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BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN CİNAYƏT 
HÜQUQU VƏ KRİMİNOLOGİYA KAFEDRASININ 
MÜDİRİ, HÜQUQ ÜZRƏ ELMLƏR DOKTORU, 
PROFESSOR FİRUDİN YUSİF OĞLU 
SƏMƏNDƏROVUN 80 İLLİK YUBİLEYİDİR.

ÇOXLARI ÜÇÜN İDEAL İNSAN

Tale elə gət r b k , onun haqqında düşün-
cələr m , tək nd  yox, müxtəl f yub ley 
yaşlarında da qələmə almışam. 

Bu nsanın mən m üçün k m olduğunu söz-
lər n rəng  lə təsv r etməyə çalışmışam. İnd  
sə qarşımdakı 80 rəqəm n  görəndə əvvəlcə 

b r anlıq tərəddüd ed rəm. Zamanın özünü b zə 
h ss etd rmədən belə tez keçməs  adamı hey-
rətlənd r r. Elə b l rəm k , o, hələ də lk dəfə 
Bakı Dövlət Un vers tet n n Hüquq fakültəs n-
də gördüyüm yaşdadır. B z tələbələrə oxuduğu 
maraqlı mühaz rələr  d qqətlə d nləd y m z za-
manlardadır. 

Amma tez öz yaşımı nəzərə alıram və onda 
anlayıram k , daha özüm də un vers tet tələbəs  
dey ləm, vaxt b z  o vədələrdən çox uzaqlaşdırıb. 
Ömür b z m təsəvvür etd y m zdən tez ötüşür. 
Vaxtın nsana yeganə qazancı sə nsanın mənə-
v -əxlaq  dəyərlərə, pr ns plərə sad ql klə əldə et-
d y  şəxs yyət ucalığıdır, müdr kl kd r. Başqaları 
üçün də b r örnəyə çevr lməy d r. 

Belə b r nsan haqqında yazıram. O, Azərbay-
canda hüquq elm n n görkəml  s malarından olan, 
Bakı Dövlət Un vers tet n n C nayət hüququ və 
kr m nolog ya kafedrasının müd r , hüquq üzrə 
elmlər doktoru, professor F rud n Yus f oğlu 
Səməndərovdur. 

Bəzən nsan fəal yyət n n əhatə da rəs n , tutu-
munu təsəvvürə sığdırmaqdan ötrü quru rəqəm-
lərə mürac ət etmək lazım gəl r. Bu mənada 
yub ley yazılarında nsan ömrünün müxtəl f mər-
hələlər n  əks etd rən tar xlərs z, onun gördüyü 
şlər n həcm n  göstərən rəqəmlərs z keç nmək 

olmur. Bunlar lk baxışdan təqv mdə ard-arda sı-
ralanan ad  tar xlərd r, cansız rəqəmlərd r. Amma 
nəzərlər n  onlara tuşlayıb d qqətlə düşünəndə bu 
tar xlər n, rəqəmlər n hərəs ndə bütün ömrünü 
şərəfl ə yaşamış b r z yalının əz yyətlər n , keçd -
y  çət n sınaqları, zərrə-zərrə qazandığı uğurları, 
onun həyata, nsanlara, Vətənə sevg  dolu qəlb n  
görürsən.

F rud n Yus f oğlu Səməndərov 12 aprel 
1939-cu ldə Saatlı rayonunun Molday kənd ndə 
ək nç  a ləs ndə anadan olub. Ək nç  a ləs ndə 
doğulmasını onun ömür yolunda xüsus  qeyd et-
məy m səbəbs z dey l. Ək nç l k torpağa bağlı-
lıqdır, zəhmətd r, halallıqdır, bar yet rən sağlam 
toxumlardır. F rud n müəll m də onun 80 ll k 
ömrünün əsas c zg lər nə çevr lm ş bu keyf yyət-
lər , görünür, ata-anasından əxz ed b. Ək nc  saf-
lığını, mənəv yyatını ömrün hər b r məqamında 
qoruyub. Onun a lədən gələn bu safl ığın, mənəv  
şığın davamı k m  səpd y  toxumlarsa tələbələ-

r nə verd y  b l kd r, onlara təlq n etd y  dəyər-
lərd r.

F rud n müəll m mühar bə uşaqları adlanan 
nəsl n təms lç lər ndənd r. B r çox həmyaşıdları 
k m  onun uşaqlığı İk nc  Dünya mühar bəs  llə-
r nə və ondan sonrakı çət n dövrlərə təsadüf ed b. 
Həyata gözünü açanda ətrafındakı doğmalarını, 
əz zlər n , el-obanı çət nl klər ç ndə görüb. Xa-
rakter ndək  xey rxahlıq, mərhəmət, nsanlara əl 
tutmaq, kömək etmək h ss , bəlkə də uşaqlıqda 
yaşadığı çət nl klərdən gəl r. Çünk  o, özü  də çox 
çət nl klər yaşamış adamdır.
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Mühar bə llər n n uşağı

Mühar bə llər n n uşağı olmaq nə deməkd r 
– bunu hamımız b l r k. O dövrün uşaqları çox 
əz yyətlə böyüyüblər, oxuyublar, bəzən məktəb-
də təhs l ala-ala şləy blər, a ləyə kömək ed blər. 
Təxm nən belə b r həyatı F rud n Səməndərov da 
yaşayıb. 

1948-1958-c  llərdə F rud n müəll m Səməd 
Vurğun adına Saatlı qəsəbə orta məktəb ndə oxu-
yub. Məktəb  gümüş medalla b t r b. Orta mək-
təb  b t rəndən sonra b r nc  l un vers tetə dax l 
ola b lməməs  də, üç ll yə keçm ş sovet ordu-
sunun sıralarında qulluq etməyə ged b üç l ger  
düşməs  də onu ruhdan salmayıb. Öz məqsəd nə 
doğru həm şə namla addımlayıb və ona yet ş b. 
Məqsəd aydınlığı sə həm şə uğura, na l yyətə, 
qələbəyə gət r b çıxarır.1958-1961-c  llərdə ordu 
sıralarında hərb  x dmət keç b qayıtdıqdan sonra 
1961-c  ldə Azərbaycan Dövlət Un vers tet n n 
Hüquq fakültəs nə dax l olub. O dövrdə b r tələbə 
üçün ən yüksək təhs l na l yyətlər ndən sayılan 
Len n təqaüdü lə oxuyub. 1966-cı ldə təhs l n  
başa vurarkən b l y n , elmə marağını nəzərə ala-
raq onu ADU-nun C nayət hüququ kafedrasına 
asp rant qəbul ed blər. 1966-1969-cu llərdə bu 
kafedranın asp rantı olub. 

1970-c  ldə “Qətl c nayətlər n  doğuran hal-
ların və davranış mot v n n cəza təy n nə təs r ” 
mövzüsunda nam zədl k d ssertas yasını uğur-
la müdaf ə edərək hüquq elmlər  nam zəd  elm  
dərəcəs  alıb. 1969-cu ldən ADU-nun C nayət 
hüququ kafedrasında müəll m, dosent vəz fələ-
r ndə çalışıb. F rud n Səməndərov 1985-1989-
cu llərdə ADU-nun Hüquq fakültəs n n dekanı, 
1992-1993-cü llərdə Un vers tet n rektoru olub. 
1995-c  ldən BDU-nun C nayət hüququ və kr -
m nolog ya kafedrasının müd r  k m  çalışıb. 
1996-cı ldə “Hüquq  şüur və c nayət hüquq ya-
radıcılığı” mövzusunda doktorluq ş n  müdaf ə 
ed b, hüquq elmlər  doktoru elm  dərəcəs  alıb. 
1997-c  ldən kafedranın professorudur. 

Zəng n elm  yaradıcılıq fəal yyət

O, 30-dan çox dərsl y n, dərs vəsa t  və monoq-
raf yanın müəll f d r. “C nayət n subyekt v cəhə-

t ”, “C nayət hüququ. C nayət və cəza məsələlə-
r ”, “C nayət hüququ. Ümum  h ssə” dərsl klər , 
“Şəxs yyət əleyh nə ed lən c nayətlər” adlı dərs 
vəsa t , “C nayət hüququnda cəza problem : tar x 
və müas rl k” monoqraf yası (2009), “Kr m no-
log ya” dərs vəsa t  (2012), “Azərbaycan Respub-
l kasının C nayət Məcəlləs n n Kommentar yası” 
şər kl  müəll fl klə (2013), “C nayət hüququ. 
Ümum  h ssə” (2013), Moskvada 2011-2012-c  
llərdə rus d l ndə nəşr ed lən “Uqolovnoe pravo 

Azerbaydjanskoy Respubl k . Obşaya çast (v so-
avtorstve)”, “Uqolovnoe pravo Azerbaydjanskoy 
Respubl k . Osobennaya çast (v soavtorstve)” və 
bu qəb ldən olan b r çox əsərlər  hüquq elm nə 
dəyərl   töhfələr d r. Müxtəl f elm  nəşrlərdə 100-
dən artıq elm  məqaləs , respubl ka mətbuatında 
dövrümüzün aktual problemlər nə həsr ed lm ş 
çoxsaylı məqalələr  şıq üzü görüb.

Onun yazdığı r  həcml  “C nayət hüququ. 
Ümum  h ssə” dərsl y  2002-c  ldə Respubl ka 
K tabsevərlər Cəm yyət n n mükafatına lay q 
görülüb. Hazırda  respubl kamızda bu sahədə ən 
mükəmməl dərsl k sayılır. Dərsl k nd yə qədər 
b r neçə dəfə nəşr ed l b. 

C nayət hüququ hüquq sahəs n n öz mürək-
kəbl y  və çət nl y  lə seç lən qoludur. Bu sahə 
lə bağlı hər hansı yen  f k r söyləmək o qədər 

də asan dey l. Bütün bunlara baxmayaraq, F ru-
d n müəll m n c nayət hüququ sahəs ndə yazdığı 
əsərlərdə dər n tədq qatların nət cəs  olaraq gəl-
d y  qənaətlər hüquq elm  üçün mühüm əhəm y-
yət daşıyır. Onun elm  əsərlər ndə nəzər yyə və 
prakt k fəal yyət üst-üstə düşür. C nayət n yen  
anlayışının ver lməs , m ll  hüququn bu sahəs n n 
pr ns plər n n dəq qləşd r lməs , dünya təcrübə-
s n n ümum ləşd r lərək st fadə ed lməs , d n  
hüquq s stemlər n n əsas müddəa və pr ns plər -
n n tədq q  də F rud n Səməndərovun elm  uğur-
larıdır. 

Professor F rud n Səməndərovun şt rakı və 
redaktorluğu lə lk dəfə Azərbaycan d l ndə ha-
zırlanmış “Azərbaycan Respubl kasının C nayət 
Məcəlləs n n Kommentar yası” k tabı c nayət 
hüququ sahəs  lə məşğul olan tədq qatçıların və 
hüquq-mühaf zə orqanları şç lər n n stolüstü k -
tabına çevr l b. Onun müəll f  olduğu bu k tabı 
belə dəyərl  edən odur k , nəşr c nayət qanununun 
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həm ümum , həmdə xüsus  h ssəs n  əhatə ed r və 
c nayət qanununun prakt kada düzgün tətb q nə 
bələdç d r.Təsadüf  dey l k , bu kommentar ya 
nd yə k m  6 dəfə nəşr olunub. 

Professor F rud n Səməndərov ölkəm zdə 
hüquq  dövlət quruculuğu proses nə, aparılan 
slahatlara, cəm yyət m zdə qanunun al l y n n 

təm n olunmasına b r sıra  qurumlardakı fəal y-
yət  lə də töhfə ver r. O, 1995-c  ldə Azərbay-
can Respubl kasının Prez dent  yanında Hüquq  
İslahatlar Kom ss yasının, eyn  zamanda, Al  
Məhkəmə yanında Elm  Məsləhət, Respubl ka 
Prokurorluğu yanında Elm -Metod k Şuranın 
üzvü olmuşdur. Azərbaycan Respubl kasının ha-
zırda qüvvədə olan 1999-cu l C nayət Məcəllə-
s n n müas r tələblər və beynəlxalq standartlar 
səv yyəs ndə hazırlanmasında yaxından şt rak 
ed b. Azərbaycan Respubl kası Konst tus ya 
Məhkəməs  Plenumunun və respubl ka Al  Məh-
kəməs  Plenumunun qərarlarının hazırlanmasın-
da, qanunun mübah səl  məqamlarının aydınlaş-
dırılmasında da F rud n müəll m n böyük əməy  
olub. O, hazırda qüvvədə olan “Təhs l haqqında” 
Azərbaycan Respubl kası Qanununun hazırlan-
ması proses n n şt rakçılarındandır.

Elm ustadı

Professorun Azərbaycanda hüquq elm n n n-
k şafına verd y  töhfələr təkcə bununla məhdud-
laşmır. F rud n müəll m bu sahədə mükəmməl, 
yüksək xt saslı kadr potens alının formalaşma-
sında, hüquq elm n n dər nl klər nə bələd olan 
yen  mütəxəss slər n yet şd r lməs ndə də b r pe-
daqoq, elm ustadı k m  əvəzs z x dmətlər göstə-
r b. F rud n Səməndərovun rəhbərl y  altında 3 
hüquq üzrə elmlər doktoru, 50-dən çoxfəlsəfə 
doktoru hazırlanıb. O, Azərbaycanın əməkdar 
hüquqşünasıdır. 

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

dəyərl  töhfələr n  verməkdəd rlər. Şübhəs z k , 
b r elm xad m , nsan üçün bundan al  mükafat 
ola b lməz. 

O, BDU-nun nəzd ndə fəal yyət göstərən c -
nayət hüququ, kr m nolog ya və cəza- cra hüququ, 
c nayət proses , kr m nal st ka, məhkəmə eksper-
t zası və c nayət-axtarış fəal yyət  xt sasları üzrə 
d ssertas ya şurasının, habelə Təhs l Naz rl y -
n n Vah d Elm -Metod k  Şurasının “Dövlət və 
hüquq” bölməs n n sədr  olmuşdur.

F rud n müəll m  Azərbaycanda c nayət 
hüququ elm  məktəb n n əsas yaradıcılarından 
b r  və bəlkə də b r nc s  saymaq olar. Onun 
formalaşdırdığı bu elm  məktəb n nd  yüzlərlə 
davamçısı var və bu, b r ustad k m  onun x d-
mətlər d r. F rud n Səməndərov elm sahəs ndə 
qazandığı uğurlarla Azərbaycan dövlətç l y n n 
möhkəmlənd r lməs nə, xalqımızın elm  potens -
alının daha da güclənd r lməs nə x dmət göstər r. 
Onun elm  tədq qatlarının m qyası və əhəm yyət  
yalnız respubl kamızda dey l, beynəlxalq aləmdə 
də yüksək q ymətlənd r l r. Elə bunun nət cəs d r 
k , o dəfələrlə müxtəl f ölkələrdə dünya m qyaslı 
və reg onal elm  konfranslarda Azərbaycanı lə-
yaqətlə təms l ed b.

Professor üçün ardıcıllıq, m ll l k, m ll -mənə-
v  dəyərlərə bağlılıq, m llət n azadlığı, ölkəs n n 
müstəq ll y  əsasdır. Ona görəd r k , hələ sovet 
dönəm ndə müəyyən vəz fə tutmuş adamların 
ana d l ndə danışmağa eht yat etd klər  zaman-
larda F rud n müəll m hüquq sahəs nə m ll  d l 
gət rm şd . Hüquq elm nə da r yazı və çıxışlarını 
st snasız olaraq doğma Azərbaycan d l ndə nü-

may ş etd r rd . 

O, b r deya adamıdır

Müəll m şərəfl  b r sözdür. Həyatımızda b -
l kdən, öyrənməkdən dəyərl  nəsə yoxdur, müəl-
l msə öyrədən deməkd r. Bu mənada F rud n 
müəll m bu sözü ən çox haqq edən z yalılarımız-
dandır. Müəll ml k, sank  necə deyərlər, onun 
boyuna b ç l b. B z m tələbəl k vaxtlarımızda da 
hətta dərslərə ən et nasız yanaşan tələbələr belə 
F rud n müəll m n mühaz rələr n  d nləmək üçün 
aud tor yaya tələsərd lər. Tələbələr n n Fürud n 
müəll m n dərslər nə münas bət n  sonralar da 
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belə gördüm. Çünk  onun oxuduğu mühaz rələr 
b r qayda olaraq dər nl y , nəzər  və elm  f k r-
lər n zəng nl y , həyat  faktlarla dolğunluğu lə 
fərqlən r. Ona görə də tələbələr n bütün d qqət  
bu mühaz rələrdə cəmləş r.

F rud n müəll m özünün b l k sərvət n  tələ-
bələr  lə çox səxavətlə bölüşür. Böyük həvəs, 
tələbkarlıq və c dd l k nümay ş etd rərək çalışır 
k , hər b r tələbəs  b l kl  və savadlı olsun, yaxşı 
hüquqşünas k m  yet şs n. Bu marağın başqa b r 
səbəb  də onun tələbələrlə müsbət üns yyət qura 
b lmə məharət d r. O, tələbələrə təkcə predmet  
öyrətm r, hələ yolun başında olan gənclər n sual-
larını b r müdr k k m  cavablandırmağa, stən lən 
mövzunu onlarla b rl kdə müzak rə etməyə ha-
zır olduğunu göstər r. Tələbələr  lə elə münas -
bət qurur k , onlar müəll mə hörmət və eht ram 
göstərməklə bərabər, onu həm də özlər n n yaxın 
dostu, arxa-dayağı, xey rxahı hesab ed rlər. Zən-
g n həyat təcrübəs , dünyanın hər üzünü görmüş 
bu şıqlı nsanın  keçd y  ömür yolu tələbələr üçün 
b r örnək yarada b l r. Nə vaxtsa F rud n müəl-
l m n özünə deal seçd y  şəxs yyətlər, şübhəs z 
k , olmuşdu. Bu günsə onun özü 80 ll k şərəfl  
b r ömürlə çoxları üçün dealdır. Onu özünə deal 
seçən hər kəs təkcə F.Səməndərovdan necə al m 
olmağı dey l, həm də necə nsan olmağı öyrə-
n r. Bu görkəml  al m hər şeydən əvvəl b zə onu 
sevənlərə və q ymətlənd rənlərə həm də necə 
yaşamalı olduğumuzu öyrəd r. Çünk  o, özü əsl 
müdr k həyatı yaşamış al m, müəll m, z yalı k m  
tanınan və bu gün də sev lən nsandır. 

O, b zə necə yaşamağı öyrəd r

Hər dəfə aud tor yaya dax l olub mühaz rəyə 
başlamazdan əvvəl tələbələr  lə ədalət və əxlaq 
həq qətlər  barədə qısa söhbət onun adət d r. F -
rud n müəll m bu cür söhbətlərlə nsan səadət  
və azadlığı nam nə fədakarlığı, mənəv  məsul y-
yət  müas r human st deya k m  d qqətə çatdırır. 
Gənclərə bu deyanın ardınca getməy  təlq n ed r. 
Hər b r yet rməs n n fərd  və əməl  səadət nə, xe-
y rl , zəkalı və şıqlı sabahına bütün qəlb n , var-
lığını  həsr ed r.

O, tələbələr , doktorant və d ssertantları lə 
səm m  olduğu qədər də c dd d r, tələbkardır. 

Onların düzgün yol göstərən d r. Gənclər n b l k 
və bacarıqlara y yələnməs , b l klər n n obyekt v 
q ymətlənd r lməs  üçün pr ns plər ndən ger  çə-
k lən dey l.  

Onunla stən lən mövzularda söhbət etmək 
olar. Professor hərtərəfl  b l kl , gen ş mütal əl , 
maraqlı b r şəxs yyətd r. F rud n müəll mlə ün-
s yyət onunla həmsöhbət olan hər kəsə xoş gə-
l r. Onun ş r n söhbətlər n , müdr k nəs hətlər n , 
müxtəl f həyat həq qətlər  lə bağlı h kmətl  və 
brətl  qənaətlər n  d nləməkdən doymaq olmur. 

Çünk  F rud n müəll m bütün söhbətlər ndə, elm  
mübah sələr ndə, müqay sələr ndə əxlaq  zəng n-
l y n  ortaya qoyur. 

Kövrək təb ət n , həssaslığını, mülay ml y n  
təmk n , səbr , ağıryana davranışları tamamlayır. 
M ll  yaddaşa, mənəv yyatımıza ruhən bağlılığı, 
c dd l y  amma b r o qədər də st qanlılığı, sə-
m m l y  F rud n müəll m n şəxs yyət n n parlaq 
c zg lər d r. O, et barlı dost, hər zaman güvənə 
b ləcəy n s rdaşdır. Tanrı ona çox böyük qəlb 
sah bl y   əta ed b. Ona üz tutan nsanların heç 
b r ndən köməy n  əs rgəməməyə çalışır. Olduq-
ca səxavətl d r, böyüklüyünü hər yerdə əməl  lə 
təsd qləy r. 

Ömrün 80-c  z rvəs

Bu yaşın gət rd y  böyüklük dey l, x lqətən 
böyüklükdür, müdr kl kd r. F rud n Səməndərov 
bu ucalığı ömrün 80-c  z rvəs ndə fəth etməy b. 
Mənə elə gəl r k , o, elə həyatının bütün mər-
hələlər ndə bu  ucalıqda qərar tutub. Ulularımız-
dan b r söz yad garı var: böyük-k ç k yer  b lmək. 
Çoxumuza elə gəl r k , bu  söz ancaq yaşca  k -
ç klərə a dd r. Yaşca  böyüyün yolunu gözləmək, 
hörmət n  saxlamaq həq qətən k ç k üçün b r 
mənəv  borcdur. Amma bu h kmət n başqa tərəf  
də var. Əsl ndə, yaşca k ç yə hörmətlə yanaşmaq, 
onunla münas bətlər  əndazələr çərç vəs ndə düz-
gün qurmaq da böyüyün öhdəl y d r. Yaşca böyük 
olanlardan bu həq qət  çox az adamın anladığını 
görmüşəm. Amma F rud n müəll m də hər zaman 
o azların arasında olub. Yaşın müdr k çağlarına 
gəl b çatmış b r həmkar, ustad, dost başqaları lə 
necə davranmalıdır, onun nümunəs n , meyar-
larını formalaşdıran adamlardan b r d r F rud n 



POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 1 (21), 2019

9

müəll m.     
F rud n müəll m həm də gözəl a lə başçısı-

dır. Ömür-gün yoldaşı Lalə xanım, oğlu Yus f, 
qızı Aydan da b zə doğmadır. Aydan xt sasca 
ps xoloqdur, ps xolog ya üzrə fəlsəfə doktoru-
dur, dosentd r, BDU-da elm -pedaqoj  fəal yyətlə 
məşğul olur. Yus f sə prakt k  sahədə fəal yyət 
göstər r. Professor F.Səməndərov nəvələr n n 
əz z, sev ml , müdr k babasıdır. Bu  ocaqda nd  
baba və nənən n adını daşıyan balaca F rud n və 
Lalə də böyüyür.  

Onunla yol yoldaşlığımız da, ölkədən kənara 
səfərlər m z də olub. Bu məqamların hər dəfə-

s ndə  F rud n müəll m  b r nsan k m  yen dən 
kəşf etm şəm. Onun ürəy ndə dünya boyda b r 
şıq gəzd rd y nə, ətrafındakı hər kəsə bu şığın 

şəfəqlər ndən pay verd y nə şah d olmuşam. 
Və hər dəfə də özlüyümdə arzu etm şəm k , bu 

şıq həm şə nd k  k m  gur parlasın. Əz z müəl-
l m m n 80 ll k yub ley nə ürək sözlər m  də elə 
bu d ləklə tamamlayıram. 

F rud n Səməndərov k m  z yalılar xalqımıza 
Tanrının b r  lütfüdür. Onlara həm şə eht yacımız 
var. 

Yen  ömür z rvələr ndə görüşmək üm d  lə, 
ustad!

Alış QASIMOV,
Bakı Dövlət Un vers tet n n Əmək və ekolog ya hüququ 

kafedrasının müd r , hüquq üzrə elmlər doktoru, professor,
Rus ya Hüquq Elmlər  Akadem yasının üzvü, “Qızıl qələm” mükafatı laureatı
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C nayətkarlığın kr m noloj  təhl l n n 
əsas elementlər ndən b r  c nayətkar-
lığın prof lakt kasıdır. Cnayətkarlığın 

keyf yyət və kəm yyət göstər c lər n n, səbəb y-
yat kompleks n n, c nayət törədənlər n şəxs y-
yətlər n n öyrən lməs n n əsas hədəf  eff ekt v və 
məqsədyönlü prof lakt k tədb rlər n tətb q n n tə-
m n ed lməs d r. Məzmun baxımından prof lakt k 
tədb rlər müxtəl fd rlər. 

N.M.Raçkova c nayətkarlığın prof lakt kası-
na st qamətlənən tədb rlər kompleks ndə mədə-
n -mənəv  xarakterl  tədb rlərə xüsus  önəm ve-
r lməs n n zərur l y n  də qeyd ed r. Cəm yyətdə 
mədən yyət n rolu, qt sad yyatın rolu qədər əhə-
m yyətl d r. C nayətkarlıq təkcə sos al- qt sad  
z dd yyətlər n dey l, həm də mənəv -əxlaq  sahə-
də böhranın nət cəs d r.

C nayətkarların b r çoxu aşağı mənəv  key-
f yyətlərlə, mədən  səv yyələr  lə xarakter zə 
olunurlar. Hər şey n mümkünlüyü ps xolog yası, 
azad mənəv yyat və cəzasızlıq şəra t ndə bu xü-
sus lə təhlükəl d r. Mənəv yyatca kasad, mədən  
səv yyəs  sə olduqca aşağı olan bəz  yen yet-
mələr n şüurunda yalnız pul, hak m yyət və həzz 
k m  dəyərlər məskən salmışdır(1, s.67).  

Təb  k , müas r dövrdə yalnız ümumsos al 
tədb rlər vas təs lə sos al- qt sad , hüquq , ps xo-
loj , təşk lat , texn k  və sa r xarakterl    am llər n 
kr m nogen təs r n n aşağı salınması - yer nə ye-
t r lməs  çət n və demək olar k , mümkün olma-
yan vəz fələrdənd r. Məhz buna görə də reg onal 

c nayətkarlıqla bağlı xüsus -kr m noloj  qarşısı 
alınma tədb rlər n n şlən b hazırlanması bu gün 
üçün mühüm əhəm yyət kəsb ed r. 

 A.B.Saxarov xüsus -kr m noloj  prof lakt ka-
nın ümum sos aldan konkretl y  lə fərqlənd y -
n  qeyd edərək bu növ tədb rlər n əsas təy natı-
nın kr m nogen am llər n aradan qaldırılmasına 
yönəld y n  göstər r(2, s.36-68). 

K.A.Abızov qeyd ed r k , c nayətkarlığın qar-
şısının alınmasının xüsus -kr m noloj  tədb rlər  
öz st qamətl l y nə və ntens vl y nə görə stər 
qanunaz dd davranışın obyekt v lk n şərtlər -
n n aradan qaldırılmasını, stərsə də  c nayətkar 
əməllər  və d gər hüquq pozuntularını törədən 
şəxslər n şüurunda, onların ct ma  baxışlarında 
dəy ş kl klər n baş verməs n  təm n etməkdən 
barətd r. Ona görə də sos al planlaşdırma  və 

proqramlaşdırma hüquqaz dd davranış mexan z-
m n n bütün zənc r n  əhatə etməl d r(3, s.137).

F.Y.Səməndərov göstər r k , xüsus  kr m no-
loj  tədb rlər ümumən c nayətkarlığın, habelə 
«konkret c nayətlər n səbəblər n n aradan qaldı-
rılmasına, onların neytrallaşdırılmasına yönələn 
xüsus  tədb rlər n məcmusu lə xarakter zə olu-
nur. Ümumsos al səv yyədə həyata keç r lən 
tədb rlərdən fərql  olaraq xüsus  kr m noloj  xa-
rakterl  tədb rlər xeyl  dərəcədə subyekt v xarak-
terl d r. Buradan da xüsus  kr m noloj  xarakterl  
tədb rlər n daha çox darə olunmasına eht yac ya-
ranır. Xüsusən qərar qəbul etmək üçün spes f k 
meyarlardan, sos al faydalılığı və bu fəal yyət n 
səmərəl l y n  dəyərlənd rmək üçün xüsus  q y-
mətlənd rmə s stem ndən st fadə etmək nəzərdə 
tutulur»(4, s.106). 

Beləl klə, c nayətkarlığın xüsus -kr m noloj  
qarşısının alınması – c nayətlər n determ nant-
larının müəyyən ed lməs nə, onların və neqat v 
fəsadlarının aradan qaldırılmasına və neytral-
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laşqdırılmasına, kr m nal davranışlı şəxslərə kor-
rektəed c  poz t v təs r göstərməyə, hazırlanan və 
planlaşdırılan, habelə başlanılan və davam edən 
c nayətlər n önlənməs nə st qamətlənən  və buna 
səlah yyət  olan subyektlər tərəf ndən həyata ke-
ç r lən fəal yyət d r.

    Xüsus -kr m noloj  tədb rlər məhz c nayət-
karlığa qarşıdurma üçün, o cümlədən müxtəl f 
növ c nayətlərə və c nayətkar davranış t plər nə, 
ct ma  həyatın müxtəl f sahələr nə, sos al qrup-

lara, təsərrüfat sahələr nə a d yyətdə şlən b ha-
zırlanır və həyata keç r l r. Bu tədb rlər əhal n n 
sos al təbəqələr nə və qruplarına xüsus , yən  
xüsus  b l klər və hazırlıq tələb edən metodların 
və üsulların, təs r vas tələr n n tətb q n   nəzərdə 
tutur (5, s.12).   

K.R.Abızov düzgün olaraq qeyd ed r k , c -
nayətlər n qarşısının alınmasının ümumsos al 
tədb rlər n  tamamlayan xüsus -kr m noloj  təd-
b rlər məqsədyönlü, xüsus ləşm ş olmaqla, stə-
n lən halda müəyyən obyektlərə və subyektlərə,  
həyata keç r lmə müddətlər nə və s. görə zaman 
və məkan et bar lə lokallaşdırılmalıdır (6, s.123). 

Xüsus -kr m noloj  tədb rlər blokunda: 1)re-
g onda, hər b r reg ona dax l olan əraz - nz bat  
vah dlərdə, şəhərlərdə c nayətkarlığın səv yyəs , 
strukturu və d nam kası haqqında stat st k  nfor-
mas yanın  toplanması, öyrən lməs  və anal z ; 
2)ayrı-ayrı əraz lərə, obyektlərə və s. prof lakt k 
təs r metodlarının, üsul və vas tələr n n hazırlan-
ması və onların həyata keç r lmə mexan zm n n 
şlən lməs ; 3)c nayətkar dəstələr n, xüsusən də 

tərk b ndə yen yetmə və gənclər n olduğu qey-
r -formal qrupların kr m nal fəal yyət n n qar-
şısının alınmasına st qamətlənm ş tədb rlər 
kompleks n n hazırlanması; 4)böyük şəhərlər n 
ayrı-ayrı rayonları üzrə nz bat  məsul yyət doğu-
ran  xul qanlıq, oğurluq və sa r k m   hüquqpoz-
maları törətm ş şəxslər (xüsusən də yen yetmələr) 
üzər ndə sos al nəzarət n güclənd r lməs  k m  
tədb rlər xüsus  olaraq qeyd ed lməl d r.

Son llərdə Bakı şəhər n n küçələr ndə quraş-
dırılan v deo müşah də kameralarının c nayət-
lər n qarşısının alınmasında, kr m nal əməllər n 
açılması və st ntaqında oynadığı əhəm yyət-
l  rolu nəzərə alınmaqla respubl kasının d gər 
şəhərlər ndə də ct ma  yerlərdə, yeraltı keç dlər-

də v deo müşah də qurğuları şəbəkəs n n gen ş-
lənd r lməs  prof lakt k eff ekt verə b lər.

C nayətlər n prof lakt kasında, açılmasında, 
zərərçəkm ş şəxslər n hüquqlarının, həyat və sağ-
lamlıqlarının müdaf əs ndə müas r nformas ya 
texnolog yalarının tətb q n n də önəml  rolu qeyd 
olunmalıdır.

Reg onal c nayətkarlığın prof lakt kası, ölkə-
n n bu əraz  vah d ndə kr m noloj  şəra t n komp-
leks, s steml  şək ldə öyrən lməs n  və anal t k 
təhl l n  tələb ed r.

Kompleks reg onal prof lakt ka s stem  c na-
yət dən zərərçəkən vətəndaşların maraqlarının 
mü daf əs n n hüquq  və təşk lat  xarakter nə üs-
tünlük ver lməs nə; vurulmuş z yanın ödən lmə-
s  n n təm n nə; pullu hüquq-mühaf zə x dmətlə-
r  n n göstər lməs  və s. məsələlər n həll nə 
st  qamətlənməl d r.

C nayətkarlığın qarşısının alınmasının ən 
pers pekt v st qamətlər ndən b r   v kt moloj  
prof lakt kadır.

S.A.Nevsk  və E.N.Kleş nanın f kr ncə, v k-
t moloj  prof lakt ka ded kdə, v kt m davra nı-
şı formalaşdıran və c nayətlər n törəd lməs n  
şərtlənd rən faktorların, halların və şəra tlər n 
üzə çıxarılmasına, aradan qaldırılmasına və ya 
neytrallaşdırılmasına st qamətlənən sos al ns-
t tutların spes f k fəal yyət d r; r sk qrupunun 
və yüksək v kt ml yə mal k şəxslər n üzə çıxa-
rılmasını, sos allaşdırılmasını, onların  müdaf ə 
xassələr n n akt vləşd r lməs  məqsəd lə təs r 
göstər lməs , həmç n n c nayətlərdən və v kt m 
duruma düşməkdən müdaf əs n n mövcud xüsus  
vas tələr n n, metod və üsullarının təkm lləşd r l-
məs  və ya yen lər n n şlən lməs  nəzərdə tutulur 
(7, s.19-24).

V.P.Rev n n f kr ncə, v kt moloj  prof lakt ka 
– əhal də və ayrı-ayrı vətəndaşlarda c nayətkar 
qəsdlər n qurbanları olma r sk n n aşağı salınma-
sına st qamətlənm ş fəal yyətd r.

S.E.T tov qeyd ed r k , v kt moloj  prof lak-
t ka aşağıdakıların reallaşdırılmasını nəzərdə tu-
tur: 1) v kt ml k faktorların, v kt moloj  mah yyət 
daşıyan səbəblər n, buna kömək edən halların və 
şəra tlər n üzə çıxarılması, anal z  və ümum ləş-
d r lməs ; 2) v kt moloj  səbəblər n, şəra tlər n, 
am llər n aradan qaldırılmasına və ya neytral-
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laşdırılmasına st qamətlənən tədb rlər n şlən b 
hazırlanması və reallaşdırılması; 3) c nayət qur-
banlarının müdaf əs n n daha eff ekt v təm n  
üçün qanunver c l k bazasının təkm lləşd r lmə-
s , onların sos al-ps xoloj  müdaf əs nə yönələn 
yen  dövlət orqanlarının və ct ma  strukturların 
yaradılması; 4)v kt ml y n n aşağı salınması və 
ya buna yol ver lməməs  məqsəd lə əhal n n ay-
rı-ayrı təbəqələr  arasında prof lakt k təs r tədb r-
lər n n, maar fl ənd r c  ş n həyata keç r lməs , 
vətəndaşların hüquq  şüur səv yyəs n n yüksəl-
d lməs  və s. (8, s.81). 

S.E.T tov hesab ed r k , qarşısıalınma ş n n 
səv yyəs n n yüksəld lməs  üçün v kt moloj  
prof lakt kaya xüsus  önəm ver lməl d r. Bu m l-
yonlarla nsanı, c nayətlər n  potens al qurbanla-
rı olma eht malı  k fayət qədər yüksək olanları 
prevent v təs r tədb rlər  lə əhatə etməyə mkan 
verəcəkd r. V kt moloj  prof l kt ka sahəs ndə 
xar c  dövlətlər n müsbət təcrübəs ndən də ya-
rarlanmaq yaddan çıxarılmamalıdır. Belə k , b r 
sıra ölkələrdə pol s və əhal  arasında əməkdaşlıq 
yüksək səv yyədə təşk l olunmuş,  zorakı, tamah 
və d gər xarakterl  kr m nal qəsdlər n qarşısının 
alınması əhal n n şt rakının müxtəl f formaları 
reallaşdırılmışdır.

Müəll f göstər r k , Qərb  Avropa ölkələr n-
də, məsələn, Böyük Br tan ya, Alman ya, Bel-
ç ka, Holland ya və d gərlər ndə,  özünü, a lən , 
yaxınlarını və doğmalarını c nayətkar qəsdlər-
dən necə qorumaqla bağlı çoxsaylı  nəşrlər şıq 
üzü görür. C nayət şlər  üzrə zərərçəkənlər n və 
şah dlər n müdaf əs  proqramları reallaşdırılır. 
Əsas məqsədlər  yaşadıqları əraz də ct ma  qay-
danı və ct ma  təhlükəs zl y  təm n  olan «qonşu 
assos as yaları» yaradılır və fəal yyət göstər r. 
Təhs l müəss sələr ndə, orta və al  məktəblərdə 
v kt moloj  yönümlü xüsus  məşğələlər keç r l r. 
Bu məşğələlərdə mühaz rələrlə yanaşı tren nqlər 
də təşk l ed l r, özünümüdaf ə üsulları öyrəd l r, 
ekstremal şəra tlərdə opt mal davranış vərd şlər -
n n mən msən lməs nə xüsus  d qqət yet r l r.

M.P.Kleymenov da bu məsələyə toxunur və 
göstər r k , son llərdə b r sıra Qərb ölkələr ndə, o 
cümlədən ABŞ-da vətəndaşlarla hüquq-mühaf zə 
orqanları arasında təmaslar möhkəmlənm şd r. 
Belə təmaslar a lə və qonşu qarşılıqlı əlaqələr  

şəkl ndə sos al kap talın m s ls z əvəz d r.  Bunlar 
məcbur d r, şəxs yyət  sıxan, təzy q altında sax-
layan anon ml k təhd d nə, təhlükəs nə cavabdır. 
Bu sə öz növbəs ndə, getd kcə daha çox pol s 
dövlət nə çevr lən ölkədə nəzarət n keyf yyətcə 
dəy şməs n n göstər c s d r. ABŞ-nın pol s döv-
lət nə çevr lməs  – ölkədə c nayətkarlığın aşağı 
düşməs n n başlıca zahıdır.

C nayətkarlığın reg onal prof lakt kası s ste-
m nə dax l olan tədb rlər n şlən b hazırlanması, 
həyata keç r lməs  kompleks, fas ləs z xarakter 
daşımalı, madd , elm , təşk lat   və texn k  cəhət-
dən mükəmməl təşk l olunmalıdır. Bu zaman n-
formas ya təm natı lə bağlı məsələlər də yaddan 
çıxarılmamalıdır.

Belə k , hüquq pozuntularının, xüsusən də c -
nayətlər n prof lakt kasında nformas ya önəml  
rol oynayır. Müas r şəra tlərdə nformas yanın 
əldə ed lməs , üm m ləşd r lməs , s stemləşd r l-
məs  və st fadəs n n müas r metodlarına y yələn-
mək xüsus lə vac bd r. K.T.Rostov reg onal 
c nayətkarlığın qarşısının alınması sahəs ndə 
nformas ya təm natının təkm lləşd r lməs n n 

aşağıdakı yollarını təkl f ed r: c nayət törətm ş 
şəxslər  haqqında məlumatlarla yanaşı,  həm də 
zərərçəkənlər barədə v kt moloj  xarakterl  nfor-
mas yanı özündə daşıyan kr m noloj  məlumatlar 
bankının yaradılması, nformas ya bankında olan 
məlumatların mütəmad  şək ldə hərtərəfl  və s s-
teml  anal t k təhl l ; c nayətlər n törəd lməs nə 
dəlalət edə b lən hallar barədə dax l  olan ər zələ-
r n, s qnalların, vətəndaşların ş kayətlər n n tam 
və vaxtında qeyd yyatının təm n ; müas r hüquq  
konfl ktolog yanın metodoloj  bazasına əsaslan-
maqla münaq şəl  vəz yyətlər n anal z , həmç n n 
bu halların aradan qaldırılması üzrə təs rl  tədb r-
lər n qəbulu; ayrı-ayrı reg onlar, qt sad  rayonlar 
və şəhərlər üçün t p k kr m nal davranış formala-
rının müəyyən ed lməs , bu t p davranış forma-
ları barədə əhal n n məlumatlandırılması ş n n 
təşk l  və həyata keç r lməs . Müas r nformas ya 
s stemlər n n, lk növbədə İnternet n verə b lə-
cəy  mkanlardan c nayətlər n prof lakt kasında 
st fadə ed lməs n n fəal surətdə araşdırılmasının 

vac bl y  də qeyd ed lməl d r(9, s.318-319). 
Eyn  zamanda nəzərə alınmalıdır k , qarşısıa-

lınma eff ekt  z dd yyətl d r və ona görə də heç 
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b r məhdud yyət olmadan, «nə qədər çox olarsa 
o qədər yaxşıdır» pr ns p  lə ümum  və ya xü-
sus  tədb rlər  həyata keç rmək düzgün dey ld r. 
Buna əhəm yyət verməmək və nəzərə almamaq 
tədq qatçını əsl prof lakt k xarakterl , kr m noloj  
əhəm yyət kəsb edən z dd yyətlər n anal z ndən 
uzaqlaşdırır və bununla da c nayətkarlığın qarşı-
sının alınmasını metodoloj  əsaslardan məhrum 
ed r.

Kr m noloqlar, reg onal prof lakt kasının elm  
əsaslarını şlən b hazırlanması zamanı böyük və 
xüsus lə böyük şəhərlərdə ümumsos al və xüsu-
s -kr m noloj  prof lakt ka s stem n n yaradılma-
sının vac bl y n  xüsus  olaraq qeyd ed rlər. 

Böyük şəhərlərdə prof lakt k fəal yyət n plan-
laşdırılması problem n n aktuallığı onunla şərt-
lənm şd r k , bu t p yaşayış məskənlər ndə daha 
konsentr k formada ölkə üzrə c nayətkarlıqla və 
d gər hüquq pozuntuları lə mübar zən n əsas 
meyllər  ( stər poz t v, stərsə də neqat v) təzahür 
ed r. Böyük şəhərlər  k ç k əraz  vah dlər , şəhər 
və rayonlarla müqay sədə daha d nam k və n-
tens v nk şaf ed rlər və hazırda onlarda cərəyan 
edən proseslər, mövcud sos al həyat formaları 
və onların neqat v nət cələr , problemlər və həll  
üsulları yaxın gələcəkdə ölkən n d gər şəhərlər -
n n də qarşısında duracaqdır. Ona görə də böyük 
şəhərlərdə c nayətkarlıqla və hüquq pozuntuları 
lə mübar zə tədb rlər n n planlaşdırılması mü-

hüm metodoloj  və prakt k  əhəm yyət kəsb ed r .  
Meqapol slər şəra t ndə t k nt lər n lay hələş-

d r lməs  mərhələs ndə mülk yyət əleyh nə c -
nayətlər n qarşısının alınması məqsəd lə t k lən 
b nalarda əhal n n və onların təhlükəs zl y n n tə-
m n  üzrə konkret tədb rlər n həyata keç r lməs  
nəzərdə tutulmalıdır. Böyük şəhərlərdə c nayət-
karlığın prof lakt kası üzrə tədb rlər n şlən b 
hazırlanması və həyata keç r lməs  zamanı şəhər 
müh t n n küçələr ndə törəd lən kr m nal əməllə-
r n qarşısının alınması üzrə tədb rlər n planlaşdı-
rılması da yaddan çıxarılmamalıdır. 

Böyük şəhərlərdə küçə c nayətkarlığının  
möv cudluğunun və nk şafının yen  meyllər  və 
qanunauyğunluqlarının drakı əsasında şəhərlə-
r n açıq məkanında c nayətkarlıq üzər ndə döv-
lət n və cəm yyət n eff ekt v kr m noloj  nəzarə-
t n n təm n nə st qamətlənm ş konkret tədb rlər 

kompleks n n şlən b hazırlanması zərur  hesab 
ed lməl d r.

C nayətkarlığın prof lakt kasında kütləv  n-
for mas ya vas tələr n n əhəm yyətl  rolu da qeyd 
ed lməl d r. Bunu nəzərə alaraq kütləv  nforma-
s ya vas tələr n n hüquq-mühaf zə orqanları lə 
sıx qarşılıqlı əlaqəl  fəal yyət n n təşk l  və hə-
yata keç r lməs  zərur  hesab ed lməl d r. Hər b r 
reg onda, qt sad  rayonda və ya şəhərdə bu ş 
aşağıdakı formalarda həyata keç r lə b lər:

- kütləv  nformas ya vas tələr ndə qanuna 
r a yət edən vətəndaş s masının cəlbed c l y n n 
təb l ğ , kr m nal müh t n nüfuz sah blər ndə, də-
fə lərlə məhkum olunmuş şəxslərdə həyat pers-
pekt vlər n n olmamasının konkret nümunələrlə 
nümay ş etd r lməs , hüquq-mühaf zə orqanları-
nın c nayətkarlıqla mübar zə sahəs ndə müsbət 
təc rübəs n n, əhal n n özünümüdaf ə vas tələr  və 
metodları  lə bağlı məsələlər üzrə hüquq  təbl -
ğatın və maar fl ənd rmə ş n n şıqlandırılması;

- reg onal cra hak m yyət  və dax l  şlər 
orqanlarının, verg lər naz rl y n n, dövlət gömrük 
kom təs n n və d gər dövlət qurumlarının mət-
buat x dmət n n rəhbərlər n n və kütləv  nforma-
s ya vas tələr n n nümayəndələr n n da m  əsas-
larla şləyən müşav rələr n n təşk l ;

- reg onda c nayətkarlıqla mübar zən n ümu-
m  s stem ndə ant kr m nogen ct ma  rəy n for-
malaşdırılması və bu sahədə əhal n n fəallığının 
artırılması üzrə hazırlanan xüsus  proqramların 
və fəal yyət planlarının  kütləv  nformas ya va-
s tələr ndə gen ş şıqlandırılması;

- nəşrlər n, rad o və telev z ya ver l şlər n n 
anal z  və ümum ləşd r lməs , qəzet və jurnal 
məqalələr n n, d gər mater alların və çıxışların 
profess onal səv yyəs n n yüksəld lməs nə həsr 
olunmuş kütləv  nformas ya vas tələr n n redak-
torları lə hüquq-mühaf zə orqanlarının mətbuat 
x dmət  rəhbərlər n n dəy rm  masalarının təşk l ;

-  hüquq-mühaf zə orqanlarının kütləv  nfor-
mas ya vas tələr  lə qarşılıqlı əlaqəl  ş təcrübə-
s n n öyrən lməs  əsasında dövlət qurumlarının  
rəhbərlər  üçün belə əməkdaşlığın akt vləşd r l-
məs  və eff ekt vl y n n yüksəld lməs  üzrə töv-
s yələr n hazırlanması(9, s.314).

Əlbəttə, hazırk  vəz yyətdə xüsus lə dünyada 
baş verən qt sad  böhran şəra t ndə c nayətkarlı-
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ğa qarşıdurma sahəs ndə dövlət n mkan və qüv-
vələr  hüdudsuz dey ld r. Lak n müas r şəra tlər-
də də  dövlət n hazırda mövcud olan şərtlərdə ən 
eff ekt v şək ldə fəal yyət göstərə b lməs n n b r 
sıra st qamətlər  mövcuddur.

B.S.Zah dov Azərbaycanda c nayətkarlıqla 
mübar zən n mövcud vəz yyət n n təhl l  əsasın-
da b r sıra tədb rlər n həyata keç r lməs n n va-
c bl y n  göstər r və bu tədb rlər sırasında aşağı-
dakıları xüsus  olaraq qeyd ed r:

- C nayətkarlıqla  mübar zə sahəs ndə ümum-
respubl ka, reg onal və şəhərlər üzrə qısamüddət-
l , orta və uzunmüddətl  b r ll k və uzun müddət-
l  dövrlər üçün kompleks «Dövlət Proqramları» 
şlən b hazırlanmalı və qəbul ed lməl d r. Bu 

proq ramların hazırlanmasına təcrübəl   mütəxəs-
s slərlə yanaşı, al mlər də cəlb ed lməl , f k r mü-
bad ləs , müzak rələr aparılmalı, xar c  ölkələr n 
c nayətkarlıqla mübar zə sahəs ndə müsbət təcrü-
bələrdən yaradıcılıqla st fadə ed lməl d r.

- C nayətkarlığın və məhkumluğun stat st -
kasının keyf yyət səv yyəs n n yüksəld lməs  
məq səd lə xüsus  qanun qəbul ed lməl , stat st k 
məlumatların toplanması və şlənməs n n vah d 
proseduraları və mexan zmlər  şlən lməl d r. 
Vah d stat st k məlumatlar əsasında hesabat-
lar aparılmalı, müvaf q meyllər üz çıxarılma-
lı, kr m nogen şəra t n proqnozlaşdırması lə 
bağ lı elm -metod k  baza formalaşdırılmalıdır. 
Hüquq-mühaf zə orqanlarında c nayətkarlığın 
rüblük, yarım ll k və ll k stat st kası, d nam kası, 
məhkumluğun vəz yyət , strukturu, d nam kası və 
səv yyəs  ardıcıl olaraq öyrən lməl , c nayətkarlı-
ğın respubl ka və reg onal proqnozları müəyyən 
ed lməl  və d qqət həm n st qamətlərə yönəld l-
məl d r. Hüquq-mühaf zə orqanlarının fəal yyət -
n n əsas pr or tetlər  müəyyən ed lməl d r.

- «C nayətlər n qarşısının alınması üzrə dövlət 
s stem n n əsasları haqqında» Qanun qəbul ed l-
məl d r.

- Qısa, orta və uzunmüddətl  perspekt vlər 

üzrə reg onal c nayətkarlığın nəzarətdə saxlanıl-
ması sahəs ndə kompleks tədb rlər Proqramı 
ha zırlanmalı, proqrama dax l ed lən tədb rlər 
kompleks  ardıcıl surətdə reallaşdırılmalıdır. Bu 
zaman korrups yaya, vəz fədən su - st fadəyə, c -
nayətkarlığın ağır və xüsus lə ağır növlər nə qarşı 
xt saslaşmış st ntaq bölmələr n n yaradılması və 

onların fəal yyət n n hüquq  tənz mlənməs  sahə-
s ndə beynəlxalq standartlara cavab verən nor-
mat vhüquq  aktlar qəbul ed lməl d r.

- Sos al nəzarət orqanlarının c nayətkarlığın 
qarşısının alınması və prof lakt kası sahəs ndə 
fəal yyət n n əlaqələnd r lməs  qanunver c l k 
qaydasında prokurorluq orqanlarına tapşırılmalı, 
bu sahədə prokurorluğun funks yaları, hüquq və 
vəz fələr  müəyyən ed lməl d r(10, s.74-76).

Reg onal səv yyədə c nayətkarlığın qarşısının 
alınması üzrə fəal yyət konseps yasının əsasın-
da c nayətkarlığın və onun ct ma  təhlükəl l y  
yüksək olan ayrı-ayrı növlər n n determ nantları-
nın öyrən lməs , c nayət qanunver c l y n n tək-
m lləşd r lməs , c nayətkarlığa qarşıdurma üzrə 
ümumsos al və xüsus -kr m noloj   tədb rlər s s-
tem n n yaradılması bazasında reg onal c nayət-
karlığın proqnozlaşdırılması və prof lakt kası 
üzrə kompleks xarakter daşıyan stratej  proqram-
ların, fəal yyət planlarının şlən b hazırlanaraq 
həyata keç r lməs  çıxış ed r.

Göründüyü k m  c nayətkarlığın həm reg onal, 
həmç n n ümum  səv yyədə prof lakt kası komp-
leks xarakterl  (obyekt v və subyekt v am llərə 
st qamətlənm ş) prof lakt k tədb rlər n tətb q n  

tələb ed r. Bu tədb rlər əhəm yyət  və m qyasına 
görə s tuat v, takt k  və stratej  ola b lər. S tuat v 
tədb rlər konkret c nayət had səs  lə bağlıdır. 
Takt k  tədb rlər müəyyən əraz də baş verən c -
nayətlər n (Yetk nl k yaşına çatmayanlar tərəf n-
dən törəd lən c nayətlər, narkot k vas tələrlə bağ-
lı c nayətlər və s.) qarşısının alınmasına, stratej  
tədb rlər sə uzunmüddətl  olub gələcək hədəfl ərə 
yönəld l r.
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Summary

Actual problems of the prevention of regional crime in the modern era

This article analyzes the information related to the prevention of regional crime. According to 
the author’s conclusion, the discovery of the causes and conditions of urban crime determines the 
conduct of a set of preventive measures.

Назим Алиев
Резюме

Актуальные проблемы профилактики региональной
преступности в современную эпоху

В данной статье проведён анализ сведений, относящихся к профилактике региональной 
преступности. По заключению автора обнаружение причин и условий городской преступности 
обусловливает проведение комплекса профилактических мероприятий.
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Term noloj  baxımdan hüquq normaları 
müxtəl f cür adlandırılırdırlar: “daha 
tam şək ldə elm  spes f kanı əks etd rən 

c nayət hüququ üçün səc yyəv  olan norma-qa-
dağalar, “c nayət hüququnun özəy n  təşk l edən 
norma-qadağalar”, “c nayət qanunver c l y n n 
Xüsus  h ssəs n  təşk l edən norma-qadağalar”, 
“c nayətlər n törəd lməs nə görə c nayət məsu-
l yyət  müəyyən edən normalar” və s. Müas r 
c nayət hüquq ədəb yyatının təhl l  göstər r k , 
c nayət-hüquq  tənz metmən n mexan zm n n xa-
rakter st kası zamanı məhz göstər lən normalar 
tədq qatçıların d qqət mərkəz ndə olurlar.

Term noloj  baxımdan hüquq normaları müxtə-
l f cür adlandırılırdırlar: “daha tam şək ldə elm  
spes f kanı əks etd rən c nayət hüququ üçün sə-
c yyəv  olan norma-qadağalar(26,s.16), “c nayət 
hüququnun özəy n  təşk l edən norma-qadağa-
lar”(9,s.21), “c nayət qanunver c l y n n Xüsus  
h ssəs n  təşk l edən norma-qadağalar”(40,s.34), 
“c nayətlər n törəd lməs nə görə c nayət məsul y-

yət  müəyyən edən normalar”(35,s.43-46) və s. 
Müas r c nayət hüquq ədəb yyatının təhl l  göstər r 
k , c nayət-hüquq  tənz metmən n mexan zm n n 
xarakter st kası zamanı məhz göstər lən normalar 
tədq qatçıların d qqət mərkəz ndə olurlar(40,s.34).

Sovet dövrünün al mlər n n əksər yyət  c nayət 
hüquq normasını hüquq normasının növü k m  
nəzərdən keç rməklə, onun üç elementl  struktu-
runu əsaslandırmağa çalışırdılar. Elementlər q s-
m ndə bəz  müəll fl ər h poteza lə b rləşən d spoz -
s yanı və sanks yanı (Y.M.Brayn n), d gərlər  sə, 
h potezanı və sanks ya lə b rləşən d spoz s yanı 
(S.N.Bratus) ayırırdılar(15,s.46). V.N.Kudryav-
sev əlamətlər n n C nayət Məcəlləs n n Ümum  
h ssəs n n normalarında fadə olunan h potezanı 
və qanunver c l klə C nayət Məcəlləs n n Xüsus  
h ssəs n n normalarında yerləşd r lm ş d spoz s -
ya və sanks yanı ayırırdı(20,s.70). V.D.F l monov 
“ nayətlər n törəd lməs nə görə c nayət məsul y-
yət  müəyyən edən normaların” strukturu məsələ-
s nə da r oxşar mövqedən çıxış ed r(35,s.78-241). 
Qadağaned c  c nayət hüquq normasının struktu-
runun təhl l ed lməs  zamanı bu cür yanaşma c -
nayət hüququ üzrə b r sıra müas r ədəb yyatlarda 
öz əks n  tapır(9,s.23).

Artıq sovet dövründə qadağaned c  c nayət 
hüquq normasının strukturu haqqında d gər f -
k rlər meydana gəld . Belə k , L.L.Kruql kov 
göstər rd  k , “c nayət qanunver c l y n n Xüsus  
h ssəs n n hər b r maddəs  özünə k  strukturlu 
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element  dax l ed r: d spoz s yanı və sanks ya-
nı” (18,s.34). V.Q.Sm rnov yazırdı k , c nayət 
qanunver c l y n n Xüsus  h ssəs n n normaları 
yalnız k  strukturlu h ssədən barətd r: h poteza-
dan və d spoz s yadan(32,s.35). Belə b r yanaş-
ma öz əks n  sovet c nayət hüququnun b r sıra 
dərsl klər ndə tapmışdır(39,s.60-61;  6,s.38-39; 
33,s.199-200). B r sıra müas r dövrün al mlər  də 
bu mövqeyə tərəfdardırlar. Belə k , A.B.İvanç -
n n f kr ncə, hüququ yaradan müəyyən əməllər n 
törəd lməs n  qadağan edərək və cəzalar nəzərdə 
tutmaqla belə əməllər  möhkəmlənd rərək müha-
f zəed c  c nayət-hüquq normasının h potezasını 
və d spoz s yasını b lavas tə c nayət qanunver c -
l y n n Xüsus  h ssən n maddəs ndə fadə ed r. Bu 
da onu fadə ed r k , c nayət qanunu c nayətlər n 
törəd lməs nə görə yalnız cəza nəzərdə tutmur, 
həm də onları qadağan ed r(12 ,s.93-94). Qada-
ğaned c  c nayət hüquq normasının strukturunun 
təhl l nə belə b r yanaşma c nayət hüququ üzrə 
b r sıra müas r ədəb yyatlarda öz əks n  tapmış-
dır(30,s.24). B r sıra al mlər qadağaned c  c -
nayət hüquq normasının k üzvlü strukturunda 
h potezanı və sanks yanı ayırırlar(4,s11).

Qadağaned c  c nayət hüquq normasının struk-
turu haqqında təsəvvürlər n özünəməxsus s mb -
ozu q sm ndə V.S.Proxorovun, N.M.Kropaçev n 
və A.N.Tarabayev n mövqey  çıxış ed r. Al mlər 
hesab ed rlər k , “c nayət hüquq normasının kons-
truks yasının sxem  aşağıda göstər lən şək ldə fa-
də ed l r: normada göstər lən şərtlərdə (h poteza) 
müəyyən hərəkətlər  (d spoz s ya) etməy  qadağan 
ed lm şd r – c nayət-hüquq  tənz metmən n poz -
t v aspekt , əgər normanın tələb  pozularsa (h po-
teza), məhkəmə təqs rlənd r lənə müvaf q tədb r-
lər (d spoz s ya) tətb q etməl d r – c nayət hüquq 
normasının retrospekt v aspekt . Bununla c nayət 
hüquq norması əsl ndə aşağıdakı funks yaları b r-
ləşd r r: mühaf zə edərək n zama salır və n zama 
salaraq mühaf zə ed r”(27,s.43-44). Al mlər n bu 
mövqey  dəfələrlə tənq də məruz qalmışdır. İlk 
öncə ona görə k , onların f kr ncə, b r hüquq nor-
masının k  tərk b h ssəs  c nayət-hüquq  tənz -
metmən n poz t v və ya retrospekt v aspekt  kon-
tekst ndə müxtəl f ünvanlara mal kd r.

Q.O.Petrovun qadağaned c  c nayət hüquq 
normasının strukturu lə bağlı mövqey  fərql d r. 

Al m hesab ed r k , nəzər  və prakt k  məqsəd-
lərlə c nayət hüquq normasında dörd elemen-
t  ayırmaq lazımdır: 1) fakt k  konstruks yanı 
özünə dax l edən h potezanı; 2) c nayət-hüquq 
münas bət n n subyektlər n ; 3) c nayət-hüquq 
münas bət n n subyektlər n n müvaf q hüquq və 
vəz fələr n  – d spoz s yanı; 4) cəzanı, həmç n n 
c nayət törətm ş şəxslər üçün c nayət qanunun-
da nəzərdə tutulmuş d gər nət cələr  özünə dax l 
edən sanks yanı(25,s.26).

C nayət hüquq elm n n müas r nk şaf mər-
hələs ndə al mlər normanın üç elementl  struk-
turundan mt na ed lməs  üçün sübutlar rəl  sü-
rürlər. Y.E.Pudovoçk n n və S.S.P rvah dovun 
f kr ncə, c nayət hüququnun Xüsus  h ssəs n n 
normalarının spes f k xüsus yyət  ondan barət-
d r k , onların strukturu normanın ünvanından 
asılı olaraq müxtəl f şək ldə müəyyən ed lə b lər. 
Əgər c nayət hüquq normasını ayrıca şəxsə ün-
vanlanmış k m  nəzərdən keç rsək, onda norma-
nın d spoz s yası q sm ndə Azərbaycan Respub-
l kasının C nayət Məcəlləs n n Xüsus  h ssəs n n 
maddələr ndə mövcud olan c nayət tərk b n n 
əlamətlər n n təsv r  çıxış ed r. Eyn  zamanda 
Azərbaycan Respubl kasının C nayət Məcəlləs -
n n Xüsus  h ssəs n n maddələr ndə təsv r ed lən 
cəzanın model  sanks ya k m  çıxış ed r. Bu hal-
da hüquq norması qadağaned c  xarakter daşıyır. 
Əgər c nayət hüquq norması münas bət n k nc  
şt rakçısı k m  dövlət orqanlarına ünvanlanmış-

dırsa, onda c nayət tərk b n n əlamətlər n n təs-
v r n  h poteza k m  nəzərdən keç rmək lazımdır. 
Bu zaman dövlət orqanı bu və ya d gər növ cəza-
nın tətb q  haqqında göstər ş  yer nə yet r r. Bu 
halda hüquq norması səlah yyətver c  norma k m  
çıxış ed r(28,s.39). Bu f k r qadağaned c  c nayət 
hüquq normalarının c nayət-hüquq  tənz metmə-
n n poz t v və ya retrospekt v aspekt  konteks-
t ndə onların ünvanlanması nöqtey -nəzər ndən 
strukturunu zah edən al mlər n f kr nə yaxındır.

Y.V.Qraçeva b r qədər mürəkkəb, lak n c nayət 
hüquq normasının oxşar strukturlu konstruks ya-
sını təkl f ed r. S.S.Alekseyev n norma-göstər ş-
lər n və mənt q  normaların mövcudluğu haqqın-
da təl m ndən çıxış etməklə, müəll f o nət cəyə 
gəl r k , mənt q  c nayət hüquq norması tənz me-
d c  və mühaf zəed c  norma-göstər ş  b rləşd -
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r r... b r norma-göstər ş n həyata keç r lməs  b r 
mənt q  norma lə b rləşən d gər norma-göstə-
r ş n həyata keç r lməs n  st sna ed r... mənt q  
c nayət hüquq norması dördüzvlüdür, yən  tənz -
med c  norma-göstər ş n h poteza və d spoz s ya-
sından və d spoz s yadan ( k nc  h potezadan) və 
mühaf zəed c  norma-göstər ş n sanks ayasından 
barətd r... mənt q  c nayət hüquq norması C -

nayət Məcəlləs n n Xüsus  h ssəs n n maddəs  lə 
eyn  dey ld r və C nayət Məcəlləs n n həm Ümu-
m , həm də Xüsus  h ssələr ndə təsb t ed lm ş 
göstər şlər  özünə dax l ed r(5,s.33).

C nayət hüquq normasının strukturunun təh-
l l ndə bu cür yanaşmanı(13,s.39-40)müsbət 
q ymətlənd rərək, anlayışların b r çoxunda Azər-
baycan Respubl kasının CM- n Xüsus  h ssəs n n 
maddəs , c nayət tərk b  (əgər normat v st ya-
naşma nöqtey -nəzər ndən onu müəyyən etsək), 
mənt q  norma, norma-göstər ş göstər l r. Sonun-
cu k  anlayışın ayrılması açıqdan-açığa sün l k 
və artıqlıqdır. “Nəzər  abstraks yanın” müxtəl f 
səv yyələr  k m  norma-göstər ş n və mənt q  
normanın ayrılması hüquq nəzər yyəs  nöqte-
y -nəzər ndən əsaslı görünür, lak n o c nayət 
hüququ baxımından funks onal əhəm yyətə mal k 
dey ld r. M.A.Tul qlov ç “normanın strukturunun 
dar mənada c nayət-hüquq  göstər ş n növün-
dən asılı olduğunu” qeyd edərək və Azərbaycan 
Respubl kasının CM- n Xüsus  h ssəs n n tənz -
med c  və mühaf zəed c  göstər şlər n  ayıraraq, 
“tənz med c  göstər ş n strukturunun d spoz s ya 
və sanks yadan, mühaf zəed c  göstər ş n sə, h -
poteza və d spoz s yadan barət olduğunu göstə-
r r”(41,s.6-7). Beləl klə, müəll f “C nayət hüquq 
normasının strukturu” adlı d ssertas ya tədq qa-
tının nət cə h ssəs ndə hüquq normasının anlayı-
şından st fadə etməklə hüquq  göstər şlər çərç -
vəs ndə struktur elementlər  ayırır. 

V.P.Konyax n c nayət hüquq normasının 
strukturunun müəyyən ed lməs nə da r müxtə-
l f yanaşmanın olmasını qeyd etməklə, bunun 
əsasında hüquq və dövlət nəzər yyəs n n ən qə-
d m problemlər ndən b r  olan həll ed lməzl k – 
hüququn məzmun və formasının qarşılıqlı əlaqəs  
problem  dayanır. Hüququn məzmununun struk-
turlaşdırılmasının qanunauyğunluğunun onun 
fadə formasına keç r lməs  cəhd  həll n  tapma-

yan formal-mənt q  z dd yyətə gət r b çıxarır. 
Çünk  hüququn məzmununun struktur element-
lər  və onun fadə formasının struktur elementlər  
heç vaxt üst-üstə düşmürlər(17,s.207) A.İ.S tn -
kova hesab ed r k , c nayət qanununun maddələ-
r n n və normalarının anlayışı və strukturu qarı-
şıq salınmır, onların müəyyən ed lməs  zamanı 
metodoloj  yanaşmalar müxtəl fd r: 1) c nayət 
qanunver c l y n n Xüsus  h ssəs n n normaları-
nın ayrıca nəzərdən keç r lməs  k komponentl  
strukturun ayrılmasına və üç elent n ayrılmaına 
cəhd zamanı elementlərdən b r n n parçalanma-
sına gət r b çıxarır; 2) C nayət qanunver c l y n n 
Ümum  və Xüsus  h ssələr n n c nayət-hüquq  
göstər şlər n n s ntez  mövcud normat v mater al 
əsasında üçkomponentl  mənt q  normanı qurma-
ğa kömək ed r(31,s.172). 

C nayət hüquq normasının strukturunun 
müəyyən ed lməs nə müxtəl f yanaşmaların ol-
ması problem n  yuxarıda adı çək lən səbəblərlə 
zah etmək olar. F kr m zcə, əsas səbəb bu k m  

məsələlər n “nəzər  mücərrədləşd rmən n” müxtə-
l f səv yyələr ndə təhl l ed lməs ndən barətd r. 
S.S.Alekseyev n göstərd y  k m  norma-göstər ş 
və mənt q  norma hüququn strukturunun real şə-
k ldə mövcud olan fərql  lk n həlqələr d r... nəzər  
mücərrədləşd rmən n müxtəl f səv yyələr ndə əv-
vəlcə norma-göstər şlər n və mənt q  normaların 
mövcudluğu qeyd ed l r, sonra sə b r anlayışda 
onların ümum  xüsus yyətlər  əks olunur(1,s.43). 
Bununla bəz  al mlər qadağaned c  c nayət hüquq 
normasının quruluşunu zah edən növbət  or j nal 
deyanı rəl  sürməyə cəhd edərkən, nəzər  mücər-

rədləşd rmən n müxtəl f səv yyələr ndə tamam lə 
f k r dolaşığına rast gəl rd lər.

Eyn  zamanda S.S.Alekseyev göstər r k , 
“normat v göstər ş” və “hüquq norması” s non m 
anlayışlardır(36,s.438). “Hüquq norması” term -
n nə “mənt q ” sözü əlavə olunduqda, onda söh-
bət göstər şlər və ya onların elementlər  arasında 
qanunauyğun əlaqələr n kompoz s yası haqqında 
ged r(2,s.83). S non m k m  “normat v göstər ş” 
və “hüquq norması” term nlər ndən st fadə ed l-
məs  artıqdır və hüquq nəzər yyəs ndə bu anla-
yışların məzmununun b r neçə fərql  kontekst n-
də tam şək ldə əsaslandırılmış dey ld r. Bu zaman 
al m həm də “norma-göstər ş” term n ndən st -
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fadə ed r. Eyn  zamanda keyf yyət baxımından 
d gər səv yyəl  mücərrəd nəzər  anlayış k m  
“mənt q  hüquq norması” anlayışının ayrılması 
b r qədər sün  görünür.

S.S.Alekseyev normat v göstər ş  hüququn 
strukturunun elementlər  q sm ndə nəzərdən 
keç r r. Lak n hüquq nəzər yyəs ndə bu məsələ 
lə bağlı d gər f k rlər də mövcuddur. Norma-

t v-hüquq  göstər ş hüquq nəzər yyəs ndə az 
tədq q ed lən kateqor ya k m  çıxış ed r. Elmdə 
normat v-hüquq  göstər şlər haqqında təsəvvür-
lər n nk şafı ged ş ndə hüquq nəzər yyəs n n 
anlayışlar bankında bu kateqor yanın yer n n 
müəyyən ed lməs nə da r b r neçə yanaşma for-
malaşmışdır. Onlardan əsas olanlarını nəzərdən 
keç rək. Bəz  al mlər (Л.Ф.Апт, Н.Н.Вопленко, 
А.В.Мискевич, А.С.Пиголкин və başqaları) 
normat v-hüquq  göstər ş  normat v aktın mad-
dələr n n məzmunu lə eyn ləşd rərək, onu qa-
nunver c l k s stem n n başlanğıc kateqor yası 
k m  qəbul ed rlər. D gər al mlər (S.S.Alekse-
yev, V.K.Babayev və başqaları) hesab ed rlər k , 
normat v-hüquq  göstər ş hüquq s stem n n lk n 
element d r və ya hüququn s stemaltı elementlə-
r ndən b r d r. Üçüncü qrup al mlər hesab ed rlər 
k , normat v-hüquq  göstər ş qanunver c l k s ste-
m n  və hüququn s stem n  b rləşd rən un versal 
kateqor ya k m  çıxış ed r(7,s.12).

Ən ümum  formada müzak rələr n əsasında 
normat v-hüquq  göstər ş n normat v aktın məz-
mununun m n mal struktur h ssəs  və ya m n mal 
hüquq  göstər ş k m  çıxış etməs  məsələs  daya-
nır. M.L.Davıdova əsaslı şək ldə təsd q ed r k , 
“... normat v-hüquq  göstər ş n hüquq s stem n n 
başlanğıc element  k m  tanınması labüd şək ldə 
hüquq normasının kateqor yasının nəzər  mə-
nasının başa düşülməs nə gət r b çıxarır (onun 
klass k anlayışında). Çünk  hüquq norması ya 
hüquq s stem ndə köməkç  funks yanı yer nə 
yet rən d gər hüquq  göstər şlərə bərabər tutu-
lur, ya da hüququn lk n əsası k m  başa düşül-
mür”(4,s.11-12). Məhz bu dəl l sovet dövrünün 
al mlər nə normat v göstər ş  hüquq s stem n n 
müstəq l element  q sm ndə nəzərdən keç rməyə 
mkan verm rd .

Belə k , S.S.Alekseyev n f kr ncə, norma-
t v-hüquq  göstər ş adı altında normat v-hüquq  

aktın mətn ndə b lavas tə fadə olunan norma-
t v xarakterl  və mənt q  cəhətdən b tk n döv-
lət-hak m yyət göstər ş n  başa düşmək lazımdır. 
Normat v göstər ş – hüquq  mater yanın özünün 
lk n, elementar h ssəc y d r(2,s.81-83). Məhz 

S.S.Alekseyev n bu f k rlər  çoxsaylı al mlər  
hüquq normasının strukturu və normat v göstə-
r şlər n hüquq  təb ət  haqqında düşünməyə vadar 
etm şd r. Onlar bu problem  yen , daha yüksək 
səv yyəl  tədq qat səv yyəs nə qaldırmışlar.

M.L.Davıdova normat v-hüquq  göstər ş n 
yalnız hüququn forması lə və ya yalnız hüququn 
məzmunu lə eyn ləşd r lməs n n qeyr -mümkün-
lüyü haqqında f k rlər n  əsaslandıraraq, bununla 
hüquq normasını normat v-hüquq  göstər ş n t p  
k m  müəyyən ed r. Eyn  zamanda b r çox hüquq-
şünasların (S.S.Alekseyev, V.M.Sırıx, A.F.Çer-
dansev və başqaları) normat v-hüquq  göstər ş n 
və normat v aktın arasındakı qarşılıqlı uyğunluq 
haqqında f k rlər  lə razılaşaraq, al m göstər r 
k , “müəyyən hallarda normat v-hüquq  göstər ş 
cümlən n h ssəs  k m  çıxış edə b lər. Al m nü-
munə k m  Azərbaycan Respubl kasının CM- n 
177-c  maddəs n n qeyd n  göstər r”(7,s.8,12,13). 
Göründüyü k m  f k rlər arasında z dd yyət vardır.

V.P.Konyax n n f kr ncə, normat v göstər ş – 
hüquq norması yox, hüquq normasının struktur 
element d r(17,s.185). Al m n bu f kr  k fayət 
qədər əsaslı görünür(36,s.438; 37,s.75), lak n 
müəyyən konkretləşd rmə tələb ed r. D.V.Xodu-
k na hesab ed r k , normat v göstər ş n strukturu 
obyekt v olaraq hüquq normasının müəyyən qu-
ruluşa mal k olması lə şərtlən r. Bu onu fadə ed r 
k , ayrıca normat v göstər şdə m n mum hüquq 
normasının strukturunun üç əsas element ndən 
b r , maks mum sə, üçü (h poteza, d spoz s ya 
və sanks ya – b rl kdə) fadə ed lə b lər(38,s.27). 
Al m n sonuncu f kr  lə razılaşaraq hesab ed r k 
k , hüquq normasının mənt q  quruluşu çox halda 
normat v göstər ş n xarakter  və strukturu və ya 
onların məcmusu lə şərtlən r. Hüquq normasının 
mənt q  konstruks yası b r sıra hallarda norma-
t v-hüquq  göstər şlər n yalnız qarşılıqlı əlaqə və 
qarşılıqlı asılılığını göstər r.

C nayət hüquq elm ndə dövr  olaraq belə b r 
f k r səslən r k , qadağaned c  c nayət hüquq nor-
masının strukturunda d spoz s ya və sanks ya 
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arasında mənt q  əlaqə yoxdur. O.S.İoff e və M.D.
Şarqorodsk  hesab ed rd lər k , c nayət hüquq 
normasının strukturunun məcbur  elementlər  
sırasına yalnız h poteza və d spoz s ya a dd rlər. 
Sanks yanın sə, bu normanın elementlər n n tər-
k b nə dax l olması məcbur  dey ld r. Hüquq nor-
malarının mühaf zəs  d gər hüquq normalarında 
nəzərdə tutulan sanks yalar vas təs lə təm n ed lə 
b lər(14,s.160).  E.Y.Motov lovker  ədalətl  şə-
k ldə hesab ed rd  k , hüquq normasının üçüzvlü 
strukturu konseps yası mah yyət nə görə hüquq  
fakt k m  hüquq pozuntusunu nkar ed r(23,s.7-8). 
B r sıra müas r dövrün al mlər  də bu f kr  bölü-
şürlər və əsaslandırırlar(5,s.26-27; 12,s.89-91). 
Azərbaycan Respubl kasının CM- n Xüsus  h ssə-
s n n normat v-hüquq  göstər şlər nə uyğun olaraq 
mənt q  hüquq normasının üç elementl  konstruk-
s yası konseps yası f ks yadan başqa b r şey dey l-
d r. Buradan o nət cəyə gəlmək olar k , reallıqda 
məhz hüquq  göstər ş hüququn s stem ndə (struk-
turunda) lk n element k m  çıxış ed r. Bu f kr n 
xeyr nə olaraq, al mlər c nayət qanununun “qu-
rulması” kontekst ndə müxtəl f hüquq  konstruk-
s yalardan – c nayət tərk blər n n və Azərbaycan 
Respubl kasının CM- n Xüsus  h ssəs n n mad-
dələr n n sanks yalarının konstruks yalarından s-
t fadə etməy  təkl f ed rlər(19,s.66-141;  35,s.188-
195,s.219-241; 11,s.676-681).

Mah yyət nə görə, normat v-hüquq  göstə-
r ş normat v-hüquq  aktın mətn ndə b lavas tə 
fadə olunan ən sadə, vah d, mənt q  cəhətdən 

tamamlanmış dövlət-hak m yyət göstər ş d r. 
Normat v-hüquq  göstər ş qanunver c l k s ste-
m n  və hüquq s stem n  b rləşd rən un versal 
kateqor ya k m  çıxış ed r. “T k nt  mater alı” 
k m  normat v-hüquq  göstər ş olmadan belə s s-
temlər n başlanğıc elementlər n n olması ağlasığ-
mazdır(8,s.10). Bununla normat v-hüquq  göstə-
r ş hüquq s stem n n lk n özəy  (həlqəs ) k m  
çıxış ed r.

C nayət-hüquq  qadağa – əsas (baza) norma-
t v-hüquq  göstər şd r(22,s.65), qadağaned c  
c nayət-hüquq normasının əsas təy natını əks et-
d rən onun özəy d r. Yuxarıda qeyd ed lən mövqe-
dən çıxış etməklə A.E.Jal nsk n n f kr  tamam lə 
mənt ql  görünür. Al m hesab ed r k , c nayət 
hüququ ver lm ş formaya mal k müəyyən qay-

dada qəbul ed lm ş göstər şlər n məcmusundan 
(s stem ndən yox) barətd r(10,s.185). Sanks ya – 
müstəq l hüquq  göstər şd r(24). C nayət-hüquq  
qadağalar c nayət-hüquq  təs r n subyektlər n n 
davranışının sərhədlər n  müəyyən ed rlər, c -
nayət-hüquq  qadağanın potens al pozuntusuna 
görə cəza nəzərdə tutan normat v-hüquq  göstər ş 
k m  müvaf q əməllər n törəd lməs nə görə döv-
lət tərəf ndən “zorakılığın” tətb q  mümkünlüyü-
nü qanun ləşd r rlər. Sonuncu normat v-hüquq  
göstər şlər mah yyət nə görə b r nc lərə müna-
s bətdə törəmə və köməkç  k m  çıxış ed rlər. 
Bu mənada V.N.Kudryavsev göstər rd  k , c -
nayət-hüquq  qadağaya cəzanın yalnız sonuncu 
vas tə q sm ndə tətb q ed lməs  nöqtey -nəzə-
r ndən subs d ar k m  baxılmalıdır(21,s.106). 
Eyn  zamanda cəm yyət n və dövlət n müas r 
nk şafı mərhələs ndə c nayət-hüquq  qadağa 

onun pozulması halında dövlət tərəf ndən neqa-
t v reaks yanın tətb q  mümkünlüyünün şərt  
k m  əsaslandırılmalıdır. Bu ona görə vac bd r 
k , c nayət-hüquq  qadağa ... potens al pozucu-
ları c nayətlər n törəd lməs ndən çək nd rmək 
məqsəd lə onların davranışına təs r n real vas tə-
s nə mal kd r(3,s.82). Burada Y.E Pudovoçk n n 
mövqey  tam da əsaslı görünmür. O, hesab ed r 
k , c nayət-hüquq  qadağa k  mənada nəzərdən 
keç r lə b lər – vətəndaşlara ünvanlanan b r sıra 
əməllər n törəd lməs nə qadağa k m  və dövlətə 
ünvanlanan qanunu pozanlara qanunda göstər lən 
təs r tədb rlər ndən başqa d gər tədb rlər n tət-
b q nə qadağa k m (29,s.137). Hesab ed r k k , bu 
halda c nayət-hüquq  qadağanın və Azərbaycan 
Respubl kasının CM- n Xüsus  h ssəs ndə nəzər-
də tutulan qadağaned c  norma anlayışlarının də-
y ş k salınması (eyn ləşd r lməs ) baş ver r. Azər-
baycan Respubl kasının CM- n Xüsus  h ssəs ndə 
nəzərdə tutulan qadağaned c  c nayət-hüquq nor-
masının xüsus yyət  k m  həq qətən də o çıxış 
ed r k , o özündə fakt k  olaraq k  davranış qay-
dasını nəzərdə tutur: onlardan b r nc s , sözün 
həq q  mənasında c nayət tərk b n n əlamətlər n  
nəzərdə tutan əməl  törətməyə c nayət-hüquq  
qadağadır (yən  yuxarıda göstər lən əməl n törə-
d lməs ndən çək nmək vəz fəs d r) və k nc s , 
belə əməl n törəd lməs  halında dövlət məcburet-
mə tədb rlər n  tətb q etmək vəz fəs d r. Bununla 
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bu norma özündə mah yyət nə görə k  hüquq  
göstər ş  nəzərdə tutur. T.V.Klenovun ədalətl  şə-
k ldə göstərd y  k m  stən lən növ c nayət hüquq 
normaları göstər şlərdən qurulurlar(16,s.185). 
Hesab ed l r k , əgər c nayət-hüquq  qadağanın 
və Azərbaycan Respubl kasının CM- n Xüsus  
h ssəs ndə nəzərdə tutulan qadağaned c  c nayət 
hüquq normasının anlayışlarını eyn ləşd rsək, 
onda ümum yyətlə c nayət hüquq elm n n eyn  
kateqor yalarla (konstruks yalarla) yüklənməs nə 
zərurət yoxdur.

Beləl klə, “c nayət-hüquq  qadağa” və “qada-
ğaned c  c nayət hüquq norması” eyn  anlayışlar 
dey ld r. Bu anlayışların s non m anlayışlar k m  
st fadə ed lməs  düzgün dey ld r. Qadağaned c  

c nayət hüquq norması zah rən c nayət-hüquq  
qadağa lə üst-üstə düşmür. Çünk  Azərbaycan 
Respubl kasının C nayət Məcəlləs  k  norma-
t v-hüquq  göstər ş nəzərdə tutur. Azərbaycan 
Respubl kasının CM- n Xüsus  h ssəs n n norma-
t v-hüquq  göstər şlər nə uyğun olaraq mənt q  

hüquq normasının üç elementl  “klass k” konst-
ruks yasından st fadə ed lməs  f ks yadır. Bu qa-
dağaned c  c nayət hüquq normasının strukturuna 
da r nd  də davam edən çoxsaylı mübah sələrlə 
təsd q ed l r. Hesab ed l r k , mənt q  hüquq nor-
masının sün  konstruks yasının çərç vələr ndə 
müxtəl f subyektlərə ünvanlanan özünün hüquq  
təb ət nə görə müxtəl f normat v-hüquq  göstə-
r şlər n b rləşd r lməs  düzgün dey ld r. İdealda 
c nayət hüququnda bu konstruks yadan mt na 
etmək lazımdır. Çünk  belə konstruks ya mü-
vaf q hüquq  göstər şlər n sahəv  xüsus yyət n  
əks etd rm r. C nayət hüququnun s stem n n l-
k n struktur vah d  q sm ndə normat v-hüquq  
göstər ş  nəzərdən keç rmək lazımdır. Məhz c -
nayət-hüquq  qadağanı başlanğıc, əsas norma-
t v-hüquq  göstər ş k m  qəbul etmək lazımdır. 
C nayət-hüquq  qadağa c nayət hüququnun quru-
luşunda hüququn müvaf q sahəs n n əsas təy na-
tını əks etd rən ən sadə, müstəq l, vah d, mənt q  
cəhətdən tamamlanmış struktur element d r.
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Summary

The formulation of criminal law on the basis of normatives

Legal norms are labeled varyingly in terminological terms: ‘’normative prohibitions based on the 
characteristics associated with criminal law’’, ‘’prohibitive norms constituting the basis of criminal 
law’’, norms defi ning the criminal liability’’ and etc. The analysis of contemporary literature on law 
shows that the governance of criminal law is based on the principles mentioned above.

Эльсевяр Мурадов 
Габиб Джафаров 

Ингилаб Шахбазов 

Резюме

Понятие уголовно-правового запрета на основании указания
нормативно-правовых норм

С точки зрения терминологии,  правовые нормы имеют разные названия: нормы-запрета 
характерные и в полной мере отражающие научную специфику уголовного права, нормы-за-
прета составляющие основу уголовного права, нормы -запрета составляющие особенную 
часть уголовного законодательства, нормы-запрета предусматривающие основания уголовной 
ответственности и т.д. Анализ современной  уголовно-правовой литературы показывает, что 
именно указанные нормы, были в центре механизма уголовно- правового регулирования.
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Açar sözlər: cinayətkarlığın profl aktikası, 
Müstəqil Dövlətlər birliyi, narkobiznes, narko-
man lıq, narkotiklərlə mübarizə sahəsində dövlət-
lərarası əməkdaşlıq

Ключевые слова: профилактика пре-
ступности, Содружество Независимых Госу-
дарств, наркобизнес, наркомания, межгосу-
дарственное со-трудничество в сфере борьбы 
с наркотиками.

Operative words: crime prevention, Com-
monwealth of Independent States, drug traffi  ck-
ing, drug abuse, interstate cooperation in the fi ght 
against drugs.

До конца девятнадцатого столетия нар-
комания не рассматривалась как 

международная медицинская проблема, тре-
бующая самого пристального внимания. Толь-
ко в начале ХХ века, с развитием тех нического 
прогресса и началом лабораторного производ-
ства алкалоидов опиума и кокаина, наркома-
ния получила новое измерение – массовость и 
эпидемическое распространение.

Данные археологии свидетельствуют о 
том, что человечество знакомо с опьяняющи-
ми и одурманивающими веществами с древ-
нейших времен. Многие народы, населяющие 
совре менную территорию российского госу-
дарства, с древнейших времен применяли 
травя нистые растения, мхи, различные ягоды 
и грибы в лечебных или ритуальных целях. В 
их число с XI в. входил и огородный мак (мак 
снотворный – Papaver  somniferum L.).  Кроме 
культурных сортов широко был распростра-
нен и мак-самосейка (P. rhoeas L.), засоряв-

ший луга, поля. Способность незрелых ко-
робочек («головок»), цветков и стеблей этих 
растений определенным образом воздейство-
вать на психику использовалась в качестве 
болеутоляющего, успокаивающего и снотвор-
ного средств. Широко применялась на Руси 
и конопля (Cannabis sativa L.) как в народной 
медицине (семена, цветки и листья) для лече-
ния целого ряда различных болезней, так и в 
качестве текстильной и масличной культуры.

В связи с развитием мореходства, торговли 
постепенно размываются исторически сло-
жившиеся границы определенных регионов 
мира, где традиционно использовались те или 
иные наркотические средства. Их опасность 
была осознана обществом только после того, 
как примерно с середины XIX в. на террито-
рии Российской империи злоупотребление 
нарко тиками получило довольно широкое 
распространение. Исследуя эту проблему, 
Л.В. Анцыферов писал: «В дореволюцион-
ное время во всех населенных областях Сред-
ней Азии, в любой почти мелкой лавочке или 
«чайхане» (чайной) можно было приобрести 
анашу, ее не только продавали, но ею любезно 
угощали посетители чайханы друг друга так 
же, как европейцы – папиросами... По офи-
циальным данным, за 1880 г. на каждых 100 
коренных жителей приходилось «привычных 
гашишиста» [1, с.10-11].

О росте наркотизма в Средней Азии свиде-
тельствовали и официаль-ные доклады пра-
вительству генерал-губернатора Туркестана. 
В одном из них, в частности, было высказано 
опасение, что если не будут приняты энергич-
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ные меры борьбы с гашишизмом в Туркестане, 
то вскоре придется открывать гашишекуриль-
ни в Петербурге и Москве. О широком распро-
странении га ши шизма и терьякешества (один 
из спо собов злоупотребления опием-сырцом) 
до революции в Таджикистане, Узбекистане, 
Туркменистане указывалось также в работах 
А.К. Стрелюхина [2, с.321-329], Е.В. Мас-
лова [3, с.121-128], А.Л. Камаева [4, с.89-95] 
и других. Такое массовое злоупотребление 
наркотическими средствами в Средней Азии 
неизбежно стало оказывать воздействие на 
близлежащие губернии и крупные города Рос-
сийской империи. Один из очагов наркотизма 
находился в Приморье. После освоения Рос-
сийской империей территорий Амурской об-
ласти и Приморского края российское прави-
тельство столкнулось с проблемой массового 
курения опиума [5, с.19].

Обеспокоенность правительства Россий-
ской империи распростране-нием наркомании 
выразилась в издании специальных указов о 
запрещении курения гашиша и опия, а также 
уничтожении посевов мака и конопли. Меры 
ответственности предусматривались только 
за посев наркотикосодержащих растений, вы-
воз наркотиков за границу Российской импе-
рии и их потребление. Этим обстоятельством 
не преминули воспользоваться некоторые го-
сударства (прежде всего Китай, Персия, Тур-
ция и Египет), быстро наладив произ водство 
и широкие поставки наркотиков в Россию [6, 
с.24]. Так, в начале второй половины ХIХ в. 
основная масса контрабандного гашиша и 
опия поступала в Россию из китайского Тур-
кестана.

Наряду с ростом потребления наркотиков в 
Российской империи ее территория все более 
активно использовалась для целей транскон-
тинен-тального незаконного оборота нарко-
тических средств. Этому способство-вало то 
обстоятельство, что контрабанда наркотиков 
на Дальнем Востоке запрещалась только в од-
ном направлении – из России в Китай. В то же 
время на западном и кавказском направлениях 
перевозка наркотиков до-пускалась [7, с.46].

С 1915 г. в Российской империи действо-
вал Указ «О мерах по борьбе с опиумом». 

Действие его было ограничено территориями 
Приамурского генерал-губернаторства и За-
байкальской области Иркутского генерал-гу-
бернаторства. Этим Указом в российское 
уголовное право введены такие понятия, как 
«хранение, приобретение и перевозка нарко-
тиков» [8, с.112].

Развитие транспорта и международная 
торговля сократили расстояние и природные 
границы между народами, и это весьма спо-
собствовало расширению наркомании.    Рос-
сийское государство перенесло немало потря-
сений в ХХ веке. Шли войны, не раз менялся 
государственный строй, и всё это наложило 
свой отпечаток на проблему употребления 
наркотических средств. Спустя пять лет после 
победы трудящихся над капиталистами новые 
власти поняли: построено что-то не то. Стра-
ну захлестнули преступность, бродяжниче-
ство, беспризорность, пьянство, проституция. 
Расцвела и наркомания [9, с.47]. 

Советской правительство уже в первые ме-
сяцы своего существова-ния вплотную стол-
кнулось с проблемой наркотизма в стране. О 
ее серьез-ности в тот период свидетельствует 
хотя бы то обстоятельство, что Совет Народ-
ных Комиссаров предписанием от 31 июня 
1918 г. «О борьбе со спекуляцией кокаином» 
вменил в обязанность правоохранительным 
органам вести борьбу с преступностью, свя-
занной с наркотиками. По свидетельству 
крупнейшего отечественного психиатра   В.А. 
Горового-Шалтана, ситуация с потреблением 
наркотиков в России в 1920-е гг. представля-
ла следующую картину: «Рост морфинизма 
особенно велик в Ленинграде и Москве, но 
демократизация... может способствовать про-
никновению его и в провинцию, в деревню, 
как это наблюдается давно уже в Германии и 
во Франции. В Благовещенске и Амурской об-
ласти наряду с курением опия и кокаинизмом 
широко распространено и злоупотребление 
морфием, главным образом среди пролетар-
ских слоев населения... Жертвы берутся из 
медицинской среды, но у большинства наших 
пациентов начало морфинизации определен-
но связано с условиями военной службы, с 
периодом войны и революции» [10, с.90].
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В сентябре 1923 года Политбюро ЦК РКП 
(б) санкционировало создание постоянной 
Комиссии по борьбе с самогоном, кокаином 
и азартными играми. В тот момент в законах 
СССР даже не упоминалось слово «наркоти-
ки», но уже через год для наркоманов приго-
товили специальные лагеря». Кокаин был в 
названии комиссии выделен особо не только 
потому, что термин «наркомания» тогда ещё 
не прижился. Кокаин наряду с морфием рас-
пространялся большей частью в крупных 
городах. И это сильнее бросалось в глаза, 
нежели распространение других наркотиков 
в провинции и на окраинах страны. На пер-
вое заседание по борьбе с кокаином комиссия 
собралась 8 декабря 1923 года. Докладчик из 
Наркомздрава обрисовал контингент кокаини-
стов: от представителей творческой интелли-
генции до детей – уличных продавцов папи-
рос и булок. Такова страница истории нашей 
страны в прошлом, как же обстоят дела сегод-
ня? [11, с.40-42].

  Исследование наркотизма в Москве, про-
веденное в 1924 г. М.Н. Гернетом, показало, 
что из 102 опрошенных детей улицы только 
двое оказались не нюхающими кокаин, а так-
же не курящими и не пьющими. Почти поло-
вина всех обследованных детей и подростков 
(47%) употребляли одновременно табак, ал-
коголь и кокаин, 40% – какие-либо два из пе-
речисленных средств и 13% – одно. Причем 
у 97% обследованных детей семья оказалась 
разрушена, что в значительной степени вы-
звано последствиями войны [12, с.34-38]. 

Материалы первой московской комиссии 
по делам о детских право-нарушениях пока-
зали, что в результате злоупотребления ко каи-
ном многие несовершеннолетние совер шают 
различные преступления и чаще всего кражи 
с тем, чтобы раздобыть денег на покупку ко-
каина. Некоторые из подростков выступают 
в роли профессиональных торговцев нарко-
тическими средствами. М.Н. Гернет отмечал, 
что выявлены и более тяжкие преступления, 
совершенные детьми, нанюхавшимися кока-
ина, вплоть до покушения на убийство [13, 
с.43].

Представляется, что на распространение 

наркотизма и связанных с ним преступ лений 
в СССР в рассматриваемый исто ри  ческий 
период оказывал влия ние ряд социальных, 
политических, эко но ми ческих, психологиче-
ских факторов, детерминирующих наркотизм 
и незаконный оборот наркотиков.

В 20–30-е гг. прошлого столетия орга ны 
внутренних дел приобрели определенный 
опыт в деле предупреждения и пресечения 
преступлений, связанных с наркотиками, 
чему в немалой степени способствовали нор-
мативные правовые акты антинаркотического 
законодательства. Так, в 1934 г.  было принято 
постановление «О запрещении посевов опий-
ного мака и индийской конопли». Одновре-
менно были внесены изменения в уголовные 
кодексы союзных республик, направленные 
на ужесточение борьбы с незаконным оборо-
том наркотиков. После «всплеска» наркотизма 
в 20-х гг. прошлого столетия динамика этого 
явления в течение последующих пятидесяти 
лет почти не прослеживается. Статистиче-
ские данные о наркотизации населения и пре-
ступности, связанной с незаконным оборотом 
нарко-тиков, в целом по стране не анализиро-
вались: считалось, что в социали-стическом 
обществе не существует условий для такого 
негативного явле-ния, как наркотизм.

Однако некоторые исследователи уже в тот 
период отстаивали тезис о социальной обу-
словленности и массовидности указанного 
явления. На-пример, Г.М. Миньковский отме-
чал в качестве причин распространения неме-
дицинского употребления наркотиков в среде 
несовершеннолетних беспризорность и соци-
альные трудности, вызванные Великой отече-
ствен-ной войной и хозяйственной разрухой в 
стране [14, с.38-39].

Положительная динамика незаконного 
оборота наркотиков и злоупотребления ими в 
СССР во многом связана с тем, что в   30–50-
е гг.  прошлого столетия были перекрыты по-
ставки наркотиков из-за рубежа. Внутри стра-
ны сфера обращения наркотиков пол ностью 
монополизирована государством и достаточ-
но четко контролировалась. Также были прак-
тически ликвидированы продуцировавшие 
наркоманию безработица и беспризорность. 
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Экономика в целом развивалась достаточно 
динамично, отсутствовали кризисные явле-
ния. Труд был не только правом, но и обя-
занностью граждан. Ощутимо повысился 
материальный и культурный уровень жизни 
большей части народа.

С середины 50-х гг. прошлого столетия 
констатировалось увеличе-ние количества 
выявленных лиц, потребляющих наркотики. 
Например, за десятилетие, начиная с 1955 г., 
этот показатель вырос в десять раз, за три по-
следующие года, с 1964 по 1966 – еще на 20%. 
Однако следует учесть, что исходные показа-
тели были небольшими. Так, в 1955 г. в СССР 
на медицинском учете состояло около 2 тыс. 
больных наркоманией [15, с.38-39].

Последующий период характеризовался 
постепенным ухудшением наркоситуации 
в стране. Оказалось, что очаги социальной 
болезни были локализованы, но не лик ви-
дированы. С появлением благоприятных со-
циальных условий наркотизм вновь распро-
странился и приобрел опасные формы [16, 
с.71-87].

Динамика резкого регресса наркоситуации 
просматривается, начиная с конца 60-х – на-
чала 70-х гг. прошлого столетия, когда нарко-
мания получила заметное распространение 
среди несовершеннолетних. В этот период 
возросли нелегальный спрос на наркотики и 
незаконная торговля ими, ставшая основным 
источником дохода для сбытчиков наркоти-
ческих средств [17, с.14-15]. Специалистами 
отмечалось, что основными мотивами совер-
шения прес туплений, связанных со сбытом 
нарко ти ков в рассматриваемый период, явля-
лись жажда обогащения [18, с.12]. По данным 
М.Л. Хоменкера, в РСФСР за 1964 г. наркома-
нами было совершено 1468 раз-личных пре-
ступлений, из которых 497 составляли разбои, 
грабежи и кражи с целью завладения нарко-
тиками или средствами для их приобретения 
[19, с.3].

Статистические данные свидетельствуют, 
что в 1965 г. насчитывалось 10 тыс. зареги-
стрированных больных наркоманией. В 1975 
г. их число увеличилось в 1,5 раза и состави-
ло 14,8 тыс. человек. В 1985 г. численность 

наркоманов практически не изменилась (14,5 
тыс.). С 1985 г. стал отмечаться значительный 
устойчивый рост числа больных наркоманией 
как в России, так и в СССР в целом. В СССР 
в 1975 – 1988 гг. заболеваемость наркомани-
ей выросла в 3,7 раза (с 1,9 до 7,1 случая на 
10 тыс. населения соответственно). В 1988 г. 
в СССР на учете состояло около 50 тыс. боль-
ных наркоманией. В 1988 г. вновь отмечалось 
снижение до 5 случаев на 100 тыс. населения. 
Было также выявлено увеличение удельного 
веса женщин и изменение возрастной струк-
туры наркоманов. Доля женщин среди нарко-
манов достигла 12%. По частоте употребления 
первое место занимали кустарные препараты 
мака (до 54,3% в 1988 г.). Соответственно 
снижался удельный вес ранее традиционных 
видов наркоманий, таких, как морфинная и 
кодеиновая [20, с.12-49]. 

Число больных наркоманиями в 1985–1991 
гг. удвоилось, достигнув к началу 1991 г. 28,3 
тыс. [21, с.65-68]. Результаты проведенных 
исследований показывали, что до 70% лиц с 
поставленным диагнозом «наркомания» из 
числа отбывших наказание за различные пре-
ступления, связанные с лишением свободы, 
попали в наркотическую зависимость в несо-
вершеннолетнем возрасте [22, с.101].

Ситуация в различных регионах варьи ро-
валась весьма значительно. Самый вы со кий 
уровень распространенности нарко маний 
(47 – 107 случаев на 100 тыс. насе  ления) к 
1991 г. был зарегистрирован в Хабаровском, 
Приморском, Ставропольском и Краснодар-
ском краях, в Туве, Амурской, Ростовской, 
Астраханской и Калининградской областях, 
в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. 
Подавляющая часть наркоманов была сосре-
доточена в городах (88,1% в 1991 г.) [23, с.91-
95].

Расширение и укрепление незаконного обо-
рота наркотических средств и пси хо тропных 
веществ в транснациональных масштабах 
способствовало вхождению в публицистиче-
ский обиход такого термина как наркобизнес, 
экономико-правовое со дер жание которого 
было определено на Всемирной конферен-
ции по организованной транснациональной 
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преступности, проводив шейся в Неаполе с 21 
по 23 ноября 1994 года [24, с.21]. Введенное 
понятие может рас сматриваться с различных 
точек зрения. С одной стороны, как организа-
ция «специфического» индустриального про-
изводства с отдельными стадиями выработки, 
транспортировки, тор гов ли и т. д. до отдель-
ных стадий операции по отмыванию получен-
ных преступных до ходов. С другой стороны, 
это явление может и должно рассматриваться 
как угроза социальной, политической, демо-
графической и экономической составляющих 
жизни российского общества.

В частности, в конце 80-х годов прошлого 
столетия в СССР не осталось ни одного ре-
гиона страны, где не были, зафиксированы 
случаи употребления наркотиков или их рас-
пространения. По экспертным же оценкам, 
число лиц, употребляющих нарко ти ки было 
гораздо выше официальных цифр. Распро-
страненность наркомании и интенсивность 
ее лечения стали но сить резко выраженный 
региональный ха рактер. Наиболее высокий 
уровень был зарегистрирован в регионах, в 
которых произрастает растительное нарко-
тическое сырье или проходили территории 
транзита, а также в портовых городах.

Ведущими специалистами в области нар-
команий из различных ве-домств в 1991 г. по 
специальной программе было проведено ис-
следование «Распространение наркоманий 
в стране». Анализ полученных в результате 
опроса данных показал, что 12% населения 
в возрасте 16 лет и старше хотя бы один раз 
в жизни пробовали наркотики; около 0,9% – 
принимали наркотики регулярно, при этом 
значительную часть из них можно отнести к 
больным наркоманиями. Полученные резуль-
таты позволили исследователям сделать вы-
вод, что в дальнейшем нужно ожидать роста 
и болезненности, и заболеваемости наркома-
ниями [25, с.15].  При этом было обращено 
внимание на то, что распространение нарко-
маний будет идти как за счет регионов, где 
имеются растительные источники получения 
наркотиков, так и за счет регионов, где в на-
стоящее время ситуация относительно благо-
получная. Было спрогнозировано, что по мере 

выхода страны на международный рынок мо-
жет произойти сдвиг в структуре потребления 
населением наркотиков в сторону препаратов, 
быстро вызывающих психическую и физиче-
скую зависимость. В этих условиях распро-
странение наркоманий может иметь характер 
эпидемии, не поддающейся контролю со сто-
роны органов здравоохранения. К сожалению, 
данный прогноз в дальнейшем полностью 
подтвердился.

Так, например, с распадом СССР в Россий-
ской Федерации в 90-х годах прошлого сто-
летия произошел не просто количественный 
рост лиц, употребляющих наркотические, 
психотропные и сильнодействующие веще-
ства, но и качественные изменения некото-
рых аспектов наркомании [26, с.54].   Прежде 
всего произошло омоложение наркомании, то 
есть прямая потеря обществом значительной 
части своего интеллектуального и физиче-
ского резерва. Другими словами, наркомания 
стала представлять собой масштабную обще-
национальную проблему, несущую прямую 
угрозу социальной и демографической поли-
тике страны.  Произошло изменение видовой 
структуры рынка наркотиков. Стала просма-
триваться явная тенденция вытеснения герои-
ном, «традиционных» для России наркотиков 
растительного происхождения, изготовлен-
ных кустарным способом.  Все более замет-
ным стало преобладание более дорогих и 
сильнодействующих наркотиков [27, с.6]. 

В начале нового тысячелетия обстанов-
ка, связанная с контрабандой наркотических 
средств и психотропных веществ, также оста-
валась в Российской Федерации весь ма слож-
ной. На укрепление позиций оте чественного 
наркобизнеса оказывает влия ние и такой нема-
ловажный фактор как интер национализация 
этой преступной дея тельности, вызванная 
интеграцией фи нан совых и товарных рынков. 
Важной причиной подобного положения яви-
лось равнодушие, легкомыслие и безответ-
ственность по отношению к наркотикам части 
населения [28, с.18].

Проблемы распространения наркотиков в 
середине второго десятилетия XXI столетия в 
Российской Федерации значительно обостри-



POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 1 (21), 2019

29

лись и оказывают крайне негативное влияние 
на социально-психологическую атмосферу в 
обществе, экономику, поли тику, правопорядок, 
здоровье нации, то есть затрагивают практиче-
ски все сферы жизнедеятельности государства 
и общества. Распространение наркотических 
средств и психотропных веществ признается 
в настоящее время на самом высоком уровне 
одной из серьезных угроз национальной без-
опасности, здоровью населения страны, гено-
фонду народов, в ней проживающих. Нарко-
мания и наркопреступность не имеют границ, 
они разрушают общество, стимулируют рост 
преступности, коррупции, поражают людей 
независимо от социального положения, пола, 
религии и расы. Однако более всего от нарко-
тиков страдает молодежь, которая составляет, 
как мы уже отметили более трех четвертей 
всех лиц, втянутых в орбиту наркотизации.

Поэтому авторы присоединяются к мнению 
абсолютного большинства ученых и практи-
ков, о необходимости дальнейшего продолже-
ния разработки мер противодействия нарко-
бизнесу, призванных если не искоренить, то 
сдерживать наркотическую угрозу, как вну-

три страны, так и на международном уров-
не. Среди важных мер в данном направлении 
следует, прежде всего, отметить, что, сегодня 
Российская Федерация, активно, включилась 
в процесс международного сотрудничества в 
борьбе с транснациональной организованной 
наркопреступностью и в первую очередь это 
сотрудничество активно проявляется с право-
охранительными органами государств-участ-
ников СНГ. 

В настоящее время в качестве основных 
направлений деятельности органов внут рен-
них дел государств-участников СНГ в области 
контроля за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ авторы выделяют: 
качественное изменение характера сложив-
шейся за последнее десятилетие антинаркоти-
ческой практики, потребность смещения упо-
ры с работы с наркопотребителями на борьбу 
с организованной наркопреступностью; пре-
сечение каналов поступления наркотиков; 
усиление координационной деятельности;  
интеграция в международную систему проти-
водействия производству и распространению 
наркотиков. 
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Xülasə

Narkot k vas tələr n və ps xotrop maddələr n qanunsuz dövr yyəs  və onlardan st fadə, MDB şt -
rakçı–dövlətlər n s yas  sab tl y nə və qt sad  nk şafına ən c dd  təhlükələrdən b r n  yaradır. Narkot k 
vas tələrlə və ps xotrop maddələr n qanunsuz dövr yyəs  lə bağlı mübar zədə problemlər MDB-n n 
hüququ – mühaf zə orqanları fəal yyət n n pr or tet st qamətlərdən b r  k m  qalır. Elm  məqalən n 
yen l y . Sovet İtt faqında nd k  MDB-n n bünövrəs n  müəyyən edən narkoc nayətkarlığın xəbərdar 
ed lməs  qenez s n n təhl l n n aparılmasında əks olunur. Sovet formas yasında narkot k vas tələr n 
və ps xotrop maddələr n qanunsuz dövr yyəs n n xəbərdar ed lməs  lə bağlı az ş görülməm şd r. 
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SSRİ-n n dağılmasından sonra post sovet məkanı dövlətlər ndə narkoc nayətlər n sayının artmasını 
qeyd etmək belə k fayətd r.

 Elm  məqalə SSRİ-n n müsbət tar x  təcrübəs n n öyrən lməs  və MDB-n n şt rakçısı – dövlətlə-
r n hüququ mühaf zə orqanları, xüsusən dax l  şlər orqanları tərəf ndən narkoc nayətkarllqla müba-
r zən n eff ekt vl y n n artırılması st qamətdə takt ka və strateg ya yollarının şlənməs  üçün nəzərdə 
tutula b lər.

Pyotr Kobets
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of Russia ministry of the interior, Moscow, Russia

Ilia Prokhortsev
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THE FORMATION AND DEVELOPMENT
OF THE PREVENTION OF DRUG-RELATED CRIME

Summary

Illicit traffi  c in narcotic drugs and psychotropic substances and abuse pose one of the most serious 
threats to economic prosperity and political stability of the States – participants of CIS. The problem 
of combating illicit traffi  cking in narcotic drugs and psychotropic substances has been and remains 
one of the priorities of the law enforcement agencies of the Commonwealth. The novelty is refl ected 
in the analysis of the Genesis of the prevention of drug-related crime in the Soviet Union, once United 
territory of States – participants of the CIS. In the Soviet time, a lot has been done to prevent the 
illicit traffi  c in narcotic drugs and psychotropic substances. Suffi  ce it to say that after disintegration 
of the USSR the number of drug-related crimes has increased in the post-Soviet countries dozens of 
times. This article is intended to explore the positive experiences and further use by law enforcement 
agencies of States members of CIS to develop strategies and tactics of the internal Aff airs bodies of 
the Commonwealth countries to improve the eff ectiveness of the fi ght against narkopritonov-STU.



POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 1 (21), 2019

32

Açar sözlər: Narkomaniya, dövlət, təhsil, ailə, 
cəmiyyət, sosial, beynəlxalq vəziyyət, statistika, 
qanunsuz dövriyyə, profi laktika və s;

Ключевые слова: Наркомания, государ-
ство, образование, семья, международное по-
ложение, статистика, незаконный оборот, про-
филактика, общество;

Keywords: Drug addiction, state, education, 
family, international position, statistics, illegal 
turnover, prevention, society.

Müas r dünyanın üzləşd y  ən ağır 
sos al- ct ma  problemlər sırasında 
narkoman ya əsas yerlərdən b r n  

tutur. Bu problem cəm yyət n mənəv  və əxlaq  
dəyərlər nə böyük zərbə vuran, sos al- qt sad  
nk şafa mənf  təs r göstərən, nsanların həyat 

və sağlamlığına təhlükə yaradan, c nayətkarlığın 
artmasına səbəb olan am ld r.

Azərbaycan müstəq ll y n  bərpa etd kdən 
sonra dövlət quruculuğunun bütün sahələr ndə 
aparılan slahatlar, ölkən n ümum  nk şafı nar-
kot k vas tələr n qanunsuz dövr yyəs nə və nar-
komanlığa qarşı kompleks mübar zən  zərur  et-
m şd r. 

Problemə lk dəfə Azərbaycan Respubl kası 
Prez dent -Ümumm ll  L der Heydər Əl yev n 
1996-cı l 26 avqust tar xl  485 nömrəl  Fərma-
nında “Narkomanlığa və narkot k vas tələr n qa-
nunsuz dövr yyəs nə qarşı tədb rlər haqqında” öz 
əks n  tapmaqla, ölkədə sos al- qt sad  sab tl y n 
təm n ed lməs , nsanların sağlamlığının, r fa-
hının və narkomanlığa, narkot klər n qanunsuz 
dövr yyəs nə qarşı mübar zə ümumdövlət vəz fə-
s  k m  müəyyən ed lm ş, həmç n n narkot klər n 
qanunsuz dövr yyəs  və narkomanlıqla mübar zə 
sahəs ndə dövlət s yasət n n stratej  st qamətlər  
dəq q göstər lm şd r .(1)

Narkot klərlə bağlı mübar zə sahəs ndə hü-
quq  məsələr  tənz mləyən qanunver c l k baza-
sının təkm lləşd rməs , dəy şən şəra tə və tələb-
lərə uyğunlaşdırılması hökumət n və dövlət n 
əsas fəal yyət st qamətlər ndən b r d r. Beləl klə, 
Azərbaycan Respubl kası 1992-c  ldə “Narko-
t k vas tələr n və ps xotrop maddələr n qanunsuz 
dövr yyəs nə qarşı mübar zə haqqında” BMT-nın 
1988-c  l Konvens yasına, 1998-c  ldə “Nar-
kot k vas tələr haqqında” 1961-c  l Vah d Kon-
vens yasına və 1971-c  l “Ps xotrop maddələr 
haqqında” Konvens yasına qoşulmuşdur. “Nar-
kot k vas tələr n və ps xotrop maddələr n qa-
nunsuz dövr yyəs nə qarşı mübar zə haqqında” 
beynəlxalq konvens yaya qoşulması barədə (28 
oktyabr 1992-c  l, № 356) (2)  

Bu stratej  kurs ölkə başcısı cənab İlham 
Əl yev n apardığı s yasət nət cəs ndə davam et-
d r lm şd r. Problem n həll  st qamət ndə hə-
yata keç r lən dövlət proqramları çərç vəs ndə 
zərur  qanunver c l k bazası güclənd r lm ş, ns-
t tus onal slahatlar həyata keç r lm şd r. Bununla 
əlaqədar olaraq “Narkot k vas tələr n, ps xotrop 
maddələr n və onların prekursorlarının qanunsuz 
dövr yyəs nə və narkomanlığa qarşı mübar zəyə 
da r 2013-2018-c  llər  əhatə edən Dövlət Proq-
ram”ı qəbul ed lm şd r.

Narkot k vas tələr n qanunsuz dövr yyəs nə 
qarşı ayrı-ayrı dövlətlər səv yyəs ndə fərd  şə-
k ldə və ya beynəlxalq əməkdaşlıq çərç vəs ndə 
mübar zə aparılsada, ldən lə dünya üzrə narko-
man yaya düçar olanların sayında artım qeydə 
alınır. 

Dünyaya nəzər salsaq görər k k , 250 m lyon-
dan artıq şəxs narkot k vas tələrdən  bu və d gər 
formada st fadə etməkd r. Bu sə dünya əhal s -
n n 5,2% fa z  deməkd r. Onların 12 m lyonu sırf 
narkot k st fad ç lərd . Mar xuana k m  n sbət n 
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yüngül narkot k vas tələrdən st fadə edən şəxs-
lər sə daha çoxluq təşk l ed r və onların sayı 180 
m lyona çatır. Aparılan araşdırmalar onu deməyə 
əsas ver r k , son dövrlər hero n və t ryəkdən st -
fadə edənlər n sayı daha çox artmaqdadır. Hazır-
da narko stehsalçı dövlət k m  Əfqanıstan dünya 
ölkələr  arasında “öz l derl y n ” qoruyub saxla-
yır.(3)

BMT-n n Narkot klər və C nayətkarlıq üzrə 
İdarəs n n q ymətlənd r lməs nə görə Əfqantanda 
t ryək stehsalı 2016-c  ldən artaraq 4800 ton-
dan 6000 m n tona qalxmışdır. 2016-2017-c  l-
lərə nəzər salsaq görər k k , bu llər ərz ndə həm 
Əfqanıstanda, həmdə d gər yerlərdə narkot k-
lər n stehsalı qat-qat artıb. Məhz Əfqan standa 
stehsal olunan narkot k vas tələr İran vas təs lə 

Cənub  Qafqaz ölkələr , o cümlədən Azərbaycan 
üzər ndən keçməklə Avropaya daşınması halları 
mövcuddur. Azərbaycan üzər ndən keçən narko 
marşurutlar ldən lə fərqlən r. B r neçə l əv-
vəl İran-Azərbaycan, Azərbaycan-Rus ya və ya 
İran-Azərbaycan-Gürcüstan-Avropa marşurutu 
lə həyata keç r l rd sə, daha sonra Xəzər dən z  

vas təs lə Əfqanıstan-Orta As ya-Xəzər dən -
z -Azərbaycan və quru sərhədlər  boyunca Gür-
cüstan-Avropa marşurutları narkotac rlər üçün  
əsas rol oynayır.(4)

Narko şbazlar stehsal olunmuş t ryək və he-
ro n  Avropaya və d gər ölkələrdə qara bazara 
çıxarmaq üçün da m yen -yen  marşurutlar axta-
rırlar. Azərbaycanın coğraf  mövqey , yən  nar-
ko stehsalçı Avropa ölkələr  arasında yerləşməs , 
əlver şl  quru, hava, dən z və dəm r yolu nəq l-
yyat şəbəkələr  onları özunə cəlb ed r və nar-
kot klər n qanunsuz dövr yyəs ndə əraz m zdən 
tranz t k m  st fadəyə cəhd ed r. Bundan əlavə 
Ermən stan s lahlı qüvvələr  tərəf ndən Azər-
baycan Respubl kasının 20% şğalı, Azərbayca-
nın İranla olan dövlət sərhəd n n 132 k lometrl k 
h ssəs  nəzarəts z zonaya çevr lm şd r k , həm n 
əraz lərdən də Avropaya, o cümlədən Qara Dən z 
hövzəs  ölkələr nə, habelə d gər dövlətlərə güclü 
narkot k axını həyata keç r l r. İşğal olunmuş və 
nəzarətdən çıxmış torpaqlarımızda narkot k tər-
k bl  b tk lər n becər lməs , yen  növ narkot klə-
r n s ntez  üzrə labarator yaların açılması, narko-

t klər n stehsalı və tranz t bazasının yaradılması, 
onun satışından əldə ed lən küll  m qdarda gəl r n 
terrorçu qrupların yaradılması və təl m keçmələ-
r nə st qamətlənməs  təhlükən n m qyasını daha 
da artırır k , bu da dünyanın bütün s v l ölkələr n  
düşündürməl d r. Çünk , bölgədə narkot klər n 
kök salması təkcə ölkə və reg on üçün yox, həm 
də d gər dövlətlər üçün gələcəkdə qarşısıalınmaz 
qüvvəyə çevr lmə r sk n  artırır. 

Ümum yyətlə, dünyada gedən proseslər ana-
l z ed ld kdə narkomaf yalar tərəf ndən münaq şə 
və mühar bə ocaqlarının, terrorçu mərkəzlər n, 
mütəşəkk l c nayətkar qrupların, şğal və nəzarət-
s z zonaların yaradılmasında əsas mühüm am l 
rolunu oynayır. Son llər Yaxın Şərqdək   baş 
verən had sələr onu deməyə əsas ver r k , mü-
naq şə ocaqlarının, terrorçu dəstələr n n yaradıl-
ması və onların müas r s lahlarla təhc z olunması 
şübə doğurmaya b lməz.(buna m sal olaraq L v-
ya, M s r, İraq, Türk yə, Sur ya və s.) dövlətlər  
göstərmək olar. Halbu k , o dövlətlərdə sab tl k, 
qt sad  nkşaf, nsanların yaşayışı, mədən yyə-

t , təhs l  və s. yaxşı səv yyədə olmuşdur. Məhz 
qeyd olunan dövlətlərdə hərç mərç l y n, xasun, 
özbaşnalığın və xt şaşların yaradılmasında öz 
marağlarına x dmət edən qüvvələr n arasında 
narkomaf yaların rolunu “xüsus ” vurğulamaq 
lazımdır. Çünk  bəz  hallarda böyük dövlətlər öz 
marağlana görə qt sad  nkşaf etm ş ölkələr n 
dax l  şlər nə müdax lə edərək, sab tl y n pozul-
masına gət r b çıxarır. Sonda həm n ölkələr öz 
qanunları lə darə olunmur və  terorçu qurupla-
rın hegomonluq etməs n n və  coxlu sayda nsan 
tələfatı lə nət cələnməs n n şah d  oluruq. 

Yaxın Şərqdə baş verən had sələrə nəzər yet r-
d kdə, ölkəm zdə qt sad  nşafın yüksələn xətlə 
getməs n  ən əsasıda sab tl y n qorunub saxlan-
ması, nsanların rahat və f ravan yaşamaları döv-
lət n əsas proretlər ndən b r d r. 

Aparılan araşdırmalar onu göstər r k , narko-
t k vas tələr n təhlükəl  növlər  ölkə əraz s nə cə-
nub qonşumuz İran Respubl kasının əraz s ndən 
qaçaqmalçılıq yolu lə gət r lməs d r. Bu baxım-
dan mübar zən n ən səmərəl  yolu lk növbədə  
sərhəd- gömrük-keç d məntəqələr ndə nəzarət n 
güclənd r lməs , narkot klər n aşkara çıxarılması 
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s stem n n təkm lləşd r lməs  və onun  qət  şək l-
də qarşısının alınmasıdır. 

Azərbaycan dövlət  öz müstəq l y n  əldə etd -
y  dövrdən narkot klər n qanunsuz dövr yyəs nə  
qarşı hər zaman amansız mübar z aparır və adek-
t v tətb rlər görür. Hüquq-mühaf zə orqanları 
tərəf ndən ölkə əraz s nə qaçaqmalçılıq yol  gət -
r lən küll  m qdarda narkot k vas tələr, ps xotrop 
maddələr və onların prekursorları  qanunsuz döv-
r yyən çıxarılır. Buna m sal olaraq (2016-2019-
cu l n) müvaf q dövrü ərz ndə dövlət gömrük 
orqanları tərəf ndən görülmüş tədb rlər nət cəs n-
də tranz t olaraq daşınması nəzərdə tutulan ümu-
m l kdə 3 ton 7 kq 783 qr narkot k vas tə olan ( 
2 ton 702 kq 796 qr hero n), (152 kq 22 qr t r-
yək) və (61 kq 626 qr) ps xotrop dərman prepa-
ratı olan  metamfetam n qarşısnı alınması bunun 
əyan  sübutudur. Eyn  zamanda hər l “Xaş-Xaş” 
şərt  adı altında keç r lən əməl yyat-axtarış təd-
b rlər  nət cəs ndə dax l  şlər orqanları və d gər 
a d yyət  qurumların nümayəndələr  respubl ka-
nın meşə mass vlər ndə, münb t torpaq sahələr n-
də və dağətəy  əraz lərdə yabanı halda b tm ş ton-
larla çətənə kolları aşkar ed lərək məhv ed l r. (5)

2013-2018-c  l n rəsm  stats k məlumatla-
rı təhl l olunarkən görürük k ,  narkot klərlə lə 
bağlı 18903 fakt üzrə 9 tondan artıq müxtəl f növ 
narkot k vas tələr qanunsuz dövr yyədən çıxarıl-
mışdır. C nayət məsul yyət nə 14845 nəfər cəlb 
ed lm şd r k , onlardan 32-s  18 yaşadək, 3281-  
30 yaşadək, 11532-s  30 yaşdan yuxarı, o cüm-
lədən 164-ü fəhlə, 37-  qulluqçu, 4-madd  məsul 
şəxs, 4-ü kənd təsərrüfatı, 5-  nəql yyat şç s , 8-  
orta məktəb şag rd , 2-  al  məktəb tələbəs , 8923-
ü şləməyənlər, 1886-sı əvvələr təkrar c nayət 
törətm ş şəxslər, 65-  əvvələr xüsus  qeyd yyatda 
olanlar, 14549-u k ş lər, 296-sı qadınlar olmuş-
dur. (7)

C nayət məsul yyət nə cəlb olunmuş faktlar 
üzrə təhl l aparsaq görürük k , narkoman ya cə-
m yyət n hər b r sahəs nə s rayət edə b l r. Burada 
yen yetmə dövründən gənc yaşa k m , orta mək-
dəb şag rd ndən al  məktəb tələbəs nə  o cümlə-
dən fəhlədən tutmuş  məsul vəz fəl  şəxslərə k m  
təbəqən  əhatə ed r. Məhz bu baxımdan dünyada 
nakoman ya sos al  bəla adlandırılır və hər b r kə-

s n bu problemlə üzləşmə r sk n n  olduğu qeyd 
olunur. Təəssüfl ər k , məsul yyətə cəlb olunanlar 
arasında yen yetmə və gənclə yanaşı  qadının ol-
ması c dd  narahatlıq doğuran faktordur. 

Bu kateqor ya üzrə c nayət faktı oğurluqdan 
sonra ən çox törəd lən c nayətlər hesab olunur. 
Ən əsasıda ldən lə  bu növ c nayət məsul yyə-
t nə yen yetmə və gənclər n sayının artmasıdır. 
Bu da bəz  hallarda həm n c nayətlərdə şt rak-
çıların vaxtında aşkara çıxarıb məsul yyətə cəlb 
olunmasında, narkot k vas tələr n mənbəy n n 
müəyyən ed lməs ndə c dd  çət nl klər yardır və 
mübar zən n səmərəl y n  azaldır. Təb  k , bu 
sahədək  vəz yyət cəm yyətdə, xüsusən də gənc 
nəs l n formalaşmasına c dd  təhlükə yaradan 
belə əməllərə qarşı daha sərt və kəsərl  mübar zə 
aparılmasını tələb ed r.

Heç k mə s rr dey l k , şəxs yyət n formalaş-
ması üçün  cəm yyət nə qədər önəml  faktor olsa 
da, nsanın cəm yyətə atılmazdan əvvəl aldığı l-
k n tərb yyə, şürunda həkk olunan öyüd-nəs hət 
və oturub-durduğu müh t onun sonrakı yolunun 
müəyyənləşməs ndə mühüm əh m yyət kəsb ed r. 
Burada məhz a lə müh t  və a lə tərb yyəs , na-
sanın cəm yyətdək  sonrakı fəal yyət , sözün əs l 
mənasında, mənəv  vəs qə xarakter  daşıyır.

Cəm yyətdə mövcud olan qeyr -sab t və şəx-
s yyətlər arası münas bətlər gənclər n dev ant 
reaks yaya səbəb olur. Gənclər n davranışı ps xo-
loj  subl mas ya pr zmasından keçərək çox vaxt 
assos al formalar alır. Assos al ded ym z  davra-
nışlar b z m ad  həyatımzda neqat v halların gen ş 
yayılmasına gət r r. Əfsuslar olsun k , obyekt v 
səbəblərdən çox vaxt cəm yyət gənclər n davra-
nışını müsbət səmtdə planlaşdırmaq mkanlarını 
və vərd şlər n  aşılmaq qt darında olmur. Buna 
bar z nümunə k m  tütün və alkoqollu çk lər n 
gənclər tərəf ndən st fadəs n  göstərmək olar. 
Alkoqolun və tütün məhsullarının müas r cə-
m yyətdə tam qadağaya məruz qalmasının müm-
künsüzlüyü və həmç n n ant alkoqol, ant tütün 
fəal yyət n n k fayət qədər eff ekt v təşk l olun-
maması gənclərdə erkən yaşlardan alkoqol və 
tütündən st fadə hallarının yayılmasına gət r b 
çıxarır.Gənclər n qeyr -formal qrup submədən y-
yətlər n n formalaşması mənf  qərb submədən y-
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yətlər n n ölkəyə telekommun kas ya vas təs  lə 
ötürülməs  nət cəs ndə baş ver r. Bütün bunların 
nət cəs  olaraq, bu gün Azərbaycan cəm yyət ndə 
gənclər m z nə nk  s qaret və alkoqoldan, həm də 
toks k  maddədən və narkot k vas tələrdən   st fa-
də ed rlər. Bu maddələrdən st fadə etmək vərd ş  
artıq formalaşmış b r qrup gənclər n subməd n y-
yətlər n n ayırlmaz tərk b h ssəs nə çev r lm şd r.

Hər b r yen yetmə və gənc n cəm yyət üçün 
sabahın dəyərl  b r vətəndaş olması, eyn  zaman-
da c nayətkara, narkomana çev r lməməs  üçün 
lk əvvəl  evdə aldığı tərb yyədən, ev n kanda-

rından uzaq olan  nsanlardan hansı vərd şlər “ 
əxz etməs ndən” çox asılıdır. Elə yen yetmə və 
gənclər n də arzuolunmaz yollara düşməs n n 
əsas səbəb  zə f valdeyn nəzarət  və onun ağu-
şuna alan mənf  müh t d r. Müas r telekomun -
kas ya dövründə ( nternet, sos al şəbəkələr və s.) 
demək olar k , val deynlər n uşaqlara  nəzarət  
olduqca zə f olması sonda yen yetmələr n zərərl  
vərd şlərə marağın artmasına gət r b çıxaran əsas 
faktorlarından b r d r. 

Son llər hüquq-mühaf zə orqanlarının keç r-
d klər  əməl yyat axtarış tədb rlər  nət cəs ndə 
narko şbazlar tərəf ndən nternet vas təs lə nar-
kot klər n satışı və uşaqların buna cəlb ed lməs  
hallarıda müşah də olunur. Uşaq hüquqlarının 
müdaf əs  və narkoman yanın yayılmasının qar-
şısının alınması b rbaşa dövlətlər n m ll  qanun-
ver c ly  lə aparılan slahatlardan və maar fl ən-
d rmə kampan yalarının davam etd r lməs ndən 
çox  asılıdır. 

Aparılan müşah dələr onu göstər r k , bu 
sahəyə lk olaraq  əsas  d qqət  a lərdən başlanma-
lı, məktəb və kollekt vlərdə davam etd r lməl d r.  
Məhz məktəb həyatı sabahın formalaşdırdığı 
vətəndaşlarını gələcəkdə cəm yyətdə hansı yola 
üz tutacaqlarını müəyyənləşd r r və evdək  m k-
romüh tdən fərql  olaraq  daha gen ş nsan çevrə-
s n  əhate edən b r məkandır. Çünk  hələ gözlər  
həyata təzəcə açılan, yaxşı lə p s  b r -b r ndən 
ayırd edə b lməyən yen yetmələr  narko şbazların 
toruna asanlıqla düşmə r sk  daha böyükdür. B r 
çox hallarda müəll m-valdeyn əlaqələr n n lazım  
səv yyədə qurulmaması, yen yetmələr  kompas-
sız gəm  k m  həyatın burulğanına asanlıqla apa-

rır oradan qaydış möcüzəyə bağlıdır və  yaxud 
çox vaxt  belə mümkün də olmur. 

Yuxarda qeyd olunan  stat st k rəqəmlərdən-
də göründüyü k m , məktəb lər arasında c nayət 
məsul yyət nə cəlb olunması faktı narkoman -
yaya olan marağın artmasına, o cümlədən  nar-
kot k alverç lər n n məktəb həyətlər nə “yol aç-
maları”ndan xəbər ver r. F k r mcə, burada əsas 
d qqət  yen yetmə və gənclər n asudə vaxtın 
düzgun təşk l nə, mədən -kütləv  tədb rlər n ge-
n şlənd r lməs nə, dmana marağın artırılmasına 
yönəltəməklə p s vərd şlərdən uzaqlaşdırılma-
sına na l olmaqdır. Eyn  zamanda ümumtəhs l 
müəss sələr ndə təl m və tərb yə proses n n şəx-
s yyətə fərd  yanaşma üzər ndə qurulması, prose-
s n keyf yyət göstər c lər n n yüksəld lməs , a lə 
və məktəb arasında əlaqən n dər nləşd r lməs , 
a lərdə gənclər n tərb yyəs  lə bağlı yardım la-
y hələr n n keç r lməs  və s. k m  tədb rlər n ha-
zırlanmasını zərur d r. 

Bununla yanaşı  ct ma  f kr n formalaşma-
sında yazılı və elektron KİV-lər n rolunu nəzərə 
alsaq, narkoman yanın nə k m  fəsadlara yol aç-
dığını ct ma yyət açıqlayan yazıların şıqlandır-
ması, telev z ya kanallarında bu mövzuda ver -
l şlər n çək l ş nə böyük eht yac vardır. Bu gün 
narkoman yadan və zorakılıqdan zərər çəkm ş 
uşaqlara yardımın ed lməs , reab l tas yanın keç-
məs  və cəm yyətə re nteqras yası dövlət s yasə-
t n n əsas st qamətlərdən b r d r. 

Narkoman yanın qarşısının alınmasının əsas 
məqsəd  sağlam müh t və sağlam gələcək yarat-
maqla yanaşı, cəm yyət n və yaxın ətrafımızda 
sağlam həyat tərz n  təbl ğ etmək, zərərl  vərd ş-
lərə prof lakt k tədb rlər n görülməs d r. Çünk  
sağlamlıq nsanın yalnız xəstə olmaması dey l, 
eyn  zamanda onun f z k , ps x  və sos al r fahı-
dır. Nəzərə alsaq k , məşhur rus yazışısı Lev Tols-
toy dey rd : “Mən dünyada k  böyük bədbəxtl k 
tanıyıram: bunlardan b r  v cdan əzabı, o b r  də 
xəstəl kd r” (6) və müas r dünyada  narkoman -
ya məhz xəstəl k k m  qəbul olunur, k  ən böyük 
bədbəxtl kdən b r   hələ də narkoman yadır.

İnsan üçün dünyada ən əz z varlıq həyatdır, 
həyatdan ən vac b am l sə sağlamlıqdır. Sağ-
lamlıq ded kdə yalnız f z k  sağlamlıq dey l, 
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həmç n n ps xoloj  sağlamlıq nəzərdə tutulur. 
Bunun üçün val deyn və övlad arasında düzgün 
münas bətlər qurulması, düzgün q dalanma, ş və 
asudə vaxtın səmərəl  təşk l , dmanla məşğul ol-
maq və şəxs  g g yen ya f k r ver lməs  k m  əsas 
məqamlara xüsus  d qqət yet rmək gərəkd r. Nar-
kot k vas tə  təkcə onu qəbul edən adamı məhv 
etm r, onun a lə üzvlər n n də sağlamlığına mənf  
təs r göstərən am ld r. Məsələn, ep zod k st fa-
də faktları erkən müəyyən olunarsa, bu gənclər n 
müal cə və sos al-ps xoloj  yardım alınmasına şə-
ra t yarada b lər. Bu st qamətdə  k  əsas mühüm 
məqamlar gənclərə ps xoloj  yardım x dmət  və 
asudə vaxtın və məşğulluğun təm n nə yönəlm ş 
tədb rlər kompleks d r.

Məşğul yyəts zl k və asudə vaxtın səmərəl  
təşk l  probləm n n mövcudluğu gənclər n dev -
ant davranışa, c nayətə, ps xoakt v maddələrdən 
su - st fadəyə və s. hallara məruz qalmasına şəra-
t yaradır. İşs zl k və ya məşğul yyəts zl k səbə-

b ndən gənclər n narkot k alver nə, d gər c nayət 
növlər nə, asos al hallarına (yüngül həyat tərz nə, 
dələduzluq, d lənç l k və s.) düşməs  günümüzün 
danılmaz faktlarıdır. Bu səbəblər  aradan qaldır-
maq üçün xüsus  dövlət proqramlarının, fəal yyət 
planlarının, tədb rlər s stem n n və s. olması va-
c bd r. 

Narkoman ya lə mübar zədə ən eff ekt v va-
s tələrdən b r  narkot k st fadəç lər n n lk n 
mərhələdə aşkar ed lməs , onlara narkot klərdən 
st fadədən mt na etmələr  üçün yardım ed lmə-

s d r. Bu, narkot k vas tələrdən qanunsuz st fa-
dəyə mey ll  şəxslər n aşkar olunması s stem , 

qeyr -t bb  narkot klər n st fadəs n n gen şlən-
məs n n qarşısının alınması, qabaqlayıcı və müa-
l cə-prof lakt ka tədb rlər n n ümum  kompleks -
n n vac b element  k m  q ymətlənd r l r. 

Respubl ka üzrə rəsm  qeyd yyatda olan nar-
kot k st fadəç lər n ümum  sayı 31 m n nəfər təş-
k l ed r. Bunlardan 27 m n nəfər  d spanser, 5 m n 
nəfər  sə prof lakt k qeyd yyatda olan şəxslərd r. 
Belə zah etsək  27 m n nəfər  narkot k vas tələr-
dən asıllı vəz yyətdə olanlardır, 5 m n nəfər  sə 
narkot klərdən ara-sıra qəbul edənlərd r. Təəs-
süfl ər olsun k , bu şəxslər  müal cə olunsalar da 
onların yen dən sağlam həyat tərz nə qayıtması 
böyük sual altındadır. Bu gün beynəlxalq eks-
pertlərdə qeyd ed r k , ölkə üzrə qeyd yyatda olan 
ümum  stat st k rəqəm n 5-10 vurulmalıdır k , 
onların təxm n  sayını müəyyənləşd rmək müm-
kün olsun.

Aparılan təhl lərdən müəyyən olunur k , rəs-
m  qeyd yyata götürülən narko st fadəç lər n sayı  
realıqda daha da çoxdur və bunların da əksər y-
yət  məhz hüquq-mühaf zə orqanlar tərəf ndən 
aşkar ed lənlərd r. B r sözlə könülülük pr ns p  
əsasında çox az halda t bb  müəs ssələr nə müra-
c ət  olunur. 

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

БОРЬБА С НАРКОМАНИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАДАЧЕЙ ДЛЯ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ГОСУДАРСТВА

Резюме

Азербайджанская Республика после обретения независимости присоединилась к соответ-
ствующим Конвенциям ООН в области борьбы с наркоманией (1961, 1971 и 1988г.) Оккупация 
Арменией наших земель, включая 132 километров неконтролируемой линии границы между 
Азербайджаном и Ираном, способствовала транзитной перевозке наркотиков в Европу через 
эти территории. Удобное географическое расположение Азербайджана для транзита,выращи-
ваемые в Афганистаненаркотические средства и их транспортировка на мировой рынок, при-
вели к увеличению числа зарегистрированных наркопотребителей в мире и Азербайджане.
Этому также способствовали события,происходящие на Среднем Востоке и возрастание числа 
криминальныхгрупп наркомафии. В статье подчеркивается роль государства,общества,семьи 
и образования в борьбе с наркоманией.

Vasif Guliyev

COMBATING DRUG ADDICTION IS A PRIORITY TASK
OF THE AZERBAIJANI STATE

Summary

Joining the UN to the Conventionin 1961,1971 and 1998 on “Drags Psychotropic Substances 
and their Precursors, 20% occupied territory ofour country by Armenian armed forces, Azerbaijan’s 
132-kilometer sectionof the state border with Iran is an uncontrolled zone, from those territories drug 
traffi  cking to European and Western countries. The favorable geographicallocation of the Republic of 
Azerbaijan in transit, drugs grown in Afghanistanand transportation to the world market, number of 
registered drug users inthe world and in Azerbaijan, events in the Middle East and organizedcriminal 
groups created by drug addicts. Drug-related off enses by law enforcementagencies and the amount of 
narcotic drug withdrawn from circulation,the involvementof teenagers and young people in drug-re-
lated criminal liability.The role of thestate, society, families and educational institutions in the fi ght 
against drug addiction.
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Ключевые слова: обращение граждан, 
функции института обращений граждан, субъ-
екты института обращений граждан, формы 
взаимодействия, юридические гарантии.

Açar sözlər:  vətənaşların mürac ət , vətənaş 
mürac ət  nst tutunun funks yaları, vətənaş mü-
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formaları, hüquq  zəmanətlər.

Key words: appeal of c t zens, funct ons of the 
c v l appeal nst tute, subjects of the c v l appeal 
nst tute, mutual contact forms, legal guarantees.

Раскрывается ряд теоретических 
аспектов борьбы с терроризмом, 
уделяется внимание понятию терро-

ризма, рассматриваются конституции ряда 
государств с позиций противодействия тер-
роризма, проводится сравнительно-правовой 
анализ законодательных актов участников Со-
дружества Независимых Государств в борьбе 
с терроризмом, их правовое и структурное со-
держание, описываются основные этапы, ак-
туальные и приоритетные стороны в борьбе с 
терроризмом, сформулированы и выдвинуты  
предложения по совершенствованию борьбы 
с терроризмом. 

Рассматриваемый  вопрос  в научной статье 
является актуальным с позиций правового со-
держания, теоретического назначения и прак-
тического применения.

Функционирование и развитие любого де-
мократического государства основывается на 
принципе верховенства закона, строгого его 
соблюдения всеми государственными органа-
ми, должностными лицами и гражданами, а 

также дальнейшего укрепления гарантий прав 
личности и их охраны.

Существуют различные формы взаимодей-
ствия гражданского общества с государствен-
ными, общественными организациями.

Одной из форм взаимодействия граждан с 
публичными структурами является их обраще-
ние в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и к должностным 
лицам. Граждане обращаются в публичные 
органы по различным вопросам как личного, 
так и общественного характера. Обращения 
могут быть вызваны неудовлетворенностью 
граждан процессами государственного управ-
ления, необходимостью в получении опреде-
ленного государственного содействия, а также 
в защите и восстановлении нарушенных прав 
и свобод [4, c.4].

Обращение граждан является одним из 
специальных юридических гарантий, при по-
мощи которых формирующиеся обществен-
ные отношения в результате права на обраще-
ние входят в предмет регулирования разных 
правовых отраслей, таких как конституцион-
ного, административного, уголовно-процес-
суального, трудового, гражданско-процессу-
ального и других отраслей.

Государственная власть определяет даль-
нейшую политику, в результате анализа обра-
щения граждан.

Обращения граждан в органы государ-
ственной власти издревле служили важней-
шим механизмом «обратной связи», необходи-
мой государству; и в этом качестве они будут 
необходимы, доколе государство существу-
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ет.     Однако роль их, как средства влияния 
гражданского общества на саму публичную 
власть, не вполне ещё осмыслена [5].

От того, насколько четко будет регламенти-
рована, с токи зрения права, работа с обраще-
ниями граждан и насколько профессионально 
будет она осуществляться, во многом зависит 
решение проблемы реализации прав челове-
ка, а так же их защиты, своевременность при-
нятых новых или корректировка уже действу-
ющих законодательных актов в нашей стране.

Обращения граждан являются важным 
средством реализации и охраны прав лично-
сти, укрепления связей государственного ап-
парата с населением, существенным источни-
ком информации, необходимой при решении 
текущих и перспективных вопросов развития 
современного государства.

Последовательное развитие и углубление 
демократических начал в жизни страны тесно 
связано и с расширением возможности граж-
дан участвовать  в управлении  делами госу-
дарства и общества, в том числе путем подачи 
письменного или устного обращения [4, c.4].

Институт обращений граждан закреплен 
в законодательствах государств-участников 
СНГ. Рассмотрим их на примере Российской 
Федерации, Республики Казахстан и Азер-
байджанской Республики. 

Институт обращений граждан имеет до-
статочно широкую правовую регламентацию. 
Правовой основой института обращений 
граждан является Конституция Российской 
Федерации 1993 г, в которой закреплен ряд 
статей, наделяющих граждан правом обра-
щаться во властные структуры, а органам пу-
бличной власти должностным лицам вменя-
ется обязанность рассматривать и разрешать 
такие обращения. Это статьи 2, 32, 53 и др. 
Статья 33 специально посвящена обращени-
ям граждан. По данной статье граждане Рос-
сийской Федерации имеют право обращаться 
лично, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления.

В ч. 2 статьи 1 Федерального закона «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации» закреплено, что нормы 
данного закона не распространяется на обра-
щения, подлежащие рассмотрению в порядке, 
установленном иными федеральными закона-
ми. Следовательно, можно выделить два раз-
личных вида обращения граждан, имеющих 
различную правовую регламентацию: общее 
и специальное.[4, c.5].

Закон Азербайджанской Республики от 30 
сентября 2015 года «Об обращении граждан» 
согласно статье 57 и пункту 1 части I статьи 
94 Конституции Азербайджанской Республи-
ки регулирует отношения, связанные с осу-
ществлением права на обращение граждан 
Азербайджанской Республики, устанавливает 
порядок рассмотрения обращений должност-
ными лицами.

Статья 1.1. закона Азербайджанской Респу-
блики «Об обращении граждан» указывает, 
что: «Граждане Азербайджанской Республики 
имеют право на обращение в государственные 
и муниципальные органы, юридические лица, 
находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности или контрольный па-
кет доли (акций) которых принадлежит госу-
дарству или муниципалитетам, и бюджетные 
организации или к их должностным лицам 
лично или через представителя в письменной 
или устной форме, индивидуально или кол-
лективно» [3].

Одним из определяющих факторов сте-
пени развитости демократии в том или ином 
государстве является возможность граждан 
свободно обращаться в государственные ор-
ганы как за защитой своих прав и свобод, так 
и по другим вопросам. Сегодня в нашей стра-
не вышеназванные положения находят свое 
закрепление на конституционном уровне. 
Так, пункт 1 статьи 33 Конституции Респу-
блики Казахстан устанавливает: «Граждане 
Республики Казахстан имеют право участво-
вать в управлении делами государства непо-
средственно и через своих представителей, 
обращаться лично, а также направлять ин-
дивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы и органы местного 
самоуправления» [1].
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В основном из практических побуждений 
граждане используют и обращаются к праву 
обращения в случаях и фактах  возникающих 
при нарушениях принципа законности.

Право на обращение выступает как один из 
действенных способов устранения наруше-
ний законности, одно из средств предотвра-
щения правонарушений, защиты прав и за-
конных интересов человека и гражданина [2].

Основная цель института обращений граж-
дан - обеспечить практический механизм реа-
лизации конституционного права граждан на 
обращения в государственные органы и орга-
ны местного самоуправления.

Инициатива возникновения правоотноше-
ний в рамках института обращений граждан 
всегда исходит от гражданина или группы 
граждан, а должностное лицо, или публич-
ный орган не вправе отказать в принятии об-
ращения и его своевременном рассмотрении, 
а в определенных случаях по результатам 
рассмотрения обращения обязано принять 
определенные меры. Например, восстановить 
нарушенное право гражданина, принести из-
винения, наказать виновных в нарушении 
прав граждан и т.п. [4, c.7].

Целью развития и усовершенствования 
института обращения граждан, также служит 
активное участие в управлении государством 
граждан, утверждение принципа прозрачно-
сти и привлечения всех слоев гражданского 
общества.

В рамках демократических реформ во-
просам участия граждан в государственном 
управлении посредством обращений уделено 
особое внимание. Причиной этому явились 
результаты государственной системы наблю-
дений в области государственного управле-
ния, состоящей из Комитета по судебному 
администрированию, Комитета по правовой 
статистике и специальным учетам при Гене-
ральной прокуратуре Республики Казахстан,    
Департаментам по надзору за законностью 
различных структурных подразделений [10].

Институт обращения граждан, это последо-
вательный процесс взаимосвязанных между 
собою действий и процедур, которой создает  

механизм и ответственность  перед  каждым 
участником процесса, в результате которо-
го образуется новый вид делопроизводства. 
Каждый этап, элемент процесса обращения 
граждан основывается на конституционных 
принципах, который служит  государственно-
сти и гражданскому обществу.

Среди множества административных про-
цедур в государственном управлении следует 
выделить процедуру рассмотрения заявлений 
и предложений граждан. На ее универсаль-
ный характер ученые-адми-нистративисты 
указывали еще в 1960—1970 гг., выделяя 
особое производство по заявлениям граждан 
в связи с осуществлением ими своих прав и 
прав других лиц. В современный период этот 
вид административной процедуры не утратил 
своего специального значения [6].

Анализ ряда теоретических и правовых 
аспектов создает необходимость обращения 
к правовой природе института обращения 
граждан и к вопросу, в чем же заключается  
его значение. 

Правовая  природа и сущность  институ-
та обращения граждан по своему правовому 
содержанию  и назначению служит правово-
му государству и гражданскому обществу. Не 
остается без должного внимания институт 
местного самоуправления. Институт обраще-
ния граждан является итогом и результатом, 
зеркалом, профилактикой профессиональной 
дальнейшей деятельности уполномоченных 
лиц. Служит рычагом повышения продук-
тивности и эффективности  деятельности 
государственных органов и общественных 
организаций.  Институт обращения граждан 
обеспечивает и укрепляет  реализацию  кон-
ституционных принципов и целей, а прежде 
всего законности, прозрачности, объектив-
ности, справедливости  и достойного уровня 
жизни граждан.

Обращения граждан на ряду с другими 
теоретическими институтами претворяют в 
жизнь ряд функций, которые влияют непо-
средственно на другие области, такие как кон-
трольная, информационная функции. При со-
действии которых определяется приоритетная 
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роль данного института при взаимоотноше-
ниях государства и гражданина, с помощью 
которого смягчаются и направляются в право-
вое русло противоречия и конфликтные ситу-
ации. Разрешаются актуальные и нерешенные 
вопросы и проблемы, Граждане, непосред-
ственно сами и при правовой  помощи своих 
представителей, ссылаясь на конституцион-
но-правовые основы, строят свою защитную 
линию, тем самым требуя и утверждая  свои 
конституционные права и свободы.

Кроме информационной и контрольной 
функции, наблюдается развитие коммуника-
тивной  функции, как элемента социальной 
категории.       

Основной функцией института обращений 
граждан как социального института являет-
ся коммуникативная функция, позволяющая 
гражданам участвовать в управлении обще-
ственной жизнью страны. Важной функцией 
социального института обращений граждан 
является социальный контроль общества над 
институтами публичной власти путём исполь-
зования гражданами права на обращение в ор-
ганы государственной власти с целью защиты 
нарушенных прав или выражения мнения по 
различным общественным проблемам [8].

Институт  обращений  граждан, кроме ос-
новного фундаментального звена выступает, 
как вспомогательный элемент.

Институт обращений граждан в рамках 
государства как базового института целесо-
образно рассматривать как вспомогательный 
институт. Его основная цель – обеспечить 
практический механизм реализации консти-
туционного права граждан на обращения в 
государственные органы и органы местного 
самоуправления.

Выделяют две основные группы субъектов 
института обращений граждан:

1) лица, которые обладают правом на пода-
чу обращения; 

2) субъекты, которым адресовано это обра-
щение, обязанные его принять, рассмотреть 
поставленные в обращении вопросы, принять 
по нему необходимые меры.

Таким образом, институт обращений 

граж дан может быть охарактеризован и как 
субинститут в рамках государства как базо-
вого социального института. Субинститут 
представляет собой четко выраженную со-
вокупность правовых норм внутри крупного 
социального института, регулирующую опре-
деленные специфические общественные от-
ношения. В данном случае, субинститут обра-
щений граждан регулирует коммуникативное 
взаимодействие власти и гражданского обще-
ства [8].

Институт обращения граждан на основе 
правовых устоев каждого в отдельности субъ-
екта права включает ряд последовательных и 
взаимосвязанных действий, которые основы-
ваются на направлениях деятельности на их 
функциях и реализуются при помощи уполно-
моченных представителей власти.

Обращение индивида в орган власти пред-
ставляет собой его действие в установленной 
законом юридической форме (письменно, уст-
но), которое создает информационный повод 
и запускает действие государственного меха-
низма, обеспечивающего соблюдение, охра-
ну и защиту конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. Их рассмотрение — 
важнейшая функция, обязанность государ-
ственного (муниципального) органа. В том, 
что обращения граждан служат своего рода 
каналом воздействия на власть заключается их 
коммуникационная функция. Одновременно 
реализуя информационную функцию, обра-
щения граждан являются для органов публич-
ной власти каналом обратной связи и ценней-
шим источником сведений о положении дел на 
местах, о проблемах граждан. ..В этом каче-
стве они представляют собой необходимое ус-
ловие успешного решения задачи повышения 
эффективности деятельности, как отдельного 
органа, так и системы государственного и му-
ниципального управления в целом [7].

В заключение научной статьи можно ука-
зать на несколько форм и способов института 
права обращения граждан при помощи, и в 
результате которых достойным образом обе-
спечиваются  гарантии, возможности, права и 
свободы граждан:
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— форма активного участия граждан в 
управлении государством;

— форма обратной связи и взаимосвязи 
между гражданами и государством;

— общественная и публичная услуга  граж-
данам со стороны компетентных органов и 
лиц;

—формы, средства, способы реализации, 
защиты и восстановления нарушенных прав и 
свобод граждан;

—форма предоставления и реализации 
права на бесплатную и своевременную право-
вую  помощь;

—формы вспомогательного элемента и 
способы для реализации,  претворения в 
жизнь других прав и свобод с помощью права 
обращения;

—формы электронного обращения для оп-
тимальной и эффективной реализации прав и 
свобод граждан. 
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«SOME JURISDICTIAL AND LEGAL ASPECTS
OF THE CIVIL APPLICANT INSTITUTE»

Summary

The scientifi c article explains that citizenship and the state are one of the forms of municipalities 
that appeal to those institutions. Citizen appeal forms public relations by entering into the subject 
matter of separate jurisdictions, acting as one of the legal guarantees.

Some scientifi c theoretical foundations of the Citizen Appeal Institute are analyzed in accordance 
with the legislation of the CIS participating countries.

The purpose of the appealing institution is to examine the subject, the principles, the legal nature, 
the functions, the supporting elements of the appeal body, and to investigate the subject, and a number 
of suggestions are put forward.

Şahin Şükürov

“VƏTƏNDAŞ  MÜRACİƏTİ  İNSTİTUTUNUN
BƏZİ NƏZƏRİ VƏ HÜQUQİ ASPEKTLƏRİ”

Xülasə

Elm  məqalədə vətəndaşla dövlət n bələd yyələr n qarşılıqlı formalardan b r  olan, həm n qurum-
lara mürac ət n ed lməs  olduğu açıqlanır. Vətəndaş mürac ət  hüquq  zəmanətlərdən b r  k m  çıxış 
etməklə ayrı-ayrı hüquq  sahələr n tən zmlənmə predmet nə dax l olaraq ct ma  münas bətlər  for-
malaşdırır.

Elm  məqalədə vətəndaş mürac ət  nst tutunun bəz  nəzər  əsasları MDB şt rakçı - dövlətlər n 
qanunver c l y nə uyğun d gər ayrı-ayrı məsələlər təhl l ed l r.

Mürac ət nst tutunun məqsəd , mürac ət nst tutunun pr ns plər , hüquq  təb ət , funks yaları, 
köməkç  element  k m  çıxış etməs  və subyektlər  araşdırılır və məqalən n yekununda b r sıra təkl f-
lər rəl  sürülür.
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MƏHKƏMƏ PRESEDENTİ HÜQUQUN MƏNBƏYİ KİMİ
Açar sözlər: məhkəmə, presedent, hüquq,mən-

bə,s stem
Ключевые слова: суд, прецедент, право, 

источник, система
Key words: precedent, law, source, system

Məhkəmə presedent  oxşar hallar 
üçün gələcəkdə nümunə ola b ləcək 
konkret ş üzrə məhkəmə və nz bat  

qərardır B r hüquq mənbəy  k m  presedent Bö-
yük Br tan yada,ABŞ-da, Kanadada,Avstral yada 
və d gər ölkələrdə daha gen ş yayılmışdır. Müas r  
şəra tdə Azərbaycan Respubl kasında hüquq elm  
və prakt kası presedent  hüquq mənbəy  hesab 
ed r.Belə k , Azərbaycan Respubl kasının Kons-
t tus ya Məhkəməs  və Al  Məhkəməs n n qərar-
ları məhkəmə presdent  qüvvəs ndəd r.

Məhkəmə presedent  müas r hüquq  s stem n 
( ng l s-sakson) əsas rəsm  tanınmış mənbələr n-
dən b r d r. Məhkəmə presedent  tar xən forma-
laşmış hüquq mənbəy d r.Hələ qəd m Romada 
pretorlar oxşar konkret halların həll  üçün qə-
rarlar qəbul ed rd lər.Demək olar k , bütövlükdə 
Roma hüququ məhkəmə presedentlər  əsasında 
nk şaf etm şd r.XIX əsr n sonlarından et barən 

məhkəmə pressedent  köməkç  hüquq mənbəy  
k m  roman-german s steml  ölkələrdə nk şaf 
ed r.Ayrı-ayrı ölkələrdə bu hal qanunver c l k yo-
lu lə təsb t olunub.

Məhkəmə presedent n n xüsus yyətlər  k m  
aşağıdakıları göstərmək olar: kauz stl k,kəm y-
yət çoxluğu,z dd yyətl l k,çev kl k.Belə k , məh-
kəmə presedent konkret və fakt k s tuas yanı əks 
etd r r, ayrı-ayrı halları (kazuslar əsasında) tən-
z m ed r.Məhkəmə presedentlər n n məhkəmələr 
tərəf ndən yaradılması onun kütləv l y n  şərt-
lənd r r k ,burada da z dd yyətl l k ortaya çıxır.
Lak n, müxtəl f məhkəmə nstans yalarının oxşar 
şlər üzrə qəbul eyd klər  qərarlar b r-b r ndən 

çox əhəm yyətl  dərəcədə fərqlənə b ld klər nə 
görə fakt k olarq presedentlər n uyuşqanlılığı 
məsələs  ortaya çıxır. 

Hüquq  (məhkəmə) presedent  ng l s-sakson 
hüquq  s stem n n əsas atr butudur.Hüquq  prese-
dent ded kdə (praecedents-qabaqca olan) müəy-
yən hüquq norması yaradan və oxşar halların həl-
l  məqsəd  lə nümunə k m  hər hansı konkret ş 
üzrə məhkəmə ( nz bat ) orqanının qəbul etd y  
qərar başa düşülür.

Məhkəmə presedent  yen  hüquq normasını 
yaradır,dəy şd r r və x tam ed r. Hüquq  (məh-
kəmə, nz bat )presedent özündə həm şə hüquq 
normasını əks etd r r. 

Təb  k , ng l s sakson hüquq  s steml  ölkələr-
də hüquq  presedent hüquq mənbəy  hesab olun-
duğuna görə məhkəmələr n  (de yure,həm də fak-
t k) hüquq yaradıcılığı funks yası vardır(3,s.41).
İnk l s-sakson t pl  ölkələrdə presedentlər yuxarı 
məhkəmə ( nz bat ) orqanları tərəf ndən yaradı-
lır.Yuxarı məhkəmə ( nz bat ) orqanlarının yarat-
dıqları hüquq  presedentlər müvaf q olaraq aşağı 
orqanlar üçün məcbur d rlər.Eyn  zamanda aşağı 
məhkəmə orqanları yuxarı məhkəmə orqanla-
rının fəal yyət nə əsasən analoj  şlər  həll ed r.
Bu qayda-pr ns p pozulduqda sə aşağı məhkəmə 
orqanlarının qərarları (hökmlər ) yuxarı orqanlar 
tərəf ndən ləğv ed lə b lər.

Hüququn mənbəy  k m  məhkəmə( nz bat ) 
presedent n n əhəm yyət  həm də onunla şərtlə-
n r k , hüquqda mövcud boşluqları və z dd yyət-
lər aradan qaldırılır və həll ed l r.Eyn  zamanda 
hüquq  presedentlər hüquq s stem n n sab tl y n  
(prosessual,prosedur,madd ), konkret oxşar hal-
ların həll n n vah dl y n  təm n ed r.

Sos al st hüququ presedent hüququnu tanı-
mayıb və hazırda postsos al st  dövründə də 
hüququn mənbəy  k m  demək olar k  rəsm  qə-
bul olunmur (2,s.43).Sovet dövründə və hazırda 
roman-german hüquq s steml  MDB ölkələr ndə 
məhkəmə orqanları əsasən hüququ tətb q ed r-
lər,onu yaratmırlar.Lak n,fakt odur k ,məhkəmə 
orqanları hüququ tətb q edərkən hüquq  cəhət-
dən yer nə yet r lməs  məcbur  olan müddəalar 
müəyyən ed r,ümum ləşd rmələr aparır,normat v 
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və normat v xarakterl  qaydalar yaradır,həmç n n 
ümum ləşd rmələr aparırlar.Əsl ndə məhkəmə 
( nz bat  orqanlar)qərarları (hökmlər),hüquq  
müddəalar müəyyən etməklə ct ma  münas bət-
lər n d nam kası lə qüvvədə olan hüquq arasında 
zədd yyət  aradan qaldırırlar.

Məhkəmə presedent n n hüququn mənbəy  k -
m  qəbul olunmazlığının tərəfdarları öz mövqelə-
r n  belə b r mülah zələrlə əsaslandırırlar k ,məh-
kəmələr hüquq normaları yaratmamalıdırlar və 
onların fəal yyət  ancaq bu normaları tətb q et-
məklə məhdudlaşmalıdır(6,s.2).Eyn  zamanda 
hesab ed l r k , məhkəmə presedent n n hüququn 
mənbəy  k m  qəbul ed lməs  onlara fakt k olaraq 
hüquq yaradıcılığı funks yasının ver lməs nə gə-
t r b çıxara b lər k ,bu da əsl ndə hak m yyətlər n 
bölgüsü konst tus ya pr ns p n n pozulması lə 
nət cələnə b lər. Bəz  müəll fl ər hüquq yaradıcı-
lığı lə hüquq tətb qed c l y n  “c dd ”fərqlənd r-
məy n lüzumsuz olduğunu göstər rlər və hesab 
ed rlər k ,məhkəmələr n əsas funks yası hüququ 
tətb q etməkdən barət olsa da bu o demək dey l-
d r k , məhkəmələr hüquq yaradıcılığı lə məşğul 
olmamalıdırlar(V.M.Babayev.A.P.Sem tko,V.P.
Saln kov və b.).Lak n,məhkəmə prakt kası so-
vet dövründə və xüsusən hazırda da postsovet 
ölkələr ndə,MDB-də,o cümlədən Azərbaycan 
Respubl kasında fakt k olaraq hüququn mənbəy  
funks yasını yer nə yet rm ş və müas r hüquq s s-
tem ndə də yer nə yet r r.Belə k , ct ma  münas -
bətlər n d nam kası və getd kcə mürəkkəbləşmə-
s  (çoxşaxəl  mürəkkəb tərk b ) normat v-hüquq  
aktların tənz mlənməs  lə əhatə olunmur. Odur 
k , ct ma  münas bətlər n bəz   tərəfl ər  normat v 
hüquq  aktlardan kənarda qalır və bu fakt k və-
z yyət əlavə hüquq mənbələr n n rəsm  tanınma-
sını zərur  ed r. 

Q tə (roman-german) hüquq  s stem ndə məh-
kəmə prakt kasının əhəm yyət  lə bağlı müxtəl f 
səv yyələrdə mübah sələr aparılır,b r-b r nə z dd 
f k rlər, deyalar,mülah zələr və hətta konseps -
yalar rəl  sürülür(1,s.4).Hələ sovet hüquq ədə-
b yyatında müvaf q məhkəmə orqanlarının “ za-
hatları” lə bağlı mübah sələr aparılırdı.Hazırda 
demək olar k , bütün postsovet ölkələr ndə belə 
mübah sələr daha gen ş aud tor yalarda aparılır.
Hazırda məhkəmə presedent n n hüququn mən-
bəy  k m  rəsm  tanınması məsələs  hüquq ədə-

b yyatında da əks olunur.B r qrup hüquqşünas-a-
l mlər məhkəmə presedent n n hüquq mənbəy  
k m  tanınması deyasını rəl  sürür (S.K.Zaqay-
nova və b.), d gər qrup hüquqşünas-al mlər sə 
bunu hak m yyətlər n bölgüsü və eləcə də qanu-
nun al l l y  pr ns p n n pozulması k m  q ymət-
lənd r r(İ.Y.Boqdanovskaya və b.). Bu müba-
h sələr,müas r dövrdə xüsusən,Al  Məhkəmələr,-
Konst tus ya Məhkəmələr  qərarlarının və ct ma  
münas bətlər n tənz mlənməs ndə onların prakt k 
əhəm yyət  lə bağlı aparılır(7,s.73).

Əsl ndə postsovet dövrünün məhkəmə prak-
t kası onu göstər r k ,b r hüquq mənbəy  k m  
presedent hüququ (məhkəmə presedent ) fak-
t k mövcuddur. Burada aşağıdakı fakt k hallar 
nəzərədə tutulur.

Belə k , məhkəmələr n fakt k olaraq qanun-
ver c l k s stem n n yerarx yası qaydasını pozan 
(məsələn,AR NK qərarı AR Prez dent n n fər-
manına z dd olduqda) hüquq  aktları ləğv etmək 
hüququ var.Eyn  zamanda AR Al  Məhkəməs n n 
Plenumu AR Konst tus yasının 131-c  maddəs nə 
əsasən məhkəmə təcrübəs nə a d məsələlər üzrə 
sahatlar ver r.Bu zahatlar d gər (ümum  yur s-

d ks yalı) məhkəmələr tərəf ndən qəbul olunur və 
hər hansı konkret ş üzrə məhkəmə qərarının ve-
r lməs  zamanı əsas tutulur. Buradan rəl  gələrək 
AR-ın Al  Məhkəməsın n Plenumunun zhatları 
hər hansısa ct ma  münas bət n tənz mlənməs n-
də qanuna “yardımşı”dır və bu baxımdan mənbə 
(əlavə mənbə,fakt k əsas) k m  çıxış ed r. Plenu-
mun qərarlarının məhkəmə prakt kası üzrə za-
hatları qüvvədə olan qanunver c l y n vah d tət-
b q nə kömək ed r.Lak n,məhkəmə prakt kasının 
təhl l  ged ş ndə hüquqda mövcud olan boşluqlar 
ortaya çıxır və qüvvədə olan hüquq normaları 
konkretləşd r l r.Al  Məhkəmən n Plenumunun 
qərarları hüquqtətb qetmə lə hüquq yaradıcılı-
ğı arasında “aralıq həlqə” (A.B.Venqerov) k m  
dəyərlənd r l r, xarakter nə görə onun normat v 
aktlara yaxınlığı göstər l r (N.V.V truk). 

Azərbaycan Respubl kası Konst tus ya Məh-
kəməs n n qərarı Azərbaycan Respubl kası 
əraz s ndə məcbur  qüvvəyə mal kd r.Eyn  za-
manda qanunlar və d gər aktlar, yaxud onların 
ayrı-ayrı müddəaları,Azərbaycan Respubl ka-
sının hökümətlərarası müqav lələr  Azərbaycan 
Respubl kası Konst tus ya Məhkəməs n n qəra-
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rında müəyyən ed lm ş müddətdə qüvvədən dü-
şür, Azərbaycan Respubl kasının dövlətlərarası 
müqav lələr  sə qüvvəyə m nm r(AR Konst tu-
s yası,maddə130). Bundan başqa Konst tus ya 
Məhkəməs n n qərarları d gər xüsus yyətlərlə ya-
naşı normat v xarakterl l k, xüsus  hüquq  texn -
kanın nət cəs ,hüquq  aktların mətn nə bənzərl l -
y , müəyyən prosessual qaydada qəbul olunması, 
formal atr butları,yer nə yet r lməs  məcbur l y ,-
b lavas tə qüvvədə olması, qeyr -müəyyən şəxs-
lər da rəs nə şam l olunması,qərarların crasının 
dövlət tərəf ndən təm n  və s.k m  xassələrə ma-
l kd rlər.Hətta hüquq ədəb yyatında Konst tus -
ya Məhkəməs n n qərarlarını məzmunca hüquq  
doktr naya da oxşadırlar (4,s.27). Bu onu göstər r 
k , fakt k olaraq Azərbaycan Respubl kası Konst -
tus ya Məhkəməs n n qərarları hüququn mənbəy  
k m  çıxış ed r. Belə k , Konst tus ya Məhkəməs  
hər hansısa hüquq  aktı ya ləğv ed r,ya qəbul ed r, 
ya da k , aktı dəy şd r r. Müvaf q olaraq hüquq 
münas bət n  yaradır,dəy şd r r və onu x tam ed r. 
Beləl klə Konst tus ya Məhkəməs  hüquq nor-
ması müəyyən ed r.Konst tus ya Məhkəməs n n 
qəraralrı ləğv ed lə,dəy şd r lə və rəsm  təfs r 
ed lə b lməz. Konst tus ya Məhkəməs n n və Al  
Məhkəmən n qərarları və şərhlər  ümum ləşd -
r lm ş xarakter daşıyır.Azərbaycan Respubl ka-
sı Konst tus ya Məhkəməs  eyn  zamanda d gər 
dövlət orqanları tərəf ndən qəbul olunmuş hüquq 
normalarının şərh n  də həyata keç r r.Konst tu-
s ya Məhkəməs n n qərarlarının (normat v və ya 
qeyr  normat v) qəbul ed lməs  özündə madd  və  
prosessual normaları əks etd r r. 

Bu baxımdan, son zamanlar hüquq ədəb y-
yatında Konst tus ya Məhkəməs n n qərarlarına 
b r hüquq mənbəy  k m  baxılması meyllər  artır 
(L.A.Morozova, H.A.Hacıyev, N.İ.V truk,V.A.
Tumanov və b.). 

AR-ın Konst tus ya Məhkəməs  tərəf ndən 
qeyr -konst tus on k m  tanınan normat v hüquq  
akt və ya onun ayrı-ayrı müddəaları,ölkə əraz -
s ndə tətb q oluna b lməz.Lak n qeyr -konst tus -
on aktın ləğv  özü ad  qaydada cra olunur.

Azərbaycan Respubl kasının nsan hüquqalrı 
və əsas azadlıqlarının müdaf əs  haqqında 1950-
c  l Konvens yasına qoşulması lə bağlı İnsan 
hüquqları üzrə Avropa Məhkəməs n n aktlarının 
hüquq  təb ət n  müəyyən etmək zərur d r.Bu Av-
ropa Məhkəməs n n aktlarının presedent xarak-
terl l y  haqqında məsələn  rəl  sürməyə mkan 
ver r.Belə k , Avropa Məhkəməs n n aktları həm 
fərd  şlər üzrə qərarlar,həm də şərhetmə aktları 
ola b lərlər (5, s.78).

Məhkəmə presedentlər  lə yanaşı olaraq 
hüquq ədəb yyatında nz bat  presedent haqqın-
da müxtəl f f k rlər var.Belə k ,dövlət orqanları 
prakt k fəal yyətlər ndə yazılı hüquqla b rgə re-
al qüvvədə olan,bəz  hallarda onu konkretləş-
d rən,əlavə edən və ləğv edən davranış qaydaları-
nı müəyyən ed rlər.

Beləl klə, məhkəmə presedent  ng l sd l-
l  ölkələrdə çox yayılıb. Məhkəmə presedent  
hüquqyaradıcı fəal yyət  həm müvaf q qanunun 
olduğu, həm də olmadığı b r şəra tdə həyata ke-
ç rməyə mkan ver r.
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СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ КАК ИСТОЧНИК ПРАВА

Резюме

Судебный прецедент - это судебное или административное решение по конкретному юри-
дическому делу, которому придается сила нормы права и которым руководствуются при разре-
шении схожих дел. Прецедент как источник права получил наибольшее распространение в Ве-
ликобритания, США, Австралия,Канада и в других странах. В Азербайджанской Республике в 
современных условиях юридическая наука и практика все чаще и чаще называют прецедент в 
качестве источника права. Так, фактически силу судебного прецедента в Азербайджане имеют 
решения и постановления Конституционного и  Верховного  Судов.

Abulfaz Guseynov
doctor of jurisprudence, professor

JUDICIAL PRECEDENT AS SOURCE OF LAW

Summary

Judicial precedent is a juridical or administrative decision on concrete legal business which is 
given force of rule of law and by which are guided in permission of similar aff airs. Precedent as a 
source of the law gained the greatest distribution in Great Britain, the USA, Australia, Canada and 
in other countries. In the Azerbaijan Republic in modern conditions the jurisprudence and practice 
in increasing frequency call precedent as a  source of law. So, actually in Azerbaijan decisions and 
resolutions of the Constitutional and Supreme Courts have force of judicial precedent.
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Məqalədə, Azərbaycan Xalq Cumhur yyət n n 
təşəkkülü və möhkəmlənməs ndə M ll  Şuranın 
əsas fəal yyət  öyrən lm şd r. M ll  Şura tərə-
f ndən “İst qlal Bəyannamə”s n n elan ed lməs   
ct ma -s yas  quruluşun və dövlətç l y n möh-

kəmlənd r lməs  və nk şafı üçün gen ş zəm n ya-
ratmışdır. Məhz, Azərbaycan Xalq Cumhur yyə-
t n n  təşəkkülü və möhkəmlənməs ndə M ll  Şu-
ranın əsas fəal yyət  və rolu müstəs na xarakter 
mal kd r. Məqalədə, M ll  Şuranın keç rd y  clas 
və qəbul etd y  qərarlar təhl l ed lm şd r. M ll  
Şura  fas lələrlə 1918-c  l 28 may tar x ndən 7 
dekabra qədər fəal yyət göstərm şd r. Аzərbаy-
cаn M ll  Şurаsı noyabr ayında yеn dən b lava-
s tə fəal yyətə bаşlаyаrаq pаrlаmеnt n yаrаdılmа-
sı hаqqındа qаnunu qəbul еtmışd r. 1918-c  l n 
dekabrın 7-də Аzərbаycаn dövlətç l y  tаr х ndə 
əhəm yyətl  b r hаd sə bаş vеrm ş, M ll  Şura-
nın və hökumət n b rgə səylər  nət cəs ndə par-
lament n yaradılmasına na l olunmuşdur. Azər-
baycan dövlətç l y  tar x ndə mühüm yer tutan 
parlament n fəal yyətə başlaması lə Azərbaycan 
M ll  Şurası da öz m ss yasının son çatdırmış 
hesab etd . M ll  Şuranın əvəz olunmaz fəal y-

yət , Azərbaycan dövlətç l y n n təm n olunma-
sınada böyük rol oynamışdır. Məhz, AXC-n n 
elan ed lməs , dövlətç lk və hüquq ənənələr n n 
var sl y n n təm n ed lməs n n hüquq  əsaslarını 
rəsm ləşd rm şd r. Lak n, parlament n fəal yyətə 
başlamasından sonra yarana b ləcək daha mürək-
kəb və ekstermal vəz yyətlər  nəzərə almadan, 
M ll  Şuranın fəal yyət nə x tam ver lməs  tələs k 
qəbul ed lm ş qərar d . Belə k , M ll  Şura məş-
vərətç  statusunda Dövlət Şurası k m  fəal yyət n  
davam etd rməs  daha faydalı olardı. Azərbaycan 
Respubl kasının Prez dent  cənab İlham Əl yev 
2017-c  l may ayının 16-da Azərbaycan Xalq 
Cümhur yyət n n 100 ll k yub ley  haqqında çox 
böyük s yas -hüquq  əhəm yyət kəsb edən sərən-
cam mzalamışdır. AXC-n n dövlət və hüquq ta-
r x n n öyrən lməs  üçün əvəzs z mənbə olan bu 
hüquq  aktda, onun fəal yyət  gen ş təhl l ed l-
m şd r. Sərəncamın müddəaları hər b r tədq qat 
üçün metodoloj  əsas k m   əvəzs z rola mal kd r. 
Sənəddə göstər ld y  k m   AXC,  məhz dünyanın 
s yas  n zamının yen dən qurulduğu b r vaxtda, 
Azərbaycanın yaşadığı parlaq mədən  yüksə-
l ş mərhələs n n mənt q  yekunu k m  meydana 
çıxmışdır. Məhz, dünya b rl y  tərəf ndən tanın-
mış Xalq Cümhur yyət n n fəal yyət  sayəs ndə 
Azərbaycan beynəlxalq hüququn subyekt  olması 
1920-c  l n aprel ayındakı bolşev k şğalından 
sonra Azərbaycanın b r dövlət k m  dünyanın 
s yas  xər təs ndən s l nməs n n qarşısını almış-
dır. Müas r dövrdə sə, Ümumm ll  l der Heydər 
Əl yev n respubl kada uğurla gerçəkləşd rd y  s -
yasət xalqımızın tar x -mədən  yaddaşını özünə 
qaytararaq m ll  mənl k şüurunu nk şaf etd rd , 
azərbaycanç l q məfkurəs  şığında müstəq ll k 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının 
“Hüquq” kafedrasının dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
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arzularının güclənd r lməs  və yaxın gələcəkdə 
yen dən həq qətə çev r lməs nə zəm n yaratdı.

Məhz, XIX əsr n əvvəllər ndə Rus yа mpе-
r yаsı tərəf ndən lhaq оlunan Аzərbаycаn, b r 
əsr sonra  müstəq l dövlət n  quraraq Şərqdə lk 
Dеmоkrаt k Rеspubl kаnı yаrаtmışdır. Azərbay-
can M ll  Şurası 1918-c  may ayının 27-də təs s 
olunmuşdur. M ll  Şuranın əsas fəal yyət n  təsb t 
edən b r neçə rəsm  protokol mövcuddur. Təb  
k , bunların sırasında, M ll  Şuranın təs s ed lmə-
s ndən b r gün sonra qəbul ed lm ş tar x  əhəm y-
yətl  dövlət müstəq ll y n n elan ed lməs  haqqın-
da 1918-c  l 28 may clas protokolu  olmuşdur. 
İclаsdа Zаqаfqаz yа Sеym -n n burахılmаsı və 
Gürcüstаnın müstəq ll y n n еlаn оlunmаsındаn 
sоnrа Аzərbаycаnın vəz yyət  müzаk rə еd l-
m şd r. Beləl klə,  M ll  Şurа may ayının 28-də 
Аzərbаycаnın  dövlət müstəq ll y n  elan etməklə 
6 bənddən barət “İst qlаl Bəyаnnаmə”s n  qə-
bul еtm şd r. “İst qlal Bəyannaməs ”, Azərbay-
can Xalq Cümhur yyət ndə dövlət hüququnun 
əsaslarını təsb t edən lk hüquq  sənədd r (1., 
s.9-10). Belə k , Bəyannamədə dövlət (konst tu-
s ya) hüququnun mah yyət  və təy natından rəl  
gələn dövlət n əraz s , s yas  quruluşu, hak m y-
yət n vəz fə və səlah yyətlər , nsan və vətəndaş 
hüquq və azadlıqları, hüquq s stem n n təşəkkülü 
və nk şafının əsasları k m  konst tus on müd-
dəalar təsb t ed lm şd r. Müstəq ll k hаqqındа 
аktın preambula h ssəs ndə  qeyd ed l rd  k , bö-
yük Rus yа nq lаbı gеd ş ndə Rus yаdа dövlət 
оrqаn zm n n аyrı-аyrı h ssələr n n dаğılmаsı 
və rus оrdusunun Zаqаfqаz yаnı tərk еtməs  lə 
burаdа yеn  s yаs  vəz yyət yаrаnmışdır. Tаlеlə-
r  öz хt yаrınа burахılmış Zаqаfqаz yа хаlqlаrı, 
Zаqаfqаz yа Dеmоkrаt k Fеdеrаt v Rеspubl kа-
sının yаrаtdılаr. Lаk n s yаs  hаd sələr n sоnrа-
kı gеd ş ndə gürcü хаlqı Zаqаfqаz yа Fеdеrаt v 
Rеspubl kаsının tərk b ndən çıхmаğı və müstəq l 
Gürcüstаn Dеmоkrаt k Rеspubl kаsı yаrаtmаğı 
münаs b b lm şd . Rus yа və Оsmаnlı mpеr yа-
sı аrаsındаkı mühаr bən n dаyаndırılmаsı, еyn  
zаmаndа ölkə dах l ndək  görünməm ş аnаrх yа-
nın ləğv  lə bаğlı оlаn Аzərbаycаnın mövcud 
s yаs  durumu Аzərbаycаn хаlqlаrını düşdüklər  
аğır vəz yyətdən çıхаrtmаq üçün Şərq  və Cənu-
b  Zаqаfqаz yаdаn bаrət оlаn Аzərbаycаnın öz 

dövlət darə etməs n  yаrаtmаq zərurət n  qаrşıyа 
çıха-rmışdır. Nət cədə, M ll  Şura müas r Azər-
baycan dövlətç l y n n var sl y n  müəyyən edən, 
onu beynəlxalq b rl y n subyekt nə dax l olmasını 
təm n edən tar x  m ss yanı yer nə yet rm ş oldu.

Azərbaycan Xalq Cümhur yyət n   elan etm ş 
M ll  Şura, rəsm  sənədlərdə Azərbaycan M ll  İs-
lam Şurası adlanır. M ll  Şuranın adında “ slam” 
(müsəlman) fadəs n n şərh ed lməs , zənn m zcə 
müas r dünyanın s yas  reallıqları baxımından ol-
duqca zərur d r. Doğrudur k , AXC-n n prakt k  
fəal yyət  lə tanış olan heç b r tədq qatçı, onun 
s v l demokrat k dövlət olduğunu şübhə altına 
almır, lak n bu fadən n şərh olunmasına lüzum 
vardır.  Azərbaycan xalqının radəs n  fadə edən 
M ll  İslam (müsəlman)  Şurası və onun  adında-
kı “ slam” fadəs  lk baxışdan sank ,  sekulyar 
dövlətlə heç b r əlaqəs  olmayan hər hansı b r 
teokrat k (d n ) dövlət n təs s olunmasını eht va 
ed r. Əsl ndə, M ll   Şuranın adındakı “ slam” 
term n , mah yyət et barı lə Azərbaycanın bütün 
müsəlman əhal s n n radəs n n fadə etməs n  və 
etn k mənsub yyət ndən asılı olmayaraq əhal n n 
özlər n   müsəlman adlandırması anlamını b ld r-
məs  d . Azərbaycanda, “b z müsəlmanıq” anla-
yışı nəy nk  həm n dövrə qədər,  ondan sonrada 
slama et qad edənlər n öz etn k mənsub yyətlər  

əvəz nə şlənm ş fadə forması olmuşdur. Yən , 
Azərbaycanda yaşayan və etn k tərk b ndən ası-
lı olmayaraq bütün əhal , özlər n  müsəlman ad-
landırmışdılar. Bu baxımdan Azərbaycan M ll  
İslam (müsəlman azərbaycanlılar) Şurası d n  
dövlətlə heç b r əlaqəs  olmayan, yalnız Zaqafqa-
z ya Seym ndək  bütün etn k müsəlmanların təm-
s lç l y n  müəyyən edən fadə forması olmuşdur. 
Məhz, dünyəv  əsaslarla təs s ed lm ş demok-
rat k, hüquq  AXC dövlət n n elan ed lməs , b r 
daha bunu təsd q ed r. Beləl klə, s v l dünyanın  
bütün demokrat k ənənələr nə əsaslanan dünyəv  
Azərbaycan Demokrat k Respubl kasının qurul-
masını elan edən M ll  Şuranın adındakı “ slam” 
(müsəlman) şurası fadəs n n d n  dövlətlə heç b r 
əlaqəs  yoxdur.

M ll  Şuranın “İst qlal Bəyannaməs ”, dövlət 
hüququnun əsaslarını müəyyən edən əsas qanun 
k m  böyük əhəm yyətə kəsb ed rd . “İst qlal Bə-
yannaməs ” konst tus ya qüvvəl  akt olmaqla,  
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əsas qanunun müəyyən etd y  k m , dövlət ha-
k m yyət n n əsaslarını təsb t etm şd r. Doğru-
dur k , “Bəyannamə” konst tus yanı (əsas dövlət 
hüququnu) tam əvəz edə b lməz, lak n yen  tə-
s s ed lm ş Cumhur yyətdə dövlət hak m yyə-
t n n əsaslarını özündə eht va edən al  yur d k 
sənəd olaraq böyük əhəm yyətə mal kd r. Dövlət 
hüququ anlayışı lk konst tus yaların yaranma-
sında sonra, hüquq sahəs  k m  nk şaf etm şd r. 
Dövlət hüququ, konst tus ya hüququ anlayışına  
ekv valentd r. Əgər ABŞ, Fransa k m  dövlətlər-
də konst tus yalar əsas qanunun k m  xalqların 
mübar zəs  nət cəs ndə yaranmışdırsa, Alman -
ya, Rus ya k m  ölkələrdə hak m yyətlər tərəf n-
dən bəxş ed ld y  üçün dövlət hüququ adlanır. 
AXC-n n yaranmasını rəsm ləşd rən “İst qlal 
Bəyannaməs ” öz məzmunu və mah yyət  et ba-
rı lə, dövlət hüququ k m  xarakter zə ed lməklə, 
əsas dövlət qanununu səlah yyətlər nə a d ed lən  
funks yalar müəyyən etm şd r (2, s.12-13). 

Azərbaycan M ll  Şurasının qəbul etd y  rəsm  
sənədlərdə onun hüquq  statusunun əsas cəhət-
lər n  müəyyən etmək mümkündür. İlk növbədə 
M ll  Şura, Azərbaycan dövlətç l y  tar x ndə çox 
böyük x dmətlər göstərm ş  al  mərkəz  hak -
m yyət orqanı olmuşdur. M ll  Şura azərbaycan 
xalqının radəs n  fadə edən al  Təs sç  Məcl s 
rolunda çııxış edərək böyük məsul yyət  öz üzə-
r nə götürmüşdür. M ll  Şura, onun formalaşma 
və təs s olunma mah yyət ndən rəl  gələn, al  
qanunver c  və cared c  hak m yyət hüquqlarını 
özündə b rləşd rən, Azərbaycan xalqının radəs -
n  fadə edən al  və  tam səlah yyətl  Təs sç  Məc-
l s orqanı statusuna mal k olmuşdur. M ll  Şuranı 
yaranmasını şərtlənd rən b r sıra am llər, mövcud 
s yas , ct ma , qt sad  və hərb  vəz yyətlə d qtə 
ed l rd . Ümum l kdə M ll  Şuranın (Təs s Məcl -
s ) yaranması, onun üzvlər  tərəf ndən 6 bənddən 
barət Müstəq ll k Aktının qəbul ed lməs  hüquq  

cəhətdən əsaslandırılmış leg t m proses olmaqla 
Azərbaycan xalqının radəs n  müəyyən ed rd . 
M ll  Şuraya bu leget ml k, 1917-c  l noyabrın 
26-28-də Ümumrus ya Müəss slər Məcl s nə ke-
ç r lm ş seçk də şt rak etm ş Azərbaycan xalqı 
tərəf ndən ver lm şd r (7, s.233). Çünk , azər-
baycan əhal s  öz səlah yyətl  nümayəndələr n  
hüquq  əsaslarla bu al  orqana seçm şd lər. Məhz, 

M ll  Şuranın tərk b nə dax l olan həm n səlah y-
yətl  nümayəndələr Azərbaycan xalqı qarşısında 
öz s yas  və hüquq  məsul yyətlər n  tam dərk 
edərək, bütün dünyaya Azərbaycan Xalq Cum-
hur yyət n n (I Respubl ka) təs s etd kər n  bəyan 
etm şd rlər. 

 Azərbaycan M ll  Şurasının fas lələrlə fəal y-
yət  dövrünü əhatə edən 1918-c  l 28 may və 7 
dekabr tar xl  mərhələdə baş verən proseslərdə 
çox böyük önəml  rola mal k olmuşdur.  Əsl n-
də rəsm  fəal yyətlər n  müvəqqət  dayandırıl-
dığı zaman ərz ndə M ll  Şuranın üzvlər  bütün  
mümkün vac b və təx rə salınmaz şlər  görməklə 
məşğul olmuşdular. Xüsus lə Azərbaycanın əraz  
bütövlüyünün təm n olunması, Bakının azad ed l-
məs  və beynəlxalq aləmlə təmasların qurulması 
məsələlər  pr or tet fəal yyət st qamət  d . Bakı 
şəhər n n azad ed lməs  və dövlət darələr n n 
paytaxta köçürülməs , yaranmış yen  vəz yyətdə 
fəal yyət  dayndırılmış M ll  Şuranın və hökumə-
t n qarşısında təc l  və ən zərur  vəz fələr n görül-
məs n  d qtə ed rd .

Çar Rus yasının şğalından sonra müstəq ll y n 
bərpa ed lməs , Azərbaycan xalqının tar x ndək  
bu önəml  had sə, heç də təsadüfü olmamışdır. 
Beynəlxalq aləmdə Аzərbaycan Demokrat k Res-
publ kası k m  tanınan, Azərbaycan Xalq Cümhu-
r yyət n n yаrаnmаsı, fəal yyət  və süqutu, həm 
o dövrə qədər və həm də ondan sonrakı b r sırа 
mövcud s yаs , ct ma , hərb , qt sad , mədən  və 
hüquq  əsаslаrla şərtləş rd . Belə k , XX əsr n əv-
vəllər ndə xаlqın t r lm ş dövlətç l k ənənələr n  
bərpa etmək, öz m ll  sərvətlər nə sah b olmaq, 
əhal n n savad almasını və maar fl ənməs n  təm n 
etmək,  mper ya müstəmləkəs   əsаrət ndən azad 
olmaq, dünya dövlətlər  sırasına dax l olmaqla öz 
m ll  dövlət n  yаrаtmаq, dеmоkrаt k rеspubl kа 
quruluşlu dаrəç l k fоr-mаsında və аz vахt ərz n-
də dövlət mехаn zm n n qаnunvеr c l k, dаrəеt-
mə və hüquq nst tutlаrını təşk l еtmək, dövlət n 
müstəq l məhkəmə hak m yyət  qolunu formalaş-
dırmaq, m ll  ordu qurmaq, dövlət  beynəlxalq 
hüququn  subyekt nə çev rmək və s. məsələlər — 
ümum l kdə Rus ya mper yasının şğalı nət cə-
s ndə son qoyulmuş Аzərbаycаnın  dövlətç l y n  
bərpa etməkdən barət  olmuşdur.

M ll  Şuranın yaranmasını şərtlənd rən ob-
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yekt v cəhətlərlə yanaşı, b r sıra subyekt v am l-
lərdə mövcud olmuşdur. Belə k ,  Rus yа mpe-
r yasında bоlşеv k çеvr l ş ndən sоnrа dövlət 
аpаrаtı tаmаm lə dаğılır və Cənub  Qafqazda 
hak m yyəts zl k şəra t ndə baş verə b ləcək 
hərc-mərcl y n qarşısını almaqdan ötrü yara-
dılmış Zаqаfqаz yа Şеym  sə,  hеç b r əməl  ş 
görə b lm rd . Vəz yyət  mürəkkəbləşd rən d gər 
cəhət 1918-c  l аprеl n 25-də yаrаdılmış Bаkı 
qubеrn yа Хаlq Kоm ssаrlаrı Sоvеt n n (“Bаkı 
Kоmmunаsı”), Ümumrus yа Bolşev k Mərkəz  
hökumət n  Аzərbаycаndа təms l еtd y n  bə-
yan etməs  və оnun qəbul еtd y  bütün dеkrеt və 
qərаrlаrını özü üçün yeganə və mperat v hüquq  
qüvvəl  akt hesab etməs  olmuşdur. Bаkı Sоvеt -
n n dаşnаk-bоlşеv k qüvvələr  Bаkıdаkı 31 Mаrt 
sоyqırımı hаd sələr n   s nf  mübar zə adı altında, 
Аzərbаycаnın d gər ərаz lər ndə dаvаm еtd rd -
y nə görə,  Zаqаfqаz yа Sеym  öz nümаyəndələ-
r n  Bаkı Хаlq  Kоm ssаrlаrı İcrа yyə Kоm təs -
n n  sədr  S.Şаumyаnlа dаnışıqlаr аpаrmаq üçün 
Bаkıyа göndərm şd . Əsl ndə, Azərbaycanın 
müsəlman əhal s n n məhv ed lməs nə yönəlm ş 
bu n yyət, daşanak Şamuyanın, gerçəkləşd rmək 
stəd y  məkrl  planın tərk b h ssəs  d . S.Şа-

muyаn hеç b r dаnışığı qəbul etməyərək Seym n 
аzərbаycаnlı nümаyəndəs n  dərhаl həbs еtd r r, 
Sеym sədr n n müаv n , m ll yətcə еrmən  olan 
nümаyəndən  sə gеr yə T fl sə qаytаrır. Ermən  
daşnakların və bolşev klər  Azərbaycana qarşı  
münas bət , Zаqаfqаz yаdа Fеdеrаt v dövlət n 
yаrаdılmаsı pеrеspеkt vs zl y n  ortaya qoymuş 
oldu. Bаkı Хаlq  Kоm ssаrlаrı İcrа yyə Kоm təs -
n n sədr  m llətç -daşnak S.Şаumyаnın b lavas tə 
açıq və g zl  üsullarla m ll  qırğın törətməs nə 
rəvac verməs , Bakını Azərbaycandan qopart-
maq, lk n mərhələdə daşnak-bolşev klər n darə 
etd y  mper ya qubern yasına çev rmək olmuş-
dur. Mərkəz n təl matından ruhlanan daşnak-bol-
şev klər demək olar k , bütün Güney və Quzey 
Azərbaycanda bu soyqrımı həyata keç rm şd lər. 
Sovet-bolşev k rej m  dövründə sə, bu qırğınları 
özünəməxsus bolşev k- deoloj  təbl ğatına uyğun 
olaraq vətəndaş mühar bəs , s nf  mübar zə, sah -
bkar-fəhlə mübar zəs  k m  xaraker zə edərək öz 
daşnak-r yakar s yasətlər n  g zl  üsullarla davam 
etd rm şd lər. Bu had sələrdən sonra Azərbaycan 

m ll  demokrat yası st qlal yyət və müstəq ll k 
uğrunda açıq mübar zə və m ll   hak m yyət ya-
ratmağın m ll  qurtuluş üçün yeganə yol olduğu-
nu dərk etm şd r (4, s.314).

Azərbaycan M ll  Şurasının fəal yyət ndə ən 
z dd yyətl  məqam k m  xarakter zə ed lən 1918-
c  l 29 may tar xl  3 saylı clas Protokolu, xü-
sus  araşdırma və gen ş təhl l aparılmasını zərur  
edən məsələlər  əhatə ed r (2, s.14). 2018-c  ldə 
100 ll k yub ley n  qeyd etməyə hazırlaşdığı-
mız Azərbaycan Xalq Cümhur yyət n n yaran-
ması, xalqımızın çox əsrl k dövlətç l k tar x n n 
şərəf və qürur mənbəy d r. Təb  k , bəşər yyət n 
ən al  dəyər pr ns plər n  hər şeydən üstün tutan 
Cümhur yyət xad mlər , belə b r z dd yətl  qərar 
verm şd lər. Əsl ndə, M ll  Şuranın 3 saylı clas 
Protokolu baş verm ş hüquq  faktı təsd q edən 
tar x  sənədd r. Fakt sə bundan barətd r k , er-
mən  federas yası Azərbaycan M ll  Şurasına 
mürac ət edərək İrəvanı mərkəz  şəhər olaraq ət-
raf əraz lərlə onlar ver lməs n  xah ş etm şd lər. 
Mənt qlə bu torpaqlarda ermən lər  yaşasaydılar 
belə və ya heç olmasa onlar bu əraz lərə nəzarət 
etsəyd lər, onda nəyə görə xah şlə Azərbaycan 
tərəf nə mürac ət ed l rd ? M ll  Şurası Zaqafqa-
z ya Seym nə dax l olan ermən lərə münas bətdə 
barışıq, sülh, qonşuluq, human z m mövqeydən 
çıxış edərək Azərbaycanın qərb topaqlarında 
əraz lər n azaldılması hesabına güzəşt ed lməs -
n  nəzərdə tutan qərar qəbul etm şd r (6, s.144). 
Azərbaycan M ll  Şurasının 29 may 1918-c  l ta-
r xl  3 saylı Protokolunun leget ml y  əsaslandı-
rılmamış,  beynəlxalq və m ll  hüquq normalarına 
tamam lə z dd r qərardır və müvaf q prosedurlar 
qaydasında qüvvədən salınmalıdır. Azərbaycanın 
dövlətç l k tar x ndə mühüm rola mal k olmuş və 
böyük əhəm yyət kəsb edən M ll  Şuranın İrəvan 
şəhər n n əvəs z carə əsasında ermənlərə güzəşt 
etməs , bağışlanılmaz addım d . D gər tərəfdən, 
İrəvanın acı taleh  ermən lər n gürcü və azərbay-
canlılarla b rl kdə Zaqafqaz ya Seym ndə eyn  
statusda  təms l olması lə yanaşı, yen  dövlətlə-
r n beynəlxalq aləmdə leget ml k əldə etmək, ta-
nınmaları üçün qarşılıqlı hörmət, sülh ç ndə d nc 
yanaşı yaşamaq stəy , demokrat k və s v l fede-
rat f dövlət qurmaq n yyət  lə bağlı d . B r nc  
dünya mühar bəs n n gerçəkl klər  kontekts ndə 
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baş verm ş proseslər n ağır nət cələr n n zərbələ-
r , Azərbaycan xalqının böyük tk lər verməs n n 
əsas səbəblər ndən b r  olmuşdur. 

AXC dövlət n n möhkəmlənməs ndə, əsasən 
M ll  Şuranın üzvlər n n fəal şt rak etd klər  Məc-
l s-Məhbusanın xüsus  rolu olmuşdur. Məlumdur 
k , lк Azərbaycan parlamеnt n n üzvlər n n əsas 
h ssəs n  M ll  Şuranın 44 nəfərl k heyət  təms l 
etm şd r (4, s.32-33). Bu tərk b mövcud zərurət-
dən rəl  gələrək  müəyyən ed lm şd r. Belə k , 
vaxtı lə   1917-c  l n nоyabrın 26-28-də Ümum-
rus ya Müəss slər Məcl s nə кеç r lən sеçк lərdə 
“Müsavat»” part yası 10 nəfər, müsəlman-sоs a-
l stlər 2 nəfər, tt hadçılar 1 nəfər, bоlşеv к-hüm-
mətç lər də 1 nəfər dеputat və cəm  14 deputat 
yеr  əldə еtm şd lər. Zaqafqaz ya Sеym  yaradı-
lan vaхt qərara alınır к , s yası part yaların sеç l-
m ş nümayəndələr n n sayı prоpоrsоnal qaydada 
3 dəfə artırılsın.Çünk  yaranmış şəra tdə seçk  
keç rmək mümkün olmadığına görə,  Zaqafqaz -
ya Seym ndə daha gen ş tərk bdə təms l olunmaq 
zərur yyət  yaranmışdır. Buna görə də,  Azərbay-
canı təms l edən s yas  part yalar —müsavat 30, 
müsəlman-sоs al stlər 7, bоlşеv кlər 4, tt hadçı-
lar sə 3 nümayəndə və cəm  44 nəfər оlmaqla 
Sеy mdə təms l olunmuşdular. İlk Azərbaycan 
parlament n n  36 əlavə müsəlman dеputatları sə 
кеçm ş yerl  m ll  коm tələr n хətt  lə şəhər və 
qəzalardan sеç lm şd lər. Qeyd etmək lazımdır 
k , şəhər özünü darəs  və yerl  m ll  коm tələr  
оlmayan qəzalarda dеputatlar кənd cmaları nü-
mayəndələr n n yığıncağı tərəf ndən sеç l rd lər. 

Parlament  formalaşdırmaq üçün M ll  Şura 
noyabrın 25-də ermən  və rus M ll  Şuralarına 
mürac ət edərək öz nümayəndələr n  parlamentə 
göndərmək təkl f  etm şd . Lak n, hər k  şura 
parlamentdə şt rakdan mt na etd lər. Ermən  
m ll  şurası bəhanə gət rərək bütün ermən lər n 
mənafelər n  parlamentdə təms l edə b lməyə-
cəklər n  göstər rd lər. Cənub  Qafqaz respubl -
kalarının öz müstəq ll klər n n elan etmələr  sə 
ümum l kdə rus M ll  Şurasının mənf  rəy  lə 
qarşılanmışdır. Belə k , rus M ll  Şurası, Ümum-
rus ya Müəss slər Məcl s  və beynəlxalq sülh 
konfransının yekun qərarlarının çıxarılmasına 
qədər Qafqazda hər hansı b r dövlət n müstəq l-
l klər n  qəbul etməd klər n  və Cənub  Qafqazı 

Rus ya dövlət n n tərk b h ssəs  k m  gördüklər n  
bəyan ed rd lər. Rus M ll  Şurası tamam lə Rus -
ya dövlət n n maraqlarını təms l edərək göstər rd  
k , Rus yanın radəs n  b lmədən b z m, nə Azər-
baycan Cümhur yyət n , nə də onun parlament n  
tanımaq səlah yyət m z yoxdur. Azərbaycan par-
lament n n yaradılmasına ng l s komandanlığı-
nın münas bət  də böyük əhəm yyət kəsb ed rd . 
1918-c  l Mudros sülh müqav ləs n n şərtlər nə 
görə, Bakı ng l s qoşunlarının nəzarət ndə olma-
lı d . 1918-c  l noyabrın 17-də Tomson başda 
olmaqla ng l slər Bakıya dax l  olmuşdu. İng -
l s hərb  komandanlığı bütün nz bat , məhkəmə 
və cra strukturlarını nəzarətə götürmüşdülər. 
Bu mərhələdə ng l s komandanlığının Azər-
baycan Demokrat k Respubl kasına münas bət  
həlled c  əhəm yyət kəsb ed rd . General Tom-
son rəsm  olaraq Qafqaza a d bütün məsələlər n 
son qərarını sülh konfransının verəcəy n  bəyan 
etm şd r. 1918-c  l dekabrın 3-nə nəzərdə tutul-
muş parlament n açılışı ng l s komandanlığının 
Azərbaycan hökumət nə etd y   təzy qlərlə bağ-
lı yubadılır. Br tan ya krallığının baş qərargah 
rə s  S.Stoksun mayor Rolansona göndərd y  
məktubda ona tapşırırdı k , koal s yon hökumət  
müttəf qlər komandanlığı tərəf ndən tanınmayın-
ca parlament n açılışına mkan verməs n. Bütün 
çət nl klərə baxmayraq, Azərbaycan M ll  Şurası 
parlament n formalaşmasını başa çatdırdı. M ll  
Şuranın m s ls z x dmətlər  və səylər  lə yaradıl-
mış Azərbaycan parlamеnt , gələcəkdə seç ləcək 
Azərbaycan Müəss slər Məcl s  çağrılana qədər  
120 deputat-üzvlərdən barət оlmuşdur.

Azərbaycan Xalq Cümhur yyət n n elan ed l-
məs  cumhur yyət deyaları və yen  m ll  döv-
lətç l k ənənələr n n formalaşması və nk şafını 
şərtlənd rən əsas am l olmuşdur. İct ma  münas -
bətlər n nk şafı və dəy şməs , yen  hüquq müna-
s bətlər n n formalaşmasınada öz təs r n   göstər-
m şd r. “İst qlal Bəyannaməs ” ct ma -s yas  
qu ruluşun və dövlətç l y n möhkəmlənd r lməs  
və nk şafı üçün gen ş zəm n yaratmışdır. Məhz, 
dövlət n hak m yyət n n əsaslarını müəyyən 
edən  “İst qlal Bəyannamə”s ndə s v l dünyanın 
pr or tet elan etd y  dövlət-hüquq  pr ns plər , o 
cümlədən nsan və vətəndaş  hüquq və azadlıq-
ları, s yas  nst tutlar, hak m yyət n bölünməs  
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k m  çoxmədən yyətl  dəyərlərə əsaslanan dövlət 
hak m yyət  orqanları və hüquq nst tutları s ste-
m n , nət cə et barı lə sə, müas r hüquq  dövlət-
lər n əsaslandığı quruluşu təsb t etm şd r. Azər-
baycan Xalq Cümhur yyət  ölkədə ct ma -s yas  
vəhdət n təm n ed lməs ndə d l ndən, d n ndən, 
c ns ndən, s lk  mənsub yyət ndən və s. asılı ol-
mayaraq ölkədə yaşayan bütün xalqların dövlət 
həyatının bütün sahələr ndə şt rakının təm n 
ed lməs n , özünün əsas vəz fələr ndən elan et-
m şd r.  Dövlət n qanunver c  hak m yyət orqanı 
olan parlament n tərk b ndə ən müxtəl f xaqların 
nümayəndələr n n şt rakı təm n olunmuş və on-
lar üçün propors anal say kvotası müəyyən ed l-
m şd r. AXC-n n ən müxtəl f darəetmə hak m y-
yət  s stem ndə Azərbaycanda yaşayan xalqların 
nümayədələr  şt rak etm şd d r. Xüsus lə də, qa-
nunver c  orqanda təms l olunmaq, ct ma -s yas  
b rl y n təm n olunmasında olduqca zərur  təd-
b rlərdən b r  olmuşdur. Beləl klə,  Azərbaycan 
Xalq Cümhur yyət n n  təşəkkülü və möhkəm-
lənməs ndə M ll  Şuranın əsas fəal yyət  və rolu 
müstəs na xarakterə mal kd r. Xüsus lə də, Аzər-

bаycаn M ll  Şurаsı noyabr ayında yеn dən b la-
vas tə fəal yyətə  bаşlаyаrаq pаrlаmеnt n yаrаdıl-
mаsı hаqqındа qаnunu qəbul еtməs  sə,  1918-c  
l n dekabrın 7-də Аzərbаycаn dövlətç l y  tаr х  

üçün çox əhəm yyətl  b r hаd sən n baş vermə-
s n  şərtlənd rm şd r. Azərbaycan dövlətç l y  ta-
r x ndə mühüm yer tutan parlament n fəal yyətə 
başlaması lə, Azərbaycan M ll  Şurası da öz 
m ss yasının son çatdırmış hesab etm şd r. M ll  
Şuranın əvəz olunmaz fəal yyət , müas r Azər-
baycan dövlətç l y n n təşəkkülü və təm n olun-
masında böyük rol oynamışdır.  Məhz, M ll  Şura 
tərəf ndən AXC-n n elan ed lməs , dövlətç lk və 
hüquq ənənələr n n var sl y n n təm n ed lməs -
n n qanunver c l k əsaslarını rəsm ləşd rm şd r.  
Lak n, zənn m zcə parlament n fəal yyətə başla-
masından sonra yarana b ləcək daha mürəkkəb 
və ekstermal vəz yyətlər  nəzərə almadan, M ll  
Şuranın fəal yyət nə x tam ver lməs  tələs k qə-
bul ed lm ş qərar d . M ll  Şura məşvərətç  statu-
sunda Dövlət Şurası k m  fəal yyət n    davam et-
d rməs  əlavə s yas  güc olmaq baxımından daha 
faydalı olardı.
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ОБ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА
В СТАНОВЛЕНИИ И УКРЕПЛЕНИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Резюме

В статье была изучена основная деятельность Национального Совета в становлении и укре-
плении Азербайджанской Демократической Республики. Объявление Национальным Советом 
Декларации Независимости создало хорошую предпосылку для укрепления и развития обще-
ственно-политического строя и государственности. Именно основная деятельность и роль На-
ционального Совета в становлении и укреплении Азербайджанской Демократической Респу-
блики носят исключительный характер. В статье были изучены проведенные Национальным 
Советом собрания и принятые им решения. Национальный Совет с перерывами осуществлял 
свою деятельность с 28 мая по 7 декабря 1918 года.Начав непосредственную деятельность с 
ноября месяца, Национальный Совет Азербайджана принял закон о создании парламента. В 
результате совместной деятельности Национального Совета и правительства 7 декабря 1918 
года в истории государственности Азербайджана произошло знаменательное событие – было 
достигнуто создание парламента. С началом деятельности парламента, занимающего значи-
мое место в истории государственности Азербайджана, Национальный Совет Азербайджана 
посчитал свою миссию завершенной. Именно незаменимая деятельность Национального Со-
вета сыграла большую роль в обеспечении Азербайджанской государственности. Объявление 
АДР оформило правовые основы обеспечения преемственности традиций государственности 
и права. Однако после начала деятельности парламента без учета более сложных и экстремаль-
ных ситуаций, которые могли возникнуть позднее, прекращение деятельности Национального 
Совета было поспешно принятым решением. Так, продолжение деятельности Национального 
Совета в рекомендательном статусе в качестве Государственного Совета было бы более полез-
ным. 
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ON SOME OF THE FEATURES OF NORMATIVE-LEGAL REGULATIONS THAT
DETERMINE HUMAN AND CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS IN THE ADR

Summary

On the article the main actions of National Council on formation and reinforcement of the 
ADR were researched. “Declaration of Independence” by National Council create a wide basis for 
strengthening and development of social-political and State system. Namely National Council has an 
exclusive role on the formation and reinforcement of Azerbaijan Democratic Republic. On the article, 
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assembly meetings and resolutions of National Council were analyzed. National Council operated 
with intervals from 28 May 1918 to 7 December. Azerbaijan National Council had started work againg 
since November, adopted an Act on formation of parliament. On 7th December 1918 an important 
occasion happened in the Azerbaijan statehood history. As a result of joint eff orts of National Council 
and government, formation of parliament was achieved. By taking fi rst steps of parliament, which 
played a vital role in the statehood history of Azerbaijan National Council considered his mission 
fi nished. National Council’s invaluable actions played a big role on ensuring of state system of 
Azerbaijan. Namely Declaration of ADR offi  cially registered legal grounds of ensuring inheritance of 
state and legal traditions. But not considering more complicated and extreme situations that could be 
occurred after formation of parliament, the termination of National Council was a reckless decision. 
So that continuation of National Council as a State Council with a consultative status would be more 
useful.
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Çağdaş tar x m z n bütün uğurları Ulu 
Öndər Heydər Əl yev n adı lə bağlıdır. 
Bu mənada onun Azərbaycanda a lə 

münas bətlər n n hüquq  tənz mlənməs ndə, a lə-
n n və qadının hüquq və azadlıqlarının qanunve-
r c l kdə təsb t , müas r tələblər baxımından n-
k şafında m s ls z rolu və x dmətlər  olmuşdur. 
Belə k , 14 yul 1969-cu ldə Heydər Əl yev n 
Azərbaycan Kommun st Part yası Mərkəz  Ko-
m təs n n b r nc  kat b  vəz fəs nə seç lməs , 
dövlət n və cəm yyət n həyatında a lən n və qa-
dının rolunun sürətlə artmasına, gen şlənməs nə 
və nk şafına böyük təkan verm şd r. Bu llərdə 
m nlərlə qadın dövlət vəz fələr nə - qanunver c , 
craed c  və məhkəmə hak m yyət  orqanlarında 

müxtəl f məsul vəz fələrə rəl  çək lm ş, onların 
əməy  dövlət və hökumət tərəf ndən ən yüksək 
mükafatlara lay q görülmüşdür. 1972-c  ldə Res-
publ ka qadınlarının IV Qurul-tayı ölkən n hə-
yatında böyük ct ma -s yas  had səyə çevr lm ş 
və qadınların rolu gen şlənd r lm şd r. A lə və 
qadına olan münas bət dünyada qəbul ed lm ş və 
təqd r ed lən ən yüksək statusa uyğunlaşdırılmış, 
a lən n nk şafı da m d qqətdə saxlanılmış Dövlət 
Proqramları əsasında nk şaf etd r lm şd r. 

Ümum yyətlə, keçən əsr n 70-c  llər ndən 
başlayaraq məhz, Ulu Öndər Heydər Əl yev n 
yüksək təşk latçılığı və qayğısı nət cəs ndə Azər-
baycan qadınla-rının 32 nəfər  SSRİ Al  Sovet -
n n, 22 731 nəfər  yerl  sovetlər n deputatı, 200 

nəfər qadın sə Sos al st Əməy  Qəhrəmanı k m  
yüksək adlarla təlt f ed lm şd r. Sonrakı llərdə 
də bu ənənə ardıcıl olaraq davam etd r lm ş, təh-
s l, elm, səh yyə, ncəsənət, ədəb yyat, dman və 
d gər sahələrdə qadınların rolu d nam k surətdə 
gen şlənd r lm ş, a lələr n r fah halı əhəm yyət-
l  dərəcədə yaxşılaşdırılmışdır [1, s.26]. A lə və 
qadın problemlər n n beynəlxalq hüququn pr n-
s plər  və müddəaları əsasında hüquq  tənz mlən-
məs nə d qqət artırılmış, beynəlxalq standartlara 
cavab verən təşk latı - hüquq  tədb rlər görülmüş-
dür. 1969-cu ldən başlayaraq ömrünün sonuna 
qədər Ulu Öndər m z Heydər Əl yev n b lava-
s tə d qqət , qayğısı və tələbkarlığı nət cəs ndə 
Azərbaycan a ləs n n m s ls z nk şafı və qələbəs  
sahəs ndə tar x  na l yyətlər əldə ed lm ş, qadın-
lar cəm yyət n aparıcı qüvvəs nə çevr lm şd r.  

Tədq qatlar belə b r nət cəyə gəlməyə əsas 
ver r k , cəm yyətdə ən qəd m və ən vac b sos -
al qruplardan b r  və bəlkə də b r nc s , məhz a lə 
nst tutu olmuşdur. A lə - qadının və k ş n n, qa-

nunver c l kdə nəzərdə tutulmuş qaydada və şərt-
lər dax l ndə, mə şət və təsərrüfat b rl y nə əsasla-
nan, a lə qurmaq məqsəd  lə yaradılan və müvaf q 
dövlət orqanlarında qeydə alınan sos al, hüquq , 
mənəv  və könüllü b rl y  hesab olunur. A ləyə 
“k ç k sos al qrup”, “k ç k dövlət” k m  ba-xanlar 
müəyyən mənada haqlıdırlar. Bəzən dövlətə - a lə 
münas bətlər n n nk şafı nət cəs ndə formalaşan 
və böyüyən nsan qrupunun təkamül proses n n 
nət cəs  k m  də baxılır. Buna görə də f losofl ar 
belə hesab ed rlər k , a lə cəm yyət n əsas özəy n , 
k ç k sos al qrupunu, mə şət təşk l etmən n mü-
hüm və şəxs  forması hesab olunmalıdır. A lə mü-
nas bətlər  qohumluq əlaqələr nə və n kah müna-
s bətlər nə əsaslanmaqla, ümum  təsərrüfatı b rgə 
darə edən, məşğulluq fəal yyə-t n  həyata keç rən 
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və b r yerdə yaşayan ər və arvad tt faqının, b r-
l y n n təcəssümü və hüquq  fadəs d r [2, s.19]. 
Cəm yyət n əsas özəy  k m  a lə dövlət n xüsus  
h mayəs ndəd r [3, s.9]. Azərbaycan Respubl ka-
sının Konst tus yasının 34-cü maddəs nə görə, k -
ş n n və qadının n kah münas bətlər , yalnız onla-
rın könüllü razılığı əsasında bağlanıla b lər. N kah 
və a lə dövlət n h mayəs ndəd r. Analıq, atalıq, 
uşaqlıq qanunla mühaf zə ed l r [3, s.18].

B rləşm ş M llətlər Təşk latının “İnsan hüquq-
ları haqqında Ümum  Bəyan-namə”s n n 16-cı 
maddəs nə görə yetk nl k yaşına çatmış k ş lər və 
qadınlar rq , m ll  və d n  əlamətlər nə görə heç 
b r məhdud yyət qoyulmadan n kaha dax l olmaq 
və a lə qurmaq hüququna mal kd rlər. Onlar n ka-
ha dax l olarkən, n kah müddət ndə və onun pozul-
ması zamanı, eyn  və bərabər hüquqlardan st fa-
də ed rlər. N kah, n kaha dax l olan hər k  tərəf n 
azad və tam razılığı olarsa, bağlana b lər. A lə cə-
m yyət n təb  və başlıca özəy , əsası, cəm yyət və 
dövlət tərəf ndən müdaf ə olunan hüquqlara ma-
l kd r [4, s.8]. Eləcə də, həm n Bəyannamən n 25-
c  maddəs n n k nc  bənd ndə göstər l r k , analıq 
və körpəl k, xüsus  h mayə və yardım hüququna 
mal kd r. N kahlı və yaxud n kahsız doğulmuş bü-
tün uşaqlar, eyn  sos al müdaf ə hüququndan st -
fadə edə b lərlər və bərabər hüquqludurlar [4, s.9].

BMT Baş Assambleyasının 16 dekabr 1966-cı l 
tar xl  2200-cü Qətnaməs  lə təsd q ed lm ş “İqt sa-
d , sos al və mədən  hüquqlar haqqında Beynəlxalq 
Pakt”ın 10-cu maddəs ndə göstər l r k , cəm yyət n 
başlıca özəy n  təşk l edən a ləyə mkan da rəs ndə, 
ələlxüsus da onun yaranma dövründə və öhdəs nə 
k ç k yaşlı uşaqların böyüdülməs  və tərb yə olun-
ması məsul yyət  düşdüyü zaman, hərtərəfl  müha-
f zə və kömək təy n olunmalıdır. N kah, ona dax l 
olanların azad radəs n  fadə etməl d r. Analıq do-
ğumdan əvvəl və sonra müəyyən müddət ərz ndə 
xüsus  h mayə lə təm n olunmalıdır. Bu müddət 
ərz ndə şləyən analara haqqı ödən lən məzun yyət 
və ya sos al təm nat üçün m n mum müav nət təy n 
olunmalıdır. Bütün uşaqlara və yen yetmələrə mü-
nas bətdə, a lən n mənşəy nə və d gər əlamətlər nə, 
görə heç b r ayrı-seçk l k olmadan xüsus  h mayə 
və d qqət göstər lməl d r [5, s.61-62].

BMT Baş Assambleyasının “Mülk  və s yas  
hüquqlar haqqında” 16 dekabr 1966-cı l tar xl  

2200-cü Beynəlxalq Paktının 17-c  maddəs nə 
görə, heç k m n şəxs  və a lə həyatına özbaşına-
lıqla və yaxud qeyr -qanun  müdax lə, onun ev -
n n toxunulmazlığına və məktublarının g zl y nə 
qanunsuz müdax lə ed lə b lməz. Hər b r nsan 
belə müdax lə və belə qəsdlərdən qanunla qo-
runmaq hüququna mal kd r. Həm n Paktın 23-cü 
maddəs nə görə sə a lə cəm yyət n təb  və əsas 
özəy d r, cəm yyət və dövlət tərəf ndən müdaf ə 
olunmalıdır. N kah yaşına çatmış k ş lər n və qa-
dınların n kah bağlamaq və a lə qurmaq hüququ 
vardır. Heç b r n kah onu bağlayanların sərbəst 
şək ldə və tam razılığı olmadan bağlana b lməz. 
Bu Paktda şt rak edən dövlətlər, n kah bağla-
yarkən, n kah vəz yyət ndə olarkən və bu n kahı 
pozarkən ərlə arvadın hüquqlarının və vəz fələ-
r n n bərabərl y n n təm n olunması üçün lazım  
tədb rlər görməl d rlər. N kahın pozulması ha-
lında bütün uşaqlar üçün zərur  müdaf ə nəzərdə 
tutulmalıdır [5, s.76-78]. A lə və qadın hüquqları 
lə bağlı oxşar müddəalar Avropa qanunverc l -

y ndə də gen ş m qyasda nəzərdə tutulmuşdur.
Əsas nsan və vətəndaş hüquqlarına və azad-

lıqlarına uyğun olaraq a lə müna-s bətlər n n ya-
ranmasının və möhkəmlənməs n n, onlara x tam 
ver lməs n n pr ns plər n , a lə münas bətlər n n 
şt rakçılarının hüquqlarını və vəz fələr n , dövlət 

orqanlarının a lə münas bətlər  sahəs ndək  və-
z fələr n , habelə vətəndaşlıq vəz yyət  aktlarının 
qeydə alınması qaydalarının tənz mlənməs  məhz 
Azərbaycan Respubl kasının A lə Məcəlləs  tərə-
f ndən tənz m ed l r [6, s.3]. A lə qanunver c l y  
a lən n möhkəmlənd r lməs  zərurət ndən, a lə 
münas bətlər n n qarşılıqlı məhəbbət və hörmət 
h sslər  əsasında qurulmasından, a lən n ş nə hər 
kəs n qarışmasının yolver lməzl y ndən, a lə üzv-
lər n n a lə qarşısında qarşılıqlı yardım və məsu-
l yyət ndən, onların hüquqlarının maneəs z olaraq 
həyata keç -r lməs n n təm n ed lməs ndən və bu 
hüquqların məhkəmədə müdaf əs  mkanlarından 
rəl  gəl r. Buna görə də ölkəm zdə n kah və a lə 

münas bətlər n n hüquq  baxımdan tənz mlən-
məs  dövlət tərəf ndən həyata keç r l r və yalnız 
müvaf q cra hak m yyət  orqanlarında bağlanmış 
n kah qeyd  tanınır və əsas götürülür [6, s.3-7].

A lə Məcəlləs  n kahın bağlanması, n kahın x -
tam ed lməs  və onun et barsız sayılması qaydaları 
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və şərtlər n  müəyyən ed r, a lə üzvlər  (ər-arvad, 
val deynlər və uşaqlar), eləcə də a lə qanunver c -
l y ndə nəzərdə tutulmuş hallarda və həddə, başqa 
qohumlar və d gər şəxslər arasında yaranan əmlak 
və şəxs  qeyr -əmlak münas bətlər n  tənz mləy r, 
habelə val deyn h mayəs ndən məhrum olan uşaq-
ların tərb yəyə götürülməs  qaydalarını müəyyən 
ed r. A lə münas bətlər n n hüquq  tənz m  qadınla 
k ş n n n kahının könüllülüyü, ər-arvadın hüquq 
bərabərl y , a lədax l  məsələlər n qarşılıqlı razılıq 
əsasında həll olunması, uşaqların a lə tərb yəs n n 
üstünlüyü, onların r fahına və nk şafına qayğı, a lə-
n n yetk nl k yaşına çatmayan və əmək qab l yyət  
olmayan üzvlər n n hüquq və mənafelər n n müda-
f əs n n təm n olunması pr ns plər nə uyğun olaraq 
həyata keç r l r. N kah, k ş  lə qadının a lə qurmaq 
məqsəd  lə müvaf q cra hak m yyət  orqanında 
qeyd yyata alınan könüllü tt faqı, b rl y d r. N kaha 
dax l olarkən və a lə münas bətlər ndə sos al, rq , 
m ll , d n  və d l mənsub yyət nə görə vətəndaş-
ların hüquqlarının hər hansı formada məhdudlaş-
dırılması qadağandır. A lən n başqa üzvlər n n və 
d gər vətəndaşların mənəv yyatının, sağlamlığının, 
hüquqlarının və qanun  mənafelər n n müdaf əs  
məqsəd  lə vətəndaşların a lədək  hüquqları yalnız 
qanun əsasında məhdudlaşdırıla b lər [6, s.3-7].

A lə və a lə münas bətlər n n habelə, a lə qanun-
ver c l y n n nk şafında Ulu Öndər Heydər Əl -
yev n böyük x dmətlər  olmuşdur. Belə k , o, hələ 
Azərbaycan Kommunust Part yasının Mərkəz  Ko-
m təs n n b r nc  kat b  vəz fəs nə seç ld kdən son-
ra, “SSR İtt faqının və müttəf q respubl kalarının 
n kah və a lə qanunver c l y n n Əsasları”na mü-
vaf q olaraq “N kah və a lə haqqında” Azərbay-can 
SSR Məcəlləs n  Al  Sovet n VI sess yasının 7-c  
çağırışının müzak rəs nə təqd m etm ş və bu Məcəl-
lə 26 dekabr 1969-cu ldə qəbul ed lm şd r. Həm n 
Məcəllə 01 aprel 1970-cü ldən qüvvəyə m nm ş və 
tətb q olunmağa başlamışdır [7, s.34; 8, s.57]

Ulu Öndər Heydər Əl yev n b rbaşa rəhbərl y  
və təşk latçılığı lə hazırlanmış və 1978-c  ldə qə-
bul ed lm ş Azərbaycan Sovet Sos al st Respubl -
kasının Konst tus yasının 51-c  maddəs ndə a lən n 
dövlət tərəf ndən müdaf ə olunması norması  b r-
başa təsb t olunmuşdur. Bu Konst tus yanın 33-cü 
maddəs ndə qadınla k ş n n bərabər hüquqlu olduğu 
göstər lm ş, qadının təhs l, əmək, st -rahət, mənz l, 

sağlamlıq, sos al təm nat və d gər  hüquqları və 
azadlıqları gen ş şək ldə fadə olunmuşdur [9, s.18].

Azərbaycan öz dövlət müstəq ll y n  bərpa et-
d kdən sonra “Azərbaycan Respubl kasının Dövlət 
Müstəq ll y  haqqında Konst tus ya Aktı”nda nsan 
hüquqlarına və azadlıqlarına üstünlük ver lməs nə, 
bu hüquqlara hörmət ed lməs nə, o cümlədən qa-
dın hüquqlarının və azadlıqlarının et barlı şək ldə 
qorunmasına təm nat ver lm şd r. [10, s.3-10] Qa-
dın hüquqlarının beynəlxalq stan-dartlara uyğun-
laşdırılması sahəs ndə ən böyük hüquq  akt, Ulu 
Öndər m z Heydər Əl yev n b lavas tə rəhbərl y  lə 
hazırlanmış və 12 noyabr 1995-c  ldə referendum 
yolu lə qəbul ed lm ş Azərbaycan Respubl kasının 
Konst tus yası olmuşdur. Bu sənəddə Azərbaycanda 
demokrat k, hüquq , dünyəv  və un tar respubl ka 
qurulduğu elan ed lm ş, nsan və vətəndaş hüquqla-
rının və azad-lıqlarının, ölkə vətəndaşlarına lay ql  
həyat səv yyəs n n təm n ed lməs n n dövlət m z n 
al  məqsəd  olduğu elan ed lm şd r [11, s.7-9].

Konst tus yanın k nc  bölməs n n üçüncü fəsl  
bütünlüklə “Əsas nsan və vətəndaş hüquqlarına 
və azadlıqlarına” həsr olunmuş, k ş n n və qa-
dının eyn  hü-quqları və azadlıqları olduğu elan 
ed lm şd r. Burada göstər lm şd r k , dövlət rq n-
dən, m ll yyət ndən, d n ndən, d l ndən, c ns ndən, 
mənşəy ndən, əmlak vəz yyət ndən, qulluq mövqe-
y ndən, əq dəs ndən, s yas  part yalara, həmkarlar 
tt faqlarına və d gər ct ma  b rl klərə mənsub y-

yət ndən asılı olmayaraq hər kəs n hüquqlarının 
və azadlıqlarının bərabərl y nə təm nat ver r. İnsan 
və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını rq , m l-
l , d n , d l, c ns , mənşəy , əq də, s yas  və sos al 
mənsub yyət nə görə məhdudlaşdırılması qadağan 
ed lm şd r. Ümum yyətlə, Konst tus yada b r nsan 
k m  qadının hüquqlarının və azadlıqlarının gen ş 
təsb t  mükəmməl olaraq öz fadəs n  tapmışdır. 
Qadının xoşbəxt olduğu a lən n də və cəm yyət n 
də xoşbəxt olması heç k mdə şübhə doğurmur.

Müstəq ll k llər ndə cəm yyət n əsas özəy  k m  
a lə dövlət n xüsus  h mayəs nə götürülmüş nsan 
hüquqlarının və azadlıqlarının müdaf əs  sahəs n-
də beynəlxalq standartlara cavab verən müdaf ə 
mexan zmlər n n, nsan hüquqları üzrə müvəkk l-
l y n (Ombudsman), Konst tus ya məhkəməs n n, 
üçp lləl  məhkəmə s stem n n, hüquq-mühaf zə 
orqanlarının, vətəndaş cəm yyət n n müxtəl f təs -
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satlarının təşəkkülü və nk şafı sahəs ndə bu vaxta 
qədər olmayan uğurlu na l yyətlər əldə ed lm şd r. 

Ulu Öndər Heydər Əl yev 19 sentyabr 1994-cü 
ldə “Qadınların IV Ümumdünya Konfransına ha-

zırlıq”la əlaqədar olaraq “Azərbaycan qadınlarının 
M ll  Kom təs n n yaradıması haqqında” Fərman 
mzalamışdır. Məhz bu d qqət n nət cəs  olaraq 

1995-c  ldə Pek ndə keç r lən IV Ümumdünya Qa-
dınlar Konfran-sında Azərbaycan qadınları gen ş 
şək ldə təms l olunmuş və konfransın ş ndə fəal ş-
t rak etm şlər. 30 yun 1995-c  ldə Ulu Öndər Hey-
dər Əl yev n təşəbbüsü lə Azərbaycan Respubl kası 
B rləşm ş M llətlər Təşk latının “Qadınlara münas -
bətdə ayrı-seçk l y n bütün formalarının ləğv olun-
ması haqqında” Konvens yasına qoşulmuş və öz 
üzər nə müvaf q öhdəl klər götürmüşdür [12, s.8].

Eləcə də ölkədə qadın s yasət n n əsas s-
t qamətlər n  müəyyən etmək, bu sahədə s stem-
l  ş aparmaq və problemlər  uğurla həll etmək 
məqsəd  lə, habelə qadınların k ş lərlə bərabərl -
y n , xüsus  lə onların dövlət darəç l k s stem n-
də şt rakının təşk l və təm n olunmasını həyata 
keç rmək məqsəd  lə Heydər Əl yev n 14 yan-
var 1998-c  l tar xl  Fərmanı lə ölkədə “Qadın 
problemlər  üzrə Dövlət Kom təs ” yaradılmış, 
14 yanvar 1998-c  l tar xdə sə “Azərbaycanda 
qadınların rolunun artırılması tədb rlər  haqqın-
da” 727 №-l  Sərəncam mzalanmışdır. Bunun 
ardınca 25 sentyabr 1998-c  ldə Müstəq l Azər-
baycan Respubl kası qadınlarının lk Qurultayı 
keç r lm ş və bu cəm yyətdə qadınların rolunun 
əhəm yyətl  dərəcədə artmasına təkan verm şd r. 

N kah və a lə münas bətlər n n tənz m olunma-
sında Ulu Öndər Heydər Əl yev tərəf ndən M ll  
Məcl sə təqd m ed lm ş 28 dekabr 1999-cu l tar xl  
A lə Məcəlləs n n böyük tar x  əhəm yyət  olmuş-
dur. 6 mart 2000-c  ldə sə Ümumm ll  L der Hey-
dər Əl yev Azərbaycan Respubl kasında “Dövlət 
Qadın s yasət n n həyata keç r lməs  haqqında” 
Fərman mzalamışdır. Buna müvaf q olaraq elə hə-
m n vaxt Azərbaycan Respubl kası Naz rlər Kab -
net n n 33 saylı Qərarı lə “2000-2005-c  llər üçün 
Azərbaycan Respubl kasının Qadın Problemlər  
üzrə M ll  Fal yyət Planı” təsd q olunmuşdu. Belə 
fəal yyət proqramının hazırlanması və qəbul ed l-
məs  sonrakı llərdə də ənənə şəkl n  almışdır. Bu 
da qadın s yasət  sahəs ndə konkret vəz fələr n 

dəq q müəyyən ed lməs , onların planlaşdırılması 
və həyata keç r lməs  sahəs ndə səmərəl  fəal yyə-
t n uğurla başa çatdırılmasına mkan yaratmışdır. 
2003-cü l n sentyabr ayında Azərbaycan qadınla-
rının II Qurultayı keç r lm şd r. 

Ümum yyətlə, Azərbaycan Respubl kası dövlət 
müstəq ll y n  bərpa etd kdən sonra qadın hüquq-
ları lə bağlı zərur  olan bütün beynəlxalq Kon-
vens yalara qoşulmuş və M ll  Qanunver c l y n 
də beynəlxalq standartlara uyğun-laşdırılmasını 
təm n etm şd r. BMT Baş Məcl s n n 20 dekabr 
1952-c  l tar xl  Qətnaməs  lə təsd q ed lm ş “Qa-
dınların s yas  hüquqları haqqında” Konvens ya 8 
dekabr 1992-c  ldə, “Qadınlara münas bətdə ay-
rı-seçk l y n bütün növlər n n aradan qaldırılması 
haqqında” 19 dekabr 1965-c  l tar xl  Qətnamə 
30 yun 1995-c  ldə, “İrq  ayrı-seçk l y n bütün 
formalarının aradan qaldırılması haqqında” 21 de-
kabr 1965-c  l tar xl  Konvens ya 31 may 1996-cı 
ldə, “İnsan alver  lə və üçüncü şəxslər tərəf ndən 

fah şəl y n st smarı lə mübar zə haqqında” 2 de-
kabr 1949-cu l tar xl  Konvens ya 31 may 1996-cı 
ldə, “İşgəncələrə və d gər qəddar, qeyr - nsan  və 

ya ləyaqət  alçaldan rəftar və cəza növlər nə qarşı 
mübar zə haqqında” 10 dekabr 1984-cü l tar xl  
Konvens ya 31 may 1996-cı ldə, “Ərdə olan qa-
dının vətəndaşlığı haqqında” 29 yanvar 1957-c  l 
tar xlı Konvens ya 31 may 1996-cı ldə və d gər 
bu k m  zərur  beynəlxalq sənədlər n rat f kas -
yası M ll  Məcl s tərəf ndən həyata keç r lm şd r. 
Bundan sonra M ll  Qanunver c l kdə bu konven-
s yaların nəzərə alınması və mplementas yası tam 
təm n ed lm şd r. Eləcə də Avropa Şurasının, d gər 
beynəlxalq və reg onal təşk latların a lə və qadın 
hü-quqları lə bağlı sənədlər  ölkəm zdə rat f kas -
ya ed lm ş və m ll  qanunver c l kdə bütün bunla-
rın nəzərə alınması təm n ed lm şd r.

Müstəq ll k llər ndə qadın hüquqları yalnız 
Konst tus ya səv yyəs ndə dey l, d gər norma-
t v-üquq  aktların lay hələr n n hazırlanmasında, 
müzak rəs ndə və qəbulunda da tam nəzərə alın-
mışdır. Belə k , Azərbaycan Respubl kasının C -
nayət Məcəlləs ndə, Mülk  Məcəlləs ndə, Əmək 
Məcəlləs ndə, İnz bat  - Xətalar Məcəlləs ndə, 
İnz bat  - İcraat haqqında Məcəlləs ndə, Cəzala-
rın İcrası Məcəlləs ndə, sos al təm nat hüququnun 
müxtəl f məsələlər nə da r qanunlarda və d gər 
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çoxsaylı normat v hüquq  aktlarda, hökumət n 
qəbul etd y  qərarlarda qadın hü-quqları lə bağ-
lı tənz metmə məsələlər  beynəlxalq standartlara 
tam cavab verə b lən b r səv yyədə həll ed lm şd r. 
Qadın hüquqları lə sıx bağlı olan yetk nl k yaşına 
çatmamışların və uşaqların hüquqlarının qorunma-
sı sahəs ndə zərur  olan b r çox qanunlar da qəbul 
ed lm şd r. Artıq xeyl  müddətd r k , “Repreduk-
t v sağlamlığın qorunması və a lə planlaşdırılma-
sı haqqında” Azərbaycan Respubl kasının Qanun 
Lay həs  müxtəl f təşk latlar və mütəxəss slər tərə-
f ndən gen ş müzak rə ed lm ş və bu müzak rələr 
ölkədə böyük marağa səbəb olmuşdur. Qürur h ss  
lə qeyd etmək lazımdır k , ölkəm zdə Ulu Öndər 

Heydər Əl yev tərəf ndən əsası qoyulmuş qadın s -
yasət  və bu sahədə ct ma  münas bətlər n hüquq  
tənz mlənməs  tədb rlər  ölkə prez dent  cənab 
İlham Əl yev tərəf ndən də uğurla davam etd r l-
məkdəd r. Belə k , 6 fevral 2006-cı ldə İlham Əl -
yev n Fərmanı lə “Qadın problemlər  üzrə Dövlət 
Kom təs ”n n statusu daha da təkm lləşd r lərək 
onun bazasında “A lə, qadın və uşaq problemlər  
üzrə Dövlət Kom təs ” yaradılmış, onun səlah y-
yətlər , hüquqları və fəal yyət da rəs  əhəm yyətl  
dərəcədə gen şlənd r lm şd r. 10 oktyabr 2006-cı 
ldə “Gender (k ş  və qadınların) bərabərl y n n 

təm natları haqqında” Qanun qəbul ed lm şd r. 22 
yun 2010-c  ldə “Mə şət zorakılığının qarşısının 

alınması haqqında” Azərbaycanda lk dəfə ola-
raq Qanun qəbul ed lm şd r [13, s.9-15]. Bu gün 
müstəq l Azərbaycanda qadınların sayı, dövlət n və 
cəm yyət n həyatında onların rolu və təs r  sürətlə 
artmaqda və gen şlənməkdəd r. Belə b r mərhələ-
də qadın hüquqlarının və qadınlara münas bət-
də ct ma  münas bətlər n ədalətl  tənz mlənməs  
sahəs ndə Ulu Öndər Heydər Əl yev n uzaqgörən 
s yasət  öz bəhrəs n  verməkdəd r. Ümum yyətlə, 
ölkəm zdə qadın hüquqlarının və azadlıqlarının 
Qanunver c l kdə təsb t olunması, qorunması, mü-
haf zəs  və qadın hüquqlarının da m nk şaf etd r l-
məs  Ulu Öndər Heydər Əl yev n adı lə bağlıdır. 
Cəm yyətdə, dövlətdə və a lədə qadın nə qədər 
xoşbəxtd rsə, bu eyn  dərəcədə cəm yyətə, dövlətə 
və a ləyə də a dd r. Üm dlə qeyd etmək olar k , bu 
gün Azərbaycan qadını gen ş hüquqları və azad-
lıqları lə sözün əsl mənasında xoşbəxt olduğuna 
görə Ulu Öndər Heydər Əl yevə və onun lay ql  

davamçısı, ölkə prez dent  cənab İlham Əl yevə 
m nnətdar olmalıdır. Eyn  zamanda Heydər Əl -
yev Fondunun rəhbər , sonralar sə ölkən n b r nc 
v tse-prez dent  Mehr ban Əl yevanın a lə, qadın 
və uşaq problemlər nə gündəl k qayğısı son dərə-
cə önəml  və əhəm yyətl d r. Bu sahəyə d qqət n 
ldən – lə artırılması, nk şaf etd r lməs  və gen ş-

lənd r lməs  proses  əhal n n, a lələr n, qadınların 
və uşaqların ən müxtəl f məsələlər n n uğurla həl-
l ndə b r nümunəyə çevr lm şd r. Bu tədb rlər s s-
tem  davam etd r lməkdəd r.  

Azərbaycanda a lə və qadın hüquqlarının 
qanunver c l kdə əks olunması və nk şafı Hey-
dər Əl yev n adı lə sıx bağlıdır. Belə k , dövlət 
müstəq ll y  bərpa olunduqdan sonra 12 noyabr 
1995-c  ldə referendum yolu lə qəbul ed lm ş 
Azərbaycan Respubl kasının Konst tus yasının 
17-c  maddəs ndə göstər lm şd r: “Cəm yyət n 
əsas özəy  k m  a lə dövlət n xüsus  h mayəs n-
dəd r”. Dövlət n əsas məqsəd  nsan və vətən-
daş hüquqlarının və azadlıqlarının Azərbaycan 
Respubl kası vətəndaşalrının lay ql  həyat sə-
v yyəs n n təm n ed lməs  dövlət n al  məqsəd  
hesab ed l r. Dövlət xalqın və hər b r vətəndaşın 
r fahının yüksəld lməs nə, onun sos al həyat sə-
v yyəs n n yaxşılaşdırılmasının qayğısına qalır. 
Konst tus yada k ş  lə qadının eyn  hüquqları 
və azadlıqları olduğu bəyan ed lm şd r. Qanun-
la nəzərdə tutulan hallardan başqa şəxs  və a lə 
həyatına müdax lə etmək qadağan olunmuşdur. 
Belə k , hər kəs n şəxs  və a lə həyatına qanun-
suz müdax lədən müdaf ə hüququ olduğu təsb t 
olunmuşdur. Konst tus yanın 34-cü maddəs nə 
görə hər kəs n qanunla nəzərdə tutulmuş yaşa 
çatdıqda a lə qurmaq hüququ tanınmışdır. N kah 
könüllü razılığa əsaslanmaqla heç kəs zorla ev-
lınd r lə və ya ərə ver lə b lməz. Belə k , n gah 
və a lə dövlət n h mayəs ndə olmaqla analıq, ata-
lıq, uşaqlıq, qanunla mühaf zə ed l r. Dövlət çox 
uşaqlı a lələrə yardım göstərməy  öz üzər nə gö-
türmüşdür. Yen  Konst tus yada hər b r a lən n, o 
cümlədən hər b r qadının sos al təm nat hüququ 
tanınmışdır. Belə k , yardıma möhtac olanlara 
kömək etmək, lk növbədə onların a lə üzvlər -
n n borcudur. Hər kəs qanunla müəyyən ed lm ş 
yaş hədd nə çatdıqda, xəstəl y nə, əl ll y nə, a lə 
başçısını t rd y nə, əmək qab l yyət n  t rd y nə, 
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şs zl yə görə və qanunla nəzərdə tutulmuş d gər 
hallarda sos al təm nat almaq hüququna mal kd r.

Azərbaycan Respubl kasının vətəndaşlarının 
ana d l ndən st fadə etmək hüququ vardır. Hər 
kəs n stəd y  d ldə tərb yə və təhs l almaq, ya-
radıcılıqla məşğul olmaq hüququ vardır. Heç kəs 
ana d l ndən st fadə hüququndan məhrum ed lə 
b lməz. Bundan başqa, Azərbaycan Respubl kası 
vətəndaşları özünə, arvadına (ər nə), övladlarına, 
val deynlər nə, qardaşına, bacısına qarşı fadə 
verməyə məcbur ed lə b lməz. Əleyh nə fadə ve-
r lməs  məcbur  olmayan qohumların tam s yahı-
sı qanunla müəyyən ed l r.

Azərbaycan Respubl kasının Konst tus yası-
nın 94-cü maddəs n n 14-cü bənd nə əsasən a lə 
münas bətlər nə da r ümum  qaydalar Azərbay-
can Respubl kası M ll  Məcl s n n səlah yyətlə-

r nə a d ed lm şd r. Eyn  zamanda, vətəndaşlıq 
məsələlər , bu məsələlər n həll ed lməs  ölkə pre-
z dent n n səlah yyətlər ndəd r. 

Bu gün Azərbaycanda a lən n və qadının ahəng-
dar nk şafı, sağlamlığı, təhs l , əməy  və st rahə-
t  dövlət n b rbaşa qayğısı altındadır. Çox uşaqlı 
a lələr n sos al müdaf ə məsələlər n n həll nə döv-
lət xüsus  d qqət yet r r. Vaxtaşırı keç r lən tədb r-
lər gender bərabərl y n n təm n olunması, uşaqla-
rın tərb yəs , anaların sağlamlığı və sos al təm natı 
ntens v olaraq dövlət n d qqət ndə saxlanılır. 

Azərbaycan a ləs , Azərbaycan m llət  ölkəm z-
də qadınların, a lələr n, uşaqların nk şafı, onların 
hüquqlarının qanunverc l kdə mükəmməl təsb t 
olunması, hüquqlarının və azadlıqlarının d nam k 
nk şafı və yüksəl ş  üçün Ulu Öndər m z Heydər 

Əl yevə zaman-zaman m nnətdar olmalıdır.
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Саида Гасанзаде

РОЛЬ ГЕЙДАРА АЛИЕВА В РАЗВИТИИ СЕМЬИ И ПРАВ ЖЕНЩИН

Резюме

После восстановление независимости  Азербайджанской государством были проводины 
ряд поэтапных и системных работ. Нагорных Карабахский конфликт и геополитическое по-
ложение нашего государства и еще больше служит повышением роли этих мер.Связи с этим 
начиная с первых лет независимости благодаря усилиям Общенационального лидера  Гейдара 
Алиева были проведены ряд важных мер, в частности, страна превратилась в участника меж-
дународных и региональных сог-лашений, членом ООН, Европейского совета, СНГ и других 
международных организаций, во многих ведущих странах начали действовать дипломАтиче-
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ские корпусы нашей страны. Заключенный в 1994 году Контракт века дало стимул развитию 
экономики и повышению уровня национального благососто-яния. Принятие Конституции 
Азербайджанской Республики референдумом сыграло особую роль с точки зрения права и 
развития внутригосударственной системы права. Продолжение этого политического курса г-на 
Ильхама Алиева послужило развитию экономики, политических и международных связей с 
точки зрения современных требований и принципов. Принятие ООН четырех резолюций по 
Нагорно Карабахскому конфликту послужило достижением на международной арене. Несмо-
тря на невыполнение этих условий этих резолюций со стороны Армении наша страна старает-
ся урегулировать этот конфликт в соответствии с требованиями международного права. В ста-
тье на основе исследованных научных источников анализируется проблемы международного 
права, современного состояния актуальных проблем в годы независимости.

Saida Hasanzade

THE ROLE OF HEYDAR ALIYEV IN THE DEVELOPMENT
OF FAMILY AND WOMEN’S RIGHTS

Summary

After restoration of its independence by Azerbaijan there has been carried out the consecutive and 
systematic work for creation and development of the international ties and international relations. 
Nagorno-Karabagh confl ict and the regional geososial conditions of our country have increased 
even more the signifi cance of this task. Therefore, since lardier years of independence the measures 
undetacen, in particular, as a result of the intense eff orts of the great leader Heydar Aliyev aur country 
has turned to be the participant of the world an regional contracts, as well the members of UNO, 
European Union, OSCE, CTS, and o their intenational unions and started activity with the diplomatic 
bodices of great powers. The conclusion of the century contract stimulated improvement of economic 
inderpendence and material welfare of the population in our country to a great extent. Adoption 
of Azerbaijan Republic Constitution by way of Referendum played a great role in development of 
international and home law system from the juridic point of view. Prezident of the country, Mr. Ilham 
Aliyev’s successful consternation of this course ensured success for the development of economic, 
political and international relations from the stand point of the present requirements. Though adaption 
of four resolutions on Karabagh confl ict by UNO was a success of our country in the international 
scope, their not fulfi llment yet may be considered as a result of ignoring by Armenia the principles 
and terms of International low aggressive policy of Armenia. Despite all this, our country gives 
priority still to peaceful solution from the point of view of the international low requirements. In 
the article the development of international low, current state and actual problems of Azerbaijan on 
the years of independence has been studied on the basic of the scientifi c sources and its successful 
progress has been substantiated from the juridic point of view.
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В статье рассматриваются вопросы 
укрепления сотрудничества и коор-
динации деятельности как на наци-

ональном, так и на международном уровнях, 
так как вооруженные конфликты часто приво-
дят к усилению дискриминации и насилия в 
отношении женщин. 

Глобальная проблема лиц, перемещенных 
внутри страны – это один из самых сложных 
вопросов, стоящих перед мировым сообще-
ством.

В то время как одни призывают к укрепле-
нию сотрудничества и координации деятель-
ности учреждений, занимающихся оказанием 
чрезвычайной помощи, другие указывают на 
пробелы в области международного нор-
мотворчества и призывают к разработке но-
вых норм. Однако все согласны с тем, что эта 
проблема носит многосторонний и глобаль-
ных характер. Принцип всеобщего уважения 
прав человека и основных его свобод харак-
теризуют основное содержание общечелове-
ческой ценности и содействует повышению 
степени обеспечения требований современ-
ного международного права общего для всех 
государств [1, c.55].

70 лет назад Всеобщая декларация прав че-

ловека провозгласила, что «все люди рожда-
ются свободными и равными в своем досто-
инстве и правах… без какого бы то ни было 
различия, как то в отношении расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических 
или иных убеждений, национального или со-
циального происхождения, имущественного, 
сословного или иного положения». 

Проблема массового перемещения людей и 
одно из наиболее социально опасных его ви-
дов - вынужденного, имела большое значение 
на всех этапах правового развития общества 
и государства. Это значение, прежде всего, 
обуславливается тем, что вынужденное пере-
селение является последствием серьезных на-
рушений прав человека. Большинство же лиц, 
перемещенных внутри страны, находятся в 
развивающихся странах, и их основная часть 
– это женщины и дети.

Сегодня женщины во всем мире продол-
жают сталкиваться с еще большими пре-
пятствиями, чем мужчины, при заявлении и 
осуществлении своих прав. Перемещение, 
как правило, обостряет это неравенство, как 
и тенденция к акцентированию внимания на 
нарушениях прав человека не в личной, а в 
общественной сфере. Гендерное неравенство 
лежит в основе сексуального и гендерного на-
силия. Следовательно, для предотвращения 
такого насилия, крайне важно положить конец 
такому неравенству.

Для того, чтобы обеспечить защиту жен-
щин, перемещенных внутри страны, важно 
понять и признать те особые проблемы, с 
которыми они сталкиваются. Эти проблемы 
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связаны с их полом, ролями и положением в 
обществе. Поняв эти проблемы, можно более 
эффективно работать над обеспечением для 
них защиты на таких же условиях, что и для 
мужчин и мальчиков.

Вооруженные конфликты часто приводят 
к усилению дискриминации и насилия в от-
ношении женщин. Такое насилие характерно 
не только для конфликтов, но и для посткон-
фликтных периодов, когда эта категория лиц 
пытаются вновь наладить свою привычную 
жизнь [2]. Эти нарушения прав человека не 
только являются результатом вынужденного 
перемещения; они непосредственно связаны с 
дискриминацией и насилием, которое женщи-
ны и девочки терпят в мирное время [3, c. 15], 
так как в большинстве обществ женщины не 
имеют равного статуса с мужчинами и маль-
чиками. Для решения всех этих стратегически 
важных проблем необходимо проявление че-
ловечности, гуманизма и объективного отно-
шения не только со стороны правительства, 
но и каждого человека.

Женщины составляют половину всей чис-
ленности вынужденно перемещенных лиц. 
При этом часто они оказываются в особо тя-
жёлой ситуации и сталкиваются со множе-
ством не только сексуальных и социальных, 
но и психологических проблем из-за своей 
гендерной принадлежности. Иными слова-
ми, женщины, девочки, мальчики и мужчины 
имеют разные потребности и равные возмож-
ности [4].

Многие семьи ВПЛ оказываются в тяже-
лых социально-экономических условиях. 
Особенно же при этом страдают женщины и 
дети. Для многих из них затруднен доступ к 
услугам в области здравоохранения и образо-
вания. Женщины испытывают все те же про-
блемы, с которыми приходится сталкиваться 
и остальным беженцам, и задача государства 
обеспечить их защиту, устанавливаемую за-
конодательством. Кроме того, женщины и 
девушки, оказавшись в положении беженок, 
имеют особые потребности в социально-пра-
вовой защите. Они нуждаются в защите от 
увечий, от сексуального и физического на-
силия, от эксплуатации, а также в защите от 

дискриминации по признаку пола при распре-
делении продуктов и услуг. Это является обя-
зательным условием для разработки специ-
альных программ и определения приоритетов 
в защите женщин. Женщины, оказавшиеся 
вне традиционной системы социальной защи-
ты (государственной, семейной, обществен-
ной), находятся в более опасном положении, 
чем те, которые живут в составе семьи.

    Азербайджан может служить примером 
для других стран своим опытом и подходом в 
отношении как к беженцам и вынужденным 
переселенцам, так и к мигрантам, прибыв-
ших в страну. К примеру, также руководитель 
представительства УВКБ ООН в нашей стра-
не с 2016 г. по июнь 2018 г. Фурио де Ангелис 
дал высокую оценку проделанной правитель-
ством Азербайджана работе по улучшению 
условий жизни беженцев и вынужденных пе-
реселенцев и отметил, что наша страна явля-
ется в этой сфере примером для других стран 
[5].

Наша страна еще в конце 80-х годов – на-
кануне распада Советского Союза в серьезной 
форме столкнулась с проблемой вынужден-
ного переселения. С территории нынешней 
Армении, где они проживали веками были 
депортированы более 250-ти тысяч азербайд-
жанцев.  

В результате этнической чистки и оккупа-
ционной политики наших коварных соседей 
оккупировано более 20% территории Азер-
байджана, более 1,2 млн. наших соотече-
ственников, вследствие необъявленной вой-
ны, были изгнаны из родных очагов и земель, 
где они жили веками, и стали беженцами и 
вынужденными переселенцами. 

Позарившись на соседние плодородные 
земли, природные богатства, опираясь на 
поддержку со стороны, покушаясь на жизнь 
мирного населения, на права человека, в пер-
вую очередь на право на жизнь с намерением 
увеличить территорию своей страны, продол-
жается открыто необъявленная армянская за-
хватническая политика, в течение уже более 
25-ти лет. В результате этого наши соотече-
ственники насильственным путем были из-
гнаны со своих земель, на которых они про-
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живали тысячелетиями и обречены на жизнь 
беженца и вынужденного переселенца.

Можно сказать, что в результате были на-
рушены и продолжают нарушаться все их 
фундаментальные права и свободы – право 
на жизнь, свободу, собственность, интеллек-
туальную собственность, безопасную жизнь, 
личную неприкосновенность, неприкосновен-
ность жилья, труд, отдых, право жить в здо-
ровой окружающей среде, культуру, охрану 
здоровья, образование, защиту чести и досто-
инства, свободу совести и др. 

Проявление внимания требуется не только 
к численности перемещенных, но и к их со-
ставу. Среди них - мужчины, женщины, дети, 
престарелые люди с инвалидностью, относя-
щиеся к разным возрастным и социальным 
группам. По этой причине важно обеспечение 
в удовлетворительной форме их основных по-
требностей, а также создание необходимых 
условий для их реализации.

Следует отметить, что если в мире один из 
122-х человек является беженцем, внутрипе-
ремещенных лиц (ВПЛ) либо ищущим убежи-
ще, то в Азербайджане беженцем или ВПЛ яв-
ляется каждый восьмой. Это - один из самых 
высоких показателей в мире по числу бежен-
цев или ВПЛ на душу населения [6].

 Учитывая постепенное снижение объема 
международной гуманитарной помощи этой 
категории лиц в Азербайджане, Управлению 
Верховного комиссара ООН по делам бежен-
цев (УВКБ ООН) должно сыграть ключевую 
роль в привлечении международного внима-
ния к проблемам ВПЛ в нашей стране и разра-
ботать новую стратегию в этом направлении 
[7].

С первых дней работы представительства 
УВКБ ООН в нашей стране (1992/93) сразу 
после присоединения страны к Конвенции 
ООН 1951 г. о статусе беженцев и Протоко-
лу 1967 г. организация оказывает содействие 
Правительству в разрешении проблем лиц, 
ищущих убежище, беженцев, ВПЛ и лиц без 
гражданства в виде экспертной поддержки, 
проведения обучающих программ и финанси-
рования ряда партнерских проектов помощи 
лицам в ведении УВКБ ООН, в частности, 

правового консультирования и социальной 
поддержки лиц с особыми потребностями. 
Она работает в тесном сотрудничестве с пра-
вительством, ныне успешно продвигается 
реализация ряда проектов, часть из которых 
направлена на защиту и поощрение прав жен-
щин. Достижения в рамках кампании «Конец 
безгражданству за 10 лет», к которой также 
присоединилась Азербайджанская Республи-
ка, «Инициатива повышения качества систем 
предоставления убежища в Восточной Европе 
и на Южном Кавказе», а также совместного 
проекта с Уполномоченным по правам чело-
века (Омбудсманом) в Азербайджанской Ре-
спублике «Наделение полномочиями женщин 
в условиях вынужденного перемещения» яв-
ляются показателем усиливающегося плодот-
ворного сотрудничества между агенствами 
ООН и страной [8]. В рамках этого проекта 
опубликовано в 6000 экземплярах пособие 
«Предупредим бытовое насилие», рефлеты и 
брошюры, более 10-ти тысяй вынужденных 
переселенцев были привлечены к занятиям, 
проведённым в посёлках вынужденных пере-
селенцев в Баку, Сумгаите, Гяндже, Геранбое 
и Мингечауре.

Участие УВКБ ООН в работе с ВПЛ се-
годня во многом определяется межведом-
ственным координационным подходом Гу-
манитарной реформы и трансформационной 
повесткой дня, разработанных на Межведом-
ственном постоянном комитете под руковод-
ством Координатора чрезвычайной помощи 
[КЧП], при этом полностью сохраняя мандат-
ную деятельность соответствующих органи-
заций [9] . В связи с этим в середине 2005 года 
было принято решение о том, что Управление 
Верховного комиссара возьмет на себя гло-
бальную связующую лидирующую роль по 
защите и совместное лидерство в сфере коор-
динации/управления лагерями и временными 
пунктами размещения беженцев [10]. В кон-
тексте смешанных ситуаций, которые связаны 
с беженцами, мандат, обязанности и подотчет-
ность Верховного комиссара и его Управления 
остаются неизменными. Необходимо прини-
мать во внимание его обязанности по мандату 
в отношении беженцев, даже если создаются 
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механизмы координации для других нужда-
ющихся лиц, например, как кластерная си-
стема для ВПЛ. Верховный комиссар обязан 
продолжать осуществление деятельности по 
мандату в отношении беженцев, отстаивание 
и представление их интересов непосредствен-
но перед правительствами, а также исполнять 
свою надзорную функцию за осуществлением 
их прав. Для реализации вышеупомянутого 
Верховный комиссар, в лице его Представите-
ля, обязан поддерживать прямую связь с пра-
вительством. Обязанности Верховного комис-
сара согласно мандату, вместе с его надзорной 
функцией, также обязуют его осуществлять 
надзор и мониторинг по предоставлению ус-
луг беженцам в рамках ответных действий 
ООН. Вместе с тем в ситуациях, где беженцы 
являются частью смешанных перемещений 
ВПЛ, координация ответных действий будет 
обусловлена как мандатом, так и практиче-
скими соображениями в интересах беженцев. 
Желательно, чтобы форма ответных действий 
была выработана с учетом каждого отдельно 
взятого случая, принимая во внимание боль-
шие расхождения в ситуациях, задействован-
ных лицах и населении [11] .

Национальная Программа действий по по-
вышению эффективности защиты прав чело-
века была принята в стране в 2011 году. Она 
предусматривает такие меры, как совершен-
ствование нормативно-правовой базы, в том 
числе посредством использования прав чело-
века и основных свобод в качестве одного из 
важнейших критериев при подготовке законо-
проектов, совершенствования деятельности 
государственных органов, проведения обу-
чения, исследований и информационно-про-
пагандистской работы по вопросам прав че-
ловека и сотрудничества с международными 
организациями в области прав человека. В 
Программе также устанавливаются направле-
ния деятельности в целях более эффективного 
обеспечения прав и свобод различных групп 
населения, в том числе групп, считающихся 
уязвимых с точки зрения осуществления прав 
человека, - беженцев и ВПЛ, осужденных, 
военнослужащих, женщин, детей, пожилых, 
лиц с инвалидностью и др. В указанных на-

правлениях уже были осуществлены многие 
важные меры, в целях защиты прав данных 
групп реализованы проекты совместно с меж-
дународными организациями. В частности, 
статья 2.1. Программы посвящена донесению 
до мировой общественности факта массового 
нарушения прав лиц, ставших беженцами и 
вынужденными переселенцами в результате 
агрессии Армении против Азербайджана, и 
разрушения природных, исторических и куль-
турных богатств Азербайджана в результате 
оккупации, продолжение работы с междуна-
родными организациями в целях возмещения 
Арменией нанесенного им ущерба.

Наряду с этим, в Концепции развития 
«Азербайджан 2020: взгляд в будущее», а так-
же в Целях Устойчивого Развития ООН до 
2030 года отмечена важная роль сотрудниче-
ства в сфере обеспечения прав человека. 

В первом добровольном отчете страны в 
июле 2017-го года по 1-ой цели (Повсеместная 
ликвидация нищеты во всех ее формах), 2-ой 
цели (Ликвидация голода, обеспечение про-
довольственной безопасности и улучшение 
питания и содействие устойчивому развитию 
сельского хозяйства), 3-ей цели (Обеспечение 
здорового образа жизни и содействие благопо-
лучию для всех в любом возрасте), 5–ой цели 
(Обеспечение гендерного равенства и рас-
ширение прав и возможностей всех женщин 
и девочек), 9-ой цели (Создание стойкой ин-
фраструктуры, содействие всеохватывающей 
и устойчивой индустриализации и инноваци-
ям), 14-ой цели (Сохранение и рациональное 
использование океанов, морей и морских ре-
сурсов в интересах устойчивого развития), 17-
ой цели (Укрепление средств осуществления 
и активизация работы в рамках Глобального 
партнерства в интересах устойчивого разви-
тия) в области Устойчивого Развития были 
учтены отчеты Уполномоченного и НПО. С 
целью подготовки документа были проведены 
широкие и масштабные обсуждения. 

Некоторые положения Международного 
Пакта о гражданских и политических правах 
1966 г. свидетельствуют о наличии норм, вы-
ходящих за рамки чисто договорной системы. 
Пункт 1 ст. 2 Пакта обязывает государство ува-
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жать и обеспечивать провозглашенные в нем 
права вне зависимости от расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного положения, 
рождения или иного обстоятельства. Эти пра-
ва принадлежат без различия, как гражданам, 
так и иностранцам, будь-то мигрант, посети-
тель, беженец или лицо, ищущее убежище. 
Обязательства уважать и защищать права че-
ловека лежат на государстве, независимо от 

ратификации соглашений или договоров, это 
не зависит и от наличия в стране специально-
го нормативного акта по защите прав бежен-
цев и вынужденных переселенцев. 

Таким образом, три элемента – гендер, воз-
раст и особенности – взаимосвязаны и долж-
ны рассматриваться вместе. По этой причи-
не важно обеспечение в удовлетворительной 
форме основных потребностей внутрипере-
мещенных лиц, а также создание необходи-
мых условий для их реализации.
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Summary

The art cle rev ews the ssues of strengthen ng cooperat on and coord nat on of act v t es both at 
the nat onal and nternat onal levels, s nce armed confl cts tend to ncrease the v olence aga nst wo-
men.
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В статье раскрываются основопола-
гающие принципы проведения нор-
мальной исходной линии как линии 

наибольшего отлива воды применительно к 
различным категориям прибрежных объектов 
и присущие им особенности в соответствии с 
положениями Конвенции Организации Объ-
единенных Наций по морскому праву 1982 
года. Анализируются возникающие при про-
ведении нормальной исходной линии пробле-
мы, вызванные изменением уровня Мирово-
го Океана в свете глобального потепления, 
и подходы решения этих проблем с позиции 
современного международного права.

Во время подготовительной работы, пред-
шествовавшей Гаагской конференции по ко-
дификации 1930 года, государствам был задан 
следующий вопрос: “Вдоль берега. Является 
ли линией побережья линия наибольшего 
отлива, идущая вдоль ее изгибов, или это ли-
ния, проведенная между наиболее удаленны-
ми внешними точками побережья, острова-

ми, островками или скалами,или это какая-то 
другая линия?»[5]. В 16-ти из полученных 21 
ответов государства высказались за форму-
лировку линии наибольшего отлива/изгибов, 
а пять (Норвегия, Швеция, Польша, СССР и 
Латвия) высказали предпочтение прямым 
линиям, соединяющим наиболее удаленные 
внешние точки побережья [6, с.16]. Несмотря 
на безуспешность этой попытки кодифика-
ции, формулировка линии наибольшего от-
лива или линии наименьшего уровня воды 
вновь появилась в статье 3, определяющей 
основную исходную линию, Конвенции 1958 
г. о территориальном море и прилегающей 
зоне[2] и сохранилась потом в положени-
яхКонвенции Организации Объединенных 
Наций по морскому праву 1982 года(далее – 
Конвенция морскому праву 1982 г.)[1]о нор-
мальной исходной линии. Статья 5 Конвен-
ции по морскому праву 1982 г. гласит: “Если 
иное не предусмотрено в настоящей Конвен-
ции, нормальной исходной линией для изме-
рения ширины территориального моря явля-
ется линия наибольшего отлива вдоль берега, 
указанная на официально признанных при-
брежным государством морских картах круп-
ного масштаба”. 

Правила нормальных исходных линий 
применяются ко всей прибрежной террито-
рии, включая материк и островную террито-
рию. Эти правила дополняются несколькими 
другими положениями и нормами, касаю-
щимися конкретных категорий прибрежных 
объектов, таких как сооружения на осыхаю-
щих при отливе возвышениях, рифы, порто-
вые сооружения и сооружения, предназна-
ченные для защиты прибрежных районов. 
При этом следует обратить внимание, что 
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“скалы, которые не пригодны для поддержа-
ния жизни человека или для самостоятельной 
хозяйственной деятельности”, могут иметь 
нормальные исходные линии, которые могут 
быть использованы только для расчета шири-
ны территориального моря [1, статья 121].

Линия наибольшего отлива осыхающего 
при отливе возвышения - естественно обра-
зованного пространства суши, окруженного 
водой, которое находится выше уровня воды 
при отливе, но покрывается водой при при-
ливе[1, статья 13],  может использоваться как 
нормальная исходная линия, если по крайней 
мере часть осыхающего при отливе возвыше-
ния расположена в пределах территориально-
го моря, измеренного от линии наибольшего 
отлива вдоль материковой или островной 
территории. Осыхающие при отливе возвы-
шения, расположенные за пределами терри-
ториального моря, не включаются в исходную 
линию, также, как и такого рода возвышения, 
расположенные в пределах территориально-
го моря, созданного исключительно с учетом 
легитимного с точки зрения Конвенции по 
морскому праву 1982 г. осыхающего при от-
ливе возвышения (тем самым исключая рас-
ширение территориального моря через цепь 
осыхающихся при отливе возвышений, рас-
положенных с постепенным удалением от 
берега, что также отмечалось в деле Maritime 
Delimitation and Territorial Questions between 
Qatarand Bahrain (Qatar v Bahrain) (далее - дело 
Катар против Бахрейна), где указывается, что 
«при данных обстоятельствах морское право 
не позволяет применение так называемого 
метода “перепрыгивания» (leap-frogging) [3, § 
219]. Тонкая грань, разделяющая острова (над 
водой при приливе) от осыхающих при отли-
ве возвышений (ниже воды при приливе) и 
соответствующее отношение к этим двух ка-
тегориям, имеет особое значение в эпоху по-
вышения уровня моря.

В определенных ситуациях, а именно “в 
случае островов, расположенных на атоллах 
или островов, имеющих окаймляющие рифы” 
[1, статья 6], рифы (подкатегория осыхающих 
при отливе возвышений) освобождаются от 

ограничений по расстоянию, применяемого к 
другим осыхающим при отливе возвышени-
ям. В таком случае, независимо от расстояния 
от соответствующего острова, “исходной ли-
нией для измерения ширинытерриториаль-
ного моря служит обращенная к морю линия 
рифа при наибольшем отливе” [Там же]. Ран-
ние проекты этой статьи указывали только 
на обращенную к морю линию рифа, а не ее 
линию наибольшего отлива [3, с. 93]. Ссылка 
на линию наибольшего отлива означает, что 
какая-то часть рифа должна быть выше воды 
при наибольшем отливе, чтобы сделать воз-
можным применение исключения.

В дополнение к определенным осыхающим 
при отливе возвышениям и рифам, статья 11 
предусматривает, что “наиболее выдающие-
ся в море постоянные портовые сооружения, 
которые являются составной частью системы 
данного порта, рассматриваются как часть 
берега”[1, статья 11]. Таким образом, линия 
наибольшего отлива вдоль этих искусствен-
ных сооружений также становится частью 
нормальной исходной линии. Это правило по 
определению не применяется к оффшорным 
сооружениям или искусственным островам. 
Искусственно созданные объекты, располо-
женные за пределами портовой гавани и от-
деленные от естественно сформированного 
берега не создают ни самостоятельные ис-
ходные линии, ни какие-либо зоны морских 
юрисдикций[1, статьи 11 и 60(8)]. Для ясности 
статья 12, в которой рассматривается вопрос 
о том, включены ли рейды в пределы терри-
ториального моря, не относится к положе-
ниям об исходных линиях, хотя она и влияет 
на внешний предел территориального моря в 
случаях, когда рейд находится полностью или 
частично за пределами внешнего предела тер-
риториального моря (как если бы этот предел 
был определен в отсутствие такого рейда) [1, 
статья 12].

Непортовые прибрежные сооружения, 
такие как осушительные проекты и бере-
гозащитные сооружения, в Конвенции по 
морскому праву 1982 г. прямо не рассматри-
ваются, но часто включаются в понятие “по-
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бережье” в контексте определения нормаль-
ных исходных линий. Защиту существующей 
береговой сухопутной линии или расшире-
ние естественной прибрежной территории 
посредством проектов осушения моря сле-
дует отличать от создания полностью искус-
ственных, созданных человеком островов. 
Практика государств, похоже, подтверждает, 
что такие сооружения вносят свой вклад в 
определение нормальных исходных линий и, 
как видится, исследователи также с этим со-
гласны. Так, например, Карлтон указывает, 
что “при условии, что осушенная земля яв-
ляется неотъемлемой частью материка или 
острова, практика государств указывает на 
приемлемость ее рассматривания как части 
побережья государства для формирования 
морских границ”[6, с. 55]. В свою очередь, как 
отмечают Макдугал и Бурке “похоже, что нет 
существенных возражений против объедине-
ния «берегозащитных сооружений» с порто-
выми установками, даже если они являются 
отдельными сооружениями...» [8, с. 422-423].

И, наконец, постоянно покрытые льдом 
побережья, как и непортовые прибрежные 
сооружения, в Конвенции по морскому праву 
1982 г. также открыто не адресованы. Вопрос 
о том, следует ли относить постоянный кру-
глогодичный лед к суше, связан с проблемой 
идентификации свободной ото льда линии 
соприкосновения суши и моря, которая в от-
сутствие льда составляла бы нормальную ис-
ходную линию[9, c. 49; 10, c. 75].

В тех случаях, когда статус объекта не вы-
зывает споры (например, остров, осыхающее 
при отливе возвышение, зонообразующий-
риф), правила, относящиеся к нормальной 
исходной линии, сравнительно обезопасе-
ны от субъективной интерпретации или не-
правильного использования со стороны за-
интересованных субъектов. Относительная 
немногочисленность злоупотреблений в 
установлении линии наибольшего отлива 
была предсказана еще в выводах подготов-
ленного Комитетом экспертов доклада 1953 
года, которые указывали на маловероятность 
возникновения у правительств желания “не-

обоснованно расширять свои линии наи-
большего отлива на своих картах” [11]. Тем 
не менее, правила проведения нормальных 
исходных линий поднимают один важный 
вопрос -должна ли правообразующая исход-
ная линияследоватьза изменениями факти-
ческой линии наибольшего отлива воды или 
она может быть зафиксирована путем ее мар-
кировки на карте? Этот вопрос возникает из 
двусмысленного текста статьи 5 Конвенции 
по морскому праву 1982 г.и процесса карто-
графии. Этот вопрос чрезвычайно важен из-
за ожидаемого изменения состояния низко 
расположенных, особенно малых островных 
государств, в эпоху значительного повыше-
ния уровня моря.

Чтобы понять, почему язык изложения 
статьи 5 - “линия наибольшего отлива вдоль 
берега, указанная на официально признан-
ных прибрежным государством морских кар-
тах крупного масштаба» - вызывает две раз-
личные интерпретации, необходимо иметь 
базовое понимание процесса построения 
карт. Морская карта – это всего лишь отобра-
жение небольшой части Мирового Океана, 
являющаяся, прежде всего, средством нави-
гационной помощи и имеющая целью обеспе-
чение безопасности на море. Поэтому произ-
водители карт в основном уделяют внимание 
навигационным опасностям, aпобережье в 
условиях наибольшего отлива воды является 
одной из них. Поскольку морские карты ото-
бражают линию  наибольшего отлива воды, 
они уже давно признаны наиболее доступным 
источником информации о форме и местопо-
ложении этой линии вдоль побережья. Тем не 
менее, карты не являются настолько же точ-
ными, насколько и данные, на основе которых 
они были составлены. Во многих частях мира 
данные о побережье, используемые для про-
ложениялинии наибольшего отлива воды на 
морских картах, были собраны несколько де-
сятилетий, а иногда и более чем сто лет назад. 
Это может незначительно или же совершен-
но не влиять на навигацию и ее безопасность, 
поскольку океанские суда редко подходят к 
большинству побережий. Тем не менее, уста-
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ревшие карты создают возможность наличия 
значительных различий между начертанной 
линией наибольшего отлива воды и ее факти-
ческим современным состоянием, что в свою 
очередь может влиять на юридический статус 
острова или осыхающего при отливе возвы-
шения.

Возникающие потенциальные последую-
щие различия между отраженным на картах 
и фактическим состояниями линий наиболь-
шего отлива воды породили дискуссию о том, 
должна ли правообразующая исходная линия 
следовать за вызванными природой измене-
ниями конфигурации береговой линии или 
она должна быть зафиксирована в том поло-
жении, в котором изображена на официаль-
но признанной морской карте. И, далее, если 
она признается зафиксированной, должны ли 
прибрежные государства периодически пере-
сматривать свои зафиксированные исходные 
линии с тем, чтобы они отражали географи-
ческую реальность. Это не академическая 
дискуссия. Призрак быстрого подъема уров-
ня моря и, как следствие, широкомасштаб-
ное заводнение прибрежных районов, в том 
числе и целых островов, а в крайних случаях 
и полное погружение всей территории целых 
государств, поднимает серьезные правовые 
вопросы. К примеру, продолжает ли остров, 
фактически погружающийся ниже линии 
прилива, иметь правообразующую исходную 
линию и связанные с ней зоны морской юрис-
дикции?

Существует три подхода к этой проблеме: 
первая - исходные линии автоматически пе-
ремещаются вслед за географическими из-
менениями; вторая - исходные линии могут 
быть зафиксированы прибрежным государ-
ством без каких-либо обязательств по их об-
новлению даже в случае значительных гео-
графических изменений; и третья - исходные 
линии могут быть зафиксированы временно, 
но с обязательством обновлять их в случае 
значительных географических изменений. 
Первый и третий подходы предполагают, что 
исходные линии применяются на изменяю-
щейся основе, т.е. для того, чтобы продолжать 

оставаться правообразующими, они должны 
отражать текущую географию прибрежных 
районов. Второй подход предполагает, что 
правила исходных линий должны приме-
няться только в момент их установления при-
брежным государством и если на тот момент 
исходные линии являлись правообразующи-
ми, прибрежное государство считается вы-
полнившим свои обязательства и не нуждает-
ся в пересмотре исходных условий, даже если 
за этим последовали значительные изменения 
в прибрежной географии.

Метод автоматического следования может 
быть устойчивым в теории, но на практике он 
представляется несостоятельным. Жесткое 
следование этой точке зрения может логиче-
ски привести к возникновению у прибрежно-
го государства обязательства предоставлять 
в режиме реального времени уведомления 
об изменении исходных линий и пределов 
морских зон посредством непрерывного об-
наружения, описания и распространения 
изменений физической и правообразующей 
географии. Этот непрактичный подход по-
дорвал бы стабильность и определенность 
и поставил бы под сомнение авторитет при-
брежного государства в определении место-
положения собственных исходных линий и 
пределов морских зон с целью осуществления 
прав и юрисдикции на море.

Вместе с тем противоположная крайность, 
когда исходные линии зафиксированы на 
постоянной основе, отделяет правовуюбазу 
от географической реальности, в значитель-
ной степени опирается на картографическую 
линию в качестве основы для прокламации 
требований государств на территорию и под-
черкивает неограниченную прерогативу при-
брежного государства определять свою фи-
зическую конфигурацию. Теория постоянно 
установленных исходных линий ведет к уси-
лению учета справедливых соображений, от-
носяшихся к развивающимся государствам, 
наиболее сильно затронутым повышением 
уровня моря, и несет значительные полити-
ческие преимущества стабильности, опреде-
ленности и общественного порядка. Однако, 



POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 1 (21), 2019

73

абсолютное применение этой теории может 
привести к поставлению под сомнение осно-
вы возникновения территориальных претен-
зий прибрежного государства на море - зем-
ля больше не будет доминировать над морем, 
если морские права и юрисдикция будут со-
храняться и после перманентного исчезнове-
ния или уничтожения территории, исходя из 
которой эти права в сущности были получе-
ны. Более того, в этой экстремальной ситуа-
ции прибрежное государство, выступающее, 
несмотря на негативную географическую  ре-
альность, за постоянную фиксированность 
исходных линий, будет претендовать на неис-
ключительные океанические пространства в 
противоречии с интересами мирового сооб-
щества [12, с. 729].

Фиксированный на время подход дает 
прибрежным государствам определенную 
по времени возможность планирования об-
новлений их карт и создает баланс в исполь-
зовании фактической и картографической 
линии наибольшего отлива путем внесения 
периодических изменений во вторуюс целью 
соответствованияпервой. Однако, в таком 
случае официальный статус картографиче-
ской линии становится не совсем авторитет-
ным в течение периода между обновлениями. 
Отсылка к официально признанным, крупно-
масштабным и разумно обновленным картам 
могла бы гармонично объединить обе части 
определения исходных линий, создав баланс 
между практичной озабоченностью пробле-
мами уведомлений, публичности, стабиль-
ности и определенности и теоретическими 
соображениями относительно источника 
правомерности претензий на морские райо-
ны. И пуристы - сторонники динамичности 
исходной линии, и приверженцы ее зафик-
сированности были бы недовольны таким 
усредненным подходом, но аспекты истории 
переговоров указывают на то, что именно он 
был исходным у ранних авторов [13, с. 153]. В 
настоящее время несколько государств, часто 
обновляющие свои карты с целью учета изме-
нений в прибрежных районах, придержива-
ются именного такого подхода.

Ответ на дебаты на тему «динамичность 
против фиксированности» исходных линий 
имеет серьезные последствия для обязательст-
вприбрежных государств, прав в судоходстве, 
а в некоторых случаях, самого существования 
прибрежных государств, их суверенных прав 
и юрисдикции. Малые островные государ-
ства, которым угрожает полное погружение, 
предположительно благоволят фиксирован-
ному подходу. Однако большинство исследо-
вателей в настоящее время считают, что пра-
во исходных линий должно применяться на 
развивающейся основе, автоматически или по 
усмотрению прибрежного государства. Неко-
торые исследователи, придерживаясь позиций 
закрепленности исходных линий в том виде, в 
котором она существует сегодня, в то же время 
указывают и на издержки такого неизменно-
го подхода и предлагают целый ряд решений, 
включающий в себя такие, как, к примеру, фи-
зическое укрепление береговой линии или 
даже изменение принципов регулирующего 
права [14, c 207; 15, c. 621; 16, c. 187; 17, c. 263].

Первоначальные дебаты о развитии нор-
мальных исходных линий предсказывали 
минимум возможностей и желания для зло-
употреблений при их проведении и история 
подтвердила эту оценку. Несмотря на незна-
чительные разногласия между соседними го-
сударствами в процессе делимитации о стату-
се той или иной конкретной исходной точки, 
будь то остров, осыхающее при отливе воз-
вышение или подводный объект (например, 
разногласия по поводу статуса отмели Гитат в 
деле Катар против Бахрейна[3]) или отдельно-
го участка побережья (например, несогласие 
с расположением линии наибольшего отлива 
воды вдоль побережья банки Виссерсав деле 
ArbitrationbetweenGuyanaandSuriname[4], 
нет никаких свидетельств того, что линии 
наибольшего отлива воды фальсифицирова-
лись с целью увеличения юрисдикции при-
брежного государства. Вместе с тем вопрос 
того, смогут ли нормальные исходные линии 
адаптироваться к физическим изменениям, 
ожидаемым в последующие десятилетия, бу-
дет продолжать вызывать особый интерес.
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İlkin Rajabov

NORMAL CONDUCT LINE - THE PRINCIPLES OF THE APPLICATION
OF A VARIETY OF CONFIGURATIONS, PROBLEMS,

EXPOSURE TO GLOBAL POTENTIALS AND THEIR SOLUBILITY

The article refers to the fundamental principles of drawing normal baseline as the low-water line 
along the specifi c categories of coastal features and their respective peculiarities in accordance with 
the provisions of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Furthermore, certain 
problems concerning calculation of the low-water line caused by global warming and rising level 
of the World Ocean, as well as the approaches to solve them from the standpoint of contemporary 
international law are being analysed.

İlkin Rəcəbov

NORMAL SON XƏTT - MÜXTƏLİF KONFİQURASİYALARI TƏTBİQ ETMƏK
PRİNSİPLƏRİ, PROBLEMLƏR, QLOBAL İSTİLƏŞMƏYƏ MƏRUZ QALMA

VƏ ONLARIN HƏLL ETMƏ YOLLARI

Məqalə 1982-c  l tar x ndə B rləşm ş M llətlər Təşk latının Dən z Qanununa da r Konvens yasına 
uyğun olaraq, sah l xüsus yyətlər n n xüsus  kateqor yaları və onların xüsus yyətlər  dax l ndə aşağı 
su xətt  k m  normat v bazanın formalaşdırılmasının əsas pr ns plər nə a dd r. Bundan başqa, qlobal 
st ləşməs n n və Dünya Okeanının yüksələn səv yyəs n n səbəb olduğu aşağı su xətt n n hesablan-

ması lə bağlı müəyyən problemlər, eləcədə müas r beynəlxalq hüquq baxımından onları həll etmək 
üçün yanaşmalar nəzərdən keç r l r.
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Ключевые слова: правовые теории, эко-
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trade law, world trade organization, WTO, WTO 
rules, agriculture, agreement on agriculture.

DOMESTIC SUBSIDIES IN CURRENT 
TRADE NEGOTIATIONS

M n ster al Conferences are the World Trade 
Organ zat on’s h ghest dec s on-mak ng body, 
meet ng at least once every two years and pro-
v d ng pol t cal d rect on for the organ zat on. 
In the M n ster al Declarat on Doha, member 
countr es agreed to the substant al reduct on of 
trade-d stort ng support measures. However, the 
ma n problem s that Members are st ll d scus-
s ng how they can ach eve th s goal and the de-
f n t on of trade-d stort ng support.  The Ca rns 
Group supported el m nat on or sharp reduct ons 
n Amber Box n developed countr es [19, p. 2]. 

The US supported that countr es should reduce 
the r Amber Box to a f xed percentage of the r 
total agr cultural output w th ma nta n ng de m -
n m s exempt on and departure from the AoA ap-
proach to the annual reduct on from the basel ne 
[18, p. 1].On the contrary, the European Un on 
supported the reduct on of amber box measures 
on the AoA’s f xed basel ne [20, p. 3]. Any ef-

forts of develop ng countr es related to el m nat -
on of “Blue Box” measures and more str ct rules 
on “Green Box” measures w ll not be supported 
by the US and the European Un on (EU) because 
they use these two boxes exempt ons to support 
the r domest c agr culture sector wh le meet ng 
the r trade obl gat ons under WTO d sc pl ne [16, 
p. 45]. Accord ng to OECD, 34 Members granted 
n total USD 253 b ll on to agr cultural produ-

cers as domest c support measure n 2009. In the 
rev sed draft of the 2004 Modal t es Agreement 
expressed cut 60% of AMS over f ve years for 
developed and 40% over ten years for develop ng 
countr es [17, p. 604]. Th s type of reforms can 
cause more d ff cult es for develop ng countr es 
n the agr cultural sector because most of them 

do not have the capab l ty to compete w th deve-
loped countr es n that sector.

One of the ma n ssues s food secur ty n the 
last negot at ons. Food secur ty means “all pe-
ople, at all t mes, have phys cal and econom c 
access to suff c ent, safe and nutr t ous food to 
meet the r d etary needs and food preferences for 
an act ve and healthy l fe” that was declared n 
the World Food Summ t of  Food and Agr culture 
Organ zat on (FAO) of the Un ted Nat ons [14].
The food secur ty ssue s not a new trade concern 
n the agr cultural negot at ons; t was refl ected 

as Net Food-Import ng Develop ng Countr es 
category under the Marrakesh Declarat on [12]. 
However, some develop ng countr es argue that 
some d sc pl nes, under the AoA, are too restr -
ct ve on th s ssue, such as Ind a. Generally, the 
develop ng countr es cla m that the rules do not 
prov de suff c ent “pol cy space” for develop ng 
countr es on th s ssue. 
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The Bal  M n ster al Conference [15] n wh ch 
several dec s ons were adopted covers agr culture 
and food secur ty, trade fac l tat on and develop-
ment ssues. The dec s on related to agr culture 
and food secur ty states that the programmes for 
land reforms, drought and fl ood management and 
rural employment can fall nto general serv ces 
that are perm tted under Annex 2 n the AoA [11]. 
The food stockhold ng ssue was n the centre of 
the proposal of G-33 [9].The Modal t es and the 
proposal of G-33 are related to the nsuff c en-
cy of purchas ng at “market pr ce” for the pol cy 
object ve of bu ld ng food stock. Another proble-
mat c ssue s related to reference per od for the 
f xed external pr ce reference. Th s pr ce s often 
much lower than the current pr ces. For example, 
Ind a proposes that the 1986-88 f xed reference 
pr ce establ shed at the Uruguay Round does not 
refl ect the current real t es and accord ngly pr ce 
and nfl at on must be adjusted before a f nd ng 
of ncons stency w th AoA [1]. Accord ng to the 
Bal  M n ster al Declarat on, n the nter m, unt l 
permanent solut on can be found, WTO Mem-
bers w ll not challenge countr es whose domest c 
support exceeds current b nd ngs as a result of 
the way the r stockhold ng pol c es operate [13, 
para. 2].However, the programmes have to meet 
several cond t ons. The programmes have to be n 
conform ty w th general safeguard requ rement 
that requ res the programmes should not d stort 
trade and aff ect the food secur ty of other Mem-
bers adversely. The Member cla m ng exempt -
ons for food safety has to declare the danger to 
exceed ts AMS comm tments. The programmes 
must also meet transparency and not f cat on 
requ rements. Moreover, the Member cla m ng 
exempt ons must consult f requ red by other 
Members [2, p. 25]. 

In conclus on, we can observe from the abo-
vement oned facts that the AoA s a very cruc al 
part of WTO law and today the agr cultural ssu-
es are the ma n part of current negot at ons. To-
day develop ng countr es play a s gn f cant role 
n world agr cultural sector, and they propose to 

change some rules, espec ally wh ch are related 
to food secur ty ssue. For example, when the 
AoA was adopted the Blue Box exempt ons were 
ncluded n the agreement w th the nfl uence of 

the EC for not reduc ng domest c supports. De-

velop ng countr es cla m that there s not ‘pol cy 
space’ for them on the food secur ty ssue. As a 
result of the negot at ons, Bal  M n ster al Con-
ference brought some changes for develop ng 
countr es, such as exempt on from cla ms related 
to food safety ssues.

Azerba jan s a negot at ng country for acces-
s on to the WTO, and one of the cr t cal sectors 
s the agr cultural sector n the negot at ng pro-

cess. Therefore, n the next sect on, I am go ng 
to nvest gate the ma n factors and the rules of 
the agr cultural sector of Azerba jan and whether 
domest c support measures fall nto ‘exempted 
boxes’ or are subject to reduct on comm tments. 

AGRICULTURE SECTOR IN AZERBAIJAN

Azerba jan s s tuated n Southern Caucasus 
w th ts total area of 86.6 thousand km2 [6]. The 
populat on of Azerba jan s 9.798.1 m ll on [5]. 
Azerba jan ga ned ts ndependence from the 
Sov et Un on n 1991. At the end of the 1980s, 
agr culture was play ng an mportant role n the 
economy of the country by const tut ng 25% of 
GDP of Azerba jan. In 1985, the share of the state 
sector n general of agr cultural product on cons-
t tuted 73.8%, that decreased by 61.7% n 1991. 
After declar ng ndependence, the economy of 
Azerba jan faced a lot of problems. GDP had 
dropped dramat cally to the 1989 level w th 37% 
[10, p. 18]. From the h story, Azerba jan s an o l 
producer country. However, the second ma n se-
ctor of Azerba jan s the agr cultural sector. After 
ga ned ndependence, the agr cultural sector had 
also been nfl uenced. The cr s s n the agr cultu-
ral sector cont nued by 1994 and total agr cultu-
ral product on decl ned approx mately 50% n 
compar son w th n 1990 [4]. After 1994, Azer-
ba jan started to regulate all the sectors as well 
as the agr cultural sector. One of the ma n goals 
of Azerba jan was to expand the agr cultural se-
ctor. From the ndependence t ll today Azerba -
jan has adopted some regulat ons and programs 
to develop the agr cultural sector. I am go ng to 
nvest gate these reforms n the next sect on. The-

re s 37% of all act ve labor force n the agr cul-
tural sector of Azerba jan. On the contrary, the 
share of the agr cultural sector cons sts of only 
nearly 9% of the GDP of Azerba jan accord ng 
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to the nd cators of 2013 [8]. The product ve so l 
and cl mat c d vers ty make su table cond t ons 
for a strong agr cultural sector. As a member of 
the Commonwealth of Independent States (CIS), 
Azerba jan ntends to expand agr cultural produ-
ct on for export to the countr es as well. There 
are 4.8 m ll on hectares of agr cultural land that 
const tutes nearly half of the total are of Azerba-
jan, and approx mately 39% of the agr cultural 

land s product ve so l [3]. All agr cultural produ-
ct on compr ses of crop product on and l vestock 
farm ng w th nearly 50.1% and 49.9% respec-
t vely [7]. Some ma n export products of Azer-
ba jan are vegetables and fru ts, vegetable and 
an mal o ls, sugar products, tobacco products and 
others. The ma n market for Azerba jan has been 
the CIS countr es. Moreover, Azerba jan ntends 
to expand ts exportat on to some other markets 
too. On the other hand, the stat st cs also show 
that mportat on of agr cultural products from the 
fore gn countr es has r sen by more than 50% n 
the last ten years, espec ally, n the food and be-
verages sector [10, p. 30]. However, th s case cre-
ates dependence from mported products and re-
duces the ncent ves for agr cultural product on. 
The government has adopted some regulat ons 
and programs to mprove the bus ness cl mate 
by g v ng ncent ves to the agr cultural produ-
cers w th subs d es and some other benef ts n the 

agr cultural sector for decreas ng the dependence 
on mported products and save food secur ty [7].

Some factors that nfl uenced to the agr cultural 
sector of Azerba jan have to been taken nto ac-
count. One of the ma n factors s the war between 
Azerba jan and Armen a. In the per od of the col-
lapse of the Sov et Un on, Armen a had occup ed 
20% of Azerba jan terr tory that 35-40% agr cul-
tural product on of Azerba jan was produced the-
re dur ng the per od of Sov et Un on. Moreover, at 
the end of the war, there were 1 m ll on refugees 
that were 12.5% of the populat on over the years 
and most of them were l v ng n rural areas and 
ga n ng the r ncomes from agr cultural produc-
t on. Th s part cular factor has nfl uenced to the 
agr cultural sector and leaded to the ncrease of 
poverty n the Republ c of Azerba jan [10, p. 34]. 
On the other hand, the geograph cal locat on of 
Azerba jan s very su table for agr culture. Beca-
use there are n ne cl mate zones that allow to pro-
duce var ous agr cultural products n the terr tory 
of Azerba jan. Moreover, Azerba jan s prov ded 
worse n compar son than ts ne ghbour countr es 
n water resources both n general and per cap ta. 

Water resources unevenly d str buted n the ter-
r tory of the country: 73% of water stocks enter 
nto to the country from outs de. The agr cultural 

sector depends on water supply heav ly accord ng 
to the spec f c ty of th s sector [10, p. 35].
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ÜMUMDÜNYA TİCARƏT TƏŞKİLATI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERLİ SUBSİDİYALAR,
DÖVLƏT DƏSTƏYİ VƏ AZƏRBAYCANDA KƏND TƏSƏRRÜFATI SEKTORU

XÜLASƏ

Məqalə k fayət qədər aktual məsələyə həsr olunmuşdur. Belə k , bugün dövlət m z n qarşısında 
duran ən pr or tet məsələlərdən b r  Dünya T carət Təşk latına qoşulmaqdır və bu sahədə atılan ad-
dımlar dünya ölkələr  lə qarşılıqlı t carət əlaqələr n n qat-qat güclənd r lməs nə, yerl  kənd təsərrü-
fatının nk şafına - b r sözlə, qt sad yyatın müsbət yöndə əsaslı şək ldə dəy şməs nə səbəb olacaqdır. 
Bu məqalədə beynəlxalq qanunver c l k, Dünya T carət Təşk latının qaydaları və yerl  qanunver c l k 
nəzərdən keç r l r, Dünya T carət Təşk latının k  ldən b r keç r lən və ən mühüm konfransı olan 
M n streal konfransda qəbul ed lən mühüm qərarlar qeyd ed l r, Dünya T carət Təşk latına müvaf q 
olaraq, kənd təsərrüfatı sektoru və «Kənd Təsərrüfatı haqqında Saz ş» təhl l ed l r, Azərbaycanda 
kənd təsərrüfatı sektoru nəzərdən keç r l r, mövcud t carət danışıqlarında dövlətlər n kənd təsərrüfatı 
sektoruna dəstəy  və Dünya T carət Təşk latı tərəf ndən qoyulan subs d yalarının şərtlər  və tələblər  
zah ed l r. 
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Байрам Оруджов

ВНУТРЕННИЕ СУБСИДИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
В РАМКАХ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕКТОР В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

РЕЗЮМЕ

В этой статье затрагивается очень актуальная тема. Таким образом, сегодня одним из прио-
ритетных вопросов нашего государства является вступление во Всемирную торговую органи-
зацию. И шаги, предпринятые в этой области, приведут к развитию местного сельского хозяй-
ства, более сильному укреплению взаимных торговых отношений со странами мира, прежде 
всего, к позитивным изменениям в экономике. В этой статье анализируются международное 
право, нормы Всемирной торговой организации и национальное законодательство, упомина-
ются важные решения, принятые на министерской конференции, которая является самой важ-
ной конференцией Всемирной торговой организации и проводится каждые два года, поданным 
Всемирной торговой организации, анализируются сельскохозяйственный сектор и «Соглаше-
ние посельскому хозяйству», аграрный сектор Азербайджана оценивается, в текущих торго-
вых переговоров поддержка стран сельскохозяйственному сектору и условия, установленные 
Всемирной торговой организацией в отношении субсидий, объясняются здесь.
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Açar sözlər: c nayət mühak mə craatı, məh-
kəməyədək craat, hərb  prokurorluq, fəal yyət 
st qamətlər , c nayət təq b , prosessual rəhbərl k, 

prosessual nəzarət.
Ключевые слова: уголовное судопроиз-

водство, досудебное производство, военная 
прокуратура, направления деятельности, уго-
ловное преследование, процессуальное руко-
водство, процессуальный надзор.

Keywords: criminal proceedings, pre-judicial 
production, military prosecutor’s offi  ce, activi-
ties, criminal prosecution, procedural manage-
ment, procedural supervision.

Azərbaycan Respubl kasının Hərb  Prokuror-
luğu xt saslaşdırılmış prokurorluq olmaqla Azər-
baycan Respubl kasının S lahlı Qüvvələr ndə və 
qanunver c l rdə nəzərdə tutulmuş başqa s lahlı 
b rləşmələrdə qanunla hərb  prokurorluqlara a d 
ed lm ş səlah yyətlər  həyata keç r r. Azərbaycan 
Respubl kasının Hərb  Prokurorluğu tutulmuş 
və həbs ed lm ş hərb  qulluqçuların saxlanıldığı 
yerlərdə, nt zam h ssələr ndə, eləcə də cəzaların 
hərb  h ssələrdə cra ed lməs  zamanı qanunlara 
və hərb  n zamnamələrə əməl olunmasına nə-
zarət ed r, Azərbaycan Respubl kasının S lahlı 
Qüvvələr ndə keç r lən darədax l  yoxlamaların 
mater allarını tələb ed r, Azərbaycan Respubl -
kasının S lahlı Qüvvələr ndə əmlakın talanması, 
hərb  x dmət əleyh nə, habelə hərb  qulluqçular 
tərəf ndən törəd lən və ya hazırlanan d gər c -
nayətlər barədə ər zə, ş kayət, mürac ət, əməl y-
yat-axtarış fəal yyət  subyektlər n n məlumatları 
və qanunver c l klə müəyyən ed lm ş d gər məlu-
matlar əsasında Azərbaycan Respubl kası Hərb  
prokurorunun qərarı lə yoxlamanın aparılmasını, 

bu məqsədlə mütəxəss slər n ayrılmasını, habelə 
araşdırılan faktların c nayət ş n n başlanmasına 
k fayət qədər əsas ver b-verməməs ndən asılı 
olaraq müvaf q qərarın qəbul ed lməs n  təm n 
ed r. Məqalə hərb  prokurorluğun hərb  x dmət 
əleyh nə olan c nayətlərə da r şlər üzrə məh-
kəməyədək craatda həyata keç rd y  fəal yyət n 
st qamətlər nə həsr ed lm şd r.

Azərbaycanda m ll  prokurorluq orqanları-
nın təs s ed lməs  28 may 1918-c  ldən 28 aprel 
1920-c  lədək mövcud olan Azərbaycan Xalq 
Cümhur yyət n n (bundan sonra – AXC) möv-
cudluğunun lk dövrlər nə təsadüf etm şd r. AXC 
yarandığı vaxtdan b r neçə ay sonra – 1 oktyabr 
1918-c  l tar xdə yen  yaradılmış dövlət n Naz r-
lər Şurasının Qərarı lə Bakı Da rə Məhkəməs -
n n tərk b ndə Azərbaycanda lk dəfə olaraq M ll  
Prokurorluq orqanları yaratmışdır. Xüsus lə qeyd 
olunmalıdır k , məhz bu mühüm had sən  nəzərə 
alaraq, Azərbaycan xalqının Ümumm ll  l der  
Heydər Əl yev hər l oktyabr ayının 1-n  Azər-
baycanda prokurorluq şç lər n n peşə bayramı 
k m  bu əlamətdar tar x  əbəd ləşd rm şd r (3, s. 
18).

1918-c  l n noyabr ayının 14-də AXC-n n 
Naz rlər Şurası “Azərbaycan Məhkəmə Palata-
sı haqqında Əsasnamə”n  təsd q etm şd r. Məh-
kəmə Palatası yanında prokuror nəzarət n  hö-
kumət tərəf ndən təy n olunan prokuror və onun 
k  müav n  həyata keç r rd  və onların səlah y-

yətlər  AXC-n n bütün əraz s nə şam l olunurdu. 
Prokuror və onun k  müav n  c nayət proses ndə 
tt hamın müdaf ə ed lməs  və məhkəmə orqan-

larında qanunların tətb q nə nəzarət funks ya-
sını həyata keç r rd lər. AXC üzrə sə Prokuror 
nəzarət nə Baş Prokuror rəhbərl k ed rd . Qeyd 
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edək k , baş prokuror funks yalarını, eyn  zaman-
da Al  Məhkəmə darəç l y  orqanının rəhbər  
hesab ed lən AXC-n n Ədl yyə Naz r  də həyata 
keç r rd . Ədl yyə Naz r n n 1918-c  l n 8 dekabr 
tar xl  təs snaməs nə əsasən, Bakı və Gəncə da rə 
məhkəmələr n n prokurorlarına bt da  st ntaqın 
aparılmasına nəzarət həyata keç r lməs  də hə-
valə ed lm şd .

AXC-də M ll  Ordu h ssələr n n təşk l  zərurə-
t  lə əlaqədar olaraq hərb  məhkəmə s stem ndə 
slahatların aparılmasına getd kcə zərurət daha da 

artmış və ölkən n Parlament  tərəf ndən 1919-cu 
l n aprel ayının 14-də qəbul ed lm ş “Azərbay-

can Respubl kasında hərb -məhkəmə h ssəs n n 
quru lu şu haqqında Müvəqqət  Əsasnamə”yə mü-
vaf q olaraq Respubl ka üzrə Azərbaycan Hərb  
Məhkəməs n n təs s ed lməs , hər b r hərb  h s-
sədə sə Alay məhkəmələr n n yaradılması nəzər-
də tutulmuşdu. Qeyd edək k , Azərbaycan Hərb  
Məhkəməs ndə darəç l y  Hərb  Naz rl k həyata 
keç rm ş, prokuror nəzarət n n həyata keç r lmə-
s  vəz fəs  sə Azərbaycan Hərb  Məhkəməs n n 
Hərb  naz r n n əmr  lə təy n olunan prokuroru-
na həvalə ed lm şd r. Ümum yyətlə, AXC-n n 23 
ay mövcud olmasına baxmayaraq, Azərbaycanın 
hüquq-mühaf zə orqanlarının, o cümlədən Azər-
baycanda Hərb  Prokurorluğun formalaşdırılma-
sında mühüm rol oynamışdır. 

AXC-n n mövcudluğuna son qoyulduqdan 
son ra ölkən n sovetləşd r lməs  həyata keç r l-
məklə Xalq Cümhur yyət  dövründə yaradılmış 
bü tün strukturlar, o cümlədən prokurorluq və s-
t ntaq orqanları ləğv ed lərək yen dən təşk l ed l-
məyə başlanılmışdı. Azərbaycan İnq lab Kom tə-
s n n 1920-c  l n may ayının 12-də qəbul etd y  
“Xalq məhkəməs  haqqında” dekret  lə Azərbay-
can Məhkəmə Palatası, Bakı və Gəncə da rə məh-
kəmələr , onların yanında fəal yyət göstərm ş pro-
kuror nəzarət  və st ntaq h ssələr  ləğv ed lm ş, 
c nayət şlər  üzrə məhkəmədə tt ham və müda-
f ə funks yalarının həyata keç r lməs  üçün qəza 
və qubern ya Sovetlər n n İcra yyə Kom tələr  
yanında tt hamçılar və müdaf əç lər kolleg yaları 
yaradılmışdı. Sovetlər dönəm n n lk dövrlər ndə 
Azərbaycanda ümum yyətlə prokurorluq orqan-
ları mövcud olmamış və bu təs satın həyata keç r-
məl  olduğu fəal yyət, qanunların crasına nəzarət 

Xalq Ədl yyə Kom ssarlığı, İnq lab kom tələr , 
Fəhlə-kəndl  müfətt şl klər  və d gər hak m yyət 
orqanları tərəf ndən yer nə yet r lm şd . 1922-c  
l n yul ayının 11-də Azərbaycan Mərkəz  İcra y-

yə Kom təs n n qəbul etd y  “Azərbaycan SSR- n 
dövlət prokurorluğu haqqında” dekret lə Azər-
baycan SSR Xalq Ədl yyə Kom ssarlığının tər-
k b ndə sovet prokurorluğu orqanı yaranmış və 
Azərbaycan Sovet Prokurorluğu Respubl kamız 
müstəq ll k əldə edənədək müxtəl f tar x  nk şaf 
yolunu keçm şd r. 

Azərbaycan SSR dövründə “SSRİ Prokurorlu-
ğu haqqında” 30 noyabr 1979-cu l tar xl  Qanun, 
“Hərb  prokurorluq haqqında” 04 avqust 1981-c  
l tar xl  Əsasnamə, “Prokurorluq orqanlarının 

prokuror və müstənt qlər  üçün rütbə dərəcələ-
r n n müəyyən ed lməs  haqqında” 16 sentyabr 
1943-cü l tar xl  Fərman, “SSRİ prokurorluğu 
orqanları şç lər n n rütbə dərəcələr  haqqın-
da” 28 oktyabr 1980-c  l tar xl  Əsasnamə, 
“SSRİ prokurorluğu orqanları prokurorlarının 
və müstənt qlər n n həvəslənd r lməs  və nt zam 
məsul yyət  haqqında” 17 fevral 1984-cü l ta-
r xl  Əsasnamə və sa r b r çox normat v hüquq  
aktlar qəbul ed lərək qüvvədə olmuşdur. Azər-
baycanda bu sahədə fəal yyət  SSRİ Baş Hərb  
Prokurorluğunun tərk b ndə olan Zaqafqaz ya 
Da rə Hərb  Prokurorluğunun tabeç l y ndə olan 
Hərb  Dən z Qüvvələr n n hərb  prokurorluğu, 
habelə Gəncə, Lənkəran və Naxçıvan qarn zon 
hərb  prokurorluqları həyata keç rm şlər. Bu 
aktlar Respubl kamız müstəq ll k əldə etd kdən 
sonra da lk dövrlərdə qüvvədə olmuşlar. Həm n 
dövrlərdə Respubl kamızın hərb  prokurorluq 
orqanları dövrün tələblər nə uyğun gəlməyən 
normat v-hüquq  baza əsasında fəal yyət göstər-
m ş, habelə madd -texn k  təch zat və mal yyə 
məsələlər  baxımından S lahlı Qüvvələrdən asılı 
vəz yyətdə olmuşlar. F kr m zcə də, S lahlı Qüv-
vələrdə təhq qat və st ntaq aparan orqanın S lah-
lı Qüvvələr n elə özündən asılı vəz yyətdə olması 
yolver lməz hal olmuşdur.

Hərb  prokurorluq orqanlarının yaranması, 
onun səlah yyət və funks yalarının qanunver c -
l k qaydasında müəyyənləşd r lməs nə həlled c  
mərhələ 1993-cü ldən et barən olmuşdur. Hərb  
prokuroluğun tam formalaşıb nk şaf etməs ndə 



POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 1 (21), 2019

83

həlled c  məqamlardan b r  7 dekabr 1999-cu l 
tar xdə “Prokurorluq haqqında” Azərbaycan Res-
publ kasının Qanunun qəbul ed lməs  olmuşdur. 
Bu Qanunun qəbulu prokurorluğun qarşısında 
duran vəz fələr n uğurla həyata keç r lməs nə, 
prokurorluq orqanlarının daha da demokrat kləş-
məs nə mkan yaratmış, onların qanunçuluğun və 
nsan hüquqlarının al l y n n real təm natçısına 

çevr lməs n  təm n etm şd r. 
“Prokurorluq haqqında” Qanunun 8-c  mad-

dəs nə əsasən, Azərbaycan Respubl kasının 
Hərb  Prokurorluğu Respubl kanın prokurorluq 
s stem nə dax ld r. Hərb  Prokurorluq xt saslaş-
dırılmış prokurorluq olmaqla, ölkəm z n S lahlı 
Qüvvələr ndə və Azərbaycan Respubl kasının 
qanunver c l y ndə nəzərdə tutulmuş başqa hərb  
b rləşmələrdə hərb  prokurorluqlara a d ed lm ş 
səlah yyətlər  həyata keç r r. Hərb  Prokurorlu-
ğun fəal yyət n n təşk l n n əsas pr ns plər  və 
qaydaları Azərbaycan Respubl kasının Konst tu-
s yası, tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqav lələr, 
“Prokurorluq haqqında”, “Prokurorluq orqanla-
rında qulluq keçmə” haqqında, “Hərb  qulluq-
çuların statusu haqqında” və s. qanunları, S lahlı 
Qüvvələr n n İnt zam N zamnaməs , Azərbaycan 
Respubl kası Baş Prokurorunun əmr, sərəncam 
və göstər şlər , “Azərbaycan Respubl kası Baş 
Prokurorluğunun Reqlament ” və həm n reqla-
mentə uyğun hazırlanan Azərbaycan Respubl ka-
sının Hərb  Prokurorluğunun mərkəz  aparatının 
reqlament  lə müəyyənləşd r l r. 

Qeyd etmək lazımdır k , əvvəllər hərb  pro-
kurorluq şç lər  Azərbaycan Respubl kası Müda-
f ə Naz r n n əmr  lə S lahlı Qüvvələrdə həq q  
hərb  x dmətə çağırılır və hərb  x dmətdən tərx s 
ed l r, habelə onlara hərb  rütbələr Azərbaycan 
Respubl kasının Hərb  Prokurorunun təqd matı 
əsasında Respubl ka Müdaf ə Naz r n n əmr  lə 
ver l rd sə, 30 sentyabr 2005-c  l tar xdən baş-
layaraq, qanunver c l yə müvaf q dəy ş kl klər 
ed lməs  və Respubl ka Hərb  Prokurorunun sə-
lah yyətlər n n artırılmasından sonra Hərb  pro-
kurorluq orqanlarında qulluq edən vətəndaşların 
hərb  x dmətə çağırılması, onların eht yata və s-
tefaya buraxılması Azərbaycan Respubl kasının 
Hərb  Prokuroru tərəf ndən həyata keç r l r, həm-
ç n n Hərb  prokurorluq orqanlarının şç lər nə 

hərb  rütbələr, o cümlədən lk hərb  rütbə Azər-
baycan Respubl kasının Hərb  Prokuroru tərəf n-
dən ver l r.

Hərb  x dmət əleyh nə olan c nayətlər n məh-
kəməyədək craatında hərb  prokurorluğun funk-
s yalarına gəl ncə, lk növbədə, c nayət-proses-
sual hüquqda “funks yalar” kateqor yasının öz 
mah yyət  zah ed lməl d r.

C.H. Mövsümovun c nayət-prosessual funks -
yalara verd y  zaha görə, c nayət proses n n bü-
tün şt rakçıları qanunla müəyyən ed lm ş həddə 
fəal yyət  həyata keç rd klər  üçün c nayət-pro-
sessual fəal yyət n subyekt  k m  çıxış ed rlər və 
bu fəal yyət n ayrı-ayrı subyektlər  ümum  və-
z fələrlə yanaşı, prosesdə tutduqları vəz yyətdən 
asılı olaraq fəal yyətlər n n st qamət n  müəyyən 
edən xüsus  vəz fələr də daşıyırlar. Odur k , pro-
sessual fəal yyət n ayrı-ayrı şt rakçılarının fəa-
l yyət st qamət  müxtəl fd r. C nayət proses ndə 
b r-b r ndən fərqlənən b r neçə fəal yyət st qamə-
t  mövcuddur k , bunlara da prosessual funks -
yalar dey l r (7, s. 15). M.Ə. Cəfərqul yev n də 
verd y  zaha görə, prosessual funks ya proses n 
müstəq l subyektlər  tərəf ndən həyata keç r lən 
c nayət-prosessual fəal yyət n əsas st qamətlər -
d r (4, s. 16). Eyn lə, F.M. Abbasova da göstər r 
k , c nayət proses n  həyata keç rən orqanlar və 
c nayət mühak mə craatına cəlb ed lm ş şəxslə-
r n də qarşısında konkret məqsədlər və vəz fələr 
durur və bu məqsədlərə na l olmaq üçün sonun-
cular müəyyən fəal yyət həyata keç rməl  olurlar. 
Həm n fəal yyət c nayət proses n n həyata keç -
r lməs  lə əlaqədar olduğu üçün c nayət-proses-
sual fəal yyət adlanır. Ümum  kateqor ya k m  
c nayət-prosessual fəal yyət müxtəl f st qamət-
l d r. Prosessual funks yalar – ümum  məqsəd n 
vah dl y  əsasında ayrı-ayrı qruplarda b rləşd r l-
m ş c nayət proses  subyektlər n n əsas fəal yyət 
st qamətlər d r (1).

Göründüyü k m , c nayət-prosessual funks -
yaların mah yyət n  zah etm ş bütün tanınmış 
müəll fl ər onları c nayət-prosessual hüquq mü-
nas bətlər  subyektlər n n fəal yyət st qamətlər  
k m  xarakter zə etm şd r. Odur k , f kr m zcə, 
hərb  x dmət əleyh nə olan c nayətlər n məh-
kəməyədək craatında hərb  prokurorluğun funk-
s yalarına da məhz prokurorluq orqanlarının, o 
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cümlədən, hərb  prokurorluq orqanlarının c nayət 
mühak mə craatı lə bağlı fəal yyət st qamətlər  
kontekst ndən baxılması doğru olar.

“Prokurorluq haqqında” Qanunun “Prokuror-
luğun fəal yyət st qamətlər ” adlanan 4-cü mad-
dəs nə əsasən, prokurorluq qanunla nəzərdə tu-
tulmuş hallarda və qaydada c nayət ş  başlayır və 
bt da  st ntaq aparır, habelə korrups ya lə bağlı 

c nayətlər üzrə c nayət ş n n başlanmasını və ya 
st ntaqın aparılmasını təm n etmək məqsəd lə 

əməl yyat-axtarış fəal yyət n  həyata keç r r; c -
nayət ş  üzrə bt da  araşdırmaya prosessual rəh-
bərl k ed r və qanunlara r ayət ed lməs n  təm n 
ed r; təhq qat və əməl yyat-axtarış orqanlarının 
fəal yyət ndə qanunların cra və tətb q olunması-
na nəzarət ed r; məhkəmədə dd a qaldırır (ər zə 
ver r), mülk  və qt sad  mübah sələrə da r şlərə 
baxılmasında dd açı k m  şt rak ed r; məhkəmə-
də c nayət şlər nə baxılmasında tərəf k m  şt rak 
ed r, dövlət tt hamını müdaf ə ed r; məhkəmə qə-
rarlarından və səlah yyətl  orqanın (vəz fəl  şəx-
s n) nz bat  xəta haqqında ş üzrə qərarlarından 
və ya qərardadlarından protest ver r; Azərbaycan 
Respubl kasının İnz bat  Xətalar Məcəlləs nə uy-
ğun olaraq nz bat  xəta haqqında ş üzrə craata 
başlama haqqında qərar qəbul ed r məhkəmələr 
tərəf ndən təy n ed lm ş cəzaların məqsəd nə na l 
olunmasında şt rak ed r.

Qanunun müvaf q müddəalarından göründü-
yü k m , hərb  x dmət əleyh nə olan c nayətlər n 
məhkəməyədək craatında hərb  prokurorluğun 
funks yalarına əsasən, c nayət ş  başlama və bt -
da  st ntaq aparma, eləcə də, c nayət ş  üzrə bt -
da  araşdırmaya prosessual rəhbərl k və qanunla-
ra r ayət ed lməs n n təm n ed lməs n  a d etmək 
mümkündür.

“Prokurorluq haqqında” Qanunun “C nayət 
ş n n başlanması, bt da  st ntaqın aparılması 

və c nayət ş  üzrə bt da  araşdırmaya proses-
sual rəhbərl y n həyata keç r lməs ” adlanan 17-
c  maddəs nə əsasən, prokurorluq Azərbaycan 
Respubl kasının c nayət-prosessual qanunver -
c l y ndə nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda 
c nayət şlər  başlayır və bt da  st ntaq aparır. 
C nayət təq b n n həyata keç r lməs n  təm n et-
mək məqsəd lə prokurorluq c nayət ş  üzrə bt -
da  araşdırmaya prosessual rəhbərl k ed r, qanun-

ların crasına və tətb q nə nəzarət ed r, bu sahədə 
qanunver c l k aktlarının cra vəz yyət n  öyrən r 
və ümum ləşd r r.

Hesab ed r k k , c nayət-prosessual hüquq 
kontekst ndə hərb  prokurorluğun məhkəməyə-
dək craatdakı funks yalarını aşağıdakı funks ya-
lar q sm ndə nəzərdən keç rmək olar:

– c nayət təq b  (c nayət ş  başlama və st ntaq 
aparma);

– bt da  araşdırmaya prosessual rəhbərl k;
– bt da  araşdırma üzər ndə prosessual nə-

zarət (qanunların cra ed lməs n  və tətb q n  tə-
m n etmək).

Hərb  prokurorluğun hərb  x dmət əleyh nə 
olan c nayətlər n məhkəməyədək craatında c -
nayət təq b  funks yası, hər şeydən öncə, hərb  
prokurorluğun müstəsna st ntaq a d yyət ndən 
rəl  gəl r. Belə k , CPM- n 215.4-cü maddəs nə 

əsasən, mühar bə c nayətlər nə və hərb  x dmət 
əleyh nə olan c nayətlərə da r, habelə hərb  qul-
luqçular tərəf ndən törəd lm ş c nayətlərə da r ş-
lər üzrə bt da  st ntaq hərb  prokurorluq tərəf n-
dən aparılır (göstər lən c nayətlər hərb  qulluqçu 
olmayan şəxs n şt rakı lə törəd lərsə, onun barə-
s ndə c nayət ş  üzrə bt da  st ntaq da hərb  pro-
kurorluq tərəf ndən aparılır).

Hərb  prokurorluğun c nayət təq b  funks ya-
sının mah yyət n  dərk etmək üçün nəzərə almaq 
lazımdır k , bu funks ya həm məhkəməyədək c-
raatda, həm də məhkəmədə həyata keç r l r. Məh-
kəməyədək craatda c nayət təq b  funks yasının 
əsas məzmununu c nayət ş n n başlanması, bt -
da  st ntaqın aparılması və bunun nət cəs  olaraq, 
yekun tt hamın (dövlət tt hamının) formalaşdı-
rılması təşk l ed r. Məhkəmədə hərb  prokurorlu-
ğun c nayət təq b  funks yasının əsas məzmununu 
sə məhz məhkəməyədək craatda forlamaşdırıl-

mış və təqs rlənd r lən şəxsə elan ed lm ş dövlət 
tt hamının müdaf ə ed lməs  təşk l ed r.

X.R. Vəl yev qeyd ed r k , rəsm  tt ham elan 
ed lənə və məhkəmədə müdaf ə ed lənə qədər 
formalaşma proses nə məruz qalır. İtt hamın 
formalaşması proses ndə müəyyən mərhələlər 
b r-b r n  əvəz ed r. Belə k , başlanğıcda həm n 
proses kəm yyət dəy ş kl klər n n toplanmasını 
fadə etd y  halda, sonda mühüm keyf yyət də-

y ş kl klər  lə başa çatır və tt ham aktında öz 
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əks n  tapır. Bu, c nayət ş n n araşdırılması pro-
ses ndə sübutetmə predmet nə dax l olan b r sıra 
halların müəyyən ed lməs  lə bağlıdır. İtt ham 
ş üzrə craat proses ndə formalaşır və b r qay-

da olaraq, dərhal qət  formulə ed lm ş şək ldə 
təzahür edə b lməz. İtt hamın tövs f k m  tərk b 
h ssəs  təxm n  olaraq artıq c nayət ş n n baş-
lanması haqqında qərarda öz əks n  tapsa da, bu, 
hələ tt hamın dərhal qət  olaraq formulə ed lmə-
s  demək dey ld r. İtt hamın formalaşması proses  
həm şə onun elementlər n n aşkara çıxarılması və 
təsb t ed lməs , onun vah d tam halında b rləşd -
r lməs  üzrə fəal yyət  özündə əks etd r r. Bu sə, 
belə fəal yyət nət cəs ndə meydana çıxan srarın 
həq q l y n n məhkəmə tərəf ndən qəbul ed lməs  
zamanı c nayət məsul yyət n n reallaşmasına sə-
bəb olur (8, s. 178, 182).

Prokurorluğun bt da  araşdırmaya proses-
sual rəhbərl k funks yası ş üzrə craatın ümu-
m  st qamət n n müəyyən ed lməs nə, o cüm-
lədən, ayrı-ayrı prosessual-hüquq  əhəm yyətl  
məsələlər n daha səmərəl  şək ldə həll nə x dmət 
ed r. CPM- n 84.2.2-c  maddəs nə əsasən, c nayət 
ş  üzrə bt da  araşdırmaya prosessual rəhbərl y  

həyata keç rmək prokurorun vəz fəs  k m  təs-
b t ed lm şd r. Prokurorun bu vəz fəs ndən bəhs 
edərkən, qeyd ed lməl d r k , prokuror təkcə c -
nayət ş  üzrə dey l, o cümlədən, c nayət təq b  lə 
bağlı d gər mater allar üzrə də prosessual rəhbər-
l k funks yasını həyata keç r r.

Prosessual rəhbərl y n mah yyət  prokuror 
tərəf ndən craatın əsas st qamət  və ayrı-ayrı 
hüquq  məsələlər haqqında göstər şlər n ver lmə-
s  vas təs lə b lavas tə craatı aparan subyektlər n 
(təhq qatçı, müstənt q) prosessual fəal yyət n n 
yönlənd r lməs ndəd r. Prosessual rəhbərl y n hə-
yata keç r lməs , b r qayda olaraq, ş fah  göstər ş-
lər n, bəzən sə crası məcbur  olan yazılı göstə-
r şlər n ver lməs  yolu lə real zə ed l r. Təsadüf  
dey ld r k , CPM- n 84.2.2-c  maddəs  c nayət ş  
üzrə bt da  araşdırmaya prosessual rəhbərl y n 
həyata keç r lməs n  prosessual vəz fə q sm ndə 
təsb t etm ş olsa da, 84.5.7-c  maddəs  had sən n 
araşdırılması, qət mkan tədb r n n seç lməs , də-
y şd r lməs  və ya ləğv ed lməs , əməl n tövs f , 
c nayət törətm ş şəxs n axtarışı, tt ham aktının 
məzmunu, qərarların qəbul ed lməs , habelə s-

t ntaq və ya d gər prosessual hərəkətlər n aparıl-
ması barədə təhq qatçıya və ya müstənt qə ya-
zılı göstər şlər vermən  prokurorun “prosessual 
hüququ” q sm ndə təsb t etm şd r.

Prokurorun craatın ged şatına da r məcbu-
r  göstər şlər vermək hüququ lə craatı b lava-
s tə aparan subyektlər n prosessual müstəq ll y  
məsələs  c nayət-prosessual hüququn müzak rəyə 
açıq olan məsələlər ndənd r. Bununla belə, nor-
mat v səv yyədə təsb t ed lm ş qaydalara əsasən, 
c nayət təq b n  həyata keç rərkən müstənt q 
qanunun tələblər n  rəhbər tutaraq, bt da  araş-
dırmaya prosessual rəhbərl y  həyata keç rən 
prokurorun göstər şlər nə və öz dax l  namına 
əsaslanaraq, zərur  prosessual qərarlar qəbul ed r, 
st ntaq və ya d gər prosessual hərəkətlər  həya-

ta keç r r (CPM- n 85.1-c  maddəs ). Həmç n n, 
nəzərə almaq lazımdır k , CPM- n 85.2.7-c  mad-
dəs nə əsasən, prokurorun göstər şlər n  cra et-
mək müstənt q n prosessual vəz fəs d r.

Bununla belə, təcrübədə craatı aparan 
müstənt qlə prosessual rəhbərl y  həyata keç rən 
prokuror arasında hüquq  məsələlərə da r f k r 
ayrılığının yarana b ləcəy  eht mal  heç zaman 
st sna ed lə b lməz. Bu k m  problemlər n həll -

n  təm n etmək üçün qanunla müstənt qə “yuxa-
rı prokurora əsaslandırılmış et raz göndərmək” 
hüququ ver lm şd r. Belə k , bt da  st ntaq apa-
rarkən müstənt q təqs rlənd r lən şəxs q sm ndə 
cəlb ed lməs , qət mkan tədb r n n seç lməs , də-
y şd r lməs  və ya ləğv ed lməs , c nayət n tövs f , 
tt hamın həcm , ş n craatına x tam ver lməs  və 

ya məhkəməyə göndər lməs nə da r bt da  araş-
dırmaya prosessual rəhbərl y  həyata keç rən pro-
kurorun göstər ş , yaxud qərarı lə razılaşmadıq-
da öz əsaslandırılmış et razını yuxarı prokurora 
göndərməyə haqlıdır. Bu halda yuxarı prokuror 
onun dəl llər  lə razılaşır və aşağı prokurorun ya-
zılı göstər şlər n  ləğv ed r və ya onun dəl llər  lə 
razılaşmayaraq bt da  st ntaqın aparılmasını d -
gər müstənt qə tapşırır. Prokurorun yazılı göstə-
r şlər ndən ed lən et raz bu göstər şlər n crasını 
dayandırmır.

Qeyd ed lməl d r k , prosessual rəhbərl k 
funks yasından rəl  gələn münas bətlər təkcə 
müstənt qlə bt da  araşdırmaya prosessual rəh-
bərl y  həyata keç rən prokuror arasında dey l, 
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sonuncu lə yuxarı prokuror arasında da yaranır. 
Belə k , qanunver c l y n tələblər nə əsasən, b-
t da  araşdırmaya prosessual rəhbərl y  həyata 
keç rən prokuror yuxarı prokurorun göstər şlər n  
yer nə yet rməl d r. Təqs rlənd r lən şəxs q sm n-
də cəlb ed lməs , qət mkan tədb r n n seç lməs  
və ya dəy şd r lməs , c nayət n tövs f , tt hamın 
həcm , ş n craatına x tam ver lməs  və ya məh-
kəməyə göndər lməs nə da r yuxarı prokurorun 
göstər şlər  lə razı olmayan bt da  araşdırmaya 
prosessual rəhbərl y  həyata keç rən prokuror öz 
əsaslandırılmış et razını yuxarı prokurora gön-
dərməyə haqlıdır. Bu halda yuxarı prokuror onun 
dəl llər  lə razılaşır və öz yazılı göstər şlər n  
ger  götürür və ya onun dəl llər  lə razılaşmaya-
raq c nayət ş  üzrə bt da  araşdırmaya prosessu-
al rəhbərl y  d gər prokurora tapşırır. Prokurorun 
yazılı göstər şlər ndən ed lən et raz bu göstər şlə-
r n crasını dayandırmır.

İbt da  araşdırma üzər ndə prosessual nəzarət 
hərb  x dmət əleyh nə olan c nayətlər n məh-
kəməyədək craatında hərb  prokurorluq tərəf n-
dən yer nə yet r lən əsas prosessual funks yalar-
dan b r d r.

Müas r dövrdə nsan və vətəndaş hüquq və 
azadlıqlarının təm natı və müdaf əs n n dövlə-
t m z n pr or tet məqsədlər ndən b r  k m  çıxış 
etməs  və c nayət mühak mə proses ndə bt da  
araşdırma zamanı c nayət təq b  subyektlər n n 
da rəs n n getd kcə gen şlənməs  k m  am llər 
səbəb  lə c nayət mühak mə craatının bt da  
araşdırma mərhələs ndə c nayət təq b  üzrə fəa-
l yyətə prokuror nəzarət  nst tutunun əhəm yyət  
və rolu xüsus lə artmışdır. Təsadüf  dey ld r k , 
prokurorluq orqanlarına vətəndaşlar tərəf ndən 
ed lm ş ş kayətlər n həll ed lənlər  arasından orta 
hesabla 50 %-n  məhz c nayət təq b  lə əlaqə-
dar ş kayətlər təşk l ed r. Elm  anlamda prokuror 
nəzarət  prokurorluq və hüquq normalarının c-
rası və r ayət ed lməs  lə əlaqədar prokurorun 
nəzarət funks yalarının st qamətlənd y  dövlət 
orqanları, vəz fəl  şəxslər arasında yaranan xüsu-
s  hüquq münas bətlər n n, ct ma  əlaqələr n s s-
tem n  eht va ed r. Prokuror nəzarət  mah yyətcə 
hüquq pozuntularının fakt k  hallarının müəyyən 
ed lməs  və pozulmuş hüquqların bərpa ed lmə-
s nə da r prosessual fəal yyətd r (6, s. 142-143).

Prokuror bt da  st ntaqa rəhbərl k etməklə, 
bt da  st ntaqın aparılmasında şəxsən şt rak 

etməklə və ya b lavas tə özü st ntaq aparmaqla 
öz konst tus ya funks yasını və qanunlara əməl 
ed lməs  üzrə prosessual fəal yyət n  həyata ke-
ç r r. Bu fəal yyət n prosessual formaları c nayət 
qanununun pozulmasından və hüquq pozuntula-
rının aşkar ed lməs  şəra t ndən rəl  gələn ct ma  
münas bətlər n spes f kl y  lə müəyyən ed l r (5, 
s. 19).

C nayət şlər  üzrə məhkəməyədək craat za-
manı c nayət-prosessual qanunver c l y n müd-
dəaları cra ed lməl  və dürüst b r şək ldə tətb q 
ed lməl d r. C nayət-prosessual qanunver c l y n 
müddəalarının crası və tətb q nə görə məsul y-
yət  məhz konkret ş üzrə bt da  araşdırmaya 
prosessual rəhbərl y  həyata keç rən prokuror 
daşıyır, odur k , bt da  araşdırmaya prosessu-
al rəhbərl y  həyata keç rən prokuror prosessual 
qanunver c l y n müddəalarının düzgün cra ed l-
məs  və onların dürüst tətb q olunması üzər ndə 
səmərəl  nəzarət təşk l etməl d r k , qanunla onun 
üzər nə qoyulmuş məsul yyət n öhdəs ndən gələ 
b ls n.

İbt da  araşdırmaya prosessual rəhbərl y  hə-
yata keç rən prokurorun, eləcə də ona münas bət-
də “yuxarı prokuror” hesab ed lə b lən prokuror-
ların prosessual nəzarət n n əsas predmet  c nayət 
təq b  orqanının prosessual fəal yyət ndə yol ve-
r lən qanun pozuntularıdır. Prokuror nəzarət  tək-
cə c nayət-prosessual hüquq normalarının dey l, 
c nayət-hüquq  normalarında da düzgün tətb q  
məsələlər n  əhatə ed r.

Məhkəməyədək craatda mövcud olan d gər 
prosessual nəzarət nst tutu – məhkəmə nəzarət  
lə müqay sədə prokuror nəzarət  daha çev k və 

daha l m ts z olması lə fərqlən r. Əgər CPM- n 
449-cu maddəs  məhkəmə nəzarət  qaydasında 
mübah sələnd r lə b lən (barəs ndə ş kayət ver l-
məs  nəzərdə tutulmuş) qərar və hərəkətlər n qa-
palı da rəs n  nəzərdə tutursa, bunun əks nə ola-
raq, məhkəməyədək craat şt rakçıları pr ns pcə, 
məhkəməyədək craata a d olan stən lən proses-
sual qərar və ya prosessual hərəkətlərlə əlaqədar 
olaraq bt da  araşdırmaya prosessual rəhbərl -
y  həyata keç rən prokurora ş kayət ünvanlaya 
b lərlər. Bundan başqa, əgər məhkəmə nəzarət  
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qaydasında c nayət təq b  orqanlarının qərar və 
hərəkətlər n n (hərəkəts zl y n n) qanun l y  və 
əsaslılığı məhkəməyədək craat şt rakçılarının 
d spoz t v xarakterl  “məhəkəməyə ş kayət ver-
mək” hüququndan st fadə etməs n n nət cəs  
olaraq yoxlanıla b lərsə, prokuror nəzarət , bunun 
əks nə olaraq, məhkəməyədək craat şt rakçıları-
nın ş kayət hüququndan asılı dey ld r, prokurorun 
öz təşəbbüsü (məsələn, prokuror tərəf ndən ş n 
ged şatı barədə məruzən n, ş n mater allarının və 
s. tələb ed lməs , st ntaq hərəkətlər ndə prokuro-
run şəxsən şt rakı və s.) və ya qanunun konkret 
göstər ş  (məsələn, surət  mütləq şək ldə prokuro-
ra göndər lməl  olan qərarların qəbul ed lməs  za-
manı və s.) lə əlaqədar olaraq, fas ləs z şək ldə 
həyata keç r l r. 

M ll  hüquq ədəb yyatında, həmç n n, qeyd 
ed l r k , prokurorun əməl yyat-axtarış fəal yyə-
t nə nəzarət, məhkəmədə c nayət şlər nə baxıl-
masında tərəf k m  şt rak etmək və d gər fəal y-
yət st qamətlər ndən fərql  olaraq, prokurorun 
bt da  araşdırmaya prosessual rəhbərl y , bt da  
st ntaq və təhq qat üzər ndə nəzarət n predme-

t nə, müəyyən mənada “qeyr -məhdudluq”, “hü-
dudsuzluq” xasdır və prokuror nəzarət  st ntaq 
və təhq qat orqanlarının mütləq mənada bütün 
prosessual hərəkətlər n  əhatə ed r, bundan əlavə, 
həm n orqanların bütün fəal yyət ndə qanunçulu-

ğun təm n ed lməs  prokuror nəzarət n n predme-
t nə dax ld r (2, s. 233).

Ümum yyətlə, bt da  araşdırma mərhələs ndə 
məhkəmə və prokuror öz funks yalarını, b r-b -
r ndən asılı olmayaraq, həyata keç r rlər və məh-
kəmən n nəzarət fəal yyət  prokuror nəzarət n  
nə nk  dəy şm r, həm də onu əvəz etm r. Prokuror 
nəzarət n n məhkəmə nəzarət ndən fərq  aşağıda-
kılardan barətd r:

- prokuror nəzarət  bt da  araşdırma mərhələ-
s ndə da m  və fas ləs z fəal yyət göstərd y  halda 
məhkəmə nəzarət  ancaq b rbaşa qanunla nəzərdə 
tutulan hallarda fəal yyətdə olur və ep zod k xa-
rakter daşıyır;

- məhkəmə nəzarət n n predmet  məhdud ol-
duğu halda prokuror təhq qat və bt da  araşdırma 
orqanlarının bütün c nayət-prosessual fəal yyə-
t nə nəzarət  həyata keç r r;

- məhkəmə nəzarət n n çək şmə qaydasında 
həyata keç r lməs  onun üstünlüyü olduğu halda, 
prokuror nəzarət nə xüsus  proseduran xas olma-
ması ona daha operat v olmağa mkan ver r;

- prokuror prosessual nəzarətdə şəxsən şt rak 
etmək hüququna mal kd r;

- məhkəmə öz nəzarət səlah yyətlər n  ancaq 
maraqlı şəxslər n təşəbbüsü lə real zə ed r (5, s. 
19-20).

İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı:

1. Abbasova F.M. Cinayət prosesi. Dərslik. Ümumi hissə. Yenidən işlənmiş 2-ci nəşr. Bakı: Zərdabi 
LTD MMC, 2015, 412 s.

2. Aslanov S.X. Azərbaycan Prokurorluğu: təşkili və fəaliyyət istiqamətləri. Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 
2003, 420 s.

3. Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu. Bakı: Nurlar, 2013, 424 s.
4. Cəfərquliyev M.Ə. Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesi. Bakı: Qanun, 2008, 768 s.
5. Əhmədov V.Ə. İbtidai araşdırma mərhələsində prosessual nəzarətin nəzəri və təcrübi məsələləri. 

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. 
Bakı, 2011, 26 s.

6. Xəlilov F.Y. İbtidai araşdırmada ittiham tərəfi . Bakı: Təknur, 2011, 216 s.
7. Mövsümov C.H. Sovet cinayət prosesi. Bakı: Maarif, 1989, 312 s.
8. Vəliyev X.R. Dövlət ittihamının müdafi ə edilməsinin müasir problemləri. Dərs vəsaiti. Bakı: Hərbi 

Nəşriyyat, 2014, 472 s.



POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 1 (21), 2019

88

Джейхун Азизов
ФУНКЦИИ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ НА ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Резюме

Военная прокуратура Азербайджанской Республики является специализированной проку-
ратурой и осуществляет отнесенные настоящим законом к военным прокуратурам полномочия 
в Вооруженных силах Азербайджанской Республики и иных вооруженных силах, предусмо-
тренных законодательством. Военная прокуратура Азербайджанской Республики осущест-
вляет контроль за соблюдением законов и воинских уставов в местах содержания задержан-
ных и арестованных военнослужащих, дисциплинарных частях, а также при приведении в 
исполнение наказаний в воинских частях, требует материалы внутриведомственных прове-
рок, проводимых в Вооруженных Силах Азербайджанской Республики, решением Военного 
прокурора Азербайджанской Республики обеспечивает проведение проверок на основании 
заявлений, жалоб, обращений, сведений субъектов оперативно-розыскной деятельности о хи-
щении имущества в Вооруженных Силах Азербайджанской Республики, других преступле-
ниях, совершаемых или готовящихся против воинской службы, а также военнослужащими, и 
других установленных законодательством сведений, выделение специалистов для этой цели, 
принятие соответствующего решения в зависимости от того, являются ли выявленные факты 
достаточным основанием для возбуждения уголовного дела. Статья посвящена направлениям 
деятельности военной прокуратуры, осуществляемой на досудебном производстве по делам о 
преступлениях против военной службы.

Jeyhun Azizov
FUNCTIONS OF MILITARY PROSECUTOR’S OFFICE ON PRE-JUDICIAL 

PRODUCTION OF CRIMES AGAINST MILITARY SERVICE

Summary

The military prosecutor’s offi  ce of the Azerbaijan Republic is specialized prosecutor’s offi  ce and 
carries out the powers carried by the present law to military prosecutor’s offi  ces in the Armed forces of 
the Azerbaijan Republic and other armed forces provided by the legislation. The military prosecutor’s 
offi  ce of the Azerbaijan Republic exercises control of compliance with laws and army regulations 
in places of keeping of detainees and the arrested military personnel, disciplinary parts and also at 
carrying out of punishments in military units, demands materials of the interdepartmental inspections 
which are carried out in Armed Forces of the Azerbaijan Republic, provides with the decision of 
the Military prosecutor of the Azerbaijan Republic conducting checks on the basis of statements, 
complaints, addresses, data of subjects of operational search activity on plunder of property in Armed 
Forces of the Azerbaijan Republic, other crimes committed or preparing against military service and 
also the military personnel, and other data established by the legislation, allocation of experts for this 
purpose, adoption of the relevant decision depending on whether the elicited facts are the suffi  cient 
basis for initiation of legal proceedings. Article is devoted to activities of the military prosecutor’s 
offi  ce which is carried out on pre-judicial production on cases of crimes against military service.
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rights and liberties, precedent law.

Ключевые слова: уголовный процесс; 
следственные действия; обыск и выемка; лич-
ный обыск и выемка; Европейский Суд по 
правам человека; права и свободы человека; 
прецедентное право.

Azərbaycan Respubl kası C nayət-Prosessual 
Məcəlləs n n 242-c  maddəs nə görə əldə ed lm ş 
(mövcud) sübutlar və ya əməl yyat-axtarış fəa-
l yyət n n mater alları hər hansı yaşayış, x dmət  
və ya stehsalat b nasında, d gər yerdə, yaxud hər 
hansı şəxsdə ş üzrə sübut əhəm yyət nə mal k ola 
b ləcək əşyaların və ya sənədlər n olmasını gü-
man etməyə k fayət qədər əsas verd kdə, müstən-
t q axtarış apara b lər. Toplanmış sübutlarla və 
ya əməl yyat-axtarış fəal yyət n n mater alları lə 
sübut əhəm yyət nə mal k ola b ləcək əşyaların 
və sənədlər n k mdə və harada olması müəyyən 
ed ld kdə müstənt q həm n əşya və sənədlər  gö-
türə b lər.

Axtarış st ntaq hərəkət  hər hansı yaşayış, 
x dmət  və ya stehsalat b nasında, d gər yerdə, 
yaxud hər hansı şəxsdə ş üzrə sübut əhəm yyə-
t nə mal k ola b ləcək əşyaların və ya sənədlər n, 
həmç n n axtarışda olan şəxslər n, habelə hey-
vanların, nsan mey tlər n n və ya heyvan cəsəd-
lər n n aşkar ed lməs  məqsəd lə həyata keç r l r. 
Götürmə st ntaq hərəkət  sübut əhəm yyət nə 

mal k ola b ləcək əşyaların və sənədlər n st ntaq 
orqanının sərəncamına keç r lməs  məqsəd lə hə-
yata keç r l r.[1, s. 93]

Azərbaycan Respubl kasının 25 yanvar 2001-
c  l tar xdə Avropa Şurasına dax l olması, daha 
sonra 25 dekabr 2001-c  l tar xdə 1950-c  l 
noyabrın 4-də Roma şəhər ndə mzalanmış “İn-
san hüquqlarının və əsas azadlıqların müdaf əs  
haqqında” Konvens ya (bundan sonra - Konven-
s ya) və onun 1, 4, 6 və 7 saylı Protokolları mü-
vaf q bəyanatlar və qeyd-şərtlər lə təsd q etməs  
Konst tus yada nəzərdə tutulan əsas nsan hüquq 
və azadlıqların təm natına x dmət ed r.

Azərbaycan Respubl kasında məhkəmə s s-
tem n n müas rləşd r lməs  və “Azərbaycan 
Respubl kasının bəz  qanunver c l k aktlarına 
dəy ş kl klər və əlavələr ed lməs  haqqında” 
Azərbaycan Respubl kası Qanununun tətb q 
ed lməs  barədə” Azərbaycan Respubl kası Pre-
z dent n n 19 yanvar 2006-cı l tar xl  Fərmanı 
məhz nsan və vətəndaş hüquq və azadlıqları-
nın müdaf əs n n təm n nə, məhkəmə s stem n n 
müas rləşd r lməs nə, məhkəmə hak m yyət n n 
möhkəmlənməs nə yönəlm şd r.

Həm n Fərmanda Azərbaycan Respubl kası-
nın Al  Məhkəməs nə, Azərbaycan Respubl ka-
sının apellyas ya məhkəmələr nə və Naxçıvan 
Muxtar Respubl kasının Al  Məhkəməs nə İnsan 
Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməs n n (bundan 
sonra - Avropa Məhkəməs ) presedent hüququ-
nun öyrən lməs  ş n  təşk l etmələr  və onu məh-
kəmə təcrübəs ndə nəzərə almaları tövs yə ed l-
m şd r [2, 6-cı bənd].

Məhz bu tövs yədən sonra Azərbaycan Res-
publ kası Al  Məhkəməs n n Plenumu Ədalət 
mühak məs n n həyata keç r lməs  zamanı “İn-

KAMALƏ PAŞAYEVA
BDU C nayət proses  kafedrasının doktorantı
UOT 343.1

AVROPA İNSAN HÜQUQLARI MƏHKƏMƏSİNİN
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san hüquqlarının və əsas azadlıqların müdaf əs  
haqqında” Avropa Konvens yası müddəalarının 
və İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməs n n 
presedentlər n n tətb q  haqqında 30 mart 2006-
cı l tar xl  5 saylı Qərar qəbul etm şd r. Həm n 
Qərarın 2-c  bənd ndə qeyd ed l r k , Azərbay-
can Respubl kası “İnsan hüquqlarının və əsas 
azadlıqların müdaf əs  haqqında” Avropa Kon-
vens yasının şt rakçısı və onu 2002-c  l n aprel 
ayının 15-də rat f kas ya etm ş dövlət k m  Kon-
vens ya və onun Protokollarının təfs r  və tətb q  
məsələlər  üzrə İnsan Hüquqları üzrə Avropa 
Məhkəməs n n yur sd ks yasının məcbur l y n  
tanıyır. Azərbaycan Respubl kası Konvens yanı 
rat f kas ya etd y  dövrdən sonra yur sd ks yası 
altında olan nsanların Konvens yada nəzərdə tu-
tulan nsan hüquqlarını təm n etməl d r. İnsan və 
vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını gözləmək 
və qorumaq, o cümlədən İnsan Hüquqları üzrə 
Avropa Məhkəməs n n həm n hüquqların təm -
n nə yönəlm ş qərarlarının crası qanunver c l k, 
cra və məhkəmə hak m yyət  orqanlarının və-

z fəs d r. İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azad-
lıqlarının pozulması lə bağlı məhkəmələr m ll  
qanunver c l k lə yanaşı, Konvens ya müddəala-
rını da rəhbər tutmalı və bu zaman İnsan Hüquq-
ları üzrə Avropa Məhkəməs n n təcrübəs nə st -
nad etməl d rlər [3, 2-c  bənd].

Təcrübəyə nəzər yet rd kdə müəyyən olur k , 
ölkədax l  hüquq s stem ndə stər st ntaq orqan-
larında, stərsə də məhkəmələrdə qərarlar qəbul 
ed lərkən Avropa Məhkəməs n n müvaf q qərar-
larına st nad olunur. Bu hal st ntaq hərəkətlər -
n  tətb q edən st ntaq orqanının və məhkəmən n 
qərarlarına, eyn  zamanda həm n qərarların məh-
kəmə nəzarət  qaydasında qanun l y n  və əsaslı-
lığı yoxlayan məhkəmən n qərarlarına da a dd r.

Avropa Məhkəməs n n presedent hüququ-
na nəzər yet rd kdə müəyyən olunur k , həm n 
məhkəmən n craatında b r çox st ntaq hərəkət-
lər  lə bağlı qərarlar mövcuddur. Bu qərarların 
ümum  təhl l  k m  müvaf q st ntaq hərəkətlər -
n n düzgün aparılmaması, yaxud qanunsuz apa-
rılmış st ntaq hərəkət  nət cəs ndə şəxs n hüquq 
və azadlıqlarının pozulması və s. halların möv-
cudluğu lə rastlaşmaq mümkündür. Bu qərarlar 
əsasən Konvens yanın 8-c  maddəs n n pozun-
tusunu tanımaqla əlaqədardır. Sözügedən maddə 

“Şəxs  həyata və a lə həyatına hörmət hüququ” 
adlanır və maddən n 1-c  h ssəs nə görə, hər kəs 
öz şəxs  və a lə həyatına, mənz l nə və yazışma 
s rr nə hörmət hüququna mal kd r. Həm n mad-
dən n 2-c  h ssəs nə görə, m ll  təhlükəs zl k və 
ct ma  asay ş,ölkən n qt sad  r fah maraqları na-

m nə, ğt şaş və ya c nayətlər n qarşısını almaq 
üçün, sağlamlığı yaxud mənəv yyatı qorumaq 
üçün və ya d gər şəxslər n hüquq və azadlıqlarını 
müdaf ə etməküçün qanunla nəzərdə tutulmuş və 
demokrat k cəm yyətdə zərur  olan hallar st sna 
olmaqla, bu hüququn həyata keç r lməs nə dövlət 
hak m yyət  orqanları tərəf ndən müdax ləyə yol 
ver lm r [4, s. 11].

Ümum l kdə st ntaq hərəkətlər n n həyata ke-
ç r lməs  lə əlaqədar pozuntu k m  tanınan şlər 
çoxluq təşk l ed r. Bu şlər çər s ndə axtarış və 
götürmə st ntaq hərəkətlər  xüsus  əhəm yyətə 
mal kd r. Apardığımız araşdırma nət cəs ndə c -
nayət prosessual qanunver c l kdə nəzərdə tutu-
lan st ntaq hərəkətlər n n bəz  növlər  üzrə t p k 
pozuntu məsələlər nə da r Avropa Məhkəməs n n 
mühüm əhəm yyətə mal k qərarlarından b r neçə-
s n  d qqətə çatdırmaq və təhl l etmək n yyət n-
dəy k.

Beləl klə, Avropa Məhkəməs n n craatında 
olan “Q llan və Kv nton B rləşm ş Krallığa qar-
şı” (G llan and Qu nton v. the Un ted K ngdom) 
şdə məhkəmən n gəld y  nət cəyə görə, küçədə 

gedən şəxs n üzər ndə, paltarlarında, şəxs  əşya-
larında hərtərəfl  axtarış aparılmasını müvaf q 
şəxslərdən tələb edən qanunver c l kdə nəzərdə 
tutulmuş məcburetmə səlah yyətlər ndən st fadə 
ed lməs  bu cür axtarışa məruz qalan fərd n şəx-
s n həyatına hörmət hüququna müdax lə təşk l 
ed r [5].

Axtarışın ct ma  yerdə aparılması faktı Kon-
vens yanın 8-c  maddəs n n bu hala tətb q ed lmə-
s st sna etm r. Belə k , Avropa Məhkəməs n n rə-
y nə görə, müəyyən hallarda axtarışın bu cür açıq 
xarakter daşıması müdax lən n c dd l k dərəcəs -
n  daha da artıra b lər, çünk  belə axtarış alçalt-
ma və narahat etmə elementlər n  özündə eht va 
ed r. Həm də çanta, pul k səs , qeyd dəftərçələr , 
gündəl klər və bu k m  əşyalarda şəxs  xarakterl  
elə şeylər ola b lər k , onların başqalarının gözü 
önündə üzə çıxarılması şəxs n özünü narahat h ss 
etməs nə səbəb ola b lər [6, s.23].
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“Foka Türk yəyə qarşı” (Foka v. Turkey) şdə 
ər zəç  göstər rd  k , onun çantasında sərhəd mü-
haf zəç lər  tərəf ndən məcbur  qaydada axtarı-
şın aparılması Konvens yanın 8-c  maddəs ndə 
nəzərdə tutulan hüququn pozulması lə nət cələn-
m şd r. Sözügedən şdə Avropa Məhkəməs  qə-
rara aldı k , “şəxs n üzər ndə dövlət orqanları 
tərəf ndən aparılan stən lən axtarış onun şəxs  
həyatına müdax lə təşk l ed r” [7].

Bundan başqa Avropa Məhkəməs  “N m ts 
Alman yaya qarşı” (N emetz v. Germany) şdə 
olduqca maraqlı nət cə elan etm şd . Belə k , 
vək l n of s ndə aparılmış axtarışın qanun l y  
məsələs n  araşdırmalı olan məhkəmə Alman ya 
hökumət n n bu arqument n  rədd etd  k , axtarış 
ər zəç n n mənz l ndə dey l, peşə fəal yyətlər  lə 
əlaqədar olan məkanda aparıldığına görə Kon-
vens yanın 8-c  maddəs n n təm n etd y  müdaf ə 
ər zəç n n of s nə şam l olunmur. Həmç n n məh-
kəmən n hak mlər  qeyd etd lər k , “şəxs  həyat” 
anlayışının peşə və ya b znes fəal yyətlər n n hə-
yata keç r ld y  t k l lərə şam l olunmadığını dü-
şünmək üçün heç b r əsas yoxdur, belə k , b r çox 
nsanlar məhz ş yerlər ndə d gər şəxslərlə müna-

s bətlər qurmaq və münas bətlər n  nk şaf etd r-
mək mkanı əldə ed rlər. Ş kayət n yalnız b znes 
fəal yyət  lə əlaqədar olduğunu əsas gət rərək 
Konvens yanın 8-c  maddəs  lə təm n ed lən mü-
daf ən n belə hallara şam l olunmadığını dd a et-
mək qeyr -bərabər rəftarla nət cələnə b lər, belə 
k , bu müdaf ə peşə və qeyr -peşə fəal yyətlər n  
fərqlənd rmək mümkün olmayan şəxslərə də şa-
m l olunur. Məhkəmə bu məsələdə həmç n n bu 
fakta st nad ed b k , müəyyən şt rakçı dövlət-
lərdə “mənz l” sözü b znes n həyata keç r ld y  
t k l lər  də əhatə ed r və bu, 8-c  maddən n fran-
sız mətn ndək  “mənz l” (“dom c le”) anlayışının 
şərh nə uyğundur [8].

Həmç n n “Stes Kolas Est” və başqaları Fran-
saya qarşı” (“Stes Colas Est” and others v. Fran-
ce) şdə Avropa Məhkəməs  müəyyən etd  k , c -
nayət ş n  aparan müstənt qlər ər zəç n n b znes 
t k l lər nə məhkəmə qərarı olmadan dax l olub-
lar, bu sə “mənz l” toxunulmazlığı pr ns p nə 

z dd r [9].
“Peyev Bolqarıstana qarşı” (Peev v. Bulgar a) 

şdə Avropa Məhkəməs  “şəxs  həyat” anlayışının 
tətb q da rəs  məsələs nə Al  kassas ya prokuror-
luğunda ekspert vəz fəs ndə şləyən dövlət qulluq-
çusunun of s ndə aparılmış axtarış kontekst ndə 
aydınlıq gət rmək mkanı əldə etd . Məhkəmən n 
rəy nə görə, dövlət qulluqçusu onun ş yer nə, ən 
azı şəxs  əşyalarını saxladığı ş masasına və şkafa 
özəl mülk yyət k m  yanaşılmalı olduğunu düşün-
məkdə tam haqlı d . Beləl klə, bu axtarış şəxs  
həyata “müdax lə” təşk l ed rd  [10].

Avropa Məhkəməs  öz təcrübəs ndə pol s n 
şəxslər  saxlamaq və üzərlər ndə axtarış aparmaq 
səlah yyətlər n n olması, bu cür axtarışların qa-
nun l y  barəs ndə olduqca maraqlı qərarlar qəbul 
etm şd r. “Ernst və başqaları Belç kaya qarşı” 
(Ernst and others v. Belg um) şdə mütənas b-
l k pr ns p  lə əlaqədar qərarın çıxarıldığı şlərə 
da r maraqlı m sal sayıla b lər. Bu ş məhkəmə 
hak m yyət  nümayəndəs n n konf dens al nfor-
mas yanı mətbuata verməs  və evlər ndə axtarış 
aparılması lə bağlı d . Axtarış qərarına gəl ncə, 
Avropa Məhkəməs  15 yul 2003-cü l tar xl  qə-
rarında qeyd etd  k , qərarın mətn ndə ümum  fa-
dələr (“araşdırmaya kömək edə b ləcək stən lən 
sənəd n və ya əşyanın müsad rəs ”) yer alıb və 
araşdırmanın özü barədə, axtarışın hansı t k l lər-
də aparılacağı və hansı əşyaların müsad rə olu-
nacağı barədə heç b r məlumat əks olunmayıb. 
Bundan başqa, hər hansı hüquq pozuntusunda 
təqs rlənd r lməyən ər zəç lər axtarışların səbəb-
lər  barədə məlumatlandırılmamışdılar, buna görə 
də axtarışlar qarşıya qoyulan qanun  məqsədlərə 
mütənas b sayıla b lməzd  [11].

Beləl klə, Avropa Məhkəməs n n axtarış və 
götürmə st ntaq hərəkət  lə bağlı oturuşmuş 
presedent hüququna əsaslanaraq c nayət proses-
sual qanunver c l y ndə bu st ntaq hərəkət n n 
təkm lləşd r lməs nə və təcrübədə bu st ntaq 
hərəkət n n tətb q  zamanı nsan hüquq və azad-
lıqlarının təm natı məsələs n n da ma d qqətdə 
saxlanılmasına zərurət vardır.
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Кямаля Пашаева

ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА ПРИ

ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ОБЫСК И ВЫЕМКА

Резюме

По Уголовно-процессуальному кодексу Азербайджанской Республики обыск может быть 
произведен следователем в том случае, если полученные (имеющиеся) доказательства или ма-
териалы оперативно-розыскной деятельности дают достаточно оснований полагать наличие 
предметов или документов, могущих иметь доказательственное значение для дела, в каком-ли-
бо жилом, служебном или производственном помещении, другом месте или у какого-либо 
лица. Если собранными доказательствами или материалами оперативно-розыскной деятель-
ности установлено, у кого и где находятся предметы и документы, могущие иметь доказатель-
ственное значение, следователь может произвести выемку этих предметов и документов.

В статье рассматриваются вопросы обеспечение прав и свобод человека в процессе осу-
ществления следственного действия обыск и выемка в свете прецедентного права Европейско-
го Суда по правам человека.
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Kamala Pashayeva

THE PRECEDENT LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS:
ENSURING THE MAIN HUMAN RIGHTS AND LIBERTIES DURING

CONDUCTING INVESTIGATIVE ACT SEARCH AND SEIZURE

Summary

According to the Code of Criminal Procedure of the Azerbaijan Republic where the available evi-
dence or material discovered in a search operation gives rise to a suspicion that a residential, service 
or industrial building or other place contains, or certain persons are in possession of, objects of poten-
tial signifi cance to a case, the investigator may conduct a search. Objects and documents which may 
be of signifi cance as evidence may be impounded by the investigator once it has been established on 
the basis of the evidence collected or the material discovered in a search operation where or in whose 
possession they are.

The article deals with issues related to the precedent law of the European Court of Human Rights 
about investigative act search and seizure. Thus, based on the case law of the European Court of Hu-
man Rightsthere is a need to keep the ensuring the main human rights and libertiesduring conducting 
investigative act search and seizure according to the Code of Criminal Procedure of the Azerbaijan 
Republic.
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Açar sözlər: Ekstrem zm, ekstrem st fəal y-
yət,  st ntaq şəra t , t p k st ntaq şəra tlər

Ключевые слова: Екстремизм, екстре-
мистский деятельность,  следственная ситуа-
ция, типичные следственные ситуации
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conditions, investigation conditions, typical in-
vestigative conditions

Məhkəmə- st ntaq təcrübəs  stən lən с nayə-
t n st ntaqının yalnız s tuas on yanaşmaya əsas-
landığı halda eff ekt v olduğunu əyan  şək ldə 
göstər r. 

Kr m nal st ka elm  artıq xeyl  vaxtdır k , с -
nayətlər n st ntaqının ged ş nə və nət cələr nə 
s tuas on am llər n təs r  məsələlələr n  tədq q 
ed r. Hesab ed l r k , bu məsələyə lk dəfə d qqət 
yet rən və bu anlayışın def n s yasını təkl f edən 
kr m nal st-al m A.K.Kolesn çenko  olmuş-
dur(19, s.16). 

XX əsr n 80-сı llər ndən stər st ntaq şəra -
t n n mah yyət n n, onun növlər n n, stərsə də 
st ntaq şəra t  haqqında  təl m n konseptual əsas-

larının formalaşdırılması st qamət ndə aparılan 
elm -nəzər  və təcrüb  araşdırmalar əhəm yyətl  
dərəcədə artmağa başlamışdır (5, s.91; 12, s.7-
10; 13, s.15; 18, s.3-11; 21, s.6; 22, s.12-17; 24, 
s.28). XX əsr n 90-сı llər n n sonunda bu təl m 
«kr m nal st k s tuolog ya» adını almışdır.

Kr m nal st k s tuolog yanın ( st ntaq şəra t  
haqqında təl m n) elm -nəzər  əsaslarının şlən b 
hazırlanmasına böyük töhfə verən T.S.Volçetska-
ya öz əsərlər ndə st ntaq şəra tlər n n əhəm yyə-
t n  xüsus  olaraq qeyd edərək, st ntaq şəra t n n 
əsaslı fərz yyələr n rəl  sürülməs nə, st ntaqın 
sonrakı st qamətlər n n müəyyən ed lməs nə; 
st ntaq hərəkətlər n n və əməl yyat-axtarış təd-

b rlər n n opt mal məсmusunun və aparılması 

ardıсıllığının seç lməs nə;  müstənt qlə təhq qat 
orqanları, d gər x dmətlərlə qarşılıqlı əlaqəl  fəa-
l yyət n ən məqsədəuyğun st qamətlərdə həyata 
keç r lməs nə; c nayətlər n səbəblər n n və şə-
ra tlər n n üzə çıxarılmasına kömək etd y  üçün 
kr m nal st k baxımdan mühüm əhəm yyət kəsb 
etd y n  göstər r (8, s.7-12).  

R.S.Belk n, st ntaq şəra t n , obyekt v və sub-
yekt v am llər n kompleks  lə determ nə olunan 
« st ntaqın müəyyən anında mövсud şərtlər n, 
vəz yyətlər n məсmusu» k m  nəzərdən keç -
r r. Müəll f n f kr nсə, bu obyekt v və subyekt v 
am llər ps xoloc , nformas ya, prosessual və tak-
t k , madd  və təşk lat -texn k  komponentlər üzrə 
d ff erens allaşdırmaq mümkündür (6, s.135-137).  

B.Ə.Əl yev və A.M.Mahmudov hesab ed r-
lər k , st ntaq şəra t  – obyekt v kateqor ya olub, 
predmetlərlə had sələr arasında müvəqqət  real 
münas bətd r (3, s.77). 

   K.Q.Sarıcal nskaya st ntaq şəra t n  -  konk-
ret zaman kəs y ndə st ntaqın həyata keç r ld y  
şərtlər n, vəz yyətlər n məcmusudur, yən  sübu-
tetmə proses n n getd y  şəra t və vəz yyət k m  
nəzərdən keç rərək qeyd ed r k , məhz konkret 
st ntaq şəra t n  nəzərə alaraq,  müstənt q müəy-

yən qərarlar qəbul ed r, zərur   olan takt k  üsul-
ları  və komb nas yaları həyata keç r r(1, s.342). 

T.S.Volçetskaya kr m nal st k şəra t , müstən-
t q n c nayət haqqında  məlumatlılıq dərəcəs  
lə əlaqələnd r r. Müəll f n f kr ncə, st ntaq şə-

ra t  st ntaq proses n n müəyyən zaman anında 
təşəkkül tapan elə vəz yyət d r k , bu vəz yyət n 
anal z  və q ymətlənd r lməs  st ntaqı aparılan ş 
üzrə opt mal və məqsədəmüvaf q qərarları qəbul 
etməyə mkan ver r(8, s.93).

Kr m nal st k şəra t n mah yyət nə L.Y.Drap-
k n n yanaşma tərz  də müəyyən maraq doğurur. 
Müəll f, kr m nal st k şəra t   c nayət ş  üzrə s-

TAMERLAN QURBAN
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin dissertantı
UOT 341.1
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t ntaq  zamanı təşəkkül tapan nformas ya-mən-
t q , takt k - darəetmə və təşk lat  vəz yyət  əks 
etd rən əql  d nam k model k m  q ymətlənd r r. 
Müəll f n f kr ncə, müstənt q c nayət ş n n st n-
taqı üzrə opt mal qərarlar qəbul etmək üçün real 
vəz yyət n əhəm yyətl  cəhətlər  haqqında nfor-
mas yaya mal k olmalı, bu vəz yyət n adekvat 
model n  qurmalıdır(13, s.14-17).

R.A.İsayev st ntaq şəra t n n anlamına dar və 
gen ş k m  k  mövqedən yanaşaraq b ld r r k ,  
gen ş mənada st ntaq şəra t  st ntaqa təs r edən 
və onun xüsus yyətlər n  müəyyən edən şəra tlə-
r n, şərtlər n məcmusudur. Dar mənada st ntaq 
şəra t  -  st ntaqın konkret mərhələs ndə müstən-
t q n  mal k olduğu kr m nal st k nformas yanın 
xarakter st kası, c nayətlər n st ntaqının nfor-
mas ya s stem n n element d r. Bu nöqtey -nəzər-
dən st ntaq şəra t n n məzmunu daha konkretd r,  
c nayətlər n açılması və st ntaqı üçün zərur  olan 
tədb rlər n müəyyən olunması planında daha re-
aldır(16, s.14-15).

B r sıra müəll fl ər (məsələn, A.N.Vas lyev, 
L.Y.Drapk n və d gərlər ) kr m nal st k şəra t n 
anlayışını və məzmununu müəyyən edərkən su-
byekt v komponentlərə, d gərlər  (A.N.Kolesn -
çenko,  R.S.Belk n, N.P.Yablokov) sə obyekt v 
am llərə daha çox d qqət yet r rlər. Bununla belə, 
kr m nal stlər n əksər yyət  st ntaq şəra t n n 
mürəkkəb d nam k s stem olması məsələs ndə 
həmf k rd lər.

Beləl klə, məcmu et bar lə st ntaq şəra t  ob-
yekt v və subyekt v am lər n təs r  altında da ma 
dəy şən d nam k s stemd r.  Obyekt v am llərə 
c nayət n törəd lmə vaxtı, yer  və üsulu;  c nayət 
əməl  nət cəs ndə ətraf müh tdə baş verən dəy -
ş kl klər;  c nayət zlər n n saxlanması və tədq q -
n n mümkünlüyü; sübuted c  nformas yanın 
həcm  və keyf yyət ; st ntaq orqanının texn k  və 
kadr təm natı; st ntaq və təhq qat orqanları ara-
sında  qarşılıqlı əlaqən n səv yyəs  və səmərəl l k 
dərəcəs ; c nayət n törəd lmə anından keçən vaxt  
və sa r a d ed lə b lər. Subyekt v am llər komp-
leks nə sə c nayətkarın həyat təcrübəs , bacarıq 
və vərd şlər , şəxs yyət , təqs rlənd r lən (şübhə-
l ) şəxs n,  d gər maraqlı şəxslər n st ntaqın hansı 
sübutlara mal k olmasından məlumatlılıq dərəcə-
s ; təqs rlənd r lən n (şübhəl  şəxs n) d gər şəxs-

lər n (zərərçəkən, şah d və s.)  st ntaqa qarşıdur-
mağa st qamətlənm ş fəal yyətlər ; müstənt q n 
şəxs  keyf yyətlər , ş təcrübəs  və sa r (2, s.243).

Kr m nal st k ədəb yyatda st ntaq şəra t  lə 
yanaşı, t p k st ntaq şəra t  anlayışından da st -
fadə ed l r. 

T p k st ntaq şəra tlər  b r qayda olaraq, st n-
taqın konkret mərhələs ndə müəyyən növ və ya 
qrup c nayət şlər  üzrə əldə olunan nformas ya-
nın həcm  və məzmunu nöqtey -nəzər ndən xa-
rakter k olan şəra tlər k m  müəyyən olunur.

N.P.Yablokov hesab ed r k , t p k şəra t – st n-
taq təcrübəs n n ümum ləşd r lməs  nət cələr n-
dən barət olmaqla ən gen ş dərəcəl  elm  abstrak-
s yadır(7, s.139). R.S.Belk n n qeyd etd y  k m , 
t p k şəra tlər xüsus  kr m nal st k metod kaların 
qurulmasında müstəsna rol oynayırlır (6, s.142).  

V.K.Qavlo t p k st ntaq şəra t n  müəyyən 
zaman anında st ntaqın vəz yyət  və ged ş n n 
ümum  cəhətlər n  əks etd rən elm  anlayış oldu-
ğunu qeyd edərək göstər r k , t p k st ntaq şəra-
t  ver lm ş şərtlər dax l ndə st ntaqın daha çox 

eht mal olunan vəz yyət  olmaqla, özündə st n-
taqın ged ş  və vəz yyət  haqqında qanunauyğun 
əlamətlər məcmusunu  daşıyır(10, s.243-244).  

Qeyd edək k , son llərdə b r çox kr m nal st-
lər (T.S.Volçetskaya, V.K.Qavlo, L.Y.Drapk n və 
başqaları) st ntaq şəra t n n n nformas ya xarak-
ter n  xüsus  olaraq qeyd edərək onun mah yyət-
cə st ntaqın nformas ya model , d nam k s stem 
olduğunu göstər rlər.

Qeyd edək k , hər b r konkret c nayət növünə 
a d yyətdə st ntaq şəra t n n formalaşmasına bu 
c nayət növüynün səc yyəv  xüsus yyətlər  də 
əhəm yyətl  təs r göstər r. Məsələn, ekstrem zm-
lə bağlı c nayətlərdə   konkret st ntaq  şəra t nə 
məhz bu növ əməllər üçün səc yyəv  olmaqla, 
obyekt v və subyekt v xarakter daşıyan aşağıdakı 
spes f k xüsus yyətlər təs r ed r:

- qeyd olunan kateqor yalı c nayətlər n açıl-
ması və st ntaqı b r qayda olaraq lk n nforma-
s yanın, prosesual və təşk lat  qərarların qəbulu 
üçün vaxtın def s t  şəra t ndə baş ver r; 

- bu c nayətlər n törəd lməs nə a d yyət  olan 
şəxslər n axtarışı, olduqları yer n müəyyən olun-
ması, saxlanılması və fşası hüquq-mühaf zə 
orqanlarının xeyl  sayda bölmə və x dmətlər n n 
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qarşılıqlı əlaqəl  fəal yyət n  və əlaqələnd r lmə-
s n  tələb ed r;

- çox zaman prosessual vas tələrlə  sübuted c  
bazanın formalaşması mkanının məhdudluğu və 
sa r(14, s.60-61).

İst ntaq şəra tlər n n kr m nal st k nöqte-
y -nəzərdən s stemləşd r lməs  kr m nal st ka el-
m ndə müxtəl f meyarlar üzrə k fayət qədər uğur-
la həyata keç r l r (8, s.106; 13, s.23-24). Belə 
s stemləşd rmə əsasən st ntaqın lk n və sonrakı 
mərhələlər  lə bağlı st ntaq şəra tlər  üzrə apa-
rılır. 

İst ntaqın lk n mərhələs ndə təşəkkül tapan 
şəra tlər üçün nformas yanın çatışmazlığı – n-
formas ya qeyr -müəyyənl y  xarakter kd r. İst n-
taqın sonrakı  mərhələs ndək  şəra tlər lk növ-
bədə ş üzrə toplanmış sübutlar nəzərə alınmaqla 
formalaşır. İlk n şəra tlərdən onlar, yaranma vax-
tına, əldə olunan nformas yanın kəm yyət və 
keyf yyət nə, bu nformas yanın alınması şərtlə-
r nə və formalarına  görə fərqlən rlər.

Hesab ed r k k , ekstrem st xarakterl  c nayət-
lər n st ntaqının lk n mərhələs n n təşk l  və 
takt kası üzrə metod k  tövs yələr n şlən b ha-
zırlanmasının əsası k m  lk n st ntaq şəra tlər nə 
a d yyatda s stemləşd rmə və t polog ya xüsus  
kr m nal st k əhəm yyət kəsb ed r. 

Nəzərdən keç r lən kateqor yalı c nayət şlə-
r  üzrə lk n st ntaq şəra tlər n n məzmunu və 
strukturu b r çox cəhətdən st ntaq orqanlarının 
sərəncamında olan c nayət had səs  və onu törə-
dən şəxslər haqqında kr m nal st k əhəm yyət 
kəsb edən nformas ya kompleks  lə müəyyən 
olunur. Bu zaman bu cür nformas ya öz xarakter  
və mənbəy nə görə müxtəl f ola b lər, sübuted c  
əhəm yyət kəsb edə və ya yardımçı, st qamətve-
r c  xarakter daşıya b lər.

Ekstrem st mot vlərlə törəd lən c nayətlər n 
uğurlu  st ntaqı b r çox cəhətdən mövcud st n-
taq şəra t n n nə qədər düzgün və hərtərəfl  q y-
mətlənd r lməs ndən asılıdır. Bu st ntaqı aparan 
şəxsə belə şəra t n t p k xarakter  haqqında nət -
cə çıxarmağa,  kr m nal st ka elm ndə belə şəra t 
üçün kr m nal st kada şlən b hazırlanmış meto-
d k -takt k  xarakerl  tövs yələr  tətb q etməyə 
mkan ver r (4, s.141-143).   

M.V.Uşmar n st ntaq təcrübəs n n anal z  

əsasında ekstrem st fəal yyət n st ntaqının lk n 
mərhələs ndə mövcud ola b lən aşağıdakı ən t p k 
st ntaq şəra tlər n  fərqlənd r r:

- hüquq-mühaf zə orqanlarına ölkə əraz s ndə 
fəal yyət  qadağan ed lm ş təşk lat və ya b rl k 
tərəf ndən ekstrem st fəal yyət n həyata keç r l-
məs  haqqında nformas ya dax l olmuşdur;

- ekstrem st fəal yyətdə şt rak etməkdən kö-
nüllü olaraq mt na etm ş şəxs n qeyd olunan 
strukturların hüquqaz dd fəal yyət  həyata ke-
ç rməy  davam etd rd klər  barədə ər zə və və ya 
məlumatlar vardır;

- rəsm  orqanlardan və ya d gər təşk latlardan 
(məsələn, dövlət müəss sələr ndən, d n  və ct -
ma  təşk latlardan, fondlardan və s.) ekstrem st 
fəal yyətlə bağlı məlumat dax l olmuşdur;

- ekstrem st təşk latın fəal yyət ndə şt rak 
edən şəxslər n a lə üzvlər ndən və ya qohumla-
rından məlumatlar dax l olmuşdur;

- kütləv  nformas ya vas tələr ndə ekstre-
m zmlə bağlı  məlumatlar vardır;

- əməl yyat-axtarış fəal yyət  nət cələr nə görə 
st ntaq bölmələr nə mater allar dax l olmuşdur 

(25, s.179-180).
  O.V.Şeqel n frət və düşmənç l k mot v  üzrə 

törəd lən şəxs yyət əleyh nə c nayətlər n st n-
taqının lk n mərhələs nə a d yyatda yalnız k  
t p k lk n st ntaq şəra tlər n  fərqlənd rməklə 
məhdudlaşır: 1)şəxs yyət əleyh nə c nayətlər n 
törəd lməs  faktı, həmç n n c nayət n qurbanının 
şəxs yyət  müəyyən olunmuşdur; c nayətkar, c -
nayət n mot v , təqs r n forması haqqında məlu-
matlar yoxdur; 2)c nayət had səs , qurbanın şəx-
s yyət  və c nayət n mot v  müəyyən olunmuşdur; 
c nayətkar had sə yer ndə və ya onun törəd lmə-
s ndən sonra yaxalanmışdır»(26, s.18).   

Müəll f n yalnız b r ekstrem st c nayət növünə 
a d yyətdə st ntaq şəra tlər n  s stemləşd rd y n  
nəzərə alsaq, onda onun təkl f etd y  t p k st n-
taq şəra tlər n n da rəs n n həddən artıq ümum  
xarakter daşıcığını və bu növ c nayətlər n st n-
taqının lk n mərhələs n n takt k  xüsus yyətlər n  
tam dərəcədə açmadığını qeyd etməl  olarıq (25, 
s.85).

V.S.Kap tsa zorakı xarakter daşıyan ekstre-
m st c nayətlər n spes f k növü k m  m ll , rq , 
d n  n frət və ya düşmənç l k mot v  üzrə törə-
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d lm ş həyat və sağlamlıq əleyh nə c nayətlər n 
st ntaqının lk n mərhələs ndə yaranan aşağıdakı 

t p k st ntaq şəra tlər n  fərqlənd rm şd r:
- stər zərərçəkən, stərsə də c nayətkarın şəx-

s yyət  haqqında nformas ya yoxdur, c nayət n 
mot v  o qədər də dəq q zlən lm r;

- zərərçəkən n şəxs yyət  haqqında nformas -
ya vardır, lak n c nayətkarın şəxs yyət  haqqında 
məlumatlar yoxdur;

- zərərçəkən n şəxs yyət , c nayət n mot v  və 
onu törədən şəxs haqqında tam nformas ya var-
dır;

- b r qrup şəxs tərəf ndən c nayət n törəd lmə-
s  haqqında nformas ya vardır (17, s.83-88).

Göründüyü k m , V.S.Kap tsa tərəf ndən qeyd 
olunan s stemləşd rmən n əsasında müstənt q n 
sərəncamında c nayətkar əməl n şt rakçılarının 
şəxs yyət , q smən də törəd lm ş c nayət n mot v  
haqqında nformas yanın olub-olmaması meyarı 
qoyulmuşdur. Eyn  zamanda müəll f tərəf ndən 
c nayət n b r qrup şəxs tərəf ndən törəd lməs  
haqqında nformas yanın ayrıca st ntaq şəra t nə 
a d ed lməs  mübah səl  olmaqla müəyyən suallar 
doğurur.

Oxşar meyarlardan çıxış edərək D.Q.Skor kov 
ekstrem st yönümlü (c nayətlər n konkret növlə-
r ndən asılı olmayaraq) c nayətlər n st ntaqının 
lk n mərhələs  üçün xarakter k olan aşağıdakı 

dörd t p k st ntaq şəra t n  ayırır:
- c nayət törədən şəxs n və zərərçəkən n şəx-

s yyət  haqqında nformas ya yoxdur, c nayətkar 
əməl n törəd lməs  mot v  k fayət qədər aydın se-
z lm r;

- c nayət faktının özü, zərərçəkən n şəxs yyə-
t  haqqında q smən nformas ya vardır, c nayət 
törətm ş şəxs barədə nformas ya yoxdur, c nayə-
t n mot vlər  aydın dey ld r;

- zərərçəkən n n şəxs yyət , c nayət n törəd l-
məs n n mot vlər , onu törədənlər n şəxs yyət  
barədə tam nformas ya vardır;

- qrup halında ekstrem st xarakterl  c nayət-
lər n törəd lməs  haqqında nformas ya alınmış-
dır(23, s.15). 

D.Q.Skor kov, ekstrem st yönümlü bütün 
c nayət növlər  üçün aktual olan st ntaq şəra t-
lər n n da rəs n  müəyyən etməyə cəhd etsə də,  
tərəf ndən təkl f olunan st ntaq şəra tlər n n da-

rəs  belə təsəvvür yaradır k , müəll f, həyat və 
sağlamlıq əleyh nə, mümkündür k , əmlaka və 
ya mənəv  zərər n vurulması lə bağlı ekstrem st 
yönümlü c nayətlər  nəzərdən keç rm şd r. Çünk  
qeyd olunan dörd şəra t n üçündə st ntaq şəra t -
n n əhəm yyətl  elementlər ndən b r  keyf yyət n-
də  müxtəl f müəyyənl k dərəcəs  lə zərərçəkə-
n n şəxs yyət  haqqında nformas ya qeyd olunur. 
Bu zaman o, törəd lməs  mexan zm  konkret 
zərərçəkən n olmasını nəzərdə tutmayan ekstre-
m st yönümlü c nayətlər üzrə formalaşan şəra t-
lər  d qqətdən qaçırır. Məsələn, təbl ğat-təşv qat 
və ya təşk lat  xarakterl  ekstrem st  c nayətlər bu 
kateqor yaya a d ed lə b lərlər.

R.V.Kuleşov ekstrem st yönümlü müxtəl f 
c nayətlər  ayrı-ayrı qruplar üzrə d ff erens allaş-
dırmış və bu c nayətlər qrupu üzrə st ntaqının 
başlanğıc mərhələs  üçün xarakter k olan lk n 
st ntaq şəra tlər n  aşağıdakı k m  s stemləşd r-

m şd r:
1.Dövlətə, dövlət orqanlarına, vəz fəl  şəxs-

lərə təs r vas təs  k m  təcavüzün açıq fadəs  
lə bağlı olan və ya mövcud quruluşa, darəetmə  

qaydasına, dövlət əhəm yyətl  qərarların qəbu-
luna münas bətdə  ekstrem st yönümlü c nayət 
törəd lm şd r:

- ekstrem st yönümlü c nayət, ona hazırlıq və 
ya cəhd mərhələs ndə qarşısı alınmışdır: c nayə-
t n şt rakçılarının hamısı və ya əksər yyət  sax-
lanılmışdır;

- ekstrem st yönümlü c nayət, ona hazırlıq və 
ya cəhd mərhələs ndə qarşısı alınmışdır; c nayə-
t n şt rakçıları g zlənməyə müvəff əq olmuşlar;

- ağır nət cələrə gət rm ş ekstrem st yönümlü 
c nayət törəd lm şd r, onun törəd lməs nə a d y-
yət  olan şəxslər barədə müəyyən məlumatlar 
vardır;

- ağır nət cələrə gət rm ş ekstrem st yönümlü 
c nayət törəd lm şd r, onun törəd lməs nə a d y-
yət  olan şəxslər haqqında məlumatlar olduqca 
azdır və ya yoxdur.

2.C nayət n subyektlər  tərəf ndən antaqo-
n st k sos al qrupun nümayəndələr  k m  qəbul 
ed lən şəxslər n həyat və sağlamlığına münas -
bətdə zorakı hərəkətlər n həyata keç r lməs  lə 
bağlı ekstrem st xarakterl  c nayət törəd lm şd r:

- həyat və sağlamlıq əleyh nə c nayət törəd l-
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m şd r, ekstrem st mot vlər açıq-aşkardır; c nayə-
t n subyektlər  saxlanılmış və (və ya) müəyyən 
ed lm şd r;

- həyat və sağlamlıq  əleyh nə c nayət törə-
d lm şd r, c nayət n halları ekstr m st mot vlər n 
əlamətlər n  göstər r, c nayət n subyektlər  saxla-
nılmış və (və ya) müəyyən ed lm şd r;

- həyat və sağlamlıq əleyh nə c nayət törəd l-
m şd r, ekstrem st mot vlər aşkardır; c nayət n 
subyektlər  g zlənm şlər;

- həyat və sağlamlıq əleyh nə c nayət törəd l-
m şd r, c nayət n halları ekstrem st mot vlər n 
əlamətlər n  göstər r, lak n bu mot vlər n dəq q  
müəyyən ed lməs nə eht yac mövcuddur; c nayə-
t n subyektlər  qaçıb g zlənm şlər.

3.Ekstrem st  yönümlü olmaqla  təbl ğat-təş-
v qat xarakter  daşıyan c nayət törəd lm şd r:

- təbl ğat-təşv qat xarakterl  ekstrem st yö-
nümlü c nayət  törətm ş şəxs (şəxslər) saxlanıl-
mışdır; st ntaq orqanlarının sərəncamında üçün-
cü şəxslər n ekstrem st fəal yyət n törəd lməs nə 
ps xoloc  cəhətdən təhr k (təs r) etməs n  göstərən 
məlumatlar vardır;

- təbl ğat-təşv qat xarakterl  ekstrem st c -
nayət törəd lm şd r, üçüncü şəxslər n ekstrem st 
fəal yyət n həyata keç r lməs nə ps xoloc  təhr -
k n  göstərən mater allar və müəyyən şəxslər n 
bu əmələ a d yyət  lə bağlı məlumatlar vardır;

- ekstrem st yönümlü təbl ğat-təşv qat xarak-
terl  c nayət törəd lm şd r, lak n müəyyən şəxslə-
r n bu növ c nayətlərlə bağlılığı  haqqında məlu-
matlar k fayət dey ld r;

- kompüter texnolog yalarından st fadə et-
məklə təbl ğat-təşv qat xarakterl  ekstrem st yö-
nümlü c nayət törəd lm şd r, ekstrem st fəal yyətə 
cəlb olunmuş şəxs haqqında məlumatlar vardır; 
bu əməl  törətm ş şəxs haqqında məlumatların sə 
dəq qləşd r lməyə eht yacı vardır.  

4.Təşk lat -paylaşdırıcı xarakterl  ekstr m st 
yönümlü c nayət törəd lm şd r:

- ekstrem st təşk lat və bu təşk latın müəyyən 
ekstr m st yönümlü c nayətlər n törəd lməs nə a -
d yyət  müəyyən olunmuşdur; bu qurumun akt v 
şt rakçıları saxlanılmışdır;

- ekstrem st təşk latın fəal yyət  əlamətlər  
üzrə çıxarılmışdır, bu qurumun akt v şt rakçıları 
və onların  müəyyən kr m nal yerarx k struktura 

a d yyət  haqqında məlumatlar vardır, lak n eks-
trem st qurumun üzvlər  saxlanılmamışdır və  on-
ların olduqları yer məlum dey ld r;

- ekstrem st strukturun fəal yyət n n ayrı-ayrı 
əlamətlər  üzə çıxarılmışdır; eyn  zamanda onun 
rəhbərlər  və akt v şt rakçıları haqqında nforma-
s ya k fayəted c  dey ld r;

- ekstrem st fəal yyət n mal yyələşd r lməs  
əlamətlər  müəyyən olunmuşdur; mal yyə mən-
bələr  və ekstrem st təşk latın rəhbərlər  haqqın-
da məlumatların dəq qləşd r lməs nə eht yac var-
dır(20, s.298-300). 

V.Q.Vıstropov ekstrem st fəal yyət n təşk l  
lə bağlı c nayətlər n st ntaqında müəyyənl k və 

əlver şl l k nöqtey -nəzər ndən aşağıdakı t p k s-
t ntaq şəra tlər n  fərqlənd rm şd r:

- törəd lm ş c nayət ekstrem st fəal yyət n təş-
k l  lə bağlıdır;

- c nayət n ekstrem st fəal yyət n təşk l  lə 
bağlı olduğunu göstərən bəz  axtarış və sübuted -
c  xarakterl  əlamətlər  aşkar ed lm şd r;

- ekstrem st yönümlü c nayət n əlamətlər  
mövcuddur;

- zorakı və ya d gər c nayət n əlamətlər  möv-
cuddur(9, s.84).

V.O.Davıdov, kompüter şəbəkələr ndən st fa-
də etməklə törəd lən ekstrem st yönümlü c nayət-
lər n açılması və st ntaqı üzrə tövs yələr  şləy b 
hazırlayarkən lk n st ntaq şəra tlər n n aşağıdakı 
da rəs n  təqd m ed r:

- kompüter şəbəkələr ndən st fadə etməklə 
ekstrem st yönümlü c nayətlər n törəd lməs  faktı 
müəyyən ed lm şd r, lak n ct ma  təhlükəl  əmə-
l n həyata keç r lməs n n səbəblər , onun törəd l-
məs  üsulu, c nayətkarın şəxs yyət  haqqında mə-
lumatlar yoxdur;

- c nayət n törəd lməs  faktı, onun törəd lmə-
s n n səbəblər  və üsulu haqqında məlumatlar 
vardır, lak n c nayətkarın şəxs yyət  haqqında 
məlumatlar yoxdur;

- ekstrem st yönümlü c nayət n törəd lməs  
faktı, səbəblər , üsulu, c nayətkarın şəxs yyət  və 
d gər hallar müəyyən olunmuşdur(11, s.10-12). 

Hesab ed r k k , müəll f n st ntaq şəra tlər  
çərç vəs ndə ekstrem st st qamətl  c nayətlər n 
törəd lməs  səbəblər  haqqında nəyə görə danış-
dığı o qədər də aydın dey ld r. Belə k , c nayət-
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lər n törəd lməs  səbəblər n n müəyyən ed lməs  
st ntaqın lk n mərhələs n n vəz fələr nə dax l 

dey ld r. Müəll f n bu halda c nayətlər n törə-
d lməs  mot vlər n  nəzərdə tutduğunu güman 
etmək olar, lak n mot v və səbəb n müxtəl f ka-
teqor yalar olduğu da aydındır.

F kr m zcə, qrup halında törəd lən ekstrem st 
yönümlü c nayətlər n st ntaqının t p k lk n s-
t ntaq şəra tlər  s stem  elementlər  «ümum  t p k 
şəra t – t p k şəra t n alt növlər » pr ns p  k m  
təqd m ed lə b lər.

İlk n st ntaq şəra t n n b r nc  ümum  t p  
nəzərdən keç r lən c nayətlər n st ntaqının baş-
lanğıc mərhələs n n elə şəra t ndən barətd r k , 
bu zaman müstənt q n sərəncamında bu əməl n 
törəd lməs n n əsas halları və onu törədənlər n 
şəxs yyət  haqqında k fayət qədər məlumatlar 
vardır, törəd lm ş əməl n ekstrem st xarakter  
haqqında tam və mötəbər nformas ya mövcud-
dur.  

Belə şəra t n alt növlər  q sm ndə aşağıdakı 
şəra tlər  fərqlənd rmək olar:

- c nayətkar və ya c nayətkar qrupların bütün 
üzvlər  c nayətkar əməl n törəd lməs ndən sonra 
saxlanılmışdır;

- c nayətkar qrupun yalnız bəz  üzvlər  saxla-
nılmışdır, d gərlər nə münas bətdə onların şəx-
s yyət  barədə mötəbər nformas ya vardır;

- c nayətkar (c nayətkarlar) tutulmamışdır, la-
k n onun (onların) şəxs yyət  haqqında mötəbər 
nformas ya vardır.

İlk n st ntaq şəra t n n k nc  ümum  t p  
nəzərdən keç r lən c nayətlər n st ntaqının baş-
lanğıc mərhələs n n elə şəra t ndən barətd r k , 
bu zaman  müstənt q n sərəncamında  törəd lm ş 
əməl n ekstrem st xarakter  haqqında mötəbər n-
formas ya vardır, lak n onun törəd lməs n n ay-
rı-ayrı halları, onu törədən şəxslər barədə fraq-
mentar, natamam məlumatlar vardır.

Belə şəra t n alt növlər  q sm ndə aşağıdakı 
şəra tlər göstər lə b lər:

- c nayətkar qrupun yalnız bəz  üzvlər  saxla-
nılmışdır, c nayət n d gər şt rakçılarının şəxs y-
yət  haqqında nformas ya olduqca azdır və ya 
ümum yyətlə yoxdur;

- c nayətkar qrupun yalnız bəz  üzvlər n n şəx-
s yyət  haqqında nformas ya vardır, lak n onlar 

saxlanılmamışdır;
- c nayətkarlar tutulmamışdır, onların şəxs y-

yət  haqqında məlumatlar fraqmentardır, lak n c -
nayətkar əməl n müəyyən ekstrem st c nayətkar 
qrup və ya b rl k tərəf ndən törəd lməs n n müm-
künlüyü haqqında məlumatlar vardır;

-   c nayətkarlar tutulmamışdır, onların şəxs y-
yət  haqqında məlumatlar fraqmentardır, lak n bu 
c nayətlə əvvəllər törəd lm ş ekstrem st yönümlü 
c nayətlər n törəd lməs  üsulu, qurbanları, yer  və 
d gər elementlər  arasında oxşarlıq vardır;

- c nayət törətm ş şəxslər və onun törəd lmə-
s n n d gər halları haqqında məlumatlar azdır (4, 
s.144-150).

İlk n st ntaq şəra t n n üçüncü ümum  t p  
nəzərdən keç r lən c nayətlər n st ntaqının baş-
lanğıc mərhələs n  elə şəra t ndən barətd r k , 
bu zaman müstənt q n sərəncamında olan əmə-
l n ekstrem st mot vlər  və məqsədlər  haqqında 
məlumatlar öz təsd q n  və ya nkarını tələb ed r. 
D gər t p şəra tlərdə olduğu k m  belə şəra t n alt 
növlər  c nayətkar əməl n törəd lməs n n ayrı-ay-
rı halları və onları törədən şəxslər haqqında mə-
lumatların tamlığı və xarakter ndən asılıdır. 

 Üçüncü t p lk n st ntaq şəra t ndə müstən-
t q qarşısında st ntaqı aparılan əməl n ekstrem st 
mot vlər n n və məqsədlər n n  müəyyən olunma-
sı k m  əlavə vəz fə durur. Bu zaman artıq st n-
taqın başlanğıc mərhələs ndə aşağıdakı faktları 
və halları müəyyən etmək zərur d r:   

- c nayət subyektlər  tərəf ndən c nayət n törə-
d lməs  ged ş ndə və ya ondan sonra müəyyən 
m llətə, rqə, d nə, s yas  və ya deoloc  mənsu-
b yyətə, har-hansı sos al qrupa münas bətdə düş-
mənç l k və ya n frət fadə edən çağırışların səs-
lənd r lməs ;

- c nayətkarlar tərəf ndən müxtəl f şək llər-
də konkret c nayətlər n ekstrem st xarakter n n 
anonsunun ed lməs , ekstr m st xarakterl  v deo, 
aud o, çap məhsullarının (o cümlədən kompüter 
şəbəkələr ndən st fadə ed lməklə) yayılması;

- c nayət n subyektlər n n müəyyən ekstrem st 
deolog yasına məxsusluğunu,  ekstrem st təşk -

latlarda üzvlüyünü, kütləv  aks yalarda, rad kal 
qruplaşmalarda şt rak etməs n  göstərən mater -
alların, ekstrem st ədəb yyatın, s mvol kanın və 
s. mövcudluğu;
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- c nayətkarlar tərəf ndən had sə yer ndə törə-
d lm ş əməl n ekstrem st mot v n  göstərən təs-
v rlər n, predmetlər n, mzaların, s mvolların qo-
yulması;

- c nayətkar fəal yyət proses ndə qurban q s-
m ndə müəyyən m llətə məxsus olan, müəyyən  
d n  et qada, gey mə, həyat tərz nə, s yas  baxış-
lara üstünlük verən şəxslər n seç lməs ;

- ekstrem st c nayət n xar c  vətəndaşların, 
əmək m qrantlarının, ölkən n d gər reg onların-
dan olan şəxslər n kompakt  yaşadığı, şləd y , 
asudə vaxt keç rd y  yerlərdə törəd lməs ;

- ekstrem st xarakterl  c nayət n törəd lməs  
ölkədə, reg onda həyata keç r lən m ll  və d n  
bayramlarla, s yas  və dman tədb rlər  lə, həm-
ç n n ekstrem st qruplar və təşk latlar üçün əhə-
m yyət kəsb edən tar xlərlə bağlı olması(4, s.158-
159).    

Ekstrem st yönümlü c nayətlər n st ntaqının 
sonrakı mərhələs  üçün aşağıdakı t p k st ntaq 
şəra tlər  xarakter kd r:

- Ekstrem st fəal yyət subyektlər   fşa olun-
muşlar və st ntaqla əməkadaşlıq etməyə,  rəl  
sürülən tt hamı qəbul etməyə razıdırlar.

- Ekstrem st fəal yyət n subyektlər  fşa olun-
muşlar, onlar tt hamı q smən qəbul ed rlər, uy-
ğun olaraq ayrı-ayrı ep zodlar üzrə et raf xarak-
terl  fadələr ver rlər, lak n bu zaman c nayətkar 
fəal yyət n d gər ep zodlarına a d yyətlər n  nkar 
ed rlər.  

- Ekstrem st fəal yyət n subyektlər  fşa olun-

muşlar, lak n onlar özlər n  təqs rl  b lm r, c -
nayətlə bağlılıqlarını nkar edən fadələr ver r, 
c nayətdə rollarını m n mumlaşdırır, öz funks ya-
larını və təqs rlər n  d gər şt rakçıların, o cüm-
lədən xüsus  əməl yyat ged ş ndə məhv ed lm ş 
və ya hüquq-mühaf zə orqanlarından qaçıb g z-
lənə b lm ş şt rakçıların üzər nə qoyur və ya öz 
hərəkətlər nə hər-hansı d gər vas tələrlə və hal-
larla bəraət ver rlər.

- Ekstrem st fəal yyət n subyektlər  z dd yyət-
l  fadələr ver r, bu şəxslər n c nayət n törəd lmə-
s  lə bağlılığını göstərən sübutetmə bazasında 
əhəm yyətl  boşluqlar mövcuddur.

- Xüsus  əməl yyat ged ş ndə ekstrem st fəa-
l yyət subyektlər , ekstrem st qurumun akt v ş-
t rakçılarının əsas h ssəs  məhv ed lm şd r, bu 
şəxslər n c nayətlər n törəd lməs nə a dyyət n  
göstərən sübutlar vardır.

- Ekstrem st fəal yyət n subyektlər  g zlən-
m şlər, onların c nayət n törəd lməs ndə şt rakını 
göstərən sübutlar və ya bu sübutların mümkün 
yer  barədə yalnız ümum  nformas ya vardır(20, 
s.341-342).  

Aydındır k , bu st ntaq şəra tlər  ekstrem st 
xarakter daşıyan ayrı-ayrı c nayət növlər nə a -
d yyətdə müəyyən spes f kaya mal kd rlər. Eyn  
zamanda hesab ed r k k , təsn fatda bu növ c -
nayətlər n st ntaqına s tuas on yanaşmanın tət b -
q n  əks etd rən və  qeyd olunan kr m nal əməllə-
r n st ntaqının sonrakı mərhələs  üçün xarakter k 
olan  ümum  meyllər öz əks n  tapmışdır.
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ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

(ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

                                                               Резюме

В статье  рассмотрены типичные следственные ситуации возникающие при при началь-
ном и последющих этапах расследования преступлений экстремистской направленности (экс-
тремистской деятельности). Проведен анализ понятий «следственная ситуация» и «типичные 
следственные ситуации», раскрыто сущность и содержение этих понятий. Системотизированы 
типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании отдельных видов престу-
плений экстремистского характера. Расмотрены и проанализированы мнения ученых-крими-
налистов (Р.В.Кулешов, О.В.Шегел, М.В.Ушмарин, В.Г.Выстропов, В.О.Давыдов, Д.Н.Еремин, 
В.С.Капица, Т.А.Аристархов и др.) относительно типовых следственных ситуаций, возникаю-
щих при расследовании некоторых видов преступлений  экстремистской направленности.

Tamerlan Gurban
Dissertant of the Judicial Expertise Center

TYPICAL INVESTIGATIVE CONDITIONS DURING THE INVESTIGATION
OF EXTREMISM-RELATED CRIMES (EXTREMIST ACTIVITY)

Summary

The article was investigated the circumstances of the initial and subsequent investigations of 
extremism-related crimes (extremism). An understanding of the circumstances of the investigation, 
the typical investigative position of that jury has been analyzed, and the essence and content have been 
disclosed. Typical investigative conditions formed during the investigation of separate crimes related 
to extremism were systematized. The scope of typical investigative conditions created in the course 
of investigation of criminal cases on extremist activity by criminalistic scientists (R.V.Kuleshov, 
O.V.Shegel, M.V.Ushmarin, V.G.Vystropov, V.O.Davidov, D.N.Eremin, V.S.Capitsa, T.A.Aristarkhov 
and others) in special literature the current positions regarding the current situation were analyzed.
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Mədən  və ya yabanı b tk lər b olo-
j  xüsus yyətlərdən və məqsəddən 
asılı olaraq toxumla və ya vegetat v 

yolla çoxalırlar. Toxumla çoxalma zamanı əmələ 
gələn lk vegetat v orqan kökdür. Kök s stem n n 
t p nə, torpaq qatında dər nl y nə (uzunluğuna), 
rəng nə və s. əlamətlərə görə b tk n n hansı zona-
da və hansı qütb şəra t ndə becər lməs n  müəy-
yən etmək üçün b r sıra tədq qatlar aparılır.

Təqd m ed lm ş eyn  növlü b tk lər n əsas kö-
künün ümum  uzunluğu 1-2 m olduqda həm n 
b tk lər ş mal rayonlarında və ya ş mal qütbündə 
b t r, köklər n ümum  uzunluğu 2-5 m olduqda - 
orta qurşaqda, uzunluğu 12 m olduqda sə həm n 
b tk lər cənub rayonlarında və ya cənub qütbündə 
b tməs n  göstər r. Yabanı b tk lər üçün bu rəqəm-
lər dəy ş l r, bu da b tk lər n hansı torpaq t p ndə 
b tməs ndən çox asılıdır. Yabanı b tk  növü Azər-
baycanın ş malında b tərsə kökünün uzunluğu 2-3 
m, orta bölgədə 2,5-6 m, cənub rayonlarında sə 
12-15 m arası dəy ş r. Kök s stem n n uzunluğu-
nun dəy şməs ndə temperaturanın təs r n  qeyd 
etmək lazımdır. Temperaturanın təs r  mədən  
b tk lər n köklər nə çox böyük təs r göstər r. Xü-
sus lədə mövsümdən asılı olaraq vegetas ya müd-
dət nə d qqət ed lən mədən  b tk  növlər . Mədən  
dənl  b tk lərdə kök s stem  saçaqlıdır torpağın 

1,5-1,7 metr və daha artıq dər nl y nə uzanan çox-
lu ncə kökcüklər  vardır. Dənl  b tk lər n kök s s-
tem  rüşeym( lk) və gövdə və ya düyün ( k nc ) 
köklərdən barət olub payızlıq buğdanın köklər  
120-180 sm, arpanınkı 120-130 sm, vələm r nk  
110-120 sm, qarğıdalınkı 2-3 metr, darınınkı 150 
sm, çəlt y nk  60-80 sm-ə qədər torpağa şləy r. 
Bütün bunlara baxmayaraq köklər n əmələ gəl-
məs  və böyüməs  üçün müəyyən şəra t n olması 
əsas səbəblərdən b r d r. Məsələn buğdanın kök 
s stem 6-10 o S temperaturda yaxşı nk şaf etməyə 
başlayır. Torpaqda temperatur 23-25 o S tempe-
raturdan yuxarı qalxdıqda q dalanma və aeras ya 
şəra t n n p sləşməs  nət cəs ndəbu yüksək tempe-
ratur kök s stem n n nk şafına p s təs r ed r. Əgər 
havanın temperatur 12-17 o S olarsa köklər tor-
pağın dər nl y nə gedərək daha alçaq temperatu-
run təs r  altında olurlar. Yaz-yay fəs llər ndə kök 
s stem n n fəal h ssəs  20 o S temperaturda artma-
ğa başlayır. Müxtəl f cür suvarıldıqdada məsələn 
ək lən taxıl b tk lər n n köklər daha dər n qatlara 
uzanır k , buda xüsus lədə mədən  b tk  köklər -
n n tədq qatında d qqət etmək daha vac b şərtd r. 
Çünk  yabanı b tk lərdə təbb  olaraq bu prosseslər  
müh t şəra t ndən asılı olaraq oxşar getməs  müm-
kün ola b lər. Lak n köklər n tədq qatı zamanı on-
ların yalnız uzunluğuna əsaslanaraq mədən  və 
ya yabanı olması və ver lən d gər sualların həll n  
tapmaq düzgün dey ld r (2, s.6-15).

Aparılmış tədq qatlar nət cəs ndə kökün rən-
g nə görə b tk lər  b r-b r ndən fərqlənd rmək 
mümkündür. Mədən  b tk lər n köklər  qara, sa-
rımtıl və qırmızımtıl rəngl  olan nümayəndələr  
mövcuddur. Lak n Böyük və K ç k Qafqaz dağ-
larının, o cümlədən Azərbaycan əraz s ndə b tən 
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yabanı b tk lər n n köklər  açıq sarı və ya ağ 
rəngl  olması, b tk  köklər n n ümum  uzunluğu-
nun aşağı 1/3 və ya 1/4 h ssəs ndə özünü daha 
aydın şək ldə göstər r.

B tk  köklər  üzər ndə olan əlavə tumurcuq-
lar b tk lər n həyat fəal yyət  dövründə onlardan 
çoxlu kök pöhrələr n n əmələ gəlməs nə səbəb 
olur. Lak n yabanı b tk lər n köklər  lə aparılan 
tədq qatlar zamanı müəyyən olunur k , əlavə tu-
murcuqlar kök üzər ndə əmələ gəlsədə onların 
nk şafı üçün b tk n n b td y  torpaqdan, b tk  nö-

vündən asılı olaraq kök tumurcuqları mədən  b t-
k lər n kök tumurcuqlarına n sbətən zə f nk şaf 
ed r və pöhrə vermədən uzun llər ərz ndə yatmış 
vəz yyətdə qalır. Yatmış tumurcuqlar mədən  b t-
k lərdə də uzun müddət yatmış vəz yyətdə qala 
b lər, lak n yabanı b tk lərdə həm n tumurcuqla-
rın pöhrə verməs  və onlardan yen  nəslə başlan-
ğıc verməs  mədən  b tk lərdən fərql  olaraq daha 
uzun müddətl  olur və bu məsələn n daha da də-
r ndən öyrən lməs  üzər ndə tədq qatlar aparılır.

Regeneras ya k  mənada 1. Orqan zmdə t -
r lm ş orqanın (h ssələr n) bərpası 2. Zədələnm ş 
toxuma və hüceyrələr  bərpası k m  zah ed l r. 
Korrelyas on asılılığı müxtəl f səsblərdən pozul-
muş b tk n n kök s stem  və ya yerüstü h ssəs  
cavan və sağlam olduqda t r lm ş h səs n n bər-
pası sürətlə ged r. Regeneras ya proses  pozulmuş 
korrelyas on asıllıq üç yolla bərpa olunur. Bu bər-
palardan üçüncüsü yən  t r lm ş h ssən n yatmış 
tumurcuqlarla bərpası b tk lər n q ymətl  b oloj  
xüsus yyətlər ndən b r də onlarda küll  m qdarda 
yatmış tumurcuqların olmasıdır. Ona görədə bu 
b tk lərdə t r lm ş korrelyas on asılılıq yatmış tu-
murcuqların hesabına bərpa olunur. Regeneras y-
nın b r növü olan reproduks ya b tk  aləm nə a d 
olan hüceyrələr n kök s stem ndə də özünü göstə-
r r. B tk lər üzər ndə aparılmış tədq qatlar nət cə-
s ndə müəyyən olunmuşdur k , regeneras ya mə-
dən  b tk lərdə daha sürətl , əksər yyət  yabanı b t-
k lərdə sə daha zə f ged r. Bunun səbəb  b tk n n 
b td y  torpağın növü lə və torpağın temperaturu 
lə düz mütənas b hesablanmalıdır. Ş mal rayon-

larında b tən b tk lər n köklər  üzər ndə müəyyən 
olunmuşdur k , orada kök hüceyrələr n n əmələ 
gəlməs  zə f ged r, yabanı b tk lər mədən  b t-
k lərdən fərql  olaraq temperaturun daha aşağı ol-

masına baxmayaraq regeneras ya və reproduks ya 
proseslər  daha sürətl  ged r. Köklər n yen lər  lə 
əvəzlənməs  və kökün torpağın dər n qatlarında 
budaqlanması proses  sürətl  olur (1, s.168-184).

Eyn  b tk  növlər n n köklər n n torpağın daha 
dər n qatlarına uzanması və ya dər nə uzanmayan 
köklərə mal k olması b tk lər n növündən asılı 
olaraq dəy şə b lər. Məsələn, qırmızı qarağat b t-
k s n n köklər  daha dər nə ged r, qara qarağatın 
köklər  sə dər nə getm r. Qarağatın yabanı və 
ya mədən  b tk  olmasını kökünə görə fərqlən-
d rmək çət nl k törəd r. Zənc rotu b tk s n n eyn  
növü münb t torpaqlarda b td kdə köklər dər nə, 
p s şəra tdə b tən zənc rotu b tk s  köklər  sə daha 
dər nə gedə b lm r və b tk  zə f nk şaf ed r. Kök 
s stem n n formalaşmasında torpağın t p , ql m 
şəra t n n böyük rol oynamasını b l r k. Eyn  alma 
sortunda kök s stem n n üf q  st qamətdə yayıl-
ması ş mal zonasında 30-50 sm, orta qurşaq zo-
nasında 50-75 sm, cənub zonada sə 100-120 sm 
dər nl kdə yerləş r. Armuda calanmış yaşlı armud 
ağacının kökü gövdədən 12 m-dək ətrafa yayıl-
dığı halda, heyvaya calanmış həm n armud sor-
tunun eyn  yaşda olan ağacının kökü gövdədən 3 
m kənarda yerləş r. Kök s stem  yerüstü h ssədən 
daha sürətlə gen şlən r (1, s.188-191).

Yaşlı ağacın kök s stem n n d ametr  yerüstü 
h ssən n d ametr ndən 1,5-2 dəfə, bəzən daha artıq 
olur. Yabanı almaya calanmış yaşlı, məhsul verən 
sarı-s nap alma sortundan olan ağacın köklər n n 
ümum  uzunluğu  2,7 k lometr olub, burada tor-
pağa şaqul  gedən köklər n ümum  uzunluğu 1,6 
k lometr, üfüq  köklər n ümum  uzunluğu 1,1 km 
olmuşdur. Gəncə şəra t ndə b r ll k g las  ağacının 
köklər  150 sm-dək dər nl yə şləy r, köklər n tut-
duğu sahən n rad usu sə 40-50 sm olur.

Kök s stem n  forması, adətən, sortun çət -
r n n formasına uyğun olur. Qənd l-S nap alma 
sortunun çət r  yığcam, p ram da formalı, S m -
renko renet  alma sortunun çət r  sə enl , ətrafa 
yayılandır. Qənd l-S nap alma sortunun qələm nə 
calanmış S m renko renet n n təs r  nət cəs ndə 
Qənd l-S nap ağacının kök s stem  gen şlən r. S -
m renko renet  qələm nə calanmış Qənd l-S nap 
alma sortunun təs r  nət cəs ndə S m renko renet  
ağacının kök s stem  p ram da formasını almışdır 
(1, s.191-192).
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B tk n n yerüstü h ssəs ndə olduğu k m , onun 
kök s stem ndə də l ərz ndə müxtəl f xarakterl  
anatom k, f z oloj , morfoloj  və s. dəy ş kl klər 
müşah də olunur. Kök torpağın opt mal şəra t nə 
meyl ed r, odur k , torpaqda opt mal şəra t  yarat-
maqla köklər  arzu olunan cəhətə yönəltmək olar. 
Torpaqda rütubət b tk n n tələb nə uyğun olduqda 
əm c  köklər normal böyüyür, yen lər  əmələ gəl r, 
rütubət çatışmadıqda əm c  köklər az və zə f olur, 
rütubət hədd ndən artıq olduqda havanın azlığın-
dan  köklər çürüyüb tələf olur. Köklər n yoğunlaş-
ması keç r c  toxumaların fəal yyət n  yüksəld r 
k , bu da kökün sorucu s stem  lə yarpaqlar ara-
sındakı q da maddələr mübad ləs n  yaxşılaşdırır. 

Zoğun, budağın böyümə d nam kasını, onun 
yaşını ll k həlqələrlə müəyyənləşd rmək olur. 
Kök zoğdan, budaqan fərqlənərək daha sürətlə bö-
yüyür, lak n kökdə ll k həlqə zə f göründüyündən 
onun yaşını təy n etmək çət n olur. B tk n n yerüs-
tü h ssəs ndən fərqlənərək onun kök s stem ndə tə-
b  n sb  sükunət dövrü yoxdur, o, normal şəra tdə 
l müddət ndə ardı kəs lmədən böyüyür, torpaqda 

yen sahələr tutur. Lak n torpağın səth nə yaxında 
yerləşən köklər rütubətlə təm n olunmayan şəra t-
də böyümələr n  dayandırmağa məcbur olur. Belə 
məcbur  sükunətdə olan köklər, rütubətlə təm n 
olunduqda böyümələr n  davam etd r rlər. əksər 
meyvə b tk lər n n torpağın 0-35 sm dər nl y ndə 
yerləşən köklər  yazda q da, rütubət və hava lə tə-
m n olunduqlarından, ntens v böyüyür. Torpağın 
bu qatı yazda rütubətlə təm n olunmadıqda kök-
lər n nk şafı zə fl əy r, torpağın bundan dər n qat-
larında yerləşən köklər  rütubətlə təm n olunduq-
larından, sürətlə böyüyürlər.  Köklər n böyüməs  
ql m şəra t ndən asılı olaraq şaxtalı rayonlarda 

şaxta başlayanadək kökün böyüməs , nk şafı da-
vam ed r. Cənubun st  rayonlarında kökün bö-
yüməs  nk şafı bütün l ərz ndə davam ed r. Yazda 
vegetas ya dövrü köklərdə tez başlayır, gec qurta-
rır. Şaxtalı rayonlarda sorucu köklər n böyüməs  
dövrü qısa, st  rayonlarda sə uzun olub, şaxtalar 
başlayanadək davam ed r (1, s.191-193).

Kök b tk nın ən yaşlı orqanlardan b r  hesab 
olunur və onun nk şaf nda hər b r müh t am l  
təs r göstərd y  k m  onun anatom k quruluşuda 
bu müh t am llər nə təs r göstərərək formalaşma-
ğa başlayır. Səp lən toxum cücərd kdə cücərt dən 

əvvəlcə m l kök s stem  əmələ gəl r. B tk n n kökü 
müxtəl f zonalardan və müxtəl f hüceyrə qrup-
larından barətd r. M l kök s stem n n böyümə-
s n n lk günlər ndə rüşeym kökündən və yalnış 
mer stem toxumalardan təşk l olunur. Kökün ən 
uc h ssəs nə böyümə konusu dey l r və böyümə 
konusu sə mer stem toxumalardan təşk l olu-
nur. Kök həm şə böyümə konusu lə uzanır. Kök 
uzandıqca torpağın müxtəl f st qamət nə yönəl r 
və uzanmaqda olan kök torpaqda müqav mətlərə 
rast gəl r. Kökün böyümə konusu zədələnməs n 
deyə onda üsküyəbənzər örtük toxuması əmələ 
gəlm şd r. Kök üsküyü b r-b r nə sıx yerləşm ş 
naz kd varlı tünd rəngl  canlı hüceyrələrdən ba-
rıtd r. Bu hüceyrə qatı torpaq h ssəc klər nə sür-
tülərək məhv olur və da m yen lər  lə əvəz olu-
nur. Kökün ucunun tələf olma dərəcəs  b tk n n 
b oloj  xüsus yyət ndən də asılıdır. Məsələn ar-
mud b tk s ndə köklər n uclarının və yan köklə-
r n tələf olması və yen  köklər n əmələ gəlməs  
sürətl , almada sə ləng olur. Tədq qatlar aparılan 
zaman d gər əlamət b tk  köklər n n m kroskop k 
quruluşunda özünü göstər r. Xüsus lədə mədən  
b tk lər n kök üsküyündə yerləşən hüceyrələr n 
qılafı yabanı b tk lər n kök üsküyü hüceyrələr n n 
qılafından daha naz k olması müəyyən ed lm şd r.

Kökün müxtəl f quruluşlu və müxtərl f funk-
s yalı zonalarından b r  kökün sorucu zonasıdır. 
Kökün sorucu zona böyümə zonasından yuxarıda 
yerləş r və burada b tk lər n növündən, b td y  tor-
pağın münb tl y ndən və s. d gər am llərdən asılı 
olaraq müxtəl f sayda əm c  tellər olur. Əm c  
tellər kökün səth ndən yanlara doğru uzanan hü-
ceyrələrd r. Hər əm c  tel kökün xar c  hüceyrələ-
r n n uzununa çıxıntısıdır. Başqa hüceyrələr k m  
kökün əm c  tellər n n hüceyrələr  də qılaf, s top-
lazma, nüvə və vakoullardan barətd r. Əm c  tel-
lər n uzunluğu 10–mm dən çox olmur, 10–15 gün 
yaşayır, sonra tələf olur. Əvəz ndə kökün səth ndə 
yerləşən hüceyrələrdən yen lər  əmələ gəl r. Əm -
c  tellər çox sıx yerləş r. Əm c  tellər nə qədər çox 
olsa b tk  o qədər yaxşı q dalanar. Məsələn mədə-
n  b tk  olan qarğıdalı b tk s n 18 mm 2 sahəs ndə 
700-ə qədər əm c  tellər olur k , bu da b tk nn tor-
pağın üst münb t qatındakı q da maddələr ndən 
daha səmərəl  st fadə ed b kökün uzanmasına 
təs r göstərən am llərdən b r  hesab olunmaqda-
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dır. Sorucu (fəal, əm c ) köklər ağac b tk lər ndə 
onların yaşından asılı olmayaraq küll  m qdarda 
əmələ gəl r. Məhsul verməyən cavan, çoxlu yar-
pağı olan ağac topladığı q dalı maddələrlə kök 
s stem n  təm n ed r. Odur k , köklər uzun müddət 
f z oloj  fəal yyətdə olur. Məhsulu verən ağacın 
q da maddələr  məhsula sərf olunduğundan soru-
cu köklər n sbətən zə f olur. Ağacda yarpaq əmələ 
gələnə qədər sorucu köklər eht yat q da maddələ-
r n n hesabına böyüyür. Yarpaq əmələ gəld kədn 
sonra toplanmış plast k maddələr n hesabına kök 
s stem  xüsus lə sorucu köklər sürətlə böyüyür  və 
artır. Kök normal şəra tdə vegetas ya dövründə 
fas lə lə 1-4 dəfə boy atır. Məhsul verən ağac-
larda məhsul olmayan ldə q da maddələr  kök 
s stem  tərəf ndən mən msən ld y ndən, kök s s-
tem  sürətlə böyüyür. Bol məhsul l ndə rütubət, 
q da maddələr  və hava lə təm n olunmuş ağacın 
kök s stem  normal böyüyür, çoxlu sorucu köklər 
əmələ gət r r. Sorucu köklər cənub rayonlarında 
8-9 ay, şaxtalı rayonlarda sə 3-5 ay müddət ndə 
fəal yyətdə olur (1, s.194).

Kökün uc h ssəs  və əm c  tellər n ümum  görünüşü

M kor za-bəz  b tk lər n köklər  lə ortaq 
həyat sürən, s mb oz (şər kl ) əlaqəs  nk şaf 
etd r lm ş göbələklərə ver lən addır. Bu cür 
həyat tərz  paraz t həyat sayılmır əks nə b tk  
köklər  lə göbələklər n müştərək həyatı sayə-
s ndə b tk n n müxtəl f müh t şəra t ndə yaşa-
masına kömək ed r. Bu ümum  həyat təb ət-
də çox akt vd r və ekos stemdə q da dövranı 
və b tk n n həyat qab l yyət n  davamlılığını 
təm n ed r. M kor zaların b tk yə təm n etd -
y  üstünlük torpaqdakı q da elementlər ndən 
daha təs rl  şək ldə faydalanma, b tk n n kök-
lər n n m kor zaya verd y  üstünlük sə ona 
həyat müh t  və yapışma səth  təm n etməs -
d r. Əgər tədq qata təqd m ed lm ş b tk  kök-
lər n n əm c  tellər və mədən  b tk  köklər n n 
əksər yyət ndə olan m kor za tellər  yoxdursa 
onda həm n b tk  köklər n n yabanı b tk lər n 
köklər nə a d olmasını söyləmək olar. Lak n 
təqd m ed lm ş b tk lər n köklər ndə əm c  
tellər kökün sorucu zonasında çoxluq təşk l 
etməs , m kor za tellər n n çox olması həm n 
b tk  köklər n n mədən  b tk  köklər  olmasını 
a d etmək olar.

Yuxarıda göstər lən tədq qatlarla bağlı b t-
k  köklər n n əksər hallarda məhv olmaması, 
məhv olmamamış kök s stem nə görə b tk lə-
r n yabanı və ya mədən  olması, hətta b tk lə-
r n növ və c ns mənsub yyət n n, hansı qütbdə 
və ya hansı rayonda b tməs  və s. təy n ed l-
məs  üçün ekspert za tədq qatları aparılır k , 
bu halda törəd lən c nayət n harada baş ver-
məs  və d gər ortaya çıxan sualları müəyyən 
etmək mümkündür. 
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Парвана Рустамова

РОЛЬ КОРНЕЙ НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ В РАЗЛИЧЕНИИ ДЛИНЫ,
ЦВЕТА И ДРУГИХ ПРИЗНАКОВ, А ТАКЖЕ РОЛЬ СЦЕНЫ

Резюме

Преступник использует различные обстоятельства, чтобы предотвратить торговлю людьми 
и место преступления. Уничтожение наземных частей растений в местах совершения престу-
пления имеет большое значение для того, какие группы растений (дикие или цивилизованные), 
корни растений находятся в хранилище корней. Эти исследования основаны на том факте, что 
большинство корней растений не уничтожаются в большинстве уголовных преступлений, а 
дикие и культивируются в соответствии с корневой системой, которая не была уничтожена, 
и даже для определения видов и рода растений, где совершается преступление, и так далее. 
можно определить другие возникающие вопросы.

Parvana Rustamova

THE ROLE OF SOME PLANT ROOTS TO DISTINGUISH BETWEEN LENGTH,
COLOR AND OTHER TRAITS, AND THE ROLE OF THE SCENE

Summary

The off ender uses a variety of circumstances to prevent the traffi  cking of persons and the crime 
scene. Destruction of the ground parts of plants in the places where the crime is committed is of great 
importance to which plant groups (wild or civilized), plant roots are in the storage of roots. These 
studies are based on the fact that most of the plant roots are not destroyed in most of the criminal 
off enses, and wild and cultivated according to the root system that has not been destroyed, and even 
for the determination of the species and genus of plants, where the crime is committed, and so on. it 
is possible to identify other emerging questions.
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Açar sözlər: əmək mühaf zəs  normaları, 
əmək mühaf zəs  qaydaları, əmək mühaf zəs  
standartları, əl llər n əməy
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правила охраны труда, стандарты охраны тру-
да, труд инвалидов
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“Ümumdünya nsan hüquqları Bəyannamə-
s ” (1948), “İqt sad , sos al və mədən  hüquqlar 
haqqında Beynəlxalq Pakt”da (1966), “Avropa 
Sos al Xart yası”nda (1961) və d gər beynəlxalq 
hüquq  aktlarda təsb t ed lm ş əmək hüququ 
müstəq ll k əldə etm ş respubl kamızın 1995-
c  l tar xl  Konst tus yasında davətəndaşın əsas 
sos al- qt sad  hüquqlarından b r  k m  öz əks n  
tapmışdır (1, s.14). Bu hüquq dövlət n hər b r 
vətəndaşınınöz yaşayışını, özünün sərbəst surət-
də seçd y , yaxud sərbəst surətdə razılaşdığı əmə-
y  lə təm n etmək mkanı yaratmasını fadə ed r. 
Azərbaycan Respubl kasının Konst tus yasında 
Azərbaycan dövlət n n demokrat k, hüquq , dün-
yəv  və un tar respubl ka elan ed lməs  cəm yyət 
həyatının bütün sahələr ndə əsaslı slahatların, o 
cümlədən hüquq  slahatların aparılmasına zə-
rurət yaratmışdır. Bu slahatların aparılması əmək 
qanunver c l y n  də əhatə etm şd  və 1 fevral 
1999-cu l tar x ndə Azərbaycan Respubl kası-
nın yen  Əmək Məcəlləs  qəbul ed lm şd . Bey-
nəlxalq hüquq normalarına və xar c  ölkələr n 
təcrübəs nə uyğun olaraq qəbul ed lm ş Azərbay-
can Respubl kasının Əmək Məcəlləs ndə əməy n 
azadlığı pr ns p nə müvaf q olaraq əmək hüququ-

nun sos al və qt sad  am llər  təsb t olunmuşdur.
Vətəndaş cəm yyət n n bərqərar ed lməs n  

Azərbaycan xalqının n yyət  k m  elan edən res-
publ kamızın yen  konst tus yasına uyğun olaraq 
demokrat k və hüquq  dövlət n qurulmasından 
sonra yen  qt sad  və ct ma  münas bətlər n for-
malaşdırılması k m  mürəkkəb b r vəz fə qarşıda 
durur. Bu vəz fələr n həll ed lməs  sə öz növbə-
s ndə şç lər n səmərəl  fəal yyət göstərməs n n 
təm n olunmasıdır. Bunun üçün şəgötürən lk 
növbədə Azərbaycan Respubl kası Əmək Məcəl-
ləs n n 54-cü maddəs n n tələb nə uyğun olaraq, 
əməy n mühaf zəs nə da r əmək şəra t n  təm n 
etməl d r (2, s.58).

Azərbaycan Respubl kası Əmək Məcəlləs n n 
3-cü maddəs ndə “əməy n mühaf zəs ”nə an-
layış ver lm şd r: əməy n mühaf zəs  - şç lər n 
təhlükəs z və sağlam şəra tdə şləmək hüququ-
nu təm n etmək məqsəd  lə bu Məcəllədə və d -
gər normat v hüquq  aktlarda, habelə kollekt v 
müqav lələrdə, saz şlərdə, əmək müqav lələr ndə 
nəzərdə tutulan texn k  təhlükəs zl k, san tar ya, 
g g yena, müal cə-prof lakt ka tədb rlər , norma-
ları və standartları s stem d r (2, s.25).

Hər kəs n təhlükəs z və sağlam şəra tdə ş-
ləmək hüququ konst tus on hüquqdur (1, s.14). 
Bu sahədə müəss sən n mülk yyətç s  və şəgö-
türən  şç lər n ş yerlər ndə əməy n mühaf zəs  
normalarının və qaydalarının yer nə yet r lməs nə 
b lavas tə cavabdehd rlər və Azərbaycan Res-
publ kası Əmək Məcəlləs n n 215-c  maddəs ndə 
nəzərdə tutulmuş tədb rlər n həyata keç r lməs n  
təm n etməl d rlər(2, s.148).

İşç lər n əməy n n mühaf zəs  hüququ qanun-
ver c l y n tələblər nə uyğun olaraq lazım  səv y-

NƏBİ ƏSGƏROV
Azərbaycan Respubl kası DİN- n Pol s Akadem yası “Mülk  hüquq” kafedrasının rə s ,
pol s polkovn k , h.ü.f.d., dosent, AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnst tutunun
doktorantı
UOT 349.2

ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ SAHƏSİNDƏ
QANUNVERİCİLİYİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ
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yədə təm n olunsa da, hesab ed r k k , əməy n 
mühaf zəs  sahəs ndə mövcud olan bəz  münas -
bətlər hüquq  tənz mləmədən kənarda qalır və ya 
həm n münas bətlər n tənz mlənməs  müəyyən 
z dd yyətlər n yaranmasına səbəb ola b lər. Bu da 
özlüyündə qanunver c l k s stem ndə müəyyən 
əlavə və ya dəy ş kl klər n aparılmasını zərur  
ed r. Onlardan b r  də Azərbaycan Respubl ka-
sının C nayət Məcəlləs d r. Ayrı-ayrılıqda həm n 
münas bətlərə nəzər yet rək:

1. “Əmək mühaf zəs  qaydalarını pozma” c -
nayət əməl n  tənz mləyən Azərbaycan Respub-
l kası C nayət Məcəlləs n n 162.1-c  maddəs ndə 
dey l r k ,  “texn k  təhlükəs zl k və ya əmək mü-
haf zəs n n başqa qaydalarına r ayət ed lməs  və-
z fəs  həvalə ed lm ş şəxs tərəf ndən bu qaydala-
rın pozulması nət cəs ndə eht yatsızlıqdan nsan 
sağlamlığına ağır və ya az ağır zərər vurularsa 
- k  m n manatdan üç m n manatadək m qdarda 
cər mə və ya k  lədək müddətə slah şlər  və ya 
b r lədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması 
və ya altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə lə cəzalandırılır” (3).

F kr m zcə, bu normanın adında və məzmu-
nunda qüsurlar mövcuddur. Belə k , Azərbaycan 
Respubl kası Əmək Məcəlləs n n 3-cü maddə-
s n n 11-c  h ssəs ndə “əməy n mühaf zəs ”nə 
ver lm ş anlayış baxımından, “əmək mühaf zəs  
qaydaları” müddəası, “əmək mühaf zəs  norma-
ları” və “əmək mühaf zəs  standartları” anlayışını 
əhatə etm r. D gər tərəfdən Azərbaycan Respub-
l kası C nayət Məcəlləs n n 162.1-c  maddəs ndə 
“...əmək mühaf zəs n n başqa qaydalarına r ayət 
ed lməs  vəz fəs  həvalə ed lm ş şəxs tərəf ndən 
bu qaydaların pozulması nət cəs ndə eht yatsız-
lıqdan nsan sağlamlığına ağır və ya az ağır zərər 
vurularsa” sözünün mənasına d qqətlə yanaşsaq, 
belə eht mal ed l r k , bu c nayət əməl n n subyek-
t  əməy n mühaf zəs  qaydalarına əməl ed lməs  
vəz fəs n  cra etməl  olan elə şç n n özü olacaq-
dır.  Normada həmç n n, əməy n mühaf zəs n n 
pozulması nət cəs ndə şç n n peşə xəstəl y nə 
tutulması müddəası da müəyyən ed lməm şd r. 
Sonuncu lə əlaqədar analoj  normaBelarus Res-
publ kası C nayət Məcəlləs n n 306-cı maddəs -

n n I h ssəs ndə məsul yyət nəzərdə tutulmuşdur 
(4). Zənn m zcə,bunu nəzərə alaraq, Azərbaycan 
Respubl kası C nayət Məcəlləs n n 162-c  mad-
dəs n n adında və məzmununda aşağıdakı dəy -
ş kl y n aparılmasını məqsədəmüvaf q hesab et-
mək olar:

“Maddə 162. Əməy n mühaf zəs  tədb rlər -
n n pozulması

162.1. Əməy n mühaf zəs tədb rlər n n ye-
r nə yet r lməs nə cavabdeh vəz fəl  şəxs tərə-
f ndən əməl ed lməməs  nət cəs ndə eht yatsız-
lıqdan nsan sağlamlığına ağır və ya az ağır 
zərər vurularsa, həmç n n peşə xəstəl y n n 
yaranmasına səbəb olarsa –“

2. Professor Alış Qasımov haqlı olaraq qadın-
ların, yaşı 18-dən az olan şəхslər n və əl llər n 
əməy ndən st fadə lə bağlı münas bətlər n tən-
z mlənməs n  əməy n mühaf zəs  nst tutuna a d 
etm şd r. Təqd rəlay q hal odur k , o, Azərbaycan 
Respubl kasının Əmək Məcəlləs nə “Əl llər n 
əməy ”nə həsr olunmuş хüsus  b r fəsl n daх l 
ed lməs n  məqsədəmüvaf q hesab ed r (5, s.523-
538). Zənn m zcə, belə olan halda Azərbaycan 
Respubl kası Əmək və Əhal n n Sos al Müdaf əs  
Naz rl y  kolleg yasının 23 yul 1997-c  l tar xl  
26-6 nömrəl  qərarı lə təsd q ed lm ş “Əl llər n 
əməy ndən st fadə üçün xt saslaşmış ş yerlər -
n n standartları haqqında Nümunəv   Əsasnamə”-
n n əl llər n əməy ndən st fadən n xüsus yyətlər  
h ssəs ndə bəz  müddəalarının qeyd olunan fəs l-
də əks etd r lməs   də daha səmərəl  olardı(6).

Qanunver c l k orqanı tərəf ndən də qadın-
ların, yaşı 18-dən az olan şəхslər n və əl llər n, 
əməy ndən st fadə ed lməs  b r növ “xüsus ləş-
d r l r”. Əmək münas bətlər ndə ayrı-seçk l y n 
yolver lməzl y  müddəası təsb t olunmuş Azər-
baycan Respubl kası Əmək Məcəlləs n n 16-cı 
maddəs n n II h ssəs ndə dey l r k , qadınlara, 
əl llərə, yaşı 18-dən az olan və sos al müdaf əyə 
eht yacı olan d gər şəxslərə əmək münas bətlər n-
də güzəştlər n, mt yazların və əlavə təm natların 
müəyyən ed lməs  ayrı-seçk l k hesab ed lm r 
(2, s.37).Lak n göstər lən kateqor yaya a d olan 
şəxslər n mənafelər n n müdaf əs  d gər hüquq 
sahələr  lə tam qorunmur. Məsələn, Azərbaycan 
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Respubl kası C nayət Məcəlləs n n 164-cü mad-
dəs ndə “qadının ham ləl y nə və ya h mayəs n-
də üç yaşınadək uşağı olmasına görə, həmç n n 
k ş  üç yaşınadək uşağını təkbaşına böyütdüyünə 
görə onunla əmək müqav ləs n  əsassız ləğv etmə 
- ...” əməl nə görə məsul yyət müəyyənləşd r l-
m şd r (7).

Göründüyü k m , c nayət məcəlləs ndə şəxs n 
əl l olma və ya 18 yaşdan  aşağı olması və d gər 
səbəblərə görə əsassız olaraq əmək müqav ləs n  
şəgötürən tərəf ndən ləğv etməyə görə məsul y-

yət nəzərdə tutulmamışdır.
Hesab ed r k k , qeyd olunan normanın (CM-

n 164-cü mad.) özündə də müəyyən çatışmaz-
lıqlar mövcuddur. B r nc s , həm n normada 
“ham lə və ya üç yaşına çatmamış uşağı olması 
səbəb nə görə qadınla əmək müqav ləs n n bağ-
lanmasından əsassız mt na etmə” əməl  c nayət 
hesab olunmamışdır. Azərbaycan Respubl kası 
Əmək Məcəlləs n n 240-cı maddəs n n I h ssə-
s ndə təsb t olunmuşdur k , ham lə və ya üç yaşı-
na çatmamış uşağı olması səbəb nə görə qadınla 
əmək müqav ləs n n bağlanmasından mt na et-
mək yolver lməzd r (2, s.163).Rus ya Federas -
yası C nayət Məcəlləs n n 145-c  (8), Qazaxıstan 
Respubl kası C nayət Məcəlləs n n 152-c  (9), 
Özbək stan Respubl kası C nayət Məcəlləs n n 
148-c  (10) və Qırğızıstan Respubl kası C nayət 
Məcəlləs n n 144-cü maddələr ndə (11) “ham lə 
və ya üç yaşına çatmamış uşağı olması səbəb nə 
görə qadınla əmək müqav ləs n n bağlanmasın-
dan əsassız mt na etmə” əməl nə görə məsul y-
yət nəzərdə tutulmuşdur.

İk nc s , Azərbaycan Respubl kası C nayət 

Məcəlləs n n 164-cü maddəs ndə “...həmç n n 
k ş  üç yaşınadək uşağını təkbaşına böyütdüyünə 
görə...” fadəs ndə şləd lən “k ş ” anlayışı uşa-
ğın doğma atasını və ya k ş  c ns ndən olan d -
gər şəxslər  (övladlığa götürən , qəyyumu və s.) 
nəzərdə tutduğu aydın dey ld r.

Təhl l olunanları nəzərə alaraq, Azərbaycan 
Respubl kasının C nayət Məcəlləs n n 164-cü 
maddəs ndə aşağıdakı məzmunda əlavə və dəy -
ş kl y n aparılması məqsədəmüvaf q hesab ed lə 
b lər: 

“Maddə 164. Əmək qanunver c l y n n po-
zulması

164.0. Əmək qanunver c l y n n pozulması-
na, yən :

164.0.1. qadının ham ləl y nə və ya h mayə-
s ndə üç yaşınadək uşağı olmasına;

164.0.2. atanın (övladlığa götürən n, qəyyu-
mun və s.) üç yaşınadək uşağı təkbaşına bö-
yütdüyünə;

164.0.3. əl l n əl ll y nə;
164.0.4. 18 yaşından aşağı olan şəxs n az-

yaşlı olduğuna və ya əmək vərd şlər n n, yaxud 
peşəkarlıq səv yyəs n n aşağı olmasına görə 
onunla əmək müqav ləs n  əsassız ləğv etmə və 
ya əmək müqav ləs n n bağlanmasından əsas-
sız mt na etmə-“

F kr m zcə, yuxarıda qeyd olunanlar əməy n 
mühaf zəs n n hüquq  tənz m  problemlər n n 
mövcudluğunu göstər r. Hesab ed r k k , göstə-
r lənlər n qanunver c l yə dax l ed lməs  şç lər n 
təhlükəs z və sağlam şəra tdə şləmək hüququnu 
daha da möhkəmlənd rər,  onların fərd  r fah ha-
lını yüksəldərd .
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Наби Аскеров

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНАДЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА 

Резюме

В данной статье указана необходимость совершенствованиязаконодательствав сфере охра-
ны труда. Был проведензаконодательных актов ряда зарубежных стран, а также указана це-
лесообразность проведения дополнений и изменений в Трудовой кодекс и Уголовный кодекс 
Азербайджанской Республики.  

Nebi Asgerov

IMPROVING OF LEGISLATION IN THE FIELD OF LABOR PROTECTION

Summary

This article shows the necessity of legislative improvement in the fi eld of labor protection in the 
legislation of the Republic of Azerbaijan. It was considered reasonable to review the legislative acts 
of a number of foreign countries and make amendments and additions to the Labor Code and the 
Criminal Code of the Republic of Azerbaijan.
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Açar sözlər: un versal yur sd ks ya, Cenev-
rə Konvens yaları, Beynəlxalq Məhkəmə, bey-
nəlxalq human tar hüququn c dd  pozuntuları, 
c nayət yur sd ks yasından mmun tet 

Keywords: universal jurisdiction, Gene-
va Conventions, International Court of Justice, 
gross violations of International Humanitarian 
Law, immunity from criminal jurisdiction 

Ключевые слова: универсальная юрис-
дикция, Женевские Конвенции, Междуна-
родный Суд, серьёзные нарушения междуна-
родного гуманитарного права, иммунитет от 
уголовной юрисдикции  

C nayət yur sd ks yasının növlər ndən olan 
un versal yur sd ks yaya görə stən lən dövlət n 
məhkəməs  müəyyən ağır c nayətlər törətm ş 
şəxslər , bu c nayətlər n hansı dövlət n əraz s n-
də törəd lməs ndən, o cümlədən c nayət törətm ş 
şəxs n və ya zərərçəkm ş n vətəndaşlığından asılı 
olmayaraq c nayət məsul yyət nə cəlb edə b lər. 
Başqa sözlə, un versal yur sd ks ya məhkəmələrə, 
törəd lm ş c nayətlə məhkəmən n mənsub olduğu 
dövlət arasında heç b r formal əlaqə olmadıqda 
belə, müəyyən ağır c nayət törətm ş şəxslər  mü-
hak mə etmək hüququ ver r. Un versal yur sd k-
s ya pr ns p  b r qayda olaraq bütünlükdə dünya 
b rl y  üçün təhlükə yaradan mühar bə c nayət-
lər nə, soyqırım c nayət nə, bəşər yyət əleyh nə 
olan c nayətlərə və b r sıra d gər ağır c nayətlərə 
münas bətdə tətb q ed l r. 

Un versal yur sd ks ya pr ns p n n nk şafında 
müqav lə hüquq normaları və beynəlxalq məh-
kəmələr n qərarları lə yanaşı, ayrı-ayrı dövlətlə-
r n qanunver c l y  və məhkəmə təcrübəs n n da 
xüsus  rolu var. 

Belə dövlətlərdən b r  Belç kadır. 
Belç kanın 1993-cü ldə qəbul ed lm ş və 10 

fevral 1999-cu ldə sə düzəl şlər olunmuş “Bey-
nəlxalq human tar hüququn c dd  pozuntularının 
cəzalandırılması haqqında”Qanunu un versal yu-
r sd ks yanın tətb q n  nəzərdə tutan ən mükəm-
məl qanunver c l k aktı hesab ed lə b lər. Bu qa-
nun 2003-cü ldə qüvvədən düşsə də, un versal 
yur sd ks ya pr ns p n n təkamülündə onun əhə-
m yyət n  danmaq mümkün dey l. 

Sözü gedən qanun dörd şərt  mərhələdən keç-
m şd r [1; 2; 3]: 1993-cü l – qanunun qəbul ed l-
məs ; 1999-cu l – qanuna lk, həm də mütərəqq  
düzəl şlər n ed lməs  və onun tətb q  da rəs n n 
gen şlənd r lməs ; 2003-cü l n aprel  – qanuna 
k nc  dəfə düzəl şlər n ed lməs  və onun tətb q  

da rəs n n məhdudlaşdırılması və nəhayət, 2003-
cü l n avqust ayı – qanunun ləğv ed lməs . 

16 yun 1993-cü ldə qəbul ed lm ş “12 avqust 
1949-cu l tar xl  Cenevrə Konvens yaları və 8 
yun 1977-c  l tar xl  I və II Protokolların c dd  

pozuntularının cəzalandırılması haqqında”Qanun 
məhkəmələrə Cenevrə Konvens yaları, həmç n n 
I və II Protokolların c dd  pozuntularına müna-
s bətdə un versal yur sd ks yanın tətb q ed lməs  
səlah yyət n  ver rd . Qanunun lk n redaks yası 
yalnız mühar bə c nayətlər nə münas bətdə un -
versal yur sd ks yanın tətb q n  nəzərdə tuturdu. 

1999-cu l 10 fevral tar x ndə Qanuna dəy -
ş kl klər ed lm ş və o, “Beynəlxalq human tar 
hüququn c dd  pozuntularının cəzalandırılma-
sı haqqında” Qanun adlandırılmışdır. Yen  qa-
nun əvvəlk  qanunun tətb q  da rəs n  gen şlən-
d rərək, un versal yur sd ks yanın tətb q ed ld y  
c nayətlər n da rəs nə soyqırım (1-c  maddən n 
1-c  bənd ) və nsanlıq əleyh nə olan c nayətlər  

İLYAS QULİYEV
Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrasının dissertantı
UOT  341.4

UNİVERSAL YURİSDİKSİYA PRİNSİPİNİN
İNKİŞAFINDA DÖVLƏTLƏRİN QANUN VERİCİLİYİ
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(1-c  maddən n 2-c  bənd ) də a d etm şd r. 1-c  
maddən n 3-cü bənd  sə un versal yur sd ks ya 
pr ns p n n tətb q ed ld y  mühar bə c nayətlər -
n n da rəs n  müəyyən ed rd . 

Qanun nəzərdə tutulmuş c nayətlər n törə-
d lməs nə görə maks mum ömürlük azadlıqdan 
məhrum etmə növündə cəza müəyyən ed r, bu 
c nayətlər n yalnız craçıları dey l, eyn  zaman-
da köməkç lər , təhr kç lər  və təşk latçılarının 
da cəzalandırılmasını nəzərdə tuturdu. 5-c  mad-
dən n 1-c  bənd  c dd  pozuntunun törəd lməs nə 
haqq qazandırmaq üçün s yas , hərb  və ya m ll  
maraqlardan və ya zərurətdən st fadən  st sna 
ed rd . Qanunun mühüm müddəalarından b r  
5-c  maddən n 2-c  bənd  d . Burada b ld r l rd  
k , yuxarı vəz fəl  şəxslər tərəf ndən əmr n ver l-
məs  soyqırım, nsanlıq əleyh nə c nayətlər, Ce-
nevrə Konvens yaları və ya Protokolların c dd  
pozuntularına görə məsul yyət  aradan qaldıran 
hal hesab oluna b lməz. Bununla yanaşı, qanunun 
5-c  maddəs n n 3-cü bənd nə görə rəsm  şəxs n 
mal k olduğu mmun tet bu qanunun tətb q ed l-
məs n n qarşısını almır. Qanunun 8-c  maddəs n-
də sə qeyd olunurdu k , məsul yyətə cəlbetmə 
müddətlər  bu qanunun 1-c  maddəs ndə nəzərdə 
tutulmuş pozuntulara münas bətdə tətb q ed lm r. 

Qanunun 7-c  maddəs ndə göstər l rd  k , bu-
rada nəzərdə tutulmuş bütün pozuntulara müna-
s bətdə un versal yur sd ks ya tətb q ed l r - bu 
maddən n b r nc  bənd nə görə, harada törəd l-
məs ndən asılı olmayaraq, Belç ka məhkəmələr  
bu qanunda nəzərdə tutulmuş bütün pozuntularla 
bağlı şlərə baxacaq. 

Qanunun 9-cu maddəs n n 3-cü bənd nə görə 
qeyd olunan c nayətlərdən zərər çəkd y n  dd a 
edən stən lən şəxs n c nayət ş  başlamaq barədə 
mürac ət etmək hüququ vardır. Qeyd edək k , b r 
çox başqa ölkələr n, xüsus lə Avstral ya, Alman -
ya, Kanada qanunver c l y nə görə bu hüquq yal-
nız al  (federal) prokurorluq orqanlarına a dd r. 

Göründüyü k m , un versal yur sd ks ya lə 
bağlı beynəlxalq adət və müqav lə hüququnun 
ən mütərəqq  müddəalarını özündə əks etd rən 
Belç ka qanunver c l y  əsl ndə bu sahədə bütün 
dünya dövlətlər  üçün nümunə rolunda çıxış ed r-
d . Bu qanun əsasında Belç ka məhkəmələr nə b r 
sıra mürac ətlər ed lm ş və bu mürac ətlərlə bağlı 

c nayət şlər  həyata keç r lm şd r.    
1995-c  l n fevral ayında Ruandada II Proto-

kolun pozulması və beynəlxalq hüquqa görə c -
nayət hesab olunan d gər əməllər n törəd lməs  
faktı lə bağlı Belç kada 1993-cü l qanunu əsa-
sında c nayət ş  başlanmış və üç ruandalı – El e 
Ndayambaje, Jozef Kanyabaş  və Alfons H qan -
ro həbs ed lm şd r. 

Başqa b r Ruanda vətəndaşı V nsent Ntez -
mana 6 aprel və 27 may 1994-cü l tar xlər ndə 
Ruandanın Butare prefekturasında Cenevrə Kon-
vens yalarının, həmç n n I və II Protokolların 
c dd  pozuntularını törətd y nə görə 22 yul 1996-
cı ldə Brüssel n B r nc  İnstans ya Tr bunalının 
40-cı Palatası tərəf ndən məhkum ed lm şd r. 

2000-c  l n yun ayında Brüssel n andlılar 
məhkəməs  1993-cü l qanunu əsasında bey-
nəlxalq s lahlı münaq şə dövründə mühar bə 
c nayətlər  və beynəlxalq hüquqa görə c nayət 
hesab olunan d gər əməllər törətməkdə təqs rl  
b l nən Alfons H qan ronu 20 l, S sterGertrud-
Mukanqanqonu 15 l, S sterJülyenK z tonu sə 
12 l müddət nə azadlıqdan məhrum etm şd r. 

6 noyabr 1998-c  ldə Belç kada yaşayan Ç l  
vətəndaşı Aq lar D az və d gərlər  Ç l n n sa-
b q prez dent  Auqusto P noçet barədə ş kayət 
edərək, onu Belç kanın 1993-cü l qanunu lə 
nəzərdə tutulmuş c nayətlər  törətməkdə tt ham 
etm şlər. Bu zaman P noçet Böyük Br tan yada 
məhkəmən n İspan yanın onun ekstrad s yası lə 
bağlı çıxaracağı qərarı gözləy rd . Belç kalı ha-
k m Dan elVandermeerx ş lə bağlı b r neçə mü-
hüm suala cavab verməl  oldu. İlk növbədə m-
mun tet məsələs n  araşdıran hak m belə qərara 
gəld  k , P noçet dd a olunan c nayətlərlə bağlı 
mmun tetdən st fadə edə b lməz. İk nc  məsələ 

1993-cü l qanununun dd a olunan c nayətlərə 
tətb q ed lə b lməs  məsələs  d . Bu qanun yal-
nız s lahlı münaq şələr dövründə törəd lən mü-
har bə c nayətlər nə münas bətdə tətb q ed l rd  
və ş üzrə araşdırmanı həyata keç rən hak m belə 
qərara gəld  k , həm n dövrdə Ç l də dax l  s lah-
lı münaq şə olmamışdır və beləl klə, 1993-cü l 
Belç ka qanunu bu c nayətlərə münas bətdə tət-
b q ed lə b lməz. Lak n dd a olunan c nayətlə-
r n nsanlıq əleyh nə c nayətlər olması nət cəs nə 
gəlm ş hak m b ld rm şd r k , hətta m ll  qanun-
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ver c l klə müəyyən ed lməd kdə belə, məhkəmə 
Ç l də törəd lm ş nsanlıq əleyh nə olan c nayət-
lərə münas bətdə un versal yur sd ks yanı həya-
ta keç rə b lər. O, f kr n  belə zah etm şd r k , 
“beynəlxalq adət hüququnda nsanlıq əleyh nə 
c nayət törətməkdə şübhə ed lən bütün şəxslərə 
münas bətdə un versal yur sd ks yanın tətb q n n 
mümkünlüyünü tanıyan və belə şəxslər  bütün 
hallarda təq b etmək və mühak mə etmək üçün 
m ll  hak m yyət orqanlarına səlah yyət verən 
juscogens qayda mövcuddur [4]”. Bununla yana-
şı o, bu qaydanın Belç ka əraz s ndə b rbaşa tət-
b q oluna b lməs  qərarına gəlm şd r. Bu, öz-özlü-
yündə çox maraqlı b r nət cəd r. Belə k , belç kalı 
hak m məhkəmən n yur sd ks yasını müəyyən 
etmək üçün ölkə qanunver c l y nə dey l, b rbaşa 
beynəlxalq adət hüququna st nad etm şd r. Prak-
t kada belə hallara az rast olunur. Yur sd ks yanı 
müəyyən etd kdən sonra hak m P noçet n həbs  
lə bağlı qərar qəbul etm ş və onun ekstrad s yası 

üçün Böyük Br tan yaya mürac ət etm şd r. La-
k n sonradan Br tan ya hak m yyət  müal cə al-
ması üçün P noçet  azad etm ş və o, dərhal Ç l yə 
qayıtmışdır.  

Belç kada un versal yur sd ks yanın tətb q  lə 
bağlı şlərdən b r  də Yerod a ş  olmuşdur. Bu ş 
yüksək dövlət vəz fəs  tutan şəxslər n un versal 
yur sd ks ya əsasında xar c  dövlət tərəf ndən 
təq b olunmaqdan mmun tetə mal k olub-olma-
dığı məsələs n n müəyyən ed lməs  baxımından 
çox böyük əhəm yyət kəsb etm şd r. 

11 aprel 2000-c  ldə Brüssel n B r nc  İns-
tans ya Tr bunalının hak m  nabsent a Abdulaye 
Yerod a Ndombas n  1949-cu l Cenevrə Kon-
vens yaları və ona Əlavə Protokolların c dd  po-
zuntularını və nsanlıq əleyh nə c nayətlər törət-
məkdə tt ham edərək ona qarşı beynəlxalq həbs 
order  verm şd r. Həbs order  İnterpol vas təs lə 
beynəlxalq səv yyədə yayılmışdır. Həbs haqqın-
da qərarın ver ld y  zaman Yerod a Konqonun 
xar c  şlər naz r  d . Yerod anın tt ham ed ld -
y  əməllər Belç kanın 1993-cü l tar xl  qanunu 
və bu qanuna 1999-cu ldə ed lm ş düzəl şlərə 
uyğun olaraq c nayət hesab ed l rd . 17 oktyabr 
2000-c  ldə Konqo Beynəlxalq Məhkəməyə mü-
rac ət edərək Belç ka Krallığının 11 aprel 2000-c  
l tar xl  beynəlxalq həbs qərarını ləğv etməs n  

tələb edən qərar qəbul etməy  xah ş etm şd r. 
Məhkəmə başlanğıcdan qeyd etm şd r k , bey-

nəlxalq hüquqda qət  olaraq müəyyən ed lm şd r 
k , d plomat k və konsul agentlər  k m  dövlətdə 
yüksək vəz fə tutan bəz  şəxslər, məsələn, dövlət 
başçısı, hökumət başçısı və xar c  şlər naz r  d -
gər dövlətlər n mülk  və c nayət yur sd ks yasın-
dan mmun tetə mal kd rlər. 

Məhkəmə daha sonra b ld rm şd r k , bey-
nəlxalq adət hüququnda xar c  şlər naz rlər nə 
ver lən mmun tetlər şəxs  fayda üçün dey l, mü-
vaf q dövlət n adından öz funks yalarını səmərəl  
surətdə həyata keç rmələr n  təm n etmək üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. Məhkəmə xar c  şlər na-
z r  tərəf ndən cra ed lən funks yaların təb ət n  
nəzərdən keç rm ş və belə b r nət cəyə gəlm şd r 
k , bu funks yalar elə b r xarakter daşıyır k , öz 
vəz fəs n  cra edən bütün müddət ərz ndə xar c  
şlər naz r  başqa dövlətdə olarkən c nayət yur s-

d ks yasından tam mmun tetdən st fadə ed r [5, 
para. 55]. 

Məhkəmə həmç n n b ld rm şd r k , o, döv-
lətlər n prakt kasını, o cümlədən m ll  qanun-
ver c l y , Böyük Br tan yanın Lordlar Palatası 
(P nochetcase, 24 mart 1999-cu l) və Fransanın 
Kassas ya Məhkəməs  (Qaddaf case, 13 mart 
2001-c  l) də dax l olmaqla yüksək m ll  məh-
kəmələr n mövcud olan b r neçə qərarını nəzər-
dən keç rm ş və bu prakt kadan belə b r nət cə 
çıxara b lməm şd r k , beynəlxalq adət hüququ 
mühar bə c nayət  və ya nsanlıq əleyh nə c nayət 
törətməkdə şübhə ed lən fəal yyətdə olan xar c  
şlər naz rlər n n c nayət yur sd ks yasından olan 
mmun tet ndən hər hansı b r st sna müəyyən 

ed r. 
Eyn  zamanda, məhkəmə vurğulamışdır k , 

fəal yyətdə olan xar c  şlər naz r n n st fadə et-
d y  mmun tet o demək dey ld r k , onlar ağır-
lığından asılı olmayaraq, törətd klər  c nayətlərə 
münas bətdə cəzasızlıqdan faydalana b lərlər. 
Yur sd ks onal mmun tet yalnız müəyyən dövr 
və ya müəyyən əməllərə münas bətdə təq b  qa-
dağan edə b lər; o, a d olduğu şəxs  c nayət məsu-
l yyət ndən tam azad edə b lməz. Məhkəmə xü-
sus lə qeyd etm şd r k , belə şəxslər (fəal yyətdə 
olan xar c  şlər naz rlər ) öz məhkəmələr  tərə-
f ndən, təms l etd klər  dövlət onların mmun tet-
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lər n  götürdüyü halda, həmç n n xar c  şlər na-
z r  vəz fəs ndən getd y  və beləl klə, beynəlxalq 
hüquqla ona ver lən mmun tetlərdən st fadə edə 
b lməd y  halda xar c  ölkə məhkəmələr  tərəf n-
dən, nəhayət, müvaf q yur sd ks yaya mal k olan 
beynəlxalq c nayət məhkəmələr  tərəf ndən c -
nayət məsul yyət nə cəlb oluna b lərlər [12, 38]. 

Beləl klə, Beynəlxalq məhkəmə ş üzrə 2002-
c  l n fevral ayında qəbul etd y  qərarda qət et-
m şd r k , “AbdulayeYerod aNdombas yə qarşı 
11 aprel 2000-c  ldə ver lm ş həbs haqqında qərar 
və onun beynəlxalq səv yyədə yayılması Belç ka 
Krallığının Konqo Demokrat k Respubl kasına 
qarşı hüquq  öhdəl y n  pozması deməkd r, belə 
k , bu qərar Konqo Demokrat k Respubl kasının 
fəal yyətdə olan xar c  şlər naz r n n beynəlxalq 
hüquqa əsasən c nayət yur sd ks yasından st -
fadə etd y  mmun tetə və toxunulmazlığa z dd 
ged r”. Məhkəmə eyn  zamanda qərara gəlm ş-
d r k , “Belç ka Krallığı öz seçd y  yolla 11 aprel 
2000-c  l həbs qərarını ləğv etməl  və qərarın ya-
yıldığı dövlətlərə bu barədə məlumat verməl d r 
[5, para. 78]”.

Beynəlxalq Məhkəmən n bu qərarı Belç ka 
qanunver c l y nə k nc  dəfə düzəl şlər ed lmə-
s n  şərtlənd rm şd r. Bu düzəl ş, lk növbədə, 
fəal yyətdə olan dövlət rəsm lər n n mmun tet  
lə bağlı olmuşdur. Belə k , 1999-cu l qanununa 

əsasən şəxs n hər hansı vəz fə tutması onu mü-
har bə c nayətlər , soyqırım və nsanlıq əleyh nə 
c nayətlərə görə məsul yyətdən azad edə b lməz-
d . Lak n 23 aprel 2003-cü ldə “Beynəlxalq hu-
man tar hüququn c dd  pozuntularının cəzalandı-
rılması” haqqında 1993-cü l qanununa ed lm ş 
düzəl şdə qeyd ed l rd  k , “beynəlxalq hüquq 
lə müəyyən ed lm ş hallar st sna olmaqla, şəx-

s n tutduğu vəz fəs ndən rəl  gələn beynəlxalq 
mmun tet  bu qanunun tətb q nə mane olmur”. 

Başqa sözlə, artıq qanuna görə xar c  ölkələr n 
müəyyən yüksək vəz fə tutan rəsm lər  vəz fədə 
qaldıqları müddətdə qanunda nəzərdə tutulmuş 
c nayətlərlə bağlı Belç ka məhkəmələr  qarşısın-
da mmun tetdən st fadə ed rd lər. 

Lak n Belç ka qanununa 2003-cü l düzəl şlər  
sadəcə mmun tet məsələs  lə bağlı olmamışdır. 
Məsələ burasındadır k , un versal yur sd ks ya-
nın tətb q  lə bağlı ən təkm l qanunver c l y n 

Belç kada olması bu dövlət n məhkəmələr  qar-
şısında qaldırılan dd aların həddən z yadə artıq-
lığına səbəb olmuşdur. Bu dd aların əksər yyət  
sə xar c  ölkələr n yüksək vəz fəl  rəsm lər nə 

qarşı yönəl rd . 2003-cü l düzəl şlər nə qədər 
Belç ka məhkəmələr nə Mavr tan ya prez den-
t  MauyauldS d’Ahmed Taya, İraq prez dent  
Səddam Hüseyn, İsra l n baş naz r  Ar elŞaron, 
F l D ş  Sah l n n prez dent  LorenQbadqo, Ru-
anda prez dent  PolKaqame, Kuba prez dent  
F delKastro, Mərkəz  Afr ka Respubl kasının 
prez dent  Anj-Fel ksPatasse, Konqo Respubl -
kasının prez dent  Den sSassuNquesso, Fələst n 
Muxtar yyət n n rəhbər  Yas rƏrəfat, Çadın sa-
b q prez dent  H sseneHabre, Ç l n n sab q pre-
z dent  AuqustoP noçet, İranın sab q prez dent  
Haş m  Rəfsəncan , Mərakeş n sab q dax l  şlər 
naz r  Dr sBasr , ABŞ-ın prez dent  Corc Buş 
və d gərlər  barədə ş kayətlər ed lm şd r [6]. Bu 
sə Belç ka lə b r sıra dövlətlər, xüsus lə ABŞ 

arasında d plomat k qalmaqalların yaranması-
na səbəb olmuşdur. İlk əvvəl Belç ka rəsm lər  
qanunver c l y  ləğv etməyəcəklər n , hətta ona 
dəy ş kl k belə olunmayacağını b ld rsələr də (27 
avqust 2001-c  ldə Belç kanın baş naz r  Qay 
Verhofstadt b ld rm şd r k , qanuna dəy ş kl k 
ed lməs ndən söhbət belə gedə b lməz, əks nə 
Belç ka d gər dövlətlərə öz qanunver c l klər n  
dəy şd rməy  təkl f edərd ), artan təzy qlər nət -
cəs ndə 2003-cü l n aprel ayında qanuna düzə-
l şlər ed ld . Düzəl şlərə görə zərərçəkm ş şəxslə-
r n b rbaşa məhkəmələrə mürac ət etmək hüququ 
məhdudlaşdırılır və Belç ka hökumət nə bəz  
şlər  başqa dövlətlərə təhv l vermək mkanı ve-

r l rd . Belə k , yen  düzəl şlərə görə zərərçəkm ş 
şəxs yalnız o zaman məhkəməyə b rbaşa müra-
c ət edə b lərd  k , ş lə Belç ka arasında hansısa 
b rbaşa əlaqə olsun. Başqa sözlə, bu zaman ya 
şübhə ed lən şəxs n Belç ka əraz s ndə olması, 
ya c nayət n Belç ka əraz s ndə törəd lməs , ya 
şübhə ed lən şəxs n Belç ka vətəndaşı olması, ya 
da zərərçəkm ş şəxs n Belç ka vətəndaşı olması 
və ya c nayət törəd lənə qədər azı üç l ərz ndə 
Belç ka əraz s ndə yaşaması tələb olunurdu. Bu 
şərtlər olmadıqda zərərçəkm ş şəxs b rbaşa məh-
kəməyə mürac ət edə b lməzd . Belə halda yal-
nız baş prokuror məhkəmə qarşısında c nayət ş  



POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 1 (21), 2019

116

qaldırılması lə bağlı vəsatət rəl  sürə b lərd . 
Lak n aşağıda sadalanan dörd haldan hər hansı 
b r  mövcud olan zaman baş prokuror məhkəmə 
qarşısında heç b r vəsatət qaldırmırdı: ş kayə-
t n açıq-aşkar əsassız olması; ş kayətdə törəd l-
məs  dd a olunan c nayət n Belç ka qanununda 
nəzərdə tutulmaması; ş kayətə baxılmasının Bel-
ç ka məhkəmələr n n səlah yyət ndə olmaması 
(məsələn, mmun tet lə bağlı olaraq); nəhayət, 
“ədalət mühak məs n n maraqları” və Belç kanın 
öz beynəlxalq öhdəl klər nə hörmət etməs  lə 
bağlı olaraq ş n müvaf q yur sd ks yaya mal k 
beynəlxalq məhkəməyə və ya c nayət n törəd ld -
y , yaxud şübhə ed lən şəxs n vətəndaşı olduğu, 
ya da əraz s ndə olduğu başqa b r dövlətə ver l-
məs  zərurət  varsa, b r şərtlə k , həm n dövlətdə 
şə səlah yyətl , müstəq l və qərəzs z məhkəmə 

tərəf ndən baxılması mümkün olsun.
Bu düzəl şlər n qüvvəyə m nməs ndən son-

ra 14 may 2003-cü ldə 17 İraq və 2 İordan ya 
vətəndaşı üçüncü İraq mühar bəs ndə ABŞ - Bö-
yük Br tan ya koal s ya qüvvələr n n baş koman-
danı olmuş general Tomm Frənks barədə Belç ka 
məhkəməs nə ş kayət verm şlər [7]. Bu ş kayətdə 
2003-cü l n mart ayında başlanan İraq mühar -
bəs  zamanı mülk  şəxslər n və mülk  obyektlər n 
hücum obyekt nə çevr lməs  b ld r l r və koal s -
ya qüvvələr n n rəhbər  k m  Tomm Frənks n bu 

mühar bə c nayətlər nə görə cavabdehl k daşıma-
sı dd a olunurdu. Ş kayətdə b ld r l rd  k , qeyd 
olunan c nayətlər 2003-cü l n aprel düzəl şlər  
qüvvəyə m nməzdən qabaq törəd lm şd r və belə-
l klə, bu şə 1993-cü l qanunu 1999-cu ldə ed l-
m ş düzəl şlərlə tətb q ed lməl d r. Lak n ABŞ 
dövlət  Belç kaya qarşı güclü s yas  təzy qlər 
göstərd y ndən baş prokuror 2003-cü l tar xl  
yen  qanunu tətb q edərək şə ABŞ-da baxılması-
nı mümkün hesab etd  və 2003-cü l may ayının 
21-də ş n ABŞ-a ver lməs  barədə qərar çıxardı. 
Ər zəç lər bu barədə ş kayət etsələr də, 2003-cü l 
23 sentyabrda Brüssel n Apellyas ya Məhkəmə-
s  bu ş kayət  rədd etd  və bununla da Belç kada 
Tomm Frənsk n ş nə x tam ver ld  [8].

Lak n bundan sonra da Belç kaya qarşı olan 
təzy qlər azalmadı və bunun da nət cəs ndə 2003-
cü l n avqust ayında un versal yur sd ks yanın 
tətb q n  təm n edən 1993-cü l qanunu ləğv ed l-
d  və bu qanun əsasında qaldırılmış c nayət şlər -
n n böyük əksər yyət nə x tam ver ld  [9]. Amma 
qanunu ləğv edən aktın keç d müddəasında b ld -
r l rd  k , barəs ndə st ntaq hərəkətlər  artıq baş-
lamış və ş kayətç lər n Belç ka vətəndaşları oldu-
ğu şlərə baxılması davam etd r lə b lər. Məhz bu 
keç d müddəası əsasında Belç kada Çadın keç-
m ş prez dent  H sseneHabre barəs ndə c nayət 
ş nə baxılması davam etd r ld  [10; 11].

İstifadə edilmiş ədəbiyyat:

1. Andries A., David E., van den Wijngaert C. and Verhagen J. Commentaire de la Loi du 16 juin 
1993 Relative à la Répression des Infractions Graves au Droit International Humanitaire // Revue 
de Droit Pénal et de Criminologie, Vol. 74, 1994, p. 1114-1184. 

2. David E. La Loi Belge sur Les Crimes de Guerre // Revue Belge de Droit International, Vol. 27, 
1995, p. 658-684. 

3. AmnestyInternational’sLegal Memorandum on Universal Jurisdiction. 1 September 2001 / http://
www.amnesty.org/en/library/info/IOR53/014/2001

4. PinochetUgarte, Ordonnance, Dossierno. 216/98; Noticesno. 30.99.3447/98, Arrond. De 
Bruxelles, Tribunal de premiereinstance, 6 Novembre, 1998.

5. CaseConcerningtheArrestWarrant of 11 April 2000 (DemocraticRepublic of Congo v. Belgium), 
Judgment of 14 February 2002, InternationalCourt of Justice / http://www.icj-cij.org/icjwww/
idocnet/ICOBE/ICOBEframe.htm

6. Human Rights Watch “Belgium: Questions and Answers on the “Anti-Atrocity” law. June 2003 / 
http://www.hrw.org/campaigns/icc/belgium-qna

7. Plainte a Monsieur le Procureur Fédéral et son Parquet / http://informationclearinghouse.info/
pdf/plainte.pdf



POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 1 (21), 2019

117

8. Trial Watch: Tommy Franks / http://www.trial-ch.org/en/trial-watch/profi le/db/legal-procedures/
tommy_franks_359.html

9. Belgium: Newgovernmenttoscrap universal warcrimeslaw//ByRichardTyler, 17 July 2003 / 
http://www.wsws.org/articles/2003/jul2003/belg-j17.shtml

10. The Case AgainstHisseneHabre, an “African Pinochet”. September, 2005 / www.hrw.org/justice/
habre

11. Ex-ChadDictatorIndictedinBelgium. HisseneHabretoFaceExtraditiontoBelgiumforHumanRights
Atrocities // Brussels, September 29, 2005 / www.hrw.org/justice/habre

12. Grover S.C. The European Court of Human Rights as a Pathway to Impunity for International 
Crimes. Springer Berlin Heidelberg, 2010,  298 p.  

Ilyas GULIYEV
PhD candidate, International Public Law Department, 

Baku State University 

THE ROLE OF THE STATES’ LEGISLATION AND JURISPRIDENCE 
IN DEVELOPMENT OF THE PRINCIPLE OF UNIVERSAL JURISDICTION  

PART II: BELGIUM

SUMMARY

According to the principle of universal jurisdiction, which is one of the forms of criminal 
jurisdiction, the court of any state is entitled to sue the persons, having committed certain heavy crimes, 
irrespective of the state territory, where the crime has been committed, as well as the citizenship of the 
person, who has committed the crime and/or of the victim of that crime.  

The legislation and jurisprudence of various states play an important role in development of the 
principle of universal jurisdiction alongside with the treaty norms and the decisions of the international 
tribunals. 

One of such states is Belgium. Belgium’s law of 1993, which was later amended on February 10, 
1999 and titled a Law on “Punishment of serious violations of International Humanitarian Law”can 
be regarded as the most perfect act of legislation envisaging the application of universal jurisdiction.
Although this law was annulled in 2003, its importance in evolution of the principle of universal 
jurisdiction cannot be overlooked. 

One of the most prominent cases the Belgium courts launched under this law was the case of 
AbdoulayeYerodiaNdombasi, Congo’s minister of foreign aff airs, which resulted in delivery of a 
Judgment by International Court of Justice.  
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РОЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВ
В РАЗВИТИИ ПРИНЦИПА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

ЧАСТЬ II: БЕЛЬГИЯ 

РЕЗЮМЕ

По принципу универсальной юрисдикции, которая является одним из видов уголовной 
юрисдикции, суды всех государств имеют право преследовать лиц, совершивших тяжкие пре-
ступления, независимо от страны, на территории которой преступление было совершено, и 
гражданства лиц, совершивших преступление или потерпевших. 

Законодательство и судебная практика различных стран играют важную роль в развитии 
принципа универсальной юрисдикции, наряду с нормами международных договоров и преце-
дентным правом международных трибуналов. 

Одной из таких стран является Бельгия. Закон Бельгии от 1993 года, в который 10 февраля 
1999 года были внесены изменения, в результате чего он был переименован в «Закон о наказа-
нии серьезных нарушений Международного Гуманитарного Права», можно назвать самым со-
вершенным законодательным актом, предусматривающим применение универсальной юрис-
дикции. Несмотря на то, что этот закон был упразднен в 2003 году, его значимость в эволюции 
принципа универсальной юрисдикции невозможно недооценить. 

Одним из самых известных дел, возбужденных судами Бельгии на основании этого закона, 
являлось дело министра иностранных дел Конго ЙеродиаНдомбаси, которое завершилось ре-
шением Международного Суда по этому делу. 
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A lə zorakılığı bu gün k fayət qədər 
c dd  b r problemd r, çünk  bu b ld y -
m zdən daha tez-tez baş ver r, sadəcə 

b r çox a lələr bunu g zlətməyə üstünlük ver rlər. 
Məşhur ng l s məsəl ndə dey l r «Mən m ev m – 
mən m qalamdır». Kütləv  şüurda əsas dəyərlər 
k m  həyata keç r lm ş  və bu məsələdə öz əks n  
tapmış stereot plər, b z  a lə çər s ndə baş verən 
hər şey  fərd  məsələ k m  nəzərdən keç rməyə 
mkan ver r. A lə üzvlər ndən b r n n başqalarına 

a d həyata keç r lən təcavüzkar f z k  hərəkətlər, 
təhd dlər və ps xoloj  hücumlara a ləyə da r zora-
kılıq dey l r. Bu  həq qətən cəm yyət üçün xoşa-
gəlməz b r mövzu ola b lər, çünk  zorakı hərəkət-
lər çox fərql  b r xarakterl  ola b lər: f z k , zeh-
n , qt sad . A lədə zorakılıq adətən əhəm yyətl  
nət cələrə səbəb olur  və zərərçəkən tərəf ndən 
qaranlıq yolda təsadüf  b r hücumdan daha güclü 
yaşana b lər.  

A lə zorakılığında a lən n üzvlər  barəs ndə, 
zorakılığ obyekt nə z yan,təhq r, travma və ya 
ölüm yet rən təcavüzkar və düşmən hərəkətlər  
anlaşılır. Hələ qəd m nsanlar bunu həyatlarının 
ayrılmaz h ssəs  k m  q ymətlənd rm şlər. Onlar 
hətta uşaqlarını r tual məqsədlər  üçün ölümə 
məhkum ed rd lər və ya ct ma  qanunları pozan-
ları cəzalandırırdılar.  Xoşbəxtl kdən, yüksək əx-
laq normaları olan mədən  b r dünyada yaşayırıq. 
Ancaq onlar bəz lər  tərəf ndən dəyərlənd r lm r, 
nət cədə, müntəzəm döyülmə, təhq r, haqsızlıq 
lə müşay ət olunan müxtəl f növ a lə zorakılı-

ğı problemlər  yaşanır. A lə zorakılığı – nəzarət 

məqsəd  lə qorxu h ss n n təlq n etmələr  üçün 
təkrarlanan  f z k ,  emos onal və qt sad  təhd d 
dövrüdür. Əhal n n bütün qrupları üçün t p k a lə 
zorakılığının bəz  xüsus  əlamətlər  mövcuddur.  
Məsələn, əgər münas bətlərdə zorakılığın b r 
növü olursa, onun başqa formalarının həmç n n 
nk şaf edəcəklər  eht malı çox yüksəkd r. A lə 

zorakılığı onun bütün təzahür formalarında güc 
tətb q edən nsan tərəf ndən nəzarət və hak m y-
yət elementlər n  özünə dax l ed r.[2]

Ev zorakılığı – mübah sə və a lə münaq şəs  
dey l. Münaq şə və mübah sə nədəsə b r-b r  lə 
razı olmayan, öz f k r n  müdaf ə edən partnyor-
ların bərabər statusunu nəzərdə tutur. Zorakılıq 
şəra t ndə heç b r bərabərl k yoxdur. B r nsan  
f z k  güc, qt sad  mkanlar, sos al statusu və s. 
st fadə edərək, başqasına nəzarət etməyə çalışır.  

Bundan başqa, ev zorakılığı münaq şədən  təca-
vüz aktlarının metod kl y  lə təkrarlığıyla fərqlə-
n r. Əgər a lədə münaq şə – ayrı təcr d ed lm ş 
ep zoda dey l rsə (hətta əgər münaq şələr tez-tez 
və eyn  səbəbdən baş ver rsə), zorakılıq – b r zən-
c rd r, dövr  səbəb-nət cə əlaqəs d r, əvvəlk dən 
daha ntens v olan qurbanını alçaldan növbət  
hərəkətlər ser yasıdır. Ev zorakılığına  hər b r n-
san məruz qala b lər.[5]

Belə k , ş ddət qurbanı olan qadınlar zorakı 
hərəkətlərə tez-tez haqq qazandırmağa çalışırlar 
(«Vurur – deməl » sev r, «Qısqanclıq – əsl sevg  
əlamət d r» və s.), bəzən zorakılığın əhəm yyət -
n  azaldırlar («Davasız a lələr olmur», «O həm şə 
belə dey l, yalnız çəndə və ya yorğun olanda. 
Amma o yaxşı atadır, a lə başçısıdır…», özünü 
və başqaları zorakı münas bətlər n  ad  olmasın-
da nandırırlar («Nə etmək olar, hər k nc  a lə-
də bu baş ver r», «Bütün k ş lər eyn d r» və s.). 
Bəzən  səbəb  özündə  görürlər («Mən özüm onu 
bu hərəkətə təhr k etd m», «Mən özüm günahka-
ram – vaxtında ev şlər n   yer nə yet rməyə vaxt 
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tapmadım» və s.). Belə qoruyucu mexan zmlər 
qadınlara mürəkkəb d lemmanı həll etməyə m-
kan ver r: ya öz a lə münas bətlər n  qəbuled l-
məz k m  tanımaq və  öz a ləs n  «dağıtmaq», və 
ya n kahı saxlamaq və zorakılığa göz yummaq. 
Qadınlar çox vaxt  k nc  yolu seç r.

B r çox ölkələrdə, mə şət zorakılığına c dd  
sos al problem k m  baxılır və müxtəl f akadem k 
və təcrübə-yönümlü fənnlər maraqları sferasına 
dax l olur. Qərb kr t k f k r ndə əsasən a lədə zo-
rakılıqla bağlı problemlər n kompleks  haqqında 
üç nöqtey -nəzər üstünlük təşk l ed r. [6] 

B r nc  yanaşmanı sos o-mədən  adlandır-
maq olar.Bu yanaşma sos al quruluş nəzər yyə-
s nə əsaslanır. O a lə zorakılığı problem n  sos al 
strukturların, mədən  normaların və dəyərlər s s-
temlər n n kompleks nə a d ed r. Elm  araşdırma-
ların məlumatına görə, bu və ya d gər formada 
(vurma, təhq rlər, təhq rlər, ps xoloj  terror, qt -
sad  asılılıq, təcr d etmə) ev zorakılığının təzahü-
rünə hər dördüncü a lədə rast gəl n r. Dax l  mo-
t vlərlə əlaqəl  bütün c nayətlər n yarısı (qısqanc-
lıq, alkoqol zm, xul qanlıq) a lə münaq şələr  lə 
nət cələn r.

İk nc  nöqtey -nəzər a lə strukturunda cəm-
ləşd r lm şd r. A lə s stemlər n n  nəzər yyəs  a lə 
dax l ndə mövcud olan mə şət zorakılığı prob-
lem nə üns yyət strateg yalarının pr zmasından 
baxır.  Bu nəzər yyə çərç vəs ndə ş ddət faktı a lə 
ç  məkanın formalaşmasında meydana çıxan və 

kommun kas ya proses ndə münaq şələr n yaran-
masına səbəb olan fac əv  səhvlər n nət cəs  k m  
təsv r olunur.

A lə zorakılığına da r üçüncü baxım fərd  ps -
xoterapevt k məsləhətləşmə prakt kasının mən-
t q  b r nət cəs d r. Bu yanaşma çərç vəs ndə b r 
nsanın  təcavüzkar davranışının səbəblər  və a lə 
ç ndə terror vəz yyət n n davamlı modelləşd r l-

məs , onun uşaqlıq dövründən qalan  və yetk nl k 
dövründə ps xoloj  travma, posttravmat k stress, 
aşağı özünüq ymətlənd rmə və eyn  zamanda 
nars s zm k m  təqd m ed l r. Ev zorakılığı prob-
lem ylə şləyən bütün tədq qatçılar prakt k  ola-
raq  qeyd ed rlər k , zorakılıq dövrü mövcuddur: 
bu b r-b r n  növbələyən vəz yyətlərdən  ba rət 
da rəyə bənzəy r. A lə ç  ş ddət vəz yyət  üç mər-
hələdən nk şaf edərək dövr  olaraq nk şaf ed r: 
1) Gərg nl y n artması. B r qayda olaraq, özünü 

təhq rlər n ayrı-ayrı təzahürü k m  göstər r. 2) 
Akt v zorakılıq - ən mənf  formada gərg nl y n 
artması. Qəzəb h ss  çox güclü olur. Bu mərhələ-
də qurbana, qabaqcadan gözlənən zorakılıq ak-
tından qaçmaq lazım olduğunu - evdən getmək,  
dostları yardıma çağırmaq- dərk etməyə kömək 
etmək lazımdır. 3) «Bal ayı». Bu dövrdə təcavüz-
kar xey rxah, sevən, heç vaxt zorakılığı təkrar-
lamamağa söz verə b lər və ya, əks nə, qurbanı 
provokas yada tt ham edə b lər. [4]

Tez-tez mə şətdə terror adekvat tərb yən n ol-
maması və əsəb  xarakter k m  am llər n b rləş-
məs  nət cəs d r. Belə xarakter, b r qayda olaraq, 
hər cür hökmranlığa cəhd ed r, a lə şəra t ndə 
«de-fakto» özünə görünməm ş hörmət  tələb ed r 
və cürbəcür taəts zl y n qarşısı yumruqlarla alınır. 
Hal-hazırda a lə zorakılığının nk şaf etd r lməs  
mexan zm n  təşk l edən ümum  f k rlər yoxdur, 
ancaq k ç k  qanunauyğunluq aşkar ed lm şd r.

Ş ddət eht malı və ntens vl y  b r və ya b r 
çox faktorlara mal k olma şəra t ndə artır: yüksək 
təcavüzkarlıq, nst nktlərə tabe olmaq, alkoqol-
dan asılılığ, müxtəl f növ ps xopat ya. Həmç n n 
s rr dey ld r k , mə şətdə zorakılıq sos al stress 
var antlarından hər hansı b r n n mövcudluğuna 
yaxından bağlıdır. Beləs  k m  a lən n üzvlər n n 
arasında gərg nl y n artmasını təhr k edən stə-
n lən am l çıxış edə b lər. Bu uşaqların tərb yəs  
lə bağlı f k r ayrılıqları, mə şət və madd  xarak-

terl  problemlər, b r və ya hər k  a lə başçısının  
şs zl k problem   ola b lər.

Xron k  olaraq a lə ç  ş ddətə məruz qalan 
şəxs n davranışı və xarakter  c dd  dəy ş r. Bu, 
qorxaqlıq, ac zl k və özünə qapanmayla  nət cələ-
n r. Müvaf q davranış modellər  yalnız evdə, yal-
nız «zülmkar»  yanında dey l, stən lən şəra t ndə 
də özünü göstərəcəkd r.[2]

Zorakılıq haqqında danışaraq, heç vaxt qur-
ban haqqında xüsus   f z k  hərəkətlər  nəzərdə 
tutulmur. Bundan başqa, a lədə ps xoloj  zorakı-
lı ğın formaları – bütün rast gəl nən  had sələr-
dən ən yayılmış var antıdır. B r qayda olaraq, 
əvvəlk  k m  uşaqlar və qadınlar qurban olurlar, 
ancaq sonlar və özlər  tez-tez təcavüzkar rolunda 
çıxış ed rlər. O faktı anlamaq lazımdır k , hətta 
ps xoloj  (onu hələ emos onal zorakılığ da adlan-
dırırlar), tamam lə c dd  c nayət k m  q ymətlən-
d r l r. Bu faktın b lməməs  ps xoloj  zorakılığa 
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tez-tez rast gəl nən a lə dramlarına olan stereo-
t p k münas bət n dəstəklənməs nə x dmət ed r, 
lak n zərər çəkm ş şəxs bunun nə olduğunu b l-
m r.  A lədə zorakılığın belə forması özünü necə  
göstərə b lər? Əvvəlcə bunlar mənəv  təhd d və 
ya qorxu h ss d r. Bu, zərər çəkm ş haqqında na-
lay q sözlər n st fadəs  lə fadə ed lə b lər, ona 
qarşı xoşagəlməz müxtəl f mənəv  səhnələr  mü-
şah də etmək məcbur yyət ndəd r. Ş ddət n eyn  
növü üçün ev əşyasının və ya əmlakının məcbur  
şək ldə çıxarılması, onun nümay şkarənə məhv 
ed lməs d r. Beləl klə, b z zərərçəkm ş şəxs n və-
z yyət nə onun razılığı olmadan da m  ps xoloj  
təs rlə da m  rastlaşırıq və bu da onun həyatında 
mütləq əks olunur. Nədənsə proqress v cəm y-
yətdə a lə çərç vəs ndə belə davranış tez-tez nor-
mal k m  qəbul ed l r. Vəz yyət onunla ağırlaşır 
k ,  zorakılığa məruz qalan nsanlarda bu prob-
lem  üzə çıxartmaq arzuları yoxdur və ya onlar 
o dərəcədə qorxurlar k , yalnız öz vəz yyətlər n  
ağırlaşdırmaqdan eht yat ed rlər. Buna görə onla-
rın əksər yyət  təhq rlərə və döyülməyə  susaraq 
dözməyə üstünlük ver rlər. 

A lə kontekst ndə zorakılığın xüsus yyət  – 
həm zülm edən, həm də qurban üçün - üns yyət  
davam etmək, saxlamaq və şəxslərarası müna-
s bətlər n s stem n  dəstəkləmək eht yacından 
ba rətd r. Zorakılıq «a ləv » k m  o had sədə təs-

n f ed l r k , c nayətkar və onun qurbanı: rəsm  
n kahdadılar, vətəndaş n gahları var, keçm şdə 
n kahda olublar, qan qohumlarıdır (val deynlər 
və uşaqlar, qardaş və bacı və s.)Ev zorakılığının 
dörd fərqlənd r c  xüsus yyət  mövcuddur [4].

1. Ev zorakılığının əsas xüsus yyətlər ndən 
b r  ondan barətd r k , o vaxtda təkrarlanan ha-
d sələr  zorakılığın (f z k , ps xoloj  və qt sad ) 
çoxsaylı növlər n n təşk l ed r. Nümunən n möv-
cudluğu - a lədə sadəcə münaq şəl  vəz yyətdən 
ev zorakılığının fərq n n əhəm yyətl  nd kato-
rudur. A lə münaq şəs n n ev zorakılığı kateqo-
r yasına düşə b lməs  üçün onun heç olmasa k  
dəfə təkrarlanması lazımdır. Əgər münaq şə lokal 
təcr d ed lm ş xarakterə mal kd rsə, onda zorakı-
lıq s stem əsasına mal kd r və b r-b r n n ardınca 
gedən had sələrdən barətd r. Münaq şə adətən öz 
əsasında hansısa konkret problemə mal kd r, han-
sını k , həll etmək olar.    

2. Başqa təcavüzkar aktlardan ev zorakılığının 

k nc  pr ns p al fərq   zorakı hərəkətlər n obyekt  
və subyekt   arasında münas bətlər n xüsus yyət-
lər ylə nət cələn r. Küçədə yad tərəf ndən ed l-
m ş c nayətdən fərql  olaraq ev zorakılığı yaxın 
nsanların arasında münas bətlərdə olur. A lədə 

zorakılıq təhlükəs  və onun təs r n n m qyasları 
haqqında danışaraq, nəzərə almaq lazımdır k , 
hətta əgər zorakı hərəkətlər yalnız b r nsana qar-
şı yönəld lm şd rsə, o a lən n bütün qalan üzvlər   
tədq qatçılar tərəf ndən « k nc  v kt m zas ya» 
k m   adlandırılan hala məruz qalırlar,  qurbanın 
keç rd y   ps xoloj  həyəcanı keç r rlər. (V kt m -
zas ya -latın v ct ma — qurban) —c nayət n qur-
banına çevr lmə proses  və ya nət cəs d r). Xüsu-
s lə ağır həyəcanları onu müşah də edən uşaqlar 
h ss ed r. A lədə zorakılığın əsas fərqlənd r c  
xüsus yyət d r k , o əksər hallarda s stemat k 
xa rakter daşıyır, çox zaman qadınlar və uşaqlar 
a lə zorakılığının qurbanı olurlar, həmç n n, a lə-
n n b r üzvünün əzabı vaxtı -a lən n başqa üzv-
lər  bu və ya d gər dərəcədə sarsıntı keç r rlər. 
Yaranmış f k r n əks nə zorakılığın belə forması 
yalnız döymək və zərər vurulmada sağlamlığa 
fadə ed lməyə b lər. Daha çox uşağa böyüklər 

tərəf ndən emos onal təzy qə çox rast gəl n r. Bu 
təzahürlər zah rən müvəff əq yyətl  a lələrdə də 
mövcuddur.  Məsələn, əgər val deynlər uşaqları-
nın stən lən təşəbbüsünü da m ələ salırlarsa, on-
ların qeyr -c dd  və perspekt vs z hesab ed rlərsə, 
ps xoloj  zorakılıq haqqında danışmaq olar. Bu, 
lk növbədə, nsanın özünə olan manını zə fl əd r, 

onun nk şaf etməs nə, öz gözəl və un kal kəşfl ər 
verməs nə mkan verm r [1].

A lə ç  zorakılığın səbəb  həm şə təcavüzka-
rın özü, onun dax l  problemlər d r. Bəzən, bunun 
səbəb  şəxs  tam dəyərə mal k olmaması, nc kl k 
h ss d r. Bu səbəbdən vəz yyət  həll etmək belə 
çət nd r, çünk  zülmkarın özünün problemlər n-
dən başlamaq lazımdır, amma o  əlaqə yaratmağa 
tələsm r. Alkoqol, narkot klər və ağır madd  du-
rum yalnız ağırlaşdırıcı am llərd r. Tədq qatlara 
görə, qadınları döyən alkoqol aludəç s  olan k -
ş lər n yalnız 10% had sələrdə alkoqollu asılılıq-
dan qurtularaq bunu etməy  dayandırırlar. Başqa-
ları artıq ayıq vəz yyətdə də öz zorakı hərəkətlə-
r n  davam ed rlər.

İstən lən ş ddət n mah yyət  – qurbanı maks -
mal alçaltmağa cəhdd r, yalnız bu halda zorakılı-
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ğı göstərən şəxs b r müddət özünü «üstün»  h ss 
edə b lər. Zorakılıq (xüsus  halda, a lə zorakılığı)
eyn  zamanda, ümumdünya tendens yalarının əks 
ed lməs d r. Gərg nl k, mənəv yyatın olmaması, 
stress, ct ma  ğt şaşlar, a lə dəyərlər n n trans-
formas yası, alkoqol zm n artması  böyük b r for-
ma və ya d gər ş ddət n ortaya çıxması üçün məh-
suldar b r zəm nd r.  Zorakılıq təkcə f z k  b r güc 
dey l, həm də daha mürəkkəb, ps xoloj  təs rd r.  
A lədə zorakılığın yayılma dərəcəs  haqqında so-
s oloj  məlumatlar, fakt k  olaraq, həq qətə uyğun 
dey l və ya təhr f olunur, çünk  bu problem nad r 
hallarda a lədən çıxardılır. Bundan başqa, a lə zo-
rakılığı yalnız ct ma  cəhətdən uğursuz a lələrdə 
baş verm r.  Bu problem əhal n n bütün sos al tə-
bəqələr  üçün xarakter kd r, lak n sos al cəhətdən 
əlver şs z a lələrə daha tez-tez təs r göstər r. [3]

Ş ddət n b r neçə növü var: 1) f z k  zorakı-
lıq - ağırlığın müxtəl f dərəcəl  f z k  zədələr n n 
qəsdən yet r lməs , döyülmə, yemək və yuxuya 
məhdud yyətlər, alkoqolun və narkot klər n st -
fadəs nə cəlb etmə və s.;

2) ps xoloj  zorakılıq (davranış, ntellektual, 
emos onal) - uşaq və ya böyüklər tərəf ndən n-
sanla obyekt k m  qəsdən man pulyas ya etmə, 
müxtəl f deformas yalara və ps x  nk şafın po-
zulmalarına gət rən onun azadlığı, hüquqlarına  
et nasızlığ;

 3) qt sad  zorakılıq - bu a lən n mal yyə və 
başqa resursları üzər ndə nəzarətd r, təhs l və şə 
düzəlməyə qadağa, gərg n vəz yyət n yaradılma-
sı məqsəd  lə a lən n mal yyə vas tələr n n xərc-
lənməs . Ps xoloj  zorakılıq a lə zorakılığının 
yayılmış formasıdır və belə formada fadə ed -
l r: təhd dlər, alçaltmalar, təhq rlər, həddən artıq 
tələblər, yalan, qadağalar, neqat v q ymətlənd r-
mə, əsas eht yacların ödən lməməs , təcr d etmə. 

İnsana təs r n bütün bu formaları dağıdıcı xa-
rakter daşıyır, özünə və dünyaya et barın və et -
madın t r lməs nə, narahatlığa, həyəcanlılıqa, 
yu xunun və ştahanın pozulmalarına, depress ya-
la ra, təcavüzkarlıqa, aşağı özünüq ymətlənd r-
məyə gət r r. Məhz ps xoloj  zorakılıq a lə zora-
kılıqlarının «özəy d r», onun əsasında f z k  zora-
kılıq yarana b lər. [5]

Tənhalığa meyl artır, nt har meyllər  forma-
laşdırılır və müxtəl f et olog yanın şəxs  ps xo-
patolog yası yarana b lər - narkot k asılılıqlar, 
bul m ya, anoreks ya, somat k və ps xosomat k 
xəstəl klər - mədə yarası, allerg yalar, artıq çək , 
əsəb t klər . Ev zorakılığının şah d  olmuş uşaq-
lar və yen yetmələr davranışın gender model -
n  qəbul ed rlər və növbət  nəs ldə onu yen dən 
canlandırırlar. Kr m nal davranışın yüksək r sk  
müşah də olunur(80% c nayətə , 40% - qəddarlı-
ğa meyll  olur).  Nəhayət, ş ddət n xar c  am llə-
r nə aşağıdakılar dax ld r: yoxsulluq, aşağı gəl r, 
şs zl k, sos al təcr d və a lə qapalılığı, əhal n n 

çoxluğu, aşağı maar fl ənd r c  və mədən yyət sə-
v yyəs .

Beləl klə, a lədə zorakılıq uğursuz a lələr n 
sayını artırır, boşanmalara, val deyn hüquqların-
dan məhrum ed lməs nə, uşaq c nayət n n art-
ması, nt hara, yaxın nsanın qətl nə gət r r, sağ-
lamlığa z yan vurur. A lədə yaşanan ş ddət, bəlkə 
də, bunun baş verə b ləcəy  ən xoşagəlməz b r ha-
d səd r. A lədə zorakılıq nət cəs ndə nsan şəxs y-
yət k m  məhv ola b lər, özünü nk şaf etd rmək 
üçün c dd  maneələr yaranır. Uşaqların bu təs rə 
məruz qalması xüsus lə təhlükəl d r - belə k  ze-
h n pozulur, özünə və mkanlarına olan nam t r. 
Ş ddət, nə olursa olsun, nsanın dax l  dünyasına 
təhlükəl  təs r göstər r və onu da m həyatdan g z-
lətməyə məcbur ed r.
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Гюльтекин Исмайылова

СЕМЕЙНЫЕ КОНФЛИКТЫ И БЫТОВОЕ НАСИЛИЕ

Резюме

Насилие в семье самое страшное, что может происходить в ней. В результате насилия в 
семье разрушается личность, формируются серьезные преграды к саморазвитию. Особенно 
опасно, когда этому воздействию подвергаются дети – так ломается психика, утрачивается 
вера в себя и свои возможности. Насилие, каким бы оно ни было, пагубно отражается на вну-
треннем мире человека, заставляет его постоянно прятаться от жизни.

Gultekin Ismayilova

FAMILY CONFLICTS AND DOMESTIC VIOLENCE

Summary

Violence is the most terrible thing that can happen in the family. As a result of violence in the 
family, the personality is destroyed, serious obstacles to self-development are formed. It is especially 
dangerous when children are exposed to this eff ect - so the mind breaks down, the belief in oneself 
and its possibilities is lost. Violence, whatever it may be, has a detrimental eff ect on the inner world 
of a person, forcing him to constantly hide from life.
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A lə uyğun b r şəxs yyət n formalaş-
masına yardım edən cəm yyət n tər-
k b h ssəs d r. A lə ən mühüm sos al 

dəyərlərə a dd r. Cəm yyət n hər b r üzvü, ct ma  
statusu, etn k mənsub yyət , əmlak və madd  və-
z yyətdən əlavə, doğum anından həyatın sonuna 
qədər a lə vəz yyət  k m  xüsus yyətlərə mal kd r. 
İnsan b rl y n n lk n formalarından b r  olan a lə 
özündə b lavas tə fərd  və kollekt v başlanğıcları 
b rləşd r r, bununlada sos al dealların və davranı-
şın meyarının mənbəy  k m  çıxış ed r. A lə uşa-
ğın dünyagörüşünü formalaşdırır, onun əxlaqının, 
mənəv  aləm n n sos al mədən  özəy n  yaradır. 
O, tar x  ənənələr n vac b ünsürlər ndən b r  ola-
raq, yen  nəs ldə şüur stereot plər , davranış və 
hərəkət qaydaları haqqında təsəvvürlər yaradır, 
sos al təcrübən  nəs ldən nəs lə ötürür.  Qəd m 
yunan fəlsəfəs ndə a lə problem nə Ar stotel belə 
münas bət b ld r b: “A lə nsanların b rgə yaşayı-
şın lk təb  formasıdır, tar x boyu dəy ş lməy b 
qalandır”. A lən n əsasını n gah təşk l ed r. N gah 
ər lə arvad arasındakı münas bətlər  və onların 
qarşılıqlı öhdəl klər n  hüquq  yolla rəsmləşd rən 
müqav ləd r. N gah sevg yə və nama arxalandıq-
da daha möhkəm olur (1, s.110-112).

Bu gün cəm yyət n ən önəml  problemlər ndən 
b r  a lə zorak l qlarıdır k  b r çox ölkələrdə a lə 
zorakılığı c dd  b r ct ma  problem olaraq qəbul 
ed l r. Çox acınacaqlı b r haldır k , belə zorakı-
lıqların sayı getd kcə artmaqdadır.  Ümum yyətlə 
zorakılıq ded kdə nəzərdə lk öncə bədən xəsarət  
canlanır. Lak n zorakılığın əsasını aqres ya təşk l 

edərək, ədavətl l k, hücüm, d gər nsanlara f z k , 
madd , stərsə də mənəv  xələl gət rən, z yan ye-
t rən əməllər nəzərdə tutulur. Beləl klə zorakılıq 
özündə f z k , c ns , qt sad , ps xoloj , sos oloj  
və mə şət zorakılığını b rləşd r r. Zorakılığın əsas 
h ssəs n  mə şət zorakılığı təşk l ed r. A lə zorakı-
lığı qurbanlarının 80 %-n  qadınlar təşk l ed r. Bu 
problemdə zorakılığın b r çox növlər n n əlamət-
lər  şt rak ed r: f z k , ps xoloj , qt sad . 

F z k  zorakılıqda adından bəll  olduğu k m  
f z k  güc hesabına başqasına ed lən qeyr -nor-
mal davranış nəzərdə tutulur. 

Ps xoloj  zorakılıq özünü şəxs yyət n sözlə 
təhq r ed lməs , nsanın namının sındırılmasıdır. 
Bu növ zorakılıqlar qalıcı və uzun müddətl  təs rə 
mal kd r. Travmaların yaranmasının b lavas tə 
kökündə ps xoloj  zorakılıq dayanır. 

İqt sad  zorakılıq özünü madd  təzy q göstər-
mədə, şə düzəlməyə qadağa qoyulmasında, 
madd  yardımdan məhrum etmə hədəs ndə və ya 
məhrum etməyə, xərclər üzər ndə tam nəzarət n 
qoyulmasında, əmək məcbur yyət nə təhr k ed l-
məd r.

Mə şət zorakılığının yaranması q sqanclıq zə-
m n ndə, mülk yyət dd ası uğrunda və val deyn-
lər n gənc a lələrə müdax ləs  səbəb ndən yaranır. 
Məlumdur k , mə şət zorakılığı törədən şəxslər n 
əksər yyət  ya sp rtl  çk , ya da narkot k aludə-
ç lər d r (6).

Aparılan araşdırmalara görə, əks c ns n nü-
mayəndələr  qadınları daha çox ps xoloj  zora-
kılığa məruz qoyur. Yən  k ş lər f z k  zorakılıq-
dan daha çox ps xoloj  zorakılığa üstünlük ver r. 
Qeyd etmək lazımdır k , qadınlara qarşı zorakı-
lıq tar x boyu k ş lərlə zə f c ns arasında aparı-
lan qeyr -bərabər bölgünün nət cəs ndə yaranan 
ədaləts zl k səbəb ndən yaranır v müas r dövr də 
dax l olmaqla, bütün dövrlərdə k ş lər əksər hal-
larda öz mövqelər ndən, eləcə də onlara ver lən 
güc və səlah yyətlərdən qadınlara qarşı su - st fa-

FƏRİDƏ ŞÜKÜRLÜ
AMEA Fəlsəfə İnst tutu Sos al Ps xolog ya şöbəs n n k ç k elm  şc s
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də ed b. Zə f məxluqlara qarşı yönəld lən ədalət-
s zl y n əsasən a lə dax l ndə baş verməs  faktı 
bu gün artıq dünya ct ma yyət n n gündəm ndə 
duran əsas aktual məsələlərdənd r. Ps xoloj  zo-
rakılıq nət cəs ndə qadınlarda daha çox özünə 
qəsd etmək f k rlər  yaranır. Depress ya, qorxu, 
yuxusuzluq problem  ortaya çıxır. Eyn  zaman-
da, bəzən qadınların həddən artıq kökəlməs  də 
ps xoloj  zorakılığın təzahürüdür. Ola b ls n k , 
nsan öz həyat yoldaşına heç əl qaldırmasın, an-

caq öz hərəkətlər  lə ps xoloj  zorakılığa səbəb 
ola b lər (5, s.176-177).

Hər b r nsanın dax l ndə sev nc, n frət, sevg , 
k n, hörmət, eht ram h sslər ylə yanaşı aqress -
ya h ss  də var. Aqress ya ded kdə nsanın başqa 
adamlarla problem yaratması, f z k , madd  və 
mənəv  z yan vurması başa düşülür. Aqress vl k 
nsanlara b lərəkdən xələl yet rmək cəhd d r. Bu 

gun aqress yanın hamı tərəf ndən qəbul ed lən 
zahı yoxdur. çünk  hamı aqress yanı öz ps x -

kasına, öz şəxs  həyat təcrübəs nə görə zah ed r. 
Delqadoya görə aqress ya ded kdə ədavətl l k, 
hücum, dağıdıcılıq aktları yən  d gər nsanlara 
və obyektlərə xələl gət rən, z yan yet rən əməllər 
nəzərdə tutulur. Morr son aqress yanı hökmran-
lığa meyl k m  zah ed rd . Zorakılığın kokündə 
də aqress ya durur. Zorakılıq da nsanın aqress -
yasının müəyyən şəra tdə və ya s tuas yada mən-
f  reaks ya olaraq büruzə ver lməs d r. Ps xoloj  
zorakılıq ded kdə sə nsanın mənəv  təzy qə mə-
ruz qalması başa düşülür. Kütləv  nformas ya 
vas tələr ndən demək olar k , hər gün ən çox eş t-
d y m z sözlərdən b r  də zorakılıqdı. Zorakılıqlar 
çoxdur. Amma bunların arasında nsana ən acı və 
daha təs rl  olanı ps x oloj  zorakılıqdı stər f z k  
zorakılıq, stərsə də sos al zorakılıq az müddətdə 
keç r. Ps xoloj  zorakılıq sə d gərlər ndən fərq-
l  olaraq qalıcı və uzun müddətl  təs rə mal kd r. 
Travmaların yaranmasının b lavas tə kökündə 
ps xoloj  zorakılıq dayanır. Zorakılığa mey ll  
olan nsanların keçm şdə yaşadıqları zorakılığı 
gələcəkdə tətb q etməs ndən heç k m n şübhəs  
olmasın (8).

A lə zorakılığı fəsadları nə nk  qadınlara, həm 
də uşaqlar, yen yetmə və gənclərdən də təs rs z 
ötüşmür. Ölkəm z n və dünyanın gələcək vətan-
daşları olan uşaqların düzgün tərb yə ed lməs , 

b r şəxs yyət k m  formalaşması a lədən başlayır. 
Onlar bu günün gənc , sabahın qocasıdır. Elə bu 
baxımdan formalaşan gəncl k, gələcəy n xoşbəxt 
qocalığı, cəm yyətdə p s tərb yən n üstünlüyü sə 
gələcəy n ən böyük problem  və çöküşüdür. Belə-
k , ps xoloqların rəy nə əsasən a lə zorakılığına 
məruz qalan uşaqların əksər yyət n n yaşadıqları 
zorakılığı gələcəkdə tətb q etməs  mkanı daha 
çoxdur. Nət cədə zorakılıq anlayışı gen ş b r məf-
hum halını alır. A lə zorakılığı hallarına aşağıda-
kıları nümunə gət rmək olar:

• uşaqların təhs ldən yayınmaları, onların ş-
ləməyə məcbur ed lərək əmək st smarına məruz 
qalmaları, val deynlər n tək d  lə peşə seç m  et-
mələr ;

• yen yetmələr n erkən n kaha dax l olması və 
ya sərbəst rəsm  n kaha dax l olmağa maneç l y n 
törəd lməs ;                  

• nsan alver , ləyaqət n alçaldılması, təhq r 
etmə, mənəv  təzy qlər, c ns  əlaqəyə məcbur 
etmə.

Ancaq son b r neçə on ll kdə mə şət zorakılığı 
b r çox d gər sos al və fərd  problemlər  yaradan 
c dd  və gen ş m qyaslı b r problem olaraq qəbul 
ed lm şd r Çox vaxt uşaqlar, qadınlar, yaşlılar və 
əl ll y  olan nsanlar zorakı hərəkətlərə məruz 
qalırlar. Mə şət zorakılığının nət cələr  zərər çək-
m ş şəxs n bədən tərb yəs nə, ruh  xəstəl klərə, 
nt hara və özünə namın t r lməs nə səbəb olur. 

Ş ddətlə əlaqələr n qurulduğu a lələr “r sk qrupu” 
nun b r h ssəs d r, çünk  belə b r dezavantajlı və-
z yyətdə yet şən uşaqlar zərər cəkm ş hesab olu-
nur və bu gələcəkdə uşaqların formalaşmasına, 
tərb yyəs nə öz mənf  təs r n  göstər r k  bu t p 
hallarda aqress ya baş qaldırır. Hazırda nəzər y-
yədə və sos al ş təcrübəs ndə mə şət zorakılığı 
səbəblər n  zah etmək üçün b r neçə müxtəl f 
yanaşmalar var. Əsasən ps xoloj  (dax l  gərg n-
l k, stress, xron k  ruh  problemlər təcavüzçü) və 
ya ps xoloj  am llər (a lə münas bətlər  və a lə 
tar x ) təs r  yönəlm şd r. Bəz  yanaşmalara görə 
d gər təs r formalarına narkot k və ya alkoqol 
maddələrdən st fadə, mal yyə çət nl klər ,  xar c  
müh t n sab tl y  pozan təs rlər (yaş, profess onal 
şs zl k və d gər problemlər abuser, onun təcr d) 

k m  am llər, və başqaları göstər l r (2, s.91-94).
Araşdırmalar da göstər r k , tar x boyu ş ddət-
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lə ən çox qarşılaşan və zorakılığa məruz qalanlar 
qadınlardır. Sağlam olmayan qadın sağlam nəs l-
lər yet şd rə b lməz və eyn  zamanda da uşaqlıq 
dövründə ş ddətə şah d olan ya da yaşayan uşaq-
sa bu ş ddət  həyatının hər sahəs ndə üm ds zl k, 
depress ya, günahkarlıq, amb valent duyğularla 
yaşamağa davam edər. Araşdırmalara görə, a lə 
dax l ndə təzy qə, ş ddətə məruz qalan qadınlar 
məhz təhs ll  və öz hüquqlarını b lən, onu qoru-
mağa çalışan qadınlardır. Savadsız və heç b r təh-
s l  olmayan qadınlar daha az ş ddətə məruz qalır-
lar. Bu qədər gender bərabərl y ndən danışılsada 
dünya yaranandan bər  qadınlara qarşı zorakılıq 
stər f z k , stər ps xoloj , stərsə də sos al zora-

kılıq olub və hələ də davam etməkdəd r. Amma 
son dövrlərdə qadınlar da öz sözünü deməyə ça-
lışırlar. Qadına st qamətl  ş ddət dünyadakı ən 
məşhur ancaq ən az təy n olunmuş nsan haqqları 
su - st fadəs d r. Dünyada ldə 3,5 m lyon adam 
ş ddətdən ş kayətlən r. Ş ddət tar x boyu demək 
olar k , bütün cəm yyətlərdə görülüb.Ənənəv  
qadınlıq rolu gözləmələr  qadına sank  “qurban” 
mövqey ndə qalmasına təşv q ed r. Qadınlar “öy-
rən lm ş ac zl k”lər  səbəb  lə taley nə boyun 
əy r. Halbuk  gözəll klərdən özlər nə ayıracaq, 
şüşə bölmən  qaldıracaq “güc” hər nsanda var-
dır. Yetərk  qadınlar öz dünyalarının möhtəşəml -
y  və sərhəds z gücü lə tanış olsunlar (7).

A lə mə şət zorakılıqları lə baglı b r sıra qa-
nunlar quvvədəd r k , bu qanunlar mə şət zorakı-
lıqların qarşısının alınması stqamət ndə mövcud 
pr ns plərə - hüquq və azadlıqların təm n ed lmə-
s n , qadınlara qarşı ayrı-seçk l y n qadağan ed l-
məs n , a lə həyatına müdax lən n yolver lməzl -
y n , a lə həyatının s rr n n və konf dens allığın 
qorunmasını, zərər çəkm ş şəxslər n pozulmuş 
hüquqlarının bərpasını vurğulamaqla dövlət və 
qeyr -dövlət qurumlarının qarşılıqlı fəal yyət n  
vac b sayır. Nə etmək k , son zamanlar xüsus  
amansızlığı lə yadda qalan mə şət zorakılıqları 
nət cəs ndə baş verən ağır c nayətlər ct ma y-

yət arasında c dd  narahatlığa səbəb olmuşdur. 
Aparılan tədq qat xarakterl  araşdırma və təh-
l llər onu göstər r k , mə şət zorakılığı barədə 
məlumat bankı öz səmərəs n  verə b lməm şd r. 
Qanunun d qqət çəkən cəhət  ondan barətd r k , 
zorakılıqların qarşısını almaq üçün hüquq  sos al 
və qabaqlayıcı tədb rlər n görülməs , zorakılığa 
yol verm ş şəxslər n müəyyən ed l b məsul yyətə 
cəlb ed lməs , zərərçəkm şlər n müvəqqət  sığı-
nacaqla təm n ed lməs , hüquq , t bb  və sos al 
nət cələr n zahı və d gər maar fl ənd rmə tədb r-
lər n n təşk l  bu c nayətlər n qarşısının alınması 
sahəs ndək  tədb rlər  k m  qəbul ed l r. Dünyada 
a lə mə şət zorakılıqlarının qarşısının al nması s-
t qamət ndə b r s ra tədb rlər görülür. B r sıra av-
ropa ölkələr ndə zorakılıq halları lə qarşılaşmış 
nsanlar üçün xusus  mərkəzlər yaradılıb k , bu 

mərkəzlərdə peşakar mütəxəss slər, ps xoloqlar 
fəal yyət göstər r və belə hallarla qarşılaşmış n-
sanların yen də normal həyata qayıtmasına, dep-
ress v halların aradan qaldırılmasına, cəm yyətdə 
özlər nə yer tapa b lmələr nə x dmət ed r. Düşü-
nürəm k  Azərbaycanda da bu k m  mərkəzlər n 
yaranmasına, sayının artırılmasına böyük eht yac 
var (4, s.135-138).

Qeyd edək k , bu gün cəm yyətdə sayı b -
l nməyən zorakılıq halları həm də bu sahədək  
qanunda olan boşluqlardan və nəzarət mexa-
n zmlər n n şə yaramadığından xəbər ver r. 
A lə məsul yyət n təkcə qadının üzər nə atmaq-
la, qadını hər addımda təhq r və tənq d etməklə, 
qadının f z k  əməy ndən su - st fadə ed b onu 
stehza mənbəy nə çev rməklə güclü və nk şaf 

etm ş cəm yyət əldə etmək mümkünsüzdür və 
qanunauyğun dey l. Burada təkcə maar fl ənd rmə 
də k fayət dey l, çünk  hüququnu b lən xanımlar 
belə haqqını qorumaq üçün hüquq  yardım ala 
b lm rlər. Hər b r vətəndaşını qorumağa borclu 
olan dövlət hüquq müstəv s ndə qadın və uşaq-
lara qarşı baş verən hər türlu zorakılıq hallarının 
qarşısının alınmasına na l olmalıdır.
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Фарида Шюкюрлю

СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА БЫТОВОГО НАСИЛИЯ

Pезюме

Сегодня одной из самых важных проблем семьи насилие что во многих странах принята в 
качестве серьезного насилия в семье общественных проблем общества. Очень плачевном со-
стоянии, один факт, что так постепенно увеличивается число насильственных действий. Но на-
силия физического, материального и морального ущерба, который предусматривает действия, 
наносящие вред другим людям, составляя основу агрессия, враждебность, атаки, так. Но за по-
следние несколько десятилетий многие другие социальные проблемы, создающих серьезные 
и масштабные исследования, Проведенные исследования и анализы показывают, что банк не 
смог дать свои плоды информацию о бытовом насилии был принят в одной проблемы бытово-
го насилия и индивидуального характера.

Farida Shukurlu

DOMESTIC VIOLENCE IS A SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEM

Summary

Today one of the most important problems that family violence is accepted as a serious social 
problem in many countries violence family of society. It is very unfortunate that gradually increasing 
the number of such violence. But violence, physical, material and moral damage, which provides 
for acts that damage to other people, and constitute the basis of hostility, aggression attack. But 
many other social and personal problems, creating serious and extensive research Conducted research 
and analysis indicates that the database could not bear fruit of domestic violence was adopted as a 
character problem of domestic violence in the past few decades.
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A lədə zorakılıq ct ma  status, d n  
nanc və a lə üzvlər n n etn k mən-

sub yyət ndən asılı olmayaraq yarana 
b lər. Məsələn, yüksək gəl rl  a lələrdə şləməyən 
qadınlarla bağlı zorakılıq k fayət qədər yayıl-
mışdır. Yüksək təhs l səv yyəs  olan a lələrdə sə 
ps xoloj  təzy q müşah də ed l r. Adətən ş ddət 
a lən n hər b r üzvünün hər hansı b r şək ldə öz 
haqlılığını sübut etmək üçün münaq şə vəz yyət-
lər n  həll etd y  hallarda baş ver r.

A lədə ps xoloj  zorakılıq problem n n öyrə-
n lməs n n aktuallığı hər şeydən əvvəl o şəra tlə 
təy n ed l r k , zorakılığın təb ət  haqqında müas r 
elm  təsəvvürlərə əsasən, o təhs l proseslər n n və 
tərb yən n un versal həyat kontekst n  təşk l ed r: 
bütün nsanlar bu və ya d gər dərəcədə ps xoloj  
zorakılığa məruz qalırlar. Bununla b rl kdə, ct ma  
şüurda və med ada bu problem ayrı-ayrı had slər n 
transformas ya ed lm ş formasında təqd m ed l r.
Bundan başqa a lədə zorakılıq problem  uzun müd-
dət b r tabu sahəs  olmuşdur və nd yə qədər sos u-
mun bu problemə real müqav mət  mövcuddur.

A lədə zorakılığın qurbanları həm qadınlar, 
həm də k ş lər ola b lərlər. Yaşlı  k ş lərlə bağ-
lı zorakı hərəkətlər ən gen ş yayılmışdır, bu sə 
onların əl ll y , xəstəl klər  və madd  asılılıqları 
lə bağlıdır. Ps xoloj  və qt sad  zorakılıq k ş lər-

lə bağlı zorakılığın ən t p k növüdür. Qadınlar 
daha çox f z k  zorakılıqdan əzab çək rlər. Ək-
sər hallarda bu ər-arvad münas bətlər , mal yyə 
problemlər  və uşaqların tərb yəs  lə bağlı mü-
naq şələrə görə baş ver r [2].

Ps xoloj  zorakılığın spektr nə dax ld r:
• ps xoloj  zorakılığın akt v aspekt  - ps xo-

loj  təs rlərd r (təhq rlər, yalan, təcr detmə, əsas 

eht yacların və eht yacların frustras yası və s.); 
• ps xoloj  zorakılığın pass v aspekt  - ps xo-

loj  eff ektlərd r (özünə namın tk s , narahat lıq, 
həyəcanlılıq, yuxunun pozulmaları, depress ya, 
təcavüzkarlıq, başqa şəxs  problemlər və  s.); 

• ps xoloj  zorakılığın nterakt v aspekt  
- ps xoloj  qarşılıqlı təs rlərd r (dom nantlıq, af-
fekt vl k, gözlən lməzl k, uyğunsuzluq,  ac zl k, 
zorakılığın qurbanları tərəf ndən özünü alçaltma 
və s.);[3]

Ps xolog ya elm ndə a lədə zorakılığın növbət  
modellər  mövcuddur (K.Bron, R.Lenq, A.M ller): 

• böyüklər n (alkoqol, narkot klər, ps xolo-
j  və ps x atr k problemlər , depress ya, öz-özünə 
nəzarət n olmaması və s.) və uşaqların zorakılı-
ğa (xəstəl k, arzuolunmayan uşaq, f z k  və ps x  
çatışmazlıqlar və s.) meyllərdə mərkəzləşd r lm ş 
ps xopat modellər  ;

• zorakılığı xar c  (sos al) am llərlə və şəra-
tlə zah edən sos al modellər (yoxsulluq, gəl r n 

aşağı səv yyəs , şs zl k, sos al təcr d etmə,mədə-
n yyətın aşağı  səv yyəs  və s.; 

• ps xoloj  və sos al am llər  nteqras ya edən 
ps xosos al modellər;  bu modellərdə zorakılığın 
-struktur, s tuat v və üns yyətl am llər nəbölünür-
lər. Həm də, məhz üns yyətl  am llər a lədə zora-
kılığın təzahürlər ndə əsas və müəyyəned c  hesab 
olunur: şəxslərarası qarşılıqlı əlaqələr n xüsus y-
yətlər  zorakılığın struktur və s tuat v am llər n n  
təs rlər ndə ya “ləng d c ” və ya “katal zator” olur. 
Sonuncu vəz yyətdə zorakılığın eskalas yası mü-
şah də olunur. Ps xoloj  zorakılığın nterakt v as-
pekt  - ps xoloj  qarşılıqlı təs rlərd r (dom nantlıq, 
aff ekt vl k, gözlən lməzl k, ardıcıllığın olmaması, 
uyğunsuzluq,  məsul yyəts zl k, namsızlıq, ac zl k, 
zorakılığın qurbanları tərəf ndən özünü alçaltma).

Beləl klə, a lədə zorakılıq problem n n qurul-
ması aşağıdakı nət cələrə gət r b çıxarır: 

-Ş ddət n əsas və genet k cəhətdən başlanğıc 
növü ps xoloj  zorakılıqdır. Ps xoloj  zorakılığın 
ən vac b və lk aspekt  onun nterakt v aspekt d r, 
yən , yetərs z (patogen) val deynç l k və evl l k; 
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- Yetərs z (patoloj ) val deynl k və n kahın 
əsas ps xoloj  mexan zm  özünü qəbul etmə 
mexan zm d r;

- Şəxs n “Mən” obrazının (davranışlarının, n-
tellektualının, üns yyətl l k am llər n n, emos o-
nallarının, şəxs lər n n) neqat v q ymətlənd rmə-
s n n t p  genet kd r.

- Özünü qəbul etmən n son forması həyatın 
qəbul ed lməməs , həyatın mənf  q ymətlənd r l-
məs , həyat qadağasıdır [4].

Zorakılığın hər k  tərəf üçün həm şə b r trav-
mat k təcrübə olduğunu vurğulamaq əhəm yyət-
l d r. A lə kontekst ndə zorakılığın xüsus yyət  
a lə həyatını davam etd rmək, saxlamaq və şəxs-
lərarası münas bətlər n s stem n  dəstəkləmək 
eht yacından barətd r. Zorakılığın stən lən 
vəz y yət n n ən əhəm yyətl  ps xoloj  eff ekt  - 
posttravmat k stress s ndromu belə s mptomlarla 
özünü b ruzə ver r: mənf  xat rələr və yuxular; 
yüksək həyəcan; yalqızlığa cəhd; emos onallıq; 
depress yaya və narkot k vas tələr n st fadəs nə 
meyl; əsaslandırılmamış qəddarlıq, təcavüzkar-
lıq; su s d haqda düşüncələr.

Posttravmat k stress - zorakılığın anormal və-
z yyət nə nsanın normal reaks yasıdır. Bununla 
b rl kdə bu bəzən llərlə davam edən və normal n-
san həyatını son dərəcə çət nləşd rən, təhr f edən 
və pozan, bundan başqa zorakılığın və qəddarlı-
ğın eskalas yasına mkan yaradan davamlı reaks -
yadır. [1]Posttravmat k stress vəz yyət ndən çıxış 
travmat k təcrübən n başqa nsanlar tərəf ndən  
dər n, hərtərəfl  və qeyr -mühak məs z anlama-
sını güman ed r (məs. ps xoloq-konsultantlar və 
ps xoterapevtlər tərəf ndən); üns yyət n ps xoloj  
məxf l y   və təhlükəs zl y  nsana bu təcrübən  
sak t qəbul etməyə, dərk etməyə və onu fadə et-
məyə, keçm şlə barışmağa mkan  ver r.  

Təəssüf k , gündəl k həyatda və həmç n n 
a lədə üns yyətdən məhrum ed ld kdə, b r qayda 
olaraq, bütün bu ps xoterapevt k keyf yyətlər üzə 
çıxır. Nət cədə dərk ed lməm ş, fadə ed lməm ş 
və da m boğulan mənf  təcrübə və  adekvat çıxış 
tapmayan dax l  gərg nl k, bütövlükdə əhvalda və 
nsanın sağlamlığında, onun üns yyət ndə, şdə, 

təhs ldə və d gər sos al uyğunlaşmaya neqat v tə-
s r edən xron k  stress  doğurur.

A lədə zorakılıqdan əzab çəkən qadınlar uyğun 
olan strukturlara kömək üçün mürac ət etm rlər, 

xüsusən, ps xoloj  yardıma görə çox nad r halda 
mürac ət ed rlər. Üstəl k, bu mövzu onlar üçün o 
qədər ağrılı olur k , bəz  nsanlar bu mövzunu qal-
dırmaq stəm rd lər, çünk  bu had sələrdən utanır-
lar. Bütün bunlar  uzun vaxt zorakı münas bətlərə 
məruz qalan qadının şəxs yyət n n deformas yası 
la bağlıdı. Belə vəz yyətdə qadın k ş  tərəf ndən 

q sasın qorxusuna görə onunla münas bətlər n qı-
rılmasına müstəq l qərar vermək qt darında olmur, 
çünk  özündə namsızlıq, təcr d etmə, şəxs  ac zl k 
və çarəs zl k h sslər  yaranır. Bundan başqa, qadı-
na zülmkardan ayrılmağa mkan verməyən b r sıra 
başqa səbəblər də mövcuddur: mal yyə asılılığı, 
alternat v yaşayış yer n n yoxluğu, şs zl k, uşaq-
larını atadan məhrum etməmək stəy , qohumlar 
və tanışlar tərəf ndən qınamanın qorxusu və s.

Çox vaxt f z k  və ps xoloj  ş ddət paralel ge-
d r.  Ps xoloj  təzy q n b r neçə növlər  ayrılır:

1.Şəxs  f k r n yer d lməs . Zülmkar  öz qurba-
nını şəxs  dd alarına  elə tərzdə nandırır k , heç 
kəs təlq n etmə ed lməs n  başa düşmür.  Ps xo-
loj  zorakılığın belə növü b r tərəfdən h pnoza 
oxşayır.

2.Başqalarının f k rlər nə hörməts zl k, məhəl 
qoymama. Ps xoloj  zorakılığın bu növünə eqo-
zm k m  baxmaq olar. Belə halda nsan ev şlə-

r nə  kömək etmək, mağazaya və ya şə getmək 
stəm r. 

3. Ps xoloj  təzy q n daha b r növü – tənq dç -
d r. Onun da m  et razı, narazılığı adətən əsassız 
olur. Məsələn, nsan evdə təm zləmə şlər ndən  
dərhal sonrasəl qəs zl yə, qarışıqlığa l ş r.

4. Şantaj. Zülmkar nsan qurbanını onun tələb-
lər n  yer nə yet rməyəd y  təqd rdə, a lədən gedə-
cəy  və ya f z k  zorakılığın tətb q  lə hədələy r.

5.Nəzarət. Müşah də, zləmə və hesabat tələb-
lər  b r zülmkar lə yaşamağın əlamətlərd r.  Heç 
b r normal şəxs günün necə keçd y n  hər gün 
dəq qələr üzrə  söyləməs n  tələb etməz. [5]

Ps xoloj  zorakılığ uşaqların üzər ndə val dey-
nlər tərəf ndən çox tez-tez tətb q olunur, onlar sə 
b r şey n səhv olduğunu başa düşə b lm rlər. On-
ların müqay sə etmək mkanı olmadığına görə, 
səm m  şək ldə düşünürlər k , bütün a lələrdə va-
l deynlər uşaqlarla p s davranırlar, hədd ndən ar-
tıq çox tələb ed rlər və da m alçaldırlar. Uşaqların 
üzər ndə ps xoloj  zorakılıq əksər hallarda  zə f 
və özünə qaralı  val deynlər təcrübədən keç r r-
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lər. Heç kəs kənardan düşünə b lməz k , bu nsan 
öz uşağını k ç ldə b lər. Hər kəs stəy r k , onu 
sevs nlər və hörmət ets nlər. Əgər nsanı şdə q y-
mətlənd rm rlərsə, onda onun qəzəb  uşağa və ya 
həyat yoldaşına yönələcəkd r.Uşaqlar hədd ndən 
artıq akt v val deynlər n ps xoloj  zorakılığından 
da əzab çəkə b lərlər. Böyüklər öz uşağını bütün 
dərnəklərə aparırlar, onun nə edəcəy n , hara ge-
dəcəy n n, nəy  və harada söyləyəc y n  uşağın 
əvəz nə həll ed rlər.  Söhbət  3-5 yaşlı uşaqdan 

ged rsə, bu normal görünür, amma əgər bu və-
z yyətdə 10 yaşlı yen yetməd rsə,  bu müəyyən 
şeylər n yanlış getd y nə b r şarəd r.

A lədə zorakılıq problem  son dərəcə mürək-
kəb və özündə b r çox əlaqəl  aspektlər  b rləş-
d r r. Buna görə də, onun həll  üçün hüquq-mü-
haf zə orqanları, t bb müəss sələr  və bu sahədə 
çalışan b r çox başqa dövlət və qeyr -hökumət 
təşk latları arasında kompleks tədb rlər və daha 
sıx qarşılıqlı əlaqələr yaratmaq lazımdır.
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Тунзала Мусаева

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ

Резюме

Психологическое насилие является наиболее распространенным  типом насилия. В послед-
ние годы пристальное внимание уделяется  психологическим и социологическим исследова-
ниям проблем применения насилия в семье.  Исследуются проблемы роли социальных норм 
и общественных ценностей в семейных отношениях, а также признается растущая важность 
взаимосвязанного влияния множества внешних и внутренних факторов.

Tunzala Musayeva

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF VIOLENCE IN THE FAMILY

Summary

Psychological violence is the most common type of violence. In recent years, close attention has 
been paid to psychological and sociological research on the problems of domestic violence. The 
problems of the role of social norms and social values in family relations are examined, and the growing 
importance of the interconnected infl uence of many external and internal factors is recognized.
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Cəm yyət n qarşıya qoyduğu şəxs y-
yət model nə uyğun olaraq böyümək-
də olan nəsl n formalaşdırılmasına 

mütəşəkk l, məqsədyönlü rəhbərl k tərb yə pro-
ses  adlanır. Bu tərb yəyə ver lən ümum  tər f-
d r. Konkret olaraq sə tərb yə olunanda həyata 
düzgün münas bət formalaşdırmaq, çəm yyət n 
müəyyən etd y  əxlaq normaları və davranış qay-
dalarına y yələnd rmə ş  tərb yə adlanır. 

Təl m, tərb yə, təhs l və ps xoloj  nk şaf, yən  
pedaqoj  proses adamların stək və arzularından 
asılı olmayan real prosesd r; öyrədən və öyrənənlər 
arasında tərb yəç  lə tərb yə olunanlar arasında baş 
ver r; şəxs yyət n formalaşmasına yönəl r. (2, s.11)

Bu prosesdə böyüyən nəsl cəm yyət üçün 
faydalı, yüksək mənəv  potens ala mal k, əməyə 
meyll  və əmək qab l yyətl  deyaca mət n, es-
tet k görüşlərə mal k və f z k  cəhətdən sağlam 
nsanlar formalaşdırılır. Ümum yyətlə, tərb yə 

vas təs lə şəxs yyət sos allaşır, həyata, cəm yyətə 
maks mum ct ma -fayda verəcəy  sahəyə hazır-
lanır, s steml  tərb yə vas təs lə formalaşan nsan 
həyatda müstəq l şək ldə özünü təm n edə b l r. 
Tərb yə proses  ct ma  münas bətlər təcrübəs  
əsasında böyüyən nsanların fəal yyət n n düzgün 
st qamətlər  müəyyənləşd r l r.

Müas r təhs l s stem n n əsas tərəf  təhs lalana 
subyekt k m  yanaşmaqla yen  nsanın formalaş-
masını cəm yyət n əsas məqsəd nə çev rməkd r. 
Bu sə nsanların öz bacarıq və qab l yyətlər n n 
reallaşması üçün maks mum şəra t yaratmağı 
tələb ed r. Müas r şəra tdə ölkələrdə tərb yə ş -
n n əsas məqsəd  böyüyən nəs ldə əs l vətəndaş-

lıq keyf yyətlər n  formalaşdırmaqdan barət ol-
malıdır. Çünk , təhs l nsanın özünü və dünyanı 
dərk etməs n n təm natçısı rolunda çıxış ed r. 
Təhs l n hərtərəfl  və ahəngdar nk şafına təkan 
ver r. Buna görə də, təl m təhs l vas təs lə şəxs y-
yət n yetk nləşməs  proses ndə daha üzv  am lə 
çevr l r. İlk növbədə, təhs l vas təs lə şəxs yyət n 
nk şafı və tərb yəs n n daha opt mal, səmərəl , 

daha düzgün elm  əsaslarla qurmaq barəs ndə dü-
şünmək lazım gəl r. 

İnsan 3 cəhətdən tərb yə olunursa, o, şəxs yyət 
bütövlüyünə y yələnə b lər. 

Bunlar aşağıdakılardır: 
1) mənəv -ruh  tərb yə; 
2) əxlaq  və et k tərb yə; 
3) ağlın, radə və xarakter n tərb yəs . (4, s.4)
Beləl klə də tərb yə olunanlarda əməyə, b l k-

lərə, təl mə, ümum yyətlə fəal yyətə çoxcəhətl  
münas bət yaranır. Bu sə obyekt v ct ma  mü-
nas bətlər n şəxs  münas bətlərə çevr lməs , n-
sanların ct ma  münas bətlər n şüurlu dərk et-
məs  deməkd r. Obyekt v ct ma  münas bətlər n 
şüurlu dərk olunması nət cəs ndə obyekt v tələb, 
nsanın şəxs  tələblər nə, tərb yə mot vlər nə, 

tərb yən n hərəkətver c  qüvvələr nə çevr l r. 
Deməl , tərb yə nsanlarda konkret münas bətlər 
formalaşdırır. Münas bət kateqor yası sə b r sıra 
ct ma  elmlər tərəf ndən tədq q ed l r. 

Roma pedaqoqlarının ən görkəml  nümayən-
dələr ndən b r  olan Mark Fab y Kv nt l an «Na-
t ql k tərb yəs  haqqında» k  12 c ldl k əsər ndə o, 
pedaqog ka tar x ndə lk dəfə məktəb təcrübəs n  
əks etd rd . Kütlük və stedadsızlığı o, nsanlar üçün 
müstəsna hal hesab ed rd  və onların stedadına na-
nırdı. Uşaqların stedadına yüksək q ymət ver rd . 
Onun f kr ncə müəll mlər yüksək təhs ll , təmk nl , 
əxlaqca nümunəv  olmalı, uşaqları sevməl , onları 
dər ndən öyrənməl , rəğbətlənd rməy  və cəzalan-
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dırmağı bacarmalıdır. R yaz yyatı təfəkkür tərb yə-
s n n mühüm vas təs  hesab ed rd . (6, s.118).

Şəxs yət n formalaşmasında əhəm yyətl  yer  
mənəv  münas bətlər tutur, bu münas bətlər nsan 
həyat və fəal yyət n n müxtəl f sahələr nə nüfuz 
ed r, onun şəxs  s masına, adamlarla əlaqəs nə, 
onun özünü q ymətlənd rməs nə təs r göstə-
r r. Həmç n n tərb yə proses  özünü tərb yən n 
meydana çıxmasına səbəb olur, özünütərb yə sə 
ona görə şəxs yyət n formalaşmasına böyük tə-
s r göstər r k , tərb yə olunan şəxs n özü tərb yə 
funks yasının daşıyıcısı olur. O tərb yə proses  
səmərəl  hesab ed l r k , nət cə et bar lə özünətər-
b yəyə çevr ls n, tərb yə məqsədlər  nsanların 
şəxs  məqsədlər  k m  həyata keç rs n. 

Tərb yən n tar xən meydana çıxmış, uzun 
müddət təcrübələrdə bərk yərək səmərəl l y  
müəy yən və təsd q ed lm ş elm  pedaqoj  üsul və 
vas tələr , pr ns plər  əldə rəhbər tutulur. Bacarıq 
və vərd şlər s stem  mövcud fəal yyət üsullarını 
əhatə ed r. Mədən yyət n bəşər təcrübəs n n bu 
aktual və həyat üçün zərur  olan sahəs  pedaqoq -
kanınn təhs l proses  vas təs  lə həyata keç r l r. 
Hal-hazırda mədən yyət şünaslıqda mədən yyət  
savadlılıqla ey ləşd rən məktəblər də mövcuddur. 
(6, s.76-80).

Hər b r proses özündə müəyyən nət cən n əldə 
ed lməs  üçün qanunauyğun və məqsədyönlü fəa-
l yyətlər  b rləşd r r. Tərb yə proses n n əsas nət -
cəs  sə hərtərfl  nk şaf etm ş, cəm yyət n tələb-
lər  lə uyğunlaşan nsanlar formalaşdırmaqdan 
barətd r. Bu sə k tərəfl  fəal prosesd r. Burada 

tərb yəç n n fəallığı üstünlük təşk l ed r. Belə k , 
tərb yə ş n n məzmunu mah yyət , üsulları, va-
s tələr , formalarını və s. tərb yəç  müəyyən ed r, 
tərb yə olunanın fəal yyət n  düzgün st qamətə 
yönəld r, onların d qqət n  cəm yyətdə zərur  
olan tərb yə problemlər nə cəlb ed r. Şəxs yyət n 
formalaşdırılması proses  sə b r sıra xüsus yyət-
lərə mal kd r.

Tərb yə anlayışı - davranışla əlaqədar olan 
mənəv  keyf yyətlər n məqsədyönlü, planlı və 
mütəşəkk l şək ldə formalaşdırılması proses d r. 
Yaşlı nəsl n əldə etd y  b lk, bacarıq və təcrübə-
n n yet şən nəslə məqsədyönlü, planlı, mütəşək-
k l şək ldə ver lməs , öyrəd lməs d r. Demək, tər-
b yə etmək həm də öyrətmək deməkd r. Tərb yə 

proses ndə həm təl m proses , təl m proses ndə 
də tərb yə proses  mövcuddur. (3, s.28)

Bu qarşılıqlı vəhdətdə olan keyf yyətlər sə 
fəal yyət proses ndə nsanın xarakter əlamətlər  
k m  təzahür ed r. Tərb yə olunanın yaşından, n-
k şaf səv yyəs ndən asılı olaraq onun məzmunu 
da dəy ş r, yen  keyf yyətlər alır. Bu sə öz ək-
s n  müvaf q tərb yə, təl m, ncəsənət və mədə-
n yyət, mədən -fəal yyət müəss sələr n n tərb yə 
proqramlarında tapır. Ona görə də mədən  fəa-
l yyət müəss sələr n n tərb yə proqramları təhs l 
müəss sələr n n tərb yə proqramlarından fərqlə-
n r. Belə k , bu müəss sələrdə nsanlar maraqla-
rına görə b rləşən və əsasən, s steml  təhs l almış 
şəxslərd r. Bu şəxslər  sə artıq dövrün aktual tər-
b yə problemlər  maraqlandırır b rləşd r r. 

Tərb yə ş  və onun komponentlər  arasında 
əlaqə o dərəcədə möhkəmd r k , tərb yə kompo-
nentlər n n b r ndə baş verən dəy ş kl k mütləq 
başqalarına da təs r ed r. Belə k , bu s stemdə hər 
b r tərb yə komponent  şəxs yyət formalaşdaırıl-
ması ş n n d gərlər  lə əlaqədə olan zərur  həlqə-
s n , tərəf n , mərhələs n  təşk l ed r. Ona görə də 
baş verən hər dəy ş kl k d gərlər nə də təs r ed r. 

Tərb yəyə hərtərəfl  və kompleks yanaşma 
pr ns p  tərb yələnd rmə fəal yyət ndə də belə 
hərtərəfl  təs r edən pedaqoj  s stem n, pedaqoj  
yanaşmanın yaradılmasını tələb ed r. Bu tərb yə 
s stem  şəxs yyət n əql , f z k , əxlaq , estet k, 
deya s yas , hüququ və s. cəhətlərdən formalaş-

masının kompleks şək ldə aparılmasını özündə 
b rləşd rməl d r. Bu s stem həmç n n nsanları 
əhatə edən müh tə, ətrafdakılara ct ma , sos al 
münas bət formalaşdarılmalıdır.

Tərb yə proses  göründüyü k m  təb ət et -
bar lə hərtərəfl d r. Bu sə tərb yə təs rlər n n 
müxtəl f və çoxcəhətl l y ndən rəl  gəl r. Belə k , 
tərb yə proses ndə tərb yəç  lə yanaşı ətrafdakı-
ların mütamad , çoxcəhətl  təs rlər  mövçud olur. 
Bu təs rlər nsanın ömrünün axırına qədər davam 
ed r. İnsana hamı, hər şey val deyn, tərb yəç , tə-
b ət - çanlı və çansız təb ət - stehsalat, stehsal 
münas bətlər , onu əhatə edən m kro müh t və s. 
təs r ed r. Bu müxtəl f forma və məzmunlu tər-
b yə təs rlər  nsan anadan olandan ömrünün so-
nuna qədər zdd yyətl  və uzun müddətdə davam 
ed r. Tərb yən n təs r  nsanlarda müxtəl f şək l-



POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 1 (21), 2019

133

də olur və təzahür ed r. Buna səbəb tərb yə tə-
s rlər n n müxtəl fl y  lə bərabər həm də tərb yə 
olunanların özlər  müxtəl fl y d r. Tərb yəç lər 
müxtəl f fərd -ps xoloj  xüsus yyətlərə, nk şafa 
mal k nsanlara tərb yəv  təs r göstər rlər. 

Bu tərb yəv  təs rlər , tələblər  hər kəs öz fər-
d  münas bətlər , nk şaf səv yyələr  baxımından 
qəbul ed r. Ona görə də eyn  tərb yəv  təs r eyn  
yaşlı nsanlarda müxtəl f şək ldə təzahür ed r. Tə-
l m və tərb yə şəxs yyət formalaşdırılması pro-
ses n n d alekt k vəhdət təşk l edən k  qütbüdür. 
Həm tərb yə həm də təl m şəxs yyət n həyata 
hazırlanmasına x dmət ed r. Lak n, bunlar xüsus  
predmetə və anlayışlara mal k ayrı-ayrı pedaqoj  
proseslərd r. Məsələn, təl m böyüyən nəsldə b -
l k, bacarıq, vərd ş formalaşdırmaqla obyekt v 
aləm had sələr n  dərk etd r r. Tərb yə proses n-
də sə əq də, rəftar, adətlər yaratmaqla cəm y-
yət n müəyyən etd y  əxlaq normaları, davranış 
qaydaları mən msəd l r k , bunun nət cəs ndə də 
nsanlar da onu əhatə edən hər şeyə münas bət 

formalaşır. Təl m n b l k, bacarıq, vərd ş k m  
anlayışları mövcuddur. Tərb yən n əq də, rəftar, 
adət k m  anlayışları vardır. Bu anlayışlar mexa-
n zm et bar lə uyğun və oxşardırlar. B l k-təb ət 
və cəm yyət n obyekt v nk şaf qanunları haqqın-
da nsanların şüurunda möhkəmlənd r lm ş elm  
məlumatlardır. 

Əq də-əxlaq qaydaları, normaları s stem  və 
buna r ayət etmən n zərur l y  haqqında nsan-
ların həm şüurunda həm də fəal yyət ndə möh-
kəmlənd r lm ş məlumatlar s stem d r. Bacarıqlar 
b l klər n tətb q ed lə b l nməs d r. Rəftar mən m-
sən lm ş əxlaq normalarını cra etməkd r. Vərd ş 
avtomatlaşmış bacarıqdır. Adət avtomatlaşdırıl-
mış rəftardır. Bunlar arasında fərq ondan barət-
d r k , b l k , bacarıq və vərd şlər madd  aləm n 
dərk ed lməs  lə, rəftar, adət və əq də anlayışları 
sə həyata münas bətlər formalaşdırmaqla bağlı-

dır. Bəzən, vərd ş və adət anlayışını qarışdırırlar. 
Bunların fərql  cəhət  ondan barətd r k , adətlər 
həm şə adamı adət olunmuş fəal yyətə təhr k 
ed r, həm n ş görülməyəndə adam özünü narahat 
h ss ed r. Vərd şlər cra ed lməd kdə sə heç b r 
narahatlıq yaranmır. Öyrənmə qanunlarını təl m 
nəzər yyəs , tərb yə qanunlarını tərb yəşünaslıq 
uzə çıxarır. 

Pedaqoj  proses o, cümlədən tərb yə proses  
d alekt k b r prosesd r. A.S.Makarenkoya görə 
pedaqok ka ən d alekt k elmd r. Onun f kr ncə 
pedaqoj  prosesdə d alekt kanın bütün qanunları 
fəal yyət göstər r. Bu özünü tərb yə proses ndə 
də göstər r. Belə k , tərb yə proses ndə tərb yəyə 
bütün təs rlər, am llər qarşılıqlı əlaqə və z dd y-
yətdə təs r ed r. Konkret olaraq demək olar k , 
tərb yə proses  tərb yə olunanların xalqın madd  
və mənəv  sərvətlər n n 

mən msəməs nə nə qədər çox gömək göstərər-
sə, o qədər də tərb yə məqsəd nə uyğun gəl r, 
müas r sos al tələblərə cavab ver r. Böyüməkdə 
olan nsan şəxs yyət n n formalaşdırılması tər-
b yə proses n n məqsəd d r və burada nsanın 
özünün ps x  xüsus yyətlər , şəxs yyət n xassələ-
r , onun səy, tələb və mkanları, ən ncə asılılığı 
və şərtlənməs  özünü göstər r. Tərb yə olunanın 
bu fərd  xüsus yyətlər  müəyyən mənada, tər-
b yə məqsəd n n həyata kec r lmə müvəff əq y-
yət n  müəyyən ed r. Bunu nəzərə almayan pe-
daqoq-tərb yəc  müvəff əq yyətə na l ola b lməz. 
D gər tərəfdən tərb yə proses ndə həm də pe-
daqoj  təs rlər n qarşılıqlı surətdə əlaqələnd r l-
məs  zərur d r. Çünk  onlar da böyüməkdə olan 
nsanın şəxs yyət k m  formalaşmasına öz təs r n  

göstər b. (5, 2-ой том). 
İstən lən fəal yyətdə, müəyyən mənada, mü-

vəff əq yyət n əsasını məqsəd aydınlığı təşk l 
ed r. Aydın məqsəd hər b r şç yə, stən lən sahə-
də fəal yyət göstərənə ş n  səmərəl  və düzgün 
təşk l etməyə mkan ver r. Pedaqoj  prosesdə də 
məqsəd aydınlığı böyük əhəm yyət kəsb ed r. Bu 
məqsədlər sə cəm yyət n şəxs yyət formalaşdı-
rılması ş nə verd y  tələblərə əsasən müəyyən 
ed l r. Klass k və müas r pedaqoqlar şəxs yyət 
formalaşdırılması proses ndə məqsəd aydınlığına 
yüksək q ymət ver rblər. Məsələn K. D Uş nsk  
məqsəd aydınlığını pedaqoj  proses n b r nc  və 
əsas məsələs  hesab ed rd . Onun f kr ncə tərb yə-
n n məqsəd  ct ma  və xalq mənafey n  üstün tu-
tan, həq qətə, doğruluğa, xeyr xahlıqa can atan, 
bütün nsanlığın mənafey n  xalqının və özünün 
mənafey  lə b rləşd rməy  bacaran həq q  nsan 
yet şd rməkd r. (7, s.111)

İstən lən fəal yyətdə rəhbər tutulan qayda və 
qanunlar s stem  pr ns p adlanır. 
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Tərb yə pr ns plər  sə tərb yən n bütün qanu-
nauyğunluqlarını özündə əks etd rən, şəxs yyə-
t n formalaşdırılması ş n n daha da səmərəl  və 
məqsədyönlü təşk l nə st qamət verən, rəhbərl k 
edən qaydalar s stem d r. 

Bu pr ns plər ayrı-ayrı tərb yəç lər tərəf n-
dən uydurulmur, müəyyən ed lm r, tərb yən n 
obyekt v qanunları, cəm yyət n pedaqoj  proses 
qarşısında qoyduğu şəxs yyət n formalaşdırması 
məqsəd n n tələblər  və vəz fələr  əsasında müəy-
yən ed l r.

Son dövrdə nəşr ed lm ş pedaqog ka dərsl klə-
r n n əksər yyət ndə tərb yə pr ns plər  ümum  və 
xüsus  olmaqla k  qrupa bölünür. 

Ümum  pr ns plər həm təl m, həm tərb yə, 
ümum myyətlə, bütün pedaqoj  prosesdə rəhbər 
tutulan pr ns plərd r. Bura tərb yən n həyatla, qu-
ruculuq ş  lə əlaqələnd r lməs , s stemat kl k və 
ardıcıllıq, şüurluluq və fəallıq, yaşa uyğunluq və 
fərd  yanaşma pr ns plər  dax ld r. Bu pr ns plə-
r n tətb q  zamanı hər sahən n spes f k xüsus y-
yətlər  nəzərə alınır. Məsələn, təl m proses n n 
əsas məqsəd  madd  aləm qanunauyğunluqlarını 
dərk etd rməkd r. Ona görə də ümum  pr ns plər 
bu məqsəd n həyata keç r lməs nə x dmət ed r. 
Tərb yən n məqsəd  nsanlarda çoxcəhətl  müna-
s bət formalaşdırmaq olduğundan ümum  pr n-
s plər tərb yə proses ndə məhz bu məqsəd n mü-
vəff əq yyətlə həyata keç r lməs nə x dmət ed r. 

Ümum yyətlə tərb yə pr ns plər n  aşağıdakı 
şək ldə təsn f etmək olar: 

1. Tərb yən n həyatla quruculuq ş  lə əlaqə-
lənd r lməs . 

2. Yaşauyğunluq. 
3. Fərd  yanaşma. 
4. S stemat kl k və ardıcıllıq. 
5. Şüurluluq və fəallıq. 
6. N kb nl k. 
7. Hörmət və tələbkarlıq. 
8. Kollekt vdə tərb yə. 
9. Tələblərdə vah dl k. 

B r nc  beş pr ns p ümum  pr ns plərd r. Bu 
ümum  pr ns plər n tətb q  zamanı tərb yəç  tər-
b yələnd rmə zamanı st nad edəcəy , nəzərə ala-
cağı məsələlər  daha aydın şək ldə dərk etməl d r. 

Tərb yən n həyatla quruculuq ş  lə əlaqələnd -
r lməs  pr ns p  bütün dövr və zamanlar üçün ak-
tual olan b r pr ns pd r. (1. s. 75-76)

Belə k , hər b r tərb yə ş  mövcud ct ma  
tələblərə cavab verməsə cəm yyət onu qəbul et-
məz və o səmərəs z, yararsız b r şə çevr lər. Hər 
b r tərb yəç yə yaşadığı ct ma - qt sad  müh t n 
tələb etd y  nsan model , cəm yyətdə yaşayacaq 
fəal yyət göstərəcək şəxs üçün zərur  olan əxlaq  
keyfəyyətlər aydın olmalıdır. Ona görə də bu 
pr ns p əsas və aktual pr ns p hesab ed l r. Tər-
b yəç  bütün tərb yə fəal yyət n  tərb yə olunanla-
rın gündəl k həyatı və fəal yyət  lə bağlamalıdır. 
Məsələn, tədr s müəss sələr n fəal yyət  əsasən 
təl md r. Məhz təl m proses ndə d nləy c lərə n-
t zamlılıq (dərsə gec kməmək, müəll m n zahı 
zamanı d qqətl  olmaq, yoldaşlarını d nləmək və 
s.), çalışqanlıq (yaxşı oxumaq, kurs ş   yazmaq, 
təcrübələr qoymaq, öyrəd lən prakt k  şlər  cra 
etmək və s.), dözümlülük (görülən ş  axıra çat-
dırmağa özünü məcbur etmək, laborator ya şlə-
r n n düzgün şlən lməs  yolları axtarmaq və s.), 
yoldaşlarına hörmət etmə, mürac ət etmə qayda-
ları və məqamları və s. k m  keyfəyyətlər aşılanır. 

Yaşa uyğunluq pr ns p . 
Tərb yə olunanlarla aparılan hər b r tərb yə-

v  şlərdə onların yaşlarının, f z k  və ps xoloj  
nk şafl arının xüsus yyətlər  nəzərə alınmalıdır. 

Hər yaşda nsanların nk şaf səv yyəs nə uyğun 
maraq da rəs , qavrama qab l yyətlər , təb ət və 
cəm yyət had sələr nə müxtəl f münas bətlər  
mövcud olur. Tərb yə lə məşğul olan hər kəs 
tərb yələnd rmə fəal yyət ndə mütləq bu xüsus y-
yətlər  nəzərə almalıdır. Əks halda heç b r nəal y-
yət əldə edə b lməz. 

Gənc nsanlar müəyyən ntellektual hazırlığa 
zərur  əxlaq  adətlərə, f z k  kam ll yə, əxlaq  an-
layışlara mal k olduqları üçün onlarla problem 
xarakterl  şlər aparılır. 

Həmç n n mədən yyət müəss sələr ndə apa-
rılan tərb yəv  tədb rlər də dövrün aktual prob-
lemlər nə həsr ed l r. Bu müəss sələrdə gənclər n 
asudə vaxtlarının səmərəl  təşk l  üzrə şlər apa-
rılır, ona görə də aparılan hər b r tərb yə tədb rlə-
r  marağa görə b rləşm ş müxtəl f kollekt vlər n 
b l k, maraq, görüş da rələr baxımından aparılır. 
Gənclərlə aparılan şlər, tədb rlər dövrün aktual 
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problemlər n n müzak rə və həll  st qamət ndə 
aparılmalıdır. Cəm yyətdə baş verən, yaranan 
neqat v hallar və bunların gənclərə, ümum yyətlə 
nsanların həyat tərz nə təs r  k m  məsələlər, belə 

neqat v halların aradan qaldırılması yollarına a d 
aparılan şlər buna m sal ola b lər. 

Həm təl m-tərb yə müəss sələr , həm mədə-
n yyət, həm də d gər dövlət müəss sələr ndə hə-
yata keç r lən rəğbətlənd rmə və cəza tədb rlər n-
də uyğunluq nəzərə alınır. Ona görə də müxtəl f 
müəss sələrdə (s steml  təl m, mədən yyət, steh-
salat, dövlət və s.) tərb yə şlər , tədb rlər  həm n 
darələr n a d olduğu naz rl klər və ya baş darələr 

tərəf ndən hazırlanmış və ya təsd q ed lm ş tər-
b yə proqramaları əsasında aparılır. 

Fərd  yanaşma pr ns p . 
Cəm yyətdə, hətta b r a lədə eyn  xarakterl  

k  nsan tapmaq qeyr  mümkündür. Belə k , eyn  
şəra tdə, eyn  val deynlər n təs r  və tərb yəs  al-
tında böyüyən uşaqlar eyn  yaş səv yyəs ndə öz-
lər n  müxtəl f şək ldə aparırlar. Ayrı-ayrı fərd  
xüsus yyətlərə mal k uşaqlar eyn  a lədə müxtəl f 
f z k  nk şafa, əsəb s stem nə mal k olurlar. On-
ların xar c  aləm had sələr nə münas bət , qavra-
ma qab l yyət də müxtəl f olur. Məsələn, a lədə 
lk uşaq, tutaq k , 7 yaşında sərbəst danışır, r yaz  

təfəkkürü nk şaf etm ş olur, fəaldır, f z k  cəhət-
dən sağlamdırsa, k nc  uşaq da həm n yaşda sər-
bəst və mənt q  danışır, r yaz  təfəkkürü zə fd r 
və yaxud da f z k  cəhətdən daha yaxşı nk şaf 
etm şd r, ətrafdakılara qarşı aqress vd r və s. Cə-
m yyət  təşk l edən nsanlar da məhz b r-b r ndən 
bu fərd  xüsus yyətlər nə görə fərqlən rlər.

Tərb yə proses ndə fərd  yanaşma nsanla-
rın mal k olduğu fərd  xüsus yyətlərdən st fadə 
edərək onları ümum  məqsədə tabe etməy  nəzər-
də tutur. Yən  tərb yə proses ndə eyn  yaşlı tər-
b yə olunanların f z k , emos onal, ntellektual 
xüsus yyətlər n n nəzərə alınması və onlardan 
tərb yə məqsəd lə st fadə ed lməs  fərd  yanaş-
ma adlanır. Əgər yaşauyğunluq pr ns p  ayrı-ayrı 
yaş dövrlər ndə aparılacaq tərb yə şlər n n məz-
mununu, aşılanacaq əxlaq  keyfəyyətlər , forma-
laşdırılacaq adətlər  müəyyən ed rsə, fərd  yanaş-
ma həm n yaş dövründə tərb yə olunanların fərd  
xüsus yyətlər nə st nad etməy  rəl  sürür. Fərd  

yanaşma eyn  səv yyəl  tərb yə olunanların fərd  
xüsus yyətlər ndən st fadə edərək onları ümum  
tələbə tabe ed r. Bu tərb yə məqsədlər n n müvəf-
fəq yyətlə həyata keç r lməs n n əsas və mühüm 
şərtlər ndən b r d r. 

Fərd  yanaşma tərb yə olunanın bütün dax l  
aləm n , marağını, əsəb s stem n n quruluşu və 
nk şafı lə bərabər onların yaşadığı müh t n, təs r 

edən d gər am llər n də təhl l ed l b öyrən lməs n  
tələb ed r. Tərb yəç  tərb yə etd y  nsana onunla 
bərabər k mlər n necə təs r  səv yyəs n  b lməs  
onun tərb yə fəal yyət n n səmər l l y n  daha da 
artırır. Çünk  bu ona tərb yə fəal yyət n  düzgün 
qurma mkanı ver r. Fərd  yanaşmadan tərb yən n 
bütün mərhələlər ndə st fadə ed lməl d r. Hər kə-
s n fərd  xüsus yyətlər ndən st fadə edərək onu 
cəm yyət üçün fəal şəxs yyətlər k m  formalaş-
dırma mümkündür. 

S stemat kl k və ardıcıllıq pr ns p . 
Mövcud pedaqog ka dərsl klər n n əksər y-

yət ndə s stemat kl k və ardıcıllıq təl m pr ns p  
k m  ver lm şd r. Lak n b r çox məşhur pedaqoq-
lar s stemat kl k və ardıcıllıq pr ns p n  tərb yə 
pr ns p  k m  də qəbul etm şlər. Qeyd etd k k , 
tərb yə cəm yyət n qarşıya qoyduğu məqsədlərə 
müvaf q şəxs yyət n formalaşdırılması proses -
d r. Bu sə məqsədyönlü, ardıcıl s stem şəkl ndə 
aparılan təs rlər vas təs lə həyata keç r l r. S ste-
mat kl k və ardıcıllıq tərb yən n lk mərhələlər n-
dən başlayaraq həyata keç r l r. Yən  aşılanacaq 
əxlaq  keyf yyətlər, formalaşdıralacaq adətlər 
zənc rvar  s stem halında əvvəlcədən b rləşm ş 
şək ldə həyata keç r l r.

Şüurluluq və fəallıq pr ns p . 
Şüurluluq və fəallıq pr ns p  də tərb yən n 

ümum  pr ns p d r. Bu pr ns p həm təl m həm 
də tərb yə proses ndə rəhbər tutulan pr ns pd r. 
Tərb yə proses ndə şüurluluq və fəallıq ver lən 
tərb yə tələblər nə şüurlu münas bətdə və ct ma  
fəal yyətdə fəallıq göstərmədə özünü b ruzə ve-
r r. Tərb yəç  lə tərb yə olunan arasında yaranan 
z dd yyətə çox zaman səbəb tərb yə olunanın tər-
b yə tələb nə şüurlu yanaşmaması, onu dərk et-
məməs d r. Ona görə də hər b r əxlaq  anlayışın 
şüurlu sürətdə mən msən lməs , ona şüurlu mü-
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nas bət bəsləyərək öz mənəv yyatı, dax l  aləm  
vas təs lə transformas ya ed lməs  tərb yə ş ndə 
mühüm və zərur  am ld r, tərb yə müvəff əq yyə-
t n  təm n edən əsas şərtd r. Şüurlu surətdə dərk 
ed lən əxlaq  anlayış cra ed lməklə fəallıq kəsb 
ed r. Ona görə də hər b r müəll m və tərb yəç  
əxlaq  anlayışlarının adətlərə, fəallıq mövqey nə 
çevr lməs nə çalışmalıdır. 

N kb nl k pr ns p . 
Bu human st pr ns p olub nsana, onun müs-

bət st qamətdə dəy şə b lməs nə nam yaradır. 
N kb nl k pr ns p n n mah yyət nə görə heç b r 
yaxşı cəhət  olmayan, dəy şməz düzəlməz nsan 
yoxdur. İnsanların müsbət keyf yətlər nə st nad 
edərək tərb yə vas təs lə onun mənf  cəhətlər n  
aradan qaldırmaq mümkündür. Bütün nsanların 
hamısında həm müsbət, həm də mənf  əlamət-
lər mövcuddur. Lak n b r qrup nsanlarda mənf  
əlamətlər n sbətən üstünlük təşk l ed r, tərb yəç -
n n tərb yəv  təs rlər n  qəbul etm r və ya çət n 
qəbul ed r. Tərb yə olunanların müsbət və mənf  
keyf yyətlər n  üzə çıxarmaq tərb yəç dən böyük 
ustalıq tələb ed r. Ancaq bu prosesdən sonra, yən  
tərb yə olunanın mənf  cəhət  və həm də onu ya-
radan səbəb məlum olunandan sonra tərb yəç  
ş n  səmərəl  qura b lər. Tərb yəç  tərb yə etd k-

lər n n gələcəy nə, özünün tərb yə ş n n nət cə-
s nə nanmalıdır. 

Nöqsanların aradan qaldırılmasına namla 
pr ns p allıq və səbrlə yanaşılmalı, tələsğənl k b l-
məməl d r. Bu s stem təl m-təprb yə müəss sələ-
r ndə aparılan tərb yə şlər ndə rəhbər tutulan 
pr ns pd r. Mənf  keyf yyətlər tərb yə proses ndə 
aradan qaldırılmazsa b r tərəfdən bu nsanın xa-
rakter ndə möhkəmlənər, d gər tərəfdən də başqa 
zərur  əxlaq  keyf yyətlər n formalaşdırılması 
ş ndə əngələ çevr lə b lər. 

Hörmət və tələbkarlıq pr ns p . 
Bu pr ns pə görə tərb yəç  tərb yə fəal yyət n-

də tərb yə olunanın şəxs yyət nə mümkün qədər 
çox hörmət etməl  və tərb yə tələblər n n yer nə 
yet r lməs ndə  eyn  dərəcədə tələbkar olmalıdır. 
C dd  tələbkarlıq və qarşılıqlı hörmətə əsasla-
nan tərb yə fəal yyət  səmərəl  nət cə ver r. Tər-
b yəç  tərb yə olunana qayğı, hörmət, val deyn 

məhəbbət lə yanaşmalıdır. Tərb yə olunanlar bu 
qayğını, hörmət  h ss etməl d rlər. Bu hörmət 
arxasında hər kəs ona ver lən tərb yə tələblər n  
yer nə yet rməl  olduğunu, onun vac bl y n  dərk 
etməl d r. O, b lməl d r k , ver lən əxlaq  tələb n 
yer nə yet r lməməs  onu hörmətdən salar, nü-
fuzuna xələl gət rər. Həmç n n tərb yəç  tərb yə 
olunanlardan da öz şəxs yyət nə hörmətlə ya-
naşmağı tələb etməl d r. Öz şəxs yyət nə hörmət 
edə b lməyən şəxs n başqasına hörmət  qorxaqlıq 
və ya ləyaqəts zl k k m  meydana çıxar. Bu sə 
tərb yə ş n n müvəff əq yyəts zl y nə səbəb olar. 
Tərb yə tələblər n n mah yyət  tərb yə olunanla-
ra aydın olmalıdır. Tələblər elə tonda ver lməl -
d r k , craçıda onun yer nə yet r lməs nə heç b r 
şübhə qalmasın. Tələblər n crasında fas lələrə, 
ləng mələrə yol ver lməməl d r. Tərb yə tələblə-
r n n ver lməs  və onun crası müəyyən mənada 
tərb yə olunanın şəxs yyət nə hörmətlə b rləş-
məl d r. Bu tərb yə olunanın şəxs yyət nə frat 
hörmət bəzən onda mənəm-mənəml k, özündən 
razılıq və başqalarına qarşı et nasızlıq yaradır. 
Bu s tuas yanın aradan qaldırılması tərb yəç dən 
ustalıq tələb ed r. Tərb yəç  ncə pedaqoj  takt 
seçərək, onu təhq r etmədən səhv n  başa salma-
lıdır. Ümum yyətlə tərb yə lə məşğul olan bütün 
müəss sələrdə ver lən tələblər məkana, şəra tə 
tərb yə aud tor yasına uyğun şək ldə ver lməl d r. 

Kollekt vdə və kollekt v vas təs lə tərb yə pr n-
s p . 

Hər adam cəm yyətdə müxtəl f xarakterl  
nsanlar əhatəs ndə yaşayır, fəal yyət göstər r. 

Onun fəal yyət  müəyyən kollekt v dax l ndə 
mövcud olur. Ona görə də hələ k ç k yaşlarından 
nsanlarda kollekt vç l k ruhu, kollekt v üzvlər  
lə normal üns yyət adətlər  formalaşdırmaq cə-

m yyət n vac b tələblər ndən b r d r. Ümum yyət-
lə yaşından asılı olmayaraq kollekt vdə kanardan 
nsan yoxdur, ona görə də kollekt v n özündən 

tərb yə vas təs  k m  st fadə ed l r. Kollekt v tər-
b yə zamanı tərb yə olunana parallel təs r göstə-
r l r. Gənc nsanlara tərb yəç  həm b r başa, həm 
də kollekt v vas təs lə təs r etməl d r. 

Deməl  şəxsə, nsana həm tərb yəç , həm də 
eyn  zamanda kollekt v təs r ed r. Kollekt vdə hər 
b r tərb yə olunan özünün mövqey n  müəyyən 
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ed r, özünü təsd q ed r. Kollekt v məqsədlər n n 
həyata keç r lməs  proses ndə tərb yə olunanla-
rın müsbət və mənf  keyf yyətlər  üzə çıxarılır, 
nöqsanların aradan qaldırılması yolları müəyyən 
ed l r, kollekt v təs r vas tələrə onların ct ma  
fəallığı artırılır. Kollekt v tərəf ndən tələblər elə 
ver lməl d r k , bu ct ma  mənafe lə şəxs  mə-
nafey  b rləşd rs n. Yən  tərb yə olunan kollekt -
v n verd y  tərb yə tələblər n  öz şəxs  tələb  k m  
qəbul ets n. Bu zaman kollekt vlə b rgə fəal yyət 
vəz yyət  yaranır. Bu vəz yyətdə kollekt v üzvlər  
eyn  ş  cra etmə tələblər nə tabe olurlar k , bu 
da onlar arasında məsul yyət, qarşılıqlı yardım, 
kömək, nt zamlılıq k m  münas bətlər yaradır və 
möhkəmlənd r r. 

D gər tərəfdən kollekt v tərəf ndən təqd r olu-
nan əxlaq  hərəkətlər d gərlər nə də nümunə olur, 
d gər kollekt v üzvlər  də tər fl ənmək üçün kol-
lekt v n başqa hlər n , tələblər n  nümunəv  şə-
k ldə yer nə yet rməyə çalışırlar. 

Ümum yyətlə kollekt v şəxs yyətlə cəm y-
yət arasında körpü rolunu oynayır. Cəm yyət öz 
tələblər n  kollekt və, kollekt v sə öz üzvlər nə 
ver r və bu tələblər n yer nə yet r lməs nə nəzarət 
ed r. Əks nə ayrı-ayrı nsanların kollekt v üzvlə-
r n n tələblər  əvvəl kollekt və sonra sə kollekt v 
vas təs lə cəm yyətə ötürülür. Hər hansı b r əxlaq  
problem əvvəl kollekt v dax l ndə təcrübəbədən 
çıxır, sonra sə cəm yyət n d gər kollekt vlər nə 
ver l r. Bu həmç n n nsanların sos al tələblər nə 
də a dd r. Belə k , nsanların tək-tək sos al prob-
lemlər , tələblər  ayrı-ayrı kollekt vlər vas təs lə 
cəm yyətə ötürülür. Müxtəl f kollekt vlər tərə-
f ndən rəl  sürülmüş bu problemlər, tələblər şə 
təhl l-tərk b ed l r, ümum ləşd r l r və cəm yyət n 

problem nə çevr l r. Kollekt v dax l ndə hərb r 
tərb yə olunan kollekt v tələblər n  cra edə-edə 
mütəşəkk l yə, nt zamlılığa, craçılığa, yaradı-
cılığa, fəallığa və s. bu k m  müsbət əxlaq  key-
f yyətlərə y yələn rlər. Məhz kolekt v vas təs lə 
nsanlar ct ma  təcrübəyə qoşulur, öz fəal yət n  

cəm yyət n fəal yyət  lə əlaqələnd r r, özünü cə-
m yyət üçün yararlı şəxs hesab ed r.

Tələblərdə vah dl k pr ns p . 
Tərb yə proses ndə zərur  əxlaq  keyf yyət-

lər n və adətlər n formalaşmasında bu pr ns p 
əhəm yyətl  yer tutur. Bu pr ns p tərb yən n lk 
mərhələlər ndə daha böyük əhəm yyət kəsb ed r. 
Belək , d nləy c lərə həm müəll m, həm val deyn, 
həm dostları, ümum yyətlə onun tərb yəs  lə 
məşğul olan bütün nsanlar eyn  tərb yəv  tələb-
lər verməl d rlər. Ver lən tərb yə tələblər ndək  
z dd yyət nsanlarda zərur  əxlaq  keyf yyətlər və 
adətlər formalaşdırılmasında z dd yyət və çaşğın-
lıq yaradır, bu sə tərb yə ş nə mənf  təs r göstə-
r r. Tərb yə olunanlara vah d tələb ver lməklə ya-
naşı onun crasına da eyn  səv yyədə tələbkarlıqla 
nəzarət ed lməl d r. Tələblərdə vah dl k, xüsusən 
təl m və tərb yə müəss sələr ndə gözlən lməl d r. 

Sonda belə nət cəyə gəlmək olar k , tərb yə 
proses  təb ət et bar lə hərtərəfl d r və bu hal tər-
b yə təs rlər n n müxtəl f və çoxcəhətl l y ndən 
rəl  gəl r. Belə k , tərb yə proses ndə tərb yəç  
lə yanaşı ətrafdakıların mütamad , çoxcəhətl  tə-

s rlər  mövçud olur. Bu təs rlər nsanın ömrünün 
axırına qədər davam ed r. İnsana hamı, hər şey 
val deyn, tərb yəç , təb ət - çanlı və çansız təb ət - 
stehsalat, stehsal münas bətlər , onu əhatə edən 

m kro müh t və s. təs r ed r.
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Ильяс Исаев

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА УЧЕБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Резюме:

Воспитательный процесс - относится к сильно политизированным понятиям, поэтому его 
определения сильно зависят от той научной школы, которая его определяет. При этом чем 
больше в определении воспитания отражается технология собственно воспитания, тем поли-
тизация, и, соответственно, различия в определениях больше.

Понятие воспитание неотделимо от других, таких, как образование и профессионализация. 
Оно коррелирует со значениями функций умение (знание, навык), планирование и т. д. Нали-
чие этих сквозных связей между достигнутыми объёмами представлений позволяет устанавли-
вать соответствие с имеющим уровнем цивилизованности в обществе. А в учебных заведениях 
взаимосвязь этих функций позволяет формировать методическое обеспечение в зависимости 
от специализации.

Во время учебного и  воспитательного процесса основная цель не только заработать дове-
рие слушателей, но и быть в состоянии доверять самому курсанту.

Ilyas Isaev

MAIN PRINCIPLES OF EDUCATIONAL WORK IN TRAINING ENTERPRISES

Summary:
        

The educational process refers to highly politicized concepts, so its defi nitions are highly dependent 
on the scientifi c school that defi nes it. Moreover, the more the upbringing technology itself is refl ected 
in the defi nition of upbringing, the politicization and, accordingly, the diff erences in defi nitions are 
greater.

  The concept of education is inseparable from others, such as education and professionalization. 
It correlates with the values of functions, skill (knowledge, skill) planning, etc. The presence of these 
end-to-end connections between the achieved volume of representations makes it possible to establish 
compliance with the level of civilization in society. In educational institutions, the interconnection 
of these functions allows the formation of methodological support depending on the specialization.

  During the educational and educational process, the main goal is not only to earn the trust of 
students, but also to be able to trust the student himself.



POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 1 (21), 2019

139

Açar sözlər: nformas ya texnolog yaları, n-
formas ya təhlükəs zl y , nformas ya mühaf zə-
s , ver lənlər, v rus, proqram təm natı

Keywords:information technology, informa-
tion security, information protection, data, virus, 
software.

Ключевые слова: информационные тех-
нологии, информационная безопасность, ин-
формационная защита, данные, вирус, про-
граммное обеспечение. 

Yen  nformas ya texnolog yalarının 
meydana çıxması və nformas ya sax-
lanılması və emal ed lməs  üçün güc-

lü kompyuter s stemlər n n nk şafı nformas ya 
mühaf zəs  səv yyəs n  artırdı və nformas yanın 
mühaf zəs n n eff ekt vl y n n ver lənlər n saxla-
nılması arx tekturası lə b rl kdə artması vac b-
l y n  aşkar etd . Beləl klə, nformas yanın mü-
haf zəs  məsələs  ön plana çıxır: nformas yanın 
mühaf zəs  üçün bütün mümkün olan sənədlər 
şlən l r; nformas yanın mühaf zəs  üçün tövs y-

yələr formalaşır; nformas yanın mühaf zəs  üçün 
müxtəl f qanunlar hazırlanır. Beləl klə, nforma-
s ya mühaf zəs nə təhlükə nformas ya təhlükə-
s zl y n n təm n  vas tələr n  nformas ya s stem-
lər n n vac b xarakter st kalarından b r  etd . 

Hazırda nformas yanın saxlanılması və ema-
lının gen ş s stemlər  mövcuddur k , onların la-
y hələnd r lməs  proses ndə dövlət n nformas ya 
təhlükəs zl y  faktoru, g zl  nformas yanın saxla-
nılması əsas yerlərdən b r n  tutur. Belə nforma-
s ya s stemlər nə bank və ya hüquq sənədlər n n 
təhlükəs zl k s stemlər  a dd r k , bu s stemlər 
üçün nformas ya s stemlər ndə nformas yanın 

mühaf zəs  həyat  məna kəsb ed r. Dövlət n n-
formas ya ( nformas ya s stem n n) təhlükəs z-
l y  ded kdə, nformas yaya b lərəkdən və ya 
təsadüfən sanks yalaşdırılmamış dax l olma və 
bununla da s stemdə sənəd dövr yyəs nə və ve-
r lənlərlə mübad lə proses nə z yan vurma və 
həmç n n, nformas yanın oğurlanması, mod f -
kas yası, məhv ed lməs  başa düşülür [4].

Başqa sözlə desək, nformas ya s stemlər ndə 
nformas ya mühaf zəs  məsələlər  normal funk-

s ya göstərən nformas ya s stem n  sanks ya-
laşdırılmamış darə olunan təs rlərdən və kənar 
şəxslər n və ya proqramların ver lənlərə oğurluq 
məqsəd  lə dax l olmasından zolə etmək üçün 
həll olunur. “İnformas ya s stemlər n n müha-
f zəs nə təhlükə” ded kdə nformas ya s stem ndə 
saxlanılan ver lənlər  təhr f etmək, məhv etmək 
və ya hər hansı başqa məqsədlər üçün st fadə 
etmək bacarığı olan, reqlamentdə əvvəlcədən 
nəzərdə tutulmamış real və yaxud da potens al 
mümkün olan təs rlər başa düşülür. 

Əgər stən lən darə olunan nformas ya s s-
tem n  təsv r edən model  götürsək, belə qənaətə 
gəlmək olar k , nformas ya s stem nə həyəcan-
landırıcı təs r təsadüf  ola b lər. Elə buna görə də 
nformas ya s stemlər n n mühaf zəs nə təhlükə-

n  nəzərdən keç rd kdə b lərəkdən və təsadüf  
həyəcanlandırıcı təs rlər  seçmək lazımdır. İnfor-
mas yanın müdaf ə kompleks  məsələn, aparat 
vas tələr ndə olan defektlər n hesabına da sıradan 
çıxa b lər. İnformas yanın mühaf zəs  məsələlə-
r  həmç n n, ver lənlər bazasına b rbaşa dax l 
olma mkanları olan personalın qeyr  – düzgün 
hərəkətlər  nət cəs ndə də özünü göstərə b lər k , 
bu da nformas yanın mühaf zəs  üçün aparılan 
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stən lən d gər tədb rlər n normal şəra t ndə n-
formas yanın mühaf zəs n n eff ekt vl y n n aşağı 
düşməs nə səbəb olar. Bundan əlavə, proqram 
təm natında b lməyərəkdən olan səhvlər və nfor-
mas ya s stem n n d gər qüsurları meydana çıxa 
b lər. Bütün bunlar nformas ya s stemlər ndə s-
t fadə olunan nformas ya təhlükəs zl y n n stə-
n lən növünün nformas ya mühaf zəs nə neqat v 
təs r göstər r.

İnformas yanın kompyuter v ruslarından mü-
haf zəs  ( nformas ya s stemlər ndə nforma-
s yanın mühaf zəs ) şəbəkədə nformas yanın 
mühaf zə vas tələr n  daha dəq q desək, ver lən-
lər  əldə etmək və bu nformas yanı lazım  şəxsə 
göndərmək və ya ver lənlər bazasının nforma-
s yasını məhv etmək stəyən zərər vuran proq-
ramların sanks yalaşdırılmamış təs r n n qarşısını 
alan nformas ya mühaf zəs n n proqram – aparat 
vas tələr n  nəzərdə tutur. Lak n, nformas yanın 
kompyuter v ruslarından mühaf zəs  tam mənada 
xakerlər n və ya kompyuter p ratı adlanan nsa-
nın hücumunun qarşısını tamam lə ala b lm r.

İnformas yanın mühaf zəs  və nformas yanın 
kompyuter vuruslarından mühaf zəs  məsələs n n 
vəz fəs  həm v rusların və həm də xakerlər n ən 
doğru mənbələrdən olan məxf  məlumatlara g r -
ş n  çət nləşd rmək və yaxud da tamam lə müm-
kün etməməkdən barətd r. Xakerlər m n mal re-
surs sərf etməklə maks mum həq q  məxf  olan 
məlumatları əldə etmək stəd klər ndən nfor-
mas yanın mühaf zəs n n məqsədlər  – s stemə 
qanunsuz yolla g rmək stəyənlər  çaşdırmaqdır: 
nformas yanın mühaf zəs  x dmət  ona düzgün 

olmayan məlumatları ötürür, kompyuter nfor-
mas yasının mühaf zəs  ver lənlər bazasını xar c  
sanks yalaşdırılmamış müdax lələrdən maks mal 
şək ldə zolə ed r və s.

Kompyuter nformas yasının mühaf zəs  kə-
nardan cazəs z dax l olmaq stəyən şəxs üçün 
elə b r maneəd r k , məlumatlara g r ş əldə etmək 
üçün onu mütləq şək ldə keçməl d r. Kompyuter 
nformas yası mühaf zəs n n arx tekturası elə şə-

k ldə qurulur k , məlumatlara kənardan qeyr  – 
qanun  dax l olmaq stəyən şəxs nformas yanın 
çoxlu sayda mühaf zə səv yyələr  lə rastlaşsın: 
g r ş n məhdudlaşdırılması vas təs  lə server n 
mühaf zəs və məxf  ver lənlərlə şləyən st fadə-

ç n n özünün kompyuter n n mühaf zəs . Komp-
yuter n və həm də server n eyn  zamanda müha-
f zəs  kompyuter nformas yasının mühaf zəs n  
təşk l etməyə elə mkan ver r k , kənardan qa-
nunsuz dax l olmaq stəyən üçün, nsan faktoru 
k m  et barlı olmayan vas tədən st fadə etməklə 
s stemə g rmək mümkün olmasın. Yən , st fadə-
ç n n ver lənlər bazasının kompyuter n n müha-
f zəs n  yarıb nformas yanın sonrakı mühaf zə 
səv yyəs nə keçd kdə xaker ver lən üstünlükdən 
düzgün st fadə etməyə məcburdur, yoxsa serve-
r n mühaf zəs  onun ver lənlər  əldə etmək üçün 
stən lən sorğusunu rədd edəcək və kompyuter 
nformas yasının mühaf zəs n  keçmək əbəs ola-

caqdır [5].
Son llərdə dərc olunmuş elm  məqalələr 

göstər r k , nformas ya mühaf zəs  texn kasının 
nk şafı kənardan müdax lələr n sayı lə ayaq-

laşa b lm r və nformas ya mühaf zəs  texn kası 
özgə s rr n  ələ keç rmək məqsəd  lə şəbəkəyə 
qanunsuz dax l olan şəxslər n st fadəs ndə olan 
texnolog yalardan həm şə ger  qalır. İnformas -
yanın mühaf zəs  haqqında nformas ya s stem n-
də s rkulyas ya edən və rab tə kanalları vas təs  
lə ötürülən nformas yanı təsv r edən sənədlər 

mövcuddur. İnformas ya mühaf zəs n n olduqca 
mürəkkəb olmasına baxmayaraqsənədlər, daha 
mürəkkəb texnoloj  modellərdən st fadə etd k-
dən sonra belə da m əlavələrə məruz qalır və 
mükəmməlləş r. 

Bu gün nformas yanın mühaf zəs  üçün ef-
fekt v tədb rlər n reallaşmağına yalnız şəbəkədə 
nformas ya mühaf zəs  vas tələr n n və nforma-

s ya mühaf zəs  modellər n n şlən lməs  dey l, 
həm də s stem yanaşma və ya nformas ya mü-
haf zəs  kompleks  – “ nformas yanın mühaf zə-
s ” k m  təy n olunan qarşılıqlı əlaqəl  tədb rlər 
kompleks  reallaşmalıdır. İnformas ya mühaf zə-
s n n baxılan kompleks  b r qayda olaraq nfor-
mas yanın mühaf zəs  tədb rlər n n təşk l olun-
ması üçün xüsus  texn k  və proqram vas tələr  
st fadə ed r.  

Bundan əlavə, nformas yanın mühaf zəs  
modellər  nformas yanın mühaf zəs  və kənar-
dan hücumlara qarşı normat v-hüquq  aktlar və 
mənəv -et k tədb rlər  özündə cəmləşd rən“İnfor-
mas yanın mühaf zəs ” standartını nəzərdə tutur. 



POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 1 (21), 2019

141

“İnformas yanın mühaf zəs ” standartı nforma-
s ya mühaf zəs n  nəy n bahasına olursa olsun 
məxf  məlumatları ələ keç rmək stəyən kənardan 
qanunsuz müdax lə edənlər n kompleks hərəkət-
lər ndən rəl  gələn nformas ya mühaf zəs n n 
kompleks tədb rlər  lə b rl kdə normaya salır. Bu 
gün cəsarətlə demək olar k , standartlar və nfor-
mas ya mühaf zəs  yavaş – yavaş kompyuter n-
formas ya s stemlər  və ver lənlər şəbəkələr ndə 
nformas ya mühaf zəs n n müas r texnolog yala-

rını yaradır. 

1. İnformas ya mühaf zəs n n və nformas -
ya mühaf zəs nə b lərəkdən müdax lə təhlükə-
s n n növlər  

İnformas ya mühaf zəs n n növlər , daha dəq q 
desək müəss sədə nformas ya mühaf zəs nə təh-
lükələr n növlər  pass v və akt v k m  k  yerə 
ayrılır. İnformas ya təhlükəs zl y n n pass v r sk  
nformas ya resurslarının qeyr -hüquq  st fadə-

s nə st qamətlənm şd r və nformas ya s stem -
n n ş n n pozulmasına yönəlməm şd r.İnforma-
s ya təhlükəs zl y n n pass v r sk nə, ver lənlər 
bazasınag r ş və ya ver lənlər n ötürülməs  kanal-
larının qulaq asılmasını m sal gət rə b lər k.

İnformas ya təhlükəs zl y n n akt v r sk  onun 
komponentlər nə məqsədyönlü şək ldə hücum 
yolu lə fəal yyətdə olan nformas ya s stem n n 
ş n n pozulmasına yönəlm şd r. Kompyuter mü-

haf zəs n n təhlükəs zl y nə akt v təhlükələr nö-
vünə, məsələn, kompyuter n f z k  olaraq sıradan 
çıxarılması və ya proqram təm natı səv yyəs ndə 
onun şləmə qab l yyət n n pozulmasını göstər-
mək olar. 

2. İnformas ya mühaf zəs  vas tələr n n va-
c bl y . Kənardan qanunsuz müdax ləyə qarşı 
nformas ya mühaf zəs nə s stem yanaşma

İnformas ya mühaf zəs n n metod və üsulla-
rına təşk lat -texn k , nformas ya mühaf zəs n n 
hüquq  tədb rlər  və nformas ya mühaf zəs  üçün 
qəbul olunan ölçülər ( nformas yanın hüquq  
mühaf zəs , nformas yanın texn k  mühaf zəs , 
qt sad  nformas yanın mühaf zəs  və s.) a dd r. 

İnformas ya mühaf zəs n n təşk lat  metodları və 

nformas ya mühaf zəs  aşağıdakı xassələrə ma-
l k olmalıdır [6]:

- nformas ya mühaf zəs n n metod və va-
s tələr  nformas ya təhlükəs zl y  standartlarına 
uyğun olaraq sızma kanallarının tamam lə və 
yaxud q smən bağlanmasını təm n ed r ( nfor-
mas ya mühaf zəs  obyektlər n n oğurlanması və 
surət n n çıxarılması);

- nformas ya mühaf zəs  s stem  – nformas -
yanın mühaf zəs n n çoxtərəfl  nformas ya mü-
haf zəs n  təm n edən b rləşm ş tam orqanıdır.

İnformas ya mühaf zəs n n metod və vas tələ-
r  və nformas ya təhlükəs zl y n n əsasları aşağı-
dakılardan barətd r:

• nformas ya mühaf zəs  obyektlər nə rej m 
tədb rlər  və nformas ya təhlükəs zl y  metodla-
rının köməy  vas təs  lə f z k  g r şə məhdud y-
yətlərə əsaslanan nformas ya texnolog yalarının 
təhlükəs zl y ;

• darə və təşk latın nformas ya təhlükəs zl y  
nformas ya mühaf zəs  obyektlər nə g r şə məh-

dud yyətlərə əsaslanır – bu nformas ya mühaf zə-
s  orqanlarına g r şə məhdud yyətlər n qanunları, 
nformas yanın saxlanılması və ötürülməs  üçün 

ş frləməd r ( nformas ya mühaf zəs n n kr ptoq-
raf k metodlar, nformas ya mühaf zəs n n proq-
ram vas tələr  və şəbəkələrdə nformas ya müha-
f zəs );

• nformas ya mühaf zəs  mütləq şək ldə da m 
ver lənlər n ən mühüm mass vlər n n rezerv sürə-
t n n çıxarılmasını və onların lazım  qaydada 
saxlanılmasını təm n etməl d r (ver lənlər n f z k  
mühaf zəs );

• nformas yanın mühaf zəs  orqanları nfor-
mas ya mühaf zəs  obyekt nə kompyuter v rusla-
rının düşməs nəqarşı prof lakt kanı təm n etmə-
l d r. 

3. İnformas ya mühaf zəs n n hüquq  əsas-
ları və nformas ya mühaf zəs  haqqında qa-
nun. Müəss sələrdə nformas ya mühaf zəs

İnformas ya mühaf zəs n n hüquq  əsasları 
– nformas ya mühaf zəs n n qanunver c  orqa-
nıdır, burada, nformas yanın nformas ya müha-
f zəs  və müəss sən n nformas ya mühaf zəs n n 
4 səv yyəs n  ayırmaq olar. 
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İnformas yanın qorunması və mühaf zəs -
n n b r nc  səv yyəs  nformas ya mühaf zəs  və 
dövlət s rr  haqqında beynəlxalq danışıqlardan 
barətd r k , Azərbaycan Respubl kasında nfor-

mas ya təhlükəs zl y n n et barlılığını təm n et-
mək məqsəd  lə bura Azərbaycan Respubl kası 
da qoşulmuşdur. Bundan əlavə, b z m ölkən n n-
formas ya təhlükəs zl y n n hüquq  cəhətdən tə-
m n olunmasını özündə əks etd rən “İnformas ya 
əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respubl kası-
nın Qanunu da mövcuddur [1, s.2].

Azərbaycan Respubl kasında nformas ya 
təhlükəs zl y n n hüquq  təm natı yüksək səv y-
yədəd r və b r çox ş rkətlər qt sad  nformas ya 
təhlükəs zl y nə, nformas yanın hüquq  müha-
f zəs nə nformas ya haqqında qanuna əsasən ta-
mam lə arxalana b lərlər. İnformas yanın hüquq  
mühaf zəs  və qorunmasının k nc  səv yyəs - 
qanuna əlavələr: Azərbaycan Respubl kası Pre-
z dent n n sərəncamları və Naz rlər Kab net n n 
qərarlarıdır. 

Azərbaycanda nformas ya təhlükəs zl y n n 
təm n olunması məsələlər  qanunlarala yanaşı 
ümum  formada M ll  Təhlükəs zl k Konseps -
yasında və Azərbaycan Respubl kasının “M ll  
Təhlükəs zl k haqqında” qanununda da öz əks n  
tapmışdır. M ll  Təhlükəs zl k Konseps yasında 
ölkən n nformas ya təhlükəs zl y nə təhd d-
lər ümum  və qısa formada öz əks n  tapmışdır. 
Konseps yada qeyd olunur k , Azərbaycan Res-
publ kasının nformas ya təhlükəs zl y  s yasət  
dövlət, ct ma  və fərd  nformas ya eht yatları-
nın qorunmasına, habelə nformas ya sahəs ndə 
m ll  maraqların müdaf əs nə yönəlm ş tədb rlər 
kompleks n n həyata keç r lməs ndən barətd r 
[3].

Konseps yada Azərbaycan Respubl kasının 
nformas ya sahəs ndə m ll  təhlükəs zl y n n 

təm n olunması məqsəd lə ölkədə nformas ya-
nın, həmç n n dövlət nformas ya eht yatlarının 
müdaf əs  sahəs ndə m ll  s stem və nformas ya 
nfrastrukturunun nk şaf etd r lməs  və möhkəm-

lənd r lməs  zərurət  qeyd olunur. Bundan başqa, 
dövlət orqanları və vəz fəl  şəxslər tərəf ndən 
qərarların qəbul ed lməs n n nformas ya təm -
natının həyata keç r lməs  məqsəd lə obyekt v və 
mühüm məlumatların toplanması təkl f ed l r [2].

İnformas ya mühaf zəs n n hüquq  təm natı-
nın baxılan səv yyəs nə nformas ya texnolog -
yaları təhlükəs zl y n n və nformas ya s stemlə-
r n n təhlükəs zl klər n n təm n  standartları a d 
ed l r. İnformas ya texnolog yaları təhlükəs zl y -
n n üçüncü səv yyəs nə eyn  zamanda Azərbay-
can Respubl kasının dövlət orqanları tərəf ndən 
hazırlanmış sənədlər, normalar, nformas ya təh-
lükəs zl y  metodları və klass f katorlar a dd r.  

Konfed ns al nformas yanın mühaf zəs n n 
nformas ya təhlükəs zl y  standartının dördün-

cü səv yyəs nə lokal normat v aktlar, göstər şlər, 
nformas ya təhlükəs zl y  metodları və nforma-

s yanın kompleks hüquq  mühaf zəs  a d ed l r. 
İnformas yanın texn k  mühaf zəs  sferasında 
nformas ya təhlükəs zl y  problemlər  aşağıdakı-

lardır [1]:
- elektron şüalanmasının tutulması. Problem 

rab tə rad okanalları vas təs lə ötürülən nforma-
s yanın mühaf zəs n n təm n ed lməs  və nfor-
mas ya s stem n n ver lənlər n n mübad ləs  lə 
həll olunur;

-  rab tə xətt n n, əsas xətt n paraz t modulyas -
yasını almaq məqsəd  lə məcbur  elektromaqn t 
şüalanması. Problem nformas ya lə mühənd s 
mühaf zəs n n köməy  və ya ver lənlər n ötürül-
məs  rab tə kabellər  üzrə yayılan nformas yanın 
f z k  mühaf zəs  vas təs lə həll olunur. Bura həm-
ç n n, lokal şəbəkələrdə nformas ya mühaf zəs , 
nternetdə nformas ya mühaf zəs  və nformas -

ya təhlükəs zl y n n texn k  vas tələr  a dd r:
- qulaq asma qurğularının tətb q olunması;
- məsafədən fotoşək l çək lməs ;
- akust k şüalanmaların tutulması və pr nter n 

mətn n n bərpa ed lməs ;
- mühaf zən  aşmaqla nformas ya daşıyıcıla-

rının sürət n n çıxarılması;
- qeyd yyata düşmüş st fadəç  adı altında 

maskalanma;
- s stem n sorğuları adı altında maskalanma;
- proqram tələlərdən st fadə;
- proqramlaşdırma və əməl yyat s stemlər  d l-

lər n n çatışmazlığından st fadə;
- nformas yaya g r ş  təm n edən xüsus  şlə-

n lm ş aparat vas tələr n n rab tə xətt nə və apa-
ratlara qanunsuz qoşulma;

- mühaf zə mexan zmlər n n b lərəkdən sıra-
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dan çıxarılması;
-  ş frələnm ş nformas yanın xüsus  proqram-

larla deş frələnməs ; 
- nformas ya nfeks yaları.

4. Zərərl  proqram təm natına (PT) qarşı 
nformas ya mühaf zəs n n təm natı vas tələr

Təəssüfl ər olsun k , nformas ya mühaf zə-
s  haqqında Qanun yalnız qanunu pozan şəxs n 
nformas ya mühaf zəs  x dmət n  yan keçməklə 

məsul yyətə cəlb olunacağını h ss etd y  zaman 
şləy r. Lak n, bu gün küll  m qdarda zərərl  və 

casus PT-lər mövcuddur və yaradılır k , onlar da 
ver lənlər bazasında və kompyuter sənədlər ndə 
saxlanılan nformas yanı korlamaq məqsəd n  
daşıyır. Belə proqramların çoxlu sayda olması, 
müxtəl fl y  və sıralarına da m yen  proqramların 
dax l olması nformas ya mühaf zəs  problemlə-
r n  b rdəfəl k həll etməyə və b r çox nformas ya 
s stemlər nə yararlı olan nformas yanın un ver-
sal proqram-aparat mühaf zə s stem n  reallaşdır-
mağa mkan verm r.   

İnformas ya s stem n n qanunsuz g r şə qar-
şı mühaf zəs n n pozulmasına yönəlm ş zərərl  
proqram təm natını aşağıdakı kr ter yalara görə 
klass f kas ya etmək olar: 

Mənt q  bomba- nformas yanın bütövlüyünü 
pozmaq və yaxud da məhv etmək üçün st fadə 
ed l r, bəz  hallarda sə onu ver lənlər n oğurlan-
ması üçün də tətb q ed rlər. Mənt q  bomba c dd  
təhlükəd r və müəss sən n nformas ya təhlükə-
s zl y  belə hücumlarla heç də həm şə bacarmaq 
mkanında olmur, çünk , mənt q  bombalarla 

man pulyas yanı narazı şç lər və yaxud da xü-
sus  s yas  baxışları olan mütəxəss slər st fadə 
ed r, yən , müəss sən n nformas ya mühaf zəs  
ad  təhlükəyə dey l, ağlagəlməz hücuma məruz 
qalır k , burada da əsas rolu nsan faktoru oyna-
yır. Məsələn, özlər n n şdən çıxarılacağını əv-
vəlcədən b lən proqramçılar ş rkət n şç lər n n 
maaşlarının hesablanması formuluna soyadları 
ş rkət n şç lər  s yahısından td kdən sonra qü-
vvəyə m nən dəy ş kl klər etm şlər. Göründüyü 
k m  nformas yanın mühaf zəs n n nə proqram 
vas tələr  və nə də k , nformas yanın f z k  mü-
haf zəs  bu halda 100% şləyə b lməyəcəkd r. 

Bundan əlavə, qanunu pozanı aşkar etmək və onu 
qanunun bütün c dd l y  lə cəzalandırmaq olduq-
ca çət nd r, ona görə də nformas yanın düzgün 
şlən lm ş kompleks mühaf zəs  şəbəkələrdə n-

formas ya mühaf zəs  problemlər n  həll etməyə 
qad rd r [2]. 

Troya atı – nformas ya və d gər PT-lər n 
mühaf zəs n n proqram vas tələr nə əlavə ola-
raq s stemə ötürülən proqramdır. Yən , troya atı 
sənədləşd r lməm ş hərəkətlər  yer nə yet rərək 
nformas ya mühaf zəs  s stem ndən yan keç r. 

Belə əlavə komanda bloku zərərs z proqrama qo-
şulur k , o da sonradan stən lən ad altında yayıla 
b l r, qoşulmuş əlavə alqor tm hər-hansı əvvəl-
cədən proqnozlaşdırılmış şərtlər dax l ndə cra 
olunmağa başlayır və hətta nformas ya müha-
f zəs  s stem  tərəf ndən aşkar ed lə b lm r. Belə 
k , şəbəkələrdə nformas ya mühaf zəs  belə alqo-
r tm n hərəkət n  əvvəlcədən sənədləşd r lm ş 
proqramın zərərs z ş  k m  q ymətlənd rəcəkd r. 
Nət cədə, belə proqram s stemə ötürüldükdə n-
formas ya s stem nə x dmət edən personal ş rkət  
təhlükə qarşısında qoyur. Yenə də bütün hər şeyə 
cavabdeh nsan faktoru olur k , o da əvvəlcədən 
nformas yanın nə f z k  mühaf zəs n , nə də k , 
nformas ya mühaf zəs  s stem n n stən lən d gər 

metodlarını 100% təm n edə b lm r.
V rus – xüsus  sərbəst proqram olub, sərbəst 

yayılmaq, ver lənlər n mod f kas yası yolu lə 
zərərl  kodun z qoymadan d gər proqramlara 
öz kodunu dax l etmək və çoxalmaq qab l yyə-
t nə mal kd r. İnformas yanın v ruslardan xüsus  
mühaf zəs  mövcuddur. İnformas ya s stemlə-
r n n v rus hücumlarından mühaf zəs n n təm n 
olunması, ənənəv  olaraq ant v rus PT və şəbəkə 
ekranları k m  nformas ya mühaf zəs  x dmət -
n n st fadə olunmasındadır. Bu proqramlar nfor-
mas ya mühaf zəs  problemlər n  q smən aradan 
qaldırmağa mkan ver r, lak n nformas ya müha-
f zəs n n tar x n  b lərək asanlıqla başa düşmək 
olar k , ant v rus kommers ya nformas yasının 
və müəss sədə PT əsasında nformas ya mühaf zə 
s stemlər n n quraşdırılması, bu gün cəm yyət n 
sabahkı nformas ya təhlükəs zl y  problem n  
həll etm r. S stem n et barlılıq səv yyəs n n artı-
rılması və nformas ya s stemlər n n mühaf zəs -
n n təm n  üçün nformas ya təhlükəs zl y n n d -
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gər vas tələr ndən də st fadə etmək tələb olunur.
Məsələn, nformas yanın təşk latı mühaf zəs , 
nformas yanın proqram-aparat mühaf zəs , n-

formas yanın aparat mühaf zəs . 
V ruslar onunla xarakter zə olunur k , onlar 

sərbəst surətdə arta b l r və hesablama proses nə 
bu proses  darə etməklə müdax lə ed r. Yən , n-
formas yanın proqram – aparat mühaf zəs  belə 
təhlükən  aşkar etməy bsə, v rus nformas ya s s-
tem n n darə olunmasını ələ alaraq avtonom şə-
k ldə öz hesablamalarını və s stemdə saxlanılan 
məxf  nformas ya üzər ndə öz əməl yyatlarını 
aparmaq qab l yyət nə mal k olur. 

V ruslarda paraz t xassələr n olması onların 
sərbəst şək ldə tam məhv olunmalarına k m  şə-
bəkələrdə stən lən qədər uzun müddət qalmasını 
təm n ed r, lak n s stemdə v rusun tapılması və 
aşkar ed lməs  nd yə qədər total xarakter daşımır 
və heç b r nformas ya mühaf zəs  x dmət  v rus-
lardan 100% - l k müdaf ən  təm n edə b lm r, 
belə k , stən lən dövlət n nformas ya təhlükəs z-
l y  və nformas yanın mühaf zəs n n stən lən d -
gər üsulu nsanlar tərəf ndən nəzarətdə saxlanılır.  

Qurd–bütün c sm n  və ya onun müəyyən h s-
sələr n  şəbəkə üzrə ötürən proqramdır. Maqn t 
daşıyıcılarda heç bur surət saxlamır və şəbəkə 
üzrə özünü ötürmək və hücum olunan kompyute-
r  yoluxdurmaq üçün bütün mümkün olan mexa-
n zmlərdən st fadə ed r. Baxılan halda nforma-
s yanın mühaf zəs  üzrə təl mat nformas yanın 
çoxlu sayda mühaf zə üsullarını tətb q etmək, 
nformas ya proqram mühaf zəs n n keyf yyət -

n  artırmaq, nformas yanın aparat mühaf zəs n  
tətb q etmək, nformas ya mühaf zəs n n texn k  
vas tələr n n keyf yyət n  artırmaq və bütövlükdə 
nformas ya s stem n n nformas ya mühaf zəs -

n n kompleks mühaf zəs n  nk şaf etd rməkdən 
barətd r. 

Ş frələr  ələ keç rən – st fadəç lər n nforma-
s ya s stemlər  term nallarına mürac ət  prose-
s  zamanı ş frələr n oğurlanması üçün proqram 
kompleks d r. Bu proqram nformas ya təhlükə-
s zl y  x dmət ndən b rbaşa yan keçməyə cəhd 
etm r yalnız, heç b r şübhə doğurmadan nfor-
mas ya s stem nə sanks yalaşdırılmış şək ldə 
dax l olaraq müəyyən məlumatları əldə etməyə 
səy göstər r. Adətən bu proqram dent f kas ya 

zamanı yalnış nformas ya n s as ya ed r və s-
t fadəç  səhv etd y n  f k rləşərək ş frən  dax l 
etd kdə ver lənlər n dax l olunmasını təkrar ed r 
və s stemə dax l olur, lak n, bu ver lənlər ş frələr  
ələ keç rənə məlum olur və sonradan ver lənlər n 
st fadə olunması heç də təhlükəs z olmur. 

Başa düşmək vac bd r k , ver lənlər n oğurlan-
ması b r çox hallarda heç də h yləgər üsullardan 
st fadə etməklə dey l, məsələyə qeyr -dəq q və 

et nasız yanaşma nət cəs ndə baş ver r, ona görə 
də nformas ya təhlükəs zl y  anlayışı özündə 
aşağıdakıları b rləşd r r: nformas ya təhlükəs z-
l y , nformas ya təhlükəs zl y  aud t , nformas -
ya təhlükəs zl y n n q ymətlənd r lməs , dövlət n 
nformas ya təhlükəs zl y , qt sad  nformas ya 

təhlükəs zl y  və stən lən ənənəv  və nnovat v 
nformas ya mühaf zəs  vas tələr . İnformas ya 

mühaf zəs  və nformas ya təhlükəs zl y  aşa-
ğıdakı pr ns plər üzər ndə qurulur: Azərbaycan 
Respubl kasında nformas ya təhlükəs zl y  s s-
tem n n qurulması müəss sən n nformas ya təh-
lükəs zl y  k m  s stem yanaşma tələb ed r k , bu 
zaman Azərbaycan Respubl kasının nformas ya 
mühaf zəs  üsulları əsasında nformas ya s s-
tem n n şlən lməs  ts kl n n stən lən mərhələ-
s ndə tətb q oluna b lən nformas ya mühaf zəs  
vas tələr n n yaradılmasının prakt kası lə təsd q 
olunmuş nformas ya təhlükəs zl y n n təşk latı, 
proqram, hüquq  və f z k  xassələr  arasında opt -
mal mütənas bl y n  nəzərdə tutulur.  

İnformas ya təhlükəs zl y n n stən lən kon-
seps yası üçün, əgər lokal şəbəkələrdə və kom-
pyuter s stemlər ndə nformas yanın mühaf zə 
metodları st fadə ed l rsə, fas ləs z nk şaf pr n-
s p  əsas pr ns p olaraq qalır çünk , nformas ya-
nın nformas ya təhlükəs zl y  da m yen  və hər 
dəfə daha güclü hücumlara məruz qalır.Ona görə 
də dövlət n nformas ya təhlükəs zl y n n təm n 
ed lməs  b rdəfəl k proses olmur və nformas -
yanın mühaf zəs  üçün b r dəfə yaradılmış tex-
nolog ya s stemə kənardan dax l olmaq stəyən 
şəxslər n səv yyələr  artdıqca da m mükəmməl-
ləşd r lməl d r; nformas ya təhlükəs zl y  və n-
formas ya mühaf zəs  s stem n n et barlılığının 
təm n olunması pr ns p  – s stem n mt nalar, 
səhvlər və kənardan qanunsuz müdax lələr za-
manı s stem n et barlılıq səv yyəs n n aşağı düş-
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məs n n mümkünsüzlüyüdür. Bu zaman mütləq 
surətdə mühaf zə mexan zmlər n n n zamlanması 
və zlən lməs  üçün nformas ya təhlükəs zl y n n 
darə olunmasını və ona nəzarət , PT-lərlə müba-

r zə vas tələr n  təm n etmək lazımdır. Məsələn, 
nformas yanın mühaf zəs n n və nformas ya 

mühaf zəs  s stem n n v ruslara qarşı bütün müm-
kün olan proqramları; nformas yanın və dövlət 
s rr n n mühaf zə s stem n n st fadə olunmasının 
qt sad  məqsədyönlüyü. 

İnformas ya mühaf zəs  metodlarından b r  
mühaf zə olunan nformas yaya kənardan mü-
dax lən n qarşısında f z k  sədd n yaradılmasıdır 
(əgər nformas ya hər hansı daşıyıcılarda saxla-
nılırsa). 

İnformas yaya g r ş n darə olunması – nfor-
mas ya təhlükəs zl y  konseps yası şlən lm ş n-
formas ya s stem n n resurslarının st fadə olun-
masını n zamlayan nformas ya mühaf zəs n n 
eff ekt v metodudur. İnformas yaya g r ş n darə 
olunmasına əsaslanan metod və s stemlər  özün-
də nformas ya s stemlər n n lokal şəbəkələr ndə 
nformas ya mühaf zəs n n aşağıdakı funks yala-

rını b rləşd r r:
- şəbəkən n nformas ya təhlükəs zl y  s ste-

m n n st fadəç lər n n, resursların və personalın 
dent f kas yası;

- dax l ed lən ver lənlərə görə st fadəç n n 
müəyyən olunması və həq q l y n n aşkar ed lmə-
s  (bu pr ns plə nformas ya təhlükəs zl y  model-
lər n n əksər yyət  şləy r);

- hər b r st fadəç yə ayrılıqda yazılmış nfor-
mas ya mühaf zəs  vas tələr  lə təy n olunan və 
əksər nformas ya s stemlər  modellər  t p n n n-
formas ya təhlükəs zl y n n əsası olan reqlamentə 
uyğun müəyyən ş şəra t nə g r ş;

- st fadəç lər n nformas ya təhlükəs zl y  re-
surslarına qanunsuz g r şlərdən qoruyan və s s-
tem st fadəç lər n n qeyr -korrekt hərəkətlər n  
zləyən resurslara mürac ət n n protokollaşdırıl-

ması;
- bankların nformas ya təhlükəs zl y  və d gər 

s stemlər n qt sad  nformas ya təhlükəs zl y  
ver lənlərə sanks yalaşdırılmamış g r şə vaxtında 
reaks ya ver lməs n  s qnal zas ya, mt nalar və ş 
proses ndə gec kmələr vas təs  lə təm n etməl -
d r. 

İnformas ya təhlükəs zl y nə görə nformas ya 
sızmasının yuxarıda göstər lən yolları, nforma-
s ya mühaf zəs n n daha eff ekt v metodlarından 
və s stemlər ndən st fadə etmək üçün yüksək sə-
v yyəl  texn k  b l klər tələb ed r.  Bundan əlavə, 
nformas ya mühaf zəs n n yüksək səv yyəl  

aparat və proqram vas tələr n  b lmək lazımdır,-
çünk , q ymətl  məlumatlar ovunda olan,s stemə 
qanunsuz müdax lə edən şəxslər nformas ya 
s stem n n mühaf zəs n  və təhlükəs zl y n  keç-
mək üçün heç b r vəsa t əs rgəm rlər. Məsələn, 
nformas yanın f z k  mühaf zəs  texn k  kanallar 

vas təs  lə s stemə cazəs z g rmək stəyən şəxsə 
mükün qədər çət nl klər yaradır. Belə “dəl klə-
r n” yaranma səbəblər  konstrukt vd r və nfor-
mas yaya cazəs z g r ş n mühaf zəs n n texn k  
defektlər , nformas ya təhlükəs zl y n  təm n 
edən vas tələr n elementlər n n f z k  olaraq sıra-
dan çıxmasıdır. Bu, s stemə cazəs z dax l olmaq 
stəyən şəxsə müəyyən çev r c lər quraşdırmağa 
mkan ver r. Belə çev r c lər  ver lənlər n ötürül-

məs  kanalının fəal yyətdə olan hər hansı pr ns p-
lər n  yaradır. Ona görə də nformas yanın mü-
haf zə üsulları bu cur qurğuları nəzərə almalı və  
dent f kas ya etməl d r. 
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Telman Shahbazov, Elchin Kerimov

INFORMATION PROTECTION AND INFORMATION SECURITY OF STATES

The article discusses the protection of information and the protection of information against 
computer viruses. The task is to complicate or make impossible the penetration of both viruses and 
hackers to secret data, for the sake of which hackers in their illegal actions are looking for the most 
reliable source of secret data. And since hackers are trying to get maximum reliable secret data with 
minimal cost, the task of protecting information is the desire to confuse the attacker: the information 
protection service provides him with incorrect data, protection of computer information tries to isolate 
the database from external unauthorized interference, etc.

Тельман Шахбазов, Эльчин Керимов

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАЩИТА И ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВ

 
В статье рассматриваются вопросы информационной безопасности и защиты информации 

от компьютерных вирусов. Задача заключается в том, чтобы усложнить или сделать невозмож-
ным проникновение, как вирусов, таких акераксекретнымданным, ради чего взломщики всво 
их противоправных действиях ищут наиболее достоверный источник секретных данных. А так 
как хакеры пытаются получить максимум достоверных секретных данных с минимальными 
затратами, то задачи защиты информации - стремление запутать злоумышленника: службаза-
щиты информации предоставляет ему неверные данные, защита компьютерной информации 
пытается максимально изолировать базу данных от внешнего несанкционированного вмеша-
тельстваи т.д. 
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Azərbaycan Respubl kası müstəq ll y n  
bərpa etd kdən sonra Dünya B rl y n n 
tam hüquqlu üzvü k m  ümumbəşər  

dəyərlər n üstünlüyünü qəbul edərək demokrat k, 
hüquq  və dünyəv  dövlət quruculuğunu özünün 
nk şaf yolu seçm şd r. Bundan rəl  gələrək ölkə-

m z n davamlı tərəqq s n n təm n ed lməs , eyn  
zamanda müas r dövrün tələbər nə cavab verən 
hüquq s stem n n formalaşdırılması məqsəd lə 
b r sıra konstrukt v-hüquq  slahatlar həyata ke-
ç r lm ş, eləcə də c nayət qanunver c l y n n tək-
m lləşd r lməs  və beynəlxalq hüququn norma və 
pr ns plər nə uzlaşdırılması sahəs ndə kəsərl  ad-
dımlar atılmışdır (1.). 

Azərbaycan Respubl kası Prez dent n n  10 
fevral 2017-c  l tar xl  “Pen tens ar sahədə fəa-
l yyət n təkm lləşd r lməs , cəza s yasət n n hu-
man stləşd r lməs  və cəm yyətdən təcr detmə lə 
əlaqədar olmayan alternat v cəza və prosessual 
məcbur yyət tədb rlər n n tətb q n n gen şlənd -
r lməs  barədə” Sərəncamı və03 aprel 2019-cu l 
tar xl  “Məhkəmə-hüquq s stem ndə slahatların 
dər nləşd r lməs  haqqında” Fərmanı ləölkədə 
həyata keç r lən cəza s yasət n n yumşaldılması 
və human stləşd r lməs , bundan əlavə cəza təy n 
etmə zamanı azadlıqdan məhrum etmə lə bağ-
lı olmayan cəzaların təy n nə üstünlük ver lməs  
sahəs ndə b r sıra pr or tet st qamətlər müəyyən 
etm şd r (3; 4.). 

Qüvvədə olan Azərbaycan Respubl kası C -
nayət Məcəlləs n n (bundan sonra C nayət Mə-
cəlləs n n) III bölməs  cəza və cəza təy n etmə 
lə əlaqədar c nayət hüquq münas bətlər n  tən-

z mləy r. C nayət Məcəlləs n n 41-c  maddəs nə 
əsasən, “cəza – məhkəmə hökmü lə təy n ed lən 
c nayət hüquq  xarakterl  tədb rd r. Cəza c nayət 
törətməkdə təqs rl  b l nən şəxsə tətb q olunur 
və həm n şəxs n barəs ndə C nayət Məcəlləs  lə 
müəyyən olunmuş məhrum yyətlər n yaradılma-
sından və ya onun hüquq və azadlıqlarının məh-
dudlaşdırılmasından barətd r”. Anlayışdan da 
göründüyü k m , c nayət cəzası - törəd lm ş c -
nayət n hüquq  nət cəs  olmaqla c nayət qanunu 
lə nəzərdə tutulan hallarda və hədlərdə təqs rkar 

şəxs barəs ndə məhkəmə hökmü lə təy n ed lən 
dövlət məcburetmə tədb r d r (2.). 

Qanunverc l y n təhl l  b zə onu deməyə əsas 
ver r k , cəza – c nayətkarlıqla mübar zədə əsas 
dey l, yardımçı rola mal k b r vas tə k m  nəzərdə 
tutulur. Təb  k , ölkədə c nayətkarlığa qarşı mü-
bar zədə əsas d qqət sos al- qt sad , s yas  və de-
oloj  təs r tədb rlər nə ver lməl , c nayət n törə-
d lməs nə səbəb və şəra t yaradan halların aradan 
qaldırılması sahəs ndə tədb rlər planlaşdırılmalı 
və həyata keç r lməl d r. Bu tədb rlər özlüyündə 
səmərə verməd kdə və artıq c nayət törəd ld kdə, 
bu zaman son təs r vas təs  k m  c nayət-hüquq  
təs r tədb rlər  tətb q  nəzərdə tutulmalıdır(8, 
s.113-114).

Cəzanın fəlsəfəs  araşdırılarkən onun məqsə-
d n n müəyyən ed lməs  də d qqət mərkəz ndə 
olan məqamlardan b r d r və bu sahədə müxtəl f 
yanaşmalar mövcuddur. C nayət Məcəlləs n n 
41.2-c  maddəs nə əsasən cəzanın məqsəd  sos al 
ədalət n bərpa ed lməs , məhkumun slah ed l-
məs  və həm məhkumlar, həm də başqa şəxslər 
tərəf ndən yen  c nayətlər n törəd lməs n n qarşı-
sını alınmasıdır. Sos al ədalət n bərpası vas təs  
k m  cəzanın məqsəd  məhkumu slah etmək, onu 
yen  c nayətlər törətməyə sövq edən zərərl  sos -
al-ps xoloj  meyllərdən, kr m nogen xüsus yyət-
lərdən çək nd rməkdən barətd r (2.). 

Qanunver c l kdən fərql  olaraq cəzanın 
məqsəd nə da r həm klass k, həm də teoloj  nəzə-
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r yyə tərəfdarları cəzanın əsas məqsəd n n q sas və 
əvəz çıxma olduğu f kr n  rəl  sürürlər. Hələ qə-
d m dövrdə Platonun, S seronun, Seneakın və.b. 
klass klər n əsərlər ndə “cəzalandırma haqqının” 
nt qam nst nkt n n təzahür forması k m  çıxış 

etməs  deyasına rast gəlmək mümükündür. Kant 
və Hegel sə cəzanın yeganə məqsəd n n q sas 
olması f kr n  rəl  sürmüş f losofl ardır. İ.Kantın 
təl m nə görə “P sl y n əvəz n n p sl klə ödən l-
məs  lazımdır. Tətb q olunacaq cəzanın ölçüsü və 
həcm  sə yalnız bərabərl k pr ns p nə əsaslanan 
q sas və ya ona bərabər təs r vas təs  lə real zə 
ed lə b lər”. Cəzanın məqsəd nə da r teoloj (d n ) 
yanaşmaya əsasən sə, cəza q sas alma vas təs -
d r. İslam hüququnun əsas mənbəy  hesab ed lən 
“Quran -Kər m”də cəzanın ən mühüm məqsəd -
n n  tərb yə, prof lakt ka və xəbərdarlıq olduğu 
qeyd olunmuşdur (11, s. 69-71).

XX əsr n məşhur kr m noloquÇezare Bekka-
r anın cəzanın məqsəd nə da r f k rlər  klass k-
lərdən fərqlənməklə d qqət çəkən hesab olunur. 
Ç.Bekkar anın f kr ncə, “bədbəxtlər n (zərər-
çəkənlər n) ah-nalələr  keçm şdə baş verənlər   
ger  qaytara b lməz. Bu baxımdan da cəzanın 
məqsəd  təqs rlənd r lən şəxs n cəm yyətə yen -
dən zərər vurmasına mane olmaq və başqalarını 
da belə şlərdən çək nd rmək olmalıdır.” Müəll -
f n f kr ncə, elə cəzalarda st fadə etmək lazım-
dır k , bu cəza d gər şəxslərə daha güclü və uzun 
müddət təs r etmək mkanına mal k olsun və c -
nayətkara ver lən c sman  cəza mümkün qədər 
yumşaq olsun (10, s. 40).

C nayət Məcəlləs n n 58.3-cü maddəs nə 
əsasən cəza təy n ed lərkən törəd lm ş c nayət n 
xarakter  və ct ma  təhlükəl l k dərəcəs , təqs r-
karın şəxs yyət , o cümlədən cəzanı yüngüləş-
d rən və ağırlaşdıran hallar, habelə təy n olunmuş 
cəzanın şəxs n slah olunmasına və onun a lə 
şəra t nə təs r  nəzərə alınır.Azərbaycan Respub-
l kası Al  Məhkəməs n n 25 yun 2003-cü l ta-
r xl  “Məhkəmələr tərəf ndən c nayət cəzalarının 
təy n ed lməs  təcrübəs  haqqında” Plenum Qə-
rarı lə məhkəmələr tərəf ndən cəza təy n  zama-
nı əsas götürülməl  hallara aydınlıq gət rm şd r. 
Plenum Qərarının 1-c  bənd nə əsasən, c nayət n 
ct ma  təhlükəl l y n n xarakter - qəsd n obyek-

t ndən, təqs r n formasından və əməl n C nayət 
Məcəlləs n n 15-c  maddəs  lə hansı c nayət-
lər kateqor yasına (böyük ct ma  təhlükə törət-
məyən, az ağır və.s ) a d ed lməs ndən asılıdır. 

Hüquq elmlər  doktoru, professor F.Səməndərov 
da bu mövqedən çıxış edərək, c nayət n xarakte-
r nə - onun böyük ct ma  təhlükə törətməyən, az 
ağır, ağır və ya xüsus lə ağır c nayətlər qrupuna 
mənsub olmasını, eyn  zamanda əməl n C nayət 
Məcəlləs n n xüsus  h ssəs n n hansı fəsl ndə yer 
almasından asılı olaraq q ymət ver lməs  f kr n  
rəl  sürür (9, s.543; 6.).

25 yun 2003-cü l tar xl  Al  Məhkəmən n 
Plenum Qərarına əsasən c nayət n ct ma  təh-
lükəl l k dərəcəs  sə onun törəd lmə hallarına 
(məsələn, c nayətkar n yyət n həyata keç r lmə 
dərəcəs , üsulu, vurulmuş zərər n həcm  və baş 
verm ş nət cələr n ağırlığı, şt rakçılıqla törə-
d lm ş c nayətlərdə təqs rl  şəxslər n rolu və s.) 
əsasən müəyyən ed l r.Hüquqşünas al mlər də 
bu sahədə ortaq mövqe tutmaqla c nayət n ct -
ma  təhlükəl l k dərəcəs  ded kdə, c nayət n nə-
t cəs , törəd lmə üsulu, hərəkətlər n ntens vl y , 
qəsd və ya eht yatsızlığın növü, c nayət n mot v 
və məqsəd  k m  obyekt v və subyekt v halların 
məcmusu nəzərə alınmalı olduğunu qeyd ed r-
lər. Eyn  zamanda C nayət Məcəlləs n n Xüsus  
h ssəs n n müvaf q bəndlər ndə nəzərdə tutulmuş 
tövs fed c  əlamətlər də c nayət n ct ma  təh-
lükəl y n  xarakter zə edən elementlərə a d ed -
l r(9, s.468-470; 6.).

Təqs rkarın şəxs yyət n  səc yyələnd rən xü-
sus yyətlər də cəza təy n ed lərkən nəzəra alın-
malı hallar sırasında mühüm əhəm yyət kəsb 
ed r.Təqs rlənd r lən şəxs n a lədə mənf  davranı-
şını təsd q edən məlumatlar- məsələn, sərxoşluğa 
qurşanması, a lə üzvlər nə qarşı qəddar münas -
bət göstərməs , uşaqların tərb yəs nə mənf  tə-
s r göstərən hərəkətlərə yol verməs  və s. şəxs n 
şəxs yyət n  xarakter zə edən əlamətlər sırasında 
göstər lə b lər. Eyn  zamanda Al  Məhkəmən n 
yuxarıda qeyd etd y m z Plenum Qərarının 6-cı 
bənd nə əsasən c nayət n alkoqollu çk lərdən, 
narkot k, ps xotrop və ya d gər güclü təs r edən 
maddələrdən st fadə nət cəs ndə törəd lməs  
də təqs rlənd r lən şəxs n şəxs yyət  xarakter zə 
ed lərkən nəzərə alına b lər (6.).

Professor F rud n Səməndərovun f kr ncə, 
cəza təy n etmə zamanı təqs rkarın şəxs yyət nə 
münas bətdə sos al və ps xoloj  xüsus yyətlər  
nəzərə alınır. Sos al xüs s yyətlərə təqs rkarın 
yaşı, c ns , ct ma  vəz yyət , təhs l , peşəs , və-
z fəs , həyat tərz , əməyə, təhs lə və b rgəyaşayış 
qaydalarına, qanunlara, nsanlara münas bət , tə-
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b ət n qorunmasına, uşaqların tərb yəs nə göstər-
d y  qayğı, vətəndaşlıq vəz fələr nə olan müna-
s bət  və.s k m  elementlər dax l ed l r. Ps xoloj  
xüsus yyətlər sə, təqs rkar şəxs n xarakter , ra-
dəs , sərvət meyllər , yönəl şlər , şləd y  kollek-
t vdə nüfuzu və.s. a d ed lə b lər (9, s.470). 

Cəza təy n olunarkən təy n olunmuş cəza-
nın təqs rkarın a ləs n n həyat şəra t nə təs r  də 
nəzərə alınan hallar sırasındadır. Burada təqs rka-
rın a lədə yeganə əmək qab l yyətl  şəxs olması, 
onun h mayəs ndə azyaşlı uşaqlarının  və ya qoca 
(xəstə) val deynlər n n olması nəzərə alına b lər. 
Bununla yanaşı təqs rkar a lə üzvlər n  döyürsə, 
a lədə uşaqların tərb yəs nə mənf  təs r göstər rsə, 
aldığı əmək haqqını sraf ed rsə, a lə büdcəs nə 
müntəzəm z yan vurursa, bu hallar da təqs rkarın 
əleyh nə olan hallar k m  cəza təy n ndə nəzərə 
alına b lər. D gər b r əlamət sə yüngülləşd rən və 
ağırlaşdıran halların nəzərə alınmasıdır k , cəza 
təy n ed lərkən həm C nayət Məcəlləs n n 59-cu 
maddəs ndə nəzərdə tutulmuş cəzanı yüngülləş-
d rən halların, həm də 61-c  maddədə nəzərdə tu-
tulmuş ağırlaşdırıcı halların mövcudluğu nəzərə 
alınır. Eyn  zamanda həm n maddələrdə nəzərdə 
tutulmuş hallar C nayət Məcəlləs n n Xüsus  h s-
sədə nəzərdə tutulmuş c nayət tərk b n n müstəq l 
element  olduğu halda, onların yen dən cəza təy -
n ndə nəzərə alınmasına yol ver lm r (9, s. 472).  

C nayət Məcəlləs n n 70-c  maddəs  sə “şərt  
məhkum etmə” adlanır və şərt  məhkumetmən n 
təy n ed lməs  əsaslarını müəyyən ed r. Maddəyə 
əsasən, slah şlər , hərb  x dmət üzrə məhdud-
laşdırma, nt zam xarakterl  hərb  h ssədə saxla-
ma və ya müəyyən müddətə azadlıqdan mührum 
etmə növündə cəza təy n edərkən məhkəmə məh-
kumun cəza çəkmədən slah olunmasını mümkün 
sayarsa, həm n cəzanın şərt  olaraq tətb q ed lmə-
s  haqqında qərar çıxara b lər. Mah yyət et bar lə 
şərt  məhkum etmə, məhkum olunmuş şəxs tərə-
f ndən cəzanın şərt  olaraq fakt k  cra ed lməmə-
s  və nun üzər nə müəyyən vəz fələr n qoyulma-
sı lə müşay ət olunur (2.). 

Şərt  məhkum etmən n nəzər  cəhətlər  b r sıra 
hüquqşünas al mlər tərəf ndən gen ş şək ldə təhl l 
olunmuş və şərt  məhkum etmə barədə müxtəl f 
mövqelər formalaşmışdır. B r qrup mütəxəss slər 
şərt  məhkum etmən  cəza növü k m  səc yyələn-
d r rlər. Bu qrup al mlər n f kr ncə, şərt  məhkum 
etmə törəd lm ş c nayətə görə təqs rkara dövlət 
tərəf ndən tətb q ed lən məcburetmə aktıdır. Bu 

zaman şərt  məhkum ed lm ş şəxs n əməl  məh-
kəmə tərəf ndən mühak mə olunur və təqs rkar 
şəxs şərt  də olsa cəzalandırılır. Bundan başqa 
qeyd ed l r k , şərt  məhkum etmən n tətb q ndə 
əsas məqsəd təqs rkarın slah olunmasıdır. Əgər 
məhkəmə şərt  məhkum etmən n tətb q  lə şəx-
s n slah olunacağı qənaət nə gələrsə, bu zaman 
məhkum ed lm ş şəxs barəs ndə şərt  məhkum 
etmə tətb q ed lə b lər. Həmç n n şərt  məhkum 
etmən n mah yyət ndə də d gər cəza növlər ndə 
olduğu k m  məcburetmə element  vardır. Bu sə 
özünü şərt  məhkum ed lm ş şəxs n üzər nə sınaq 
müddət  ərz ndə müəyyən vəz fələr n qoyulma-
sında, onun müəyyən ed lm ş məhrum yyətlərə 
məruz qalmasında göstər r. Müəll fl ər n f kr n-
cə, cəzaya məhkum ed lm ş şəxs cəzasını çəkd -
y  müddətdə məhkum hesab ed ld y  k m , şərt  
məhkum ed lm ş şəxs də sınaq müddət  ərz ndə 
məhkum ed lm ş şəxs hesab olunur. Eyn  zaman-
da məhkəmə tərəf ndən zərur  hesab ed lm ş və 
təqs rkara təy n ed lm ş əlavə cəza da şərt  məh-
kum etmə zamanı fakt k  olaraq cra ed l r (9, s. 
540-543). 

D gər b r qrup hüquqşünas al mlər sə məsələyə 
b r qədər fərql  yanaşaraq şərt  məhkum etmən  
“cəzanın crasının xüsus  qaydası” k m  nəzərdən 
keç r rlər. Onlar qeyd ed rlər k ,  bu zaman təq-
s rl  şəxsə məhkəmə tərəf ndə cəza təy n ed l rsə 
də, cəzanın crasının bu formasında hökm craya 
yönəld lm r. F kr m zcə bu qrup mütəxəss slər n 
yanaşması daha doğru hesab ed lməl d r. Çün-
k  cəzanın s stem  və növlər  c nayət qanunu lə 
müəyyən ed l r və həm n cəza növlər  arasında 
şərt  məhkum etməyə rast gəl nm r. 

Respubl ka üzrə müxtəl f llər üzrə ərz ndə 
məkum ed lm ş şəxslər sırasında şərt  məhkum 
ed lm ş şəxslər n xüsus  çək s  və d nam kası 
da d qqət çək r. Belə k , Respubl ka üzrə 2014-
cü ldə məhkum ed lm ş 13.342 nəfərdən 1.293 
nəfər  (9.7%); 2015-c  ldə məhkum ed lm ş 
13.270 nəfərdən 1.102 nəfər  (8.3%);  2016-cı ldə 
məhkum ed lm ş 13.758 nəfərdən 1.141-nəfə-
r  (8.4%); 2017-c  ldə məhkum ed lm ş 13.342 
nəfərdən sə 1.634 nəfər  (11.9%) barəs ndə şər-
t  məhkum etmə təy n ed lm şd r. Gördüyümüz 
k m , c nayət törətməyə görə məhkum olunmuş 
şəxslər n demək olar k , 9-10 %-  barəs ndə şərt  
məhkum etmə tətb q ed l r k , bu da k fayət qədər 
böyük rəqəm olmaqla bu nst tutun aktuallığını 
və vac bl y n  ortaya qoyur (13.).   
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C nayət Məcəlləs n n 70.2-c  maddəs nə 
əsasən, məhkəmə şərt  məhkum etmə təy n 
edərkən törəd lm ş c nayət n xarakter n , ct ma  
təhlükəl l k dərəcəs n , məhkumun şəxs yyət -
n , habelə cəzanı ağırlaşdıran və yüngülləşd rən 
halları nəzərə alır. Göründüyü k m  C nayət Mə-
cəlləs n n 58.3-cü (cəza təy n ed lərkən nəzərə 
alınan hallar) və 70.2-c  (şərt  məhkum etmə tə-
y n ed lərkən nəzərə alınan hallar) maddələr ndə 
nəzərdə tutulmuş hallar demək olar k , eyn kl k 
təşk l ed r.  Cəza təy n ed lərkən “təy n olunmuş 
cəzanın təqs rkarın a lə vəz yyət nə təs r ” nəzərə 
alınan hallar sırasında olsa da, təəssüf k , şərt  
məhkum etmən n təy n ed lməs  zamanı nəzərə 
alınan hallar sırasına “təy n olunmuş cəzanın 
təqs rkarın a lə vəz yyət nə təs r ” dax l ed lmə-
m şd r. Məhkəmə təcrübəs  sə onu deməyə əsas 
ver r k , məhkum olunmuş şəxslər barəs ndə şər-
t  məhkum etmə tətb q ed lərkən əsasən həm n 
şəxslər n a lə vəz yyət  nəzərə alınır (2.). 

Təqs rkar şəxsə cəza təy n ed lərkən C nayət 
Məcəlləs n n 58.3-cü maddəs ndə nəzərdə tutul-
muş hallar məhkəmə tərəf ndən nəzərə alınmaqla 
təqs rkar şəxsə ədalətl  cəza təy n ed l r. F kr m z-
cə, məhkum barəs ndə “şərt  məhkum etmə”n n 
tətb q  zamanı eyn  halların yen dən əsas götürül-
məs  məqsədəmüvaf q hesab ed lm r. Belə k , C -
nayət Məcəlləs n n 58.3-cü maddəs ndə sadala-
nan hallar təqs rkara cəza təy n ed lərkən artıq b r 
dəfə nəzərə alınır və yen dən şərt  məhkum etmə-
n n tətb q ndə də eyn  hallara st nad ed lməs nə 
f kr m zcə təkrarçılığın yaranmaslına səbəb olur. 
Bu aspektdən çıxış edərək qeyd edə b lərə k k , 
şərt  məhkum etmə zamanı C nayət Məcəlləs n n 
58.3-cü maddəs ndə nəzərdə tutulmuş hallardan 
fərql , şəxs  cəm yyətdən təcr d olunmadan cəza 
çəkməs nə əsas verən halların məcmusu əsasın-
da məhkum ed lm ş şəxs barəs ndə şərt  məhkum 
etmən n tətb q olunması daha məqsədəmüvaf q 
olardı. Bu baxımdan C nayət Məcəlləs n n 70.2-
c  maddəs n n lk n olaraq aşağıdakı redaks yada 
ver lməs n  təkl f ed r k:

70.2. Məhkəmə şərt  məhkum etmə təy n 
edərkən təqs rkarın keçm ş həyat tərz n , c nayət-
dən sonrakı davranışını, cəzanın crasının şəxs n 
gələcək həyatına təs r n  nəzərə alır.  

D gər b r d qqət çəkən məqam sə təy n ed l-
m ş şərt  məhkum etmə müddətlər n n hesablan-
ması lə əlaqədardır.C nayət Məcəlləs n n 70.3-
cü maddəs nə əsasən şərt  məhkum etmə təy n 

ed lərkən məhkəmə tərəf ndən 6 aydan 5 lədək 
müddətə sınaq müddət  müəyyən olunur. Bundan 
başqa66.1-c  maddəyə əsasən, c nayətlər n məc-
musu üzrə məhkəmə hər b r c nayətə görə ayrı-
lıqda cəza təy n ed r. Eyn  zamanda 66.2-c  mad-
dəyə əsasən məhkəmə az c dd  cəzanı daha c dd  
cəza lə əhatə etmək yolu lə və ya təy n olun-
muş cəzaları tamam lə və ya q smən toplamaq 
yolu lə qət  cəza təy n ed r.C nayət hüququnda 
qanunun analog ya üzrə tətb q nə yol ver lməsə 
də, Məcəllən n 66.1-c  və 70.1-c  maddələr n n 
d spoz s yasına əsasən belə b r qənaətə gəlmək 
olar k , şərt  məhkum etmə tətb q edərkən də, 
məhkəmə hər b r c nayətə görə ayrılıqda sınaq 
müddət  müəyyən ed lməl d r. Eyn  zamanda şər-
t  məhkum etmə müddətlər  lə bağlı da yekun 
sınaq müddət n n hansı üsulla hesablanması qay-
dası qanunda nəzərdə tutulmamışdır. Məsələn: 
“A” şəxs  “C” şəxs n n sağlamlığına qəsdən az 
ağır zərər vurmuş (C nayət Məcəlləs n n 127.1-
c  maddə), “A”-nın təqs r  məhkəmən n tt ham 
hökmü lə sübuta yet r lm ş və “A”-ya 1 l 6 ay 
müddət ndə azadlıqdan məhrum etmə  növündə 
cəza təy n ed lm şd r. Eyn  zamanda “A” şəxs  
“D” şəxs n  təhq r etd y  üçün “D” məhkəməyə 
mürac ət etm ş, məhkəmə araşdırması nət cəs n-
də “A” C nayət Məcəlləs n n148-c  maddəs ndə 
nəzərdə tutulmuş təhq r c nayət ndə təqs rl  b -
l nərək onun barəs ndə1 l müddət nə lsah ş-
lər n n növündə cəzanın təy n ed lməs  haqqın-
da məhkəmən n tt ham hökmü çıxarılmışdır. 
Məhkəmə C nayət Məcəlləs n n 70.1 və 70.2-c  
maddələr nə st nad edərək C nayət Məcəlləs n n 
127.1 (qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma) 
və 148-c  (təhq r) maddələr  lə təqs rl  b l nən 
vətəndaş “A” nın barəs ndə cəzaların şərt  tət-
b q olunması barədə qərar çıxarmışdır. Bu halda 
şərt  məhkum etmə müddətlər n n hansı qaydada 
hesablanacağı qanunver c l klə konkret olaraq 
tənz mlənməd y ndən f kr m zcə busahə üzrə də 
qanunver c  orqan tərəf ndən münas bət n b ld -
r lməs  məqsədəmüvaf q olardı. 

Mövzu lə əlaqədar müqay səl -hüquq  metod-
dan st fadə ed lməklə Rus ya, Alman ya və Ka-
nada Federas yalarının da C nayət Qanunlarında 
nəzərdə tutulmuş şərt  məhkum etmə nst tutları 
tədq q ed lm şd r. Rus ya Federas yası C nayət 
Məcəlləs n n 3-cü bölməs n n 73-cü maddə-
s nə əsasən, məhkəmə şərt  məhkum etmə tətb q 
edərkən c nayət n təb ət n  və sos al təhlükəl l k 
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dərəcəs n , c nayətkarın şəxs yyət , ağırlaşdırı-
cı və yüngülləşd r c  halları nəzərə alır. Fərql  
xüsus yyət bundadır k , Rus ya Federas yası C -
nayət Məcəlləs nə əsasən 14 yaşdan aşağı ye-
n yetmələrə qarşı c ns  toxunulmazlıq əleyh nə 
c nayət törətm ş şəxslər barəs ndə şərt  məhkum 
etmə tətb q ed lə b lməz (16.). 

Alman ya Federas yası C nayət Qanununun 
56-cı maddəs nə əsasən sə, məhkəmə təqs rlən-
d r lən şəxs n barəs ndə 1 lədək azadlıqdan məh-
rum etmə cəzası seçərsə və onun slah olunacağı, 
gələcəkdə başqa c nayət törətməyəcəy  qənaət nə 
gəlməyə k fayət qədər əsaslar olarsa, həm n şəxs 
barəs ndə şərt  məhkum etmə tətb q edə b lər. Bu 
zaman məhkəmə məhkumun xarakter n , onun 
c nayət törətməzdən əvvəlk  keçm ş n , c nayət n 

törəd lmə şəra t n , onun c nayətdən sonrakı dav-
ranışınını nəzərə alır (15.). 

Kanada Federas yasının C nayət qanununda 
sə şərt  məhkum etmən n bəz  kateqor ya c -

nayətlərə görə tətb q n n mümkünlüyü nəzərdə 
tutulmuşdur. Belə k , Kanada C nayət Qanu-
nunun 730 və 731-c  maddələr nə əsasən ancaq 
böyük ct ma  təhlükə törətməyən c nayətlərə 
və mülk yyət əleyh nə olan c nayətlərə görə şər-
t  məhkum etmə tətb q ed lə b lər. Burada şərt  
məhkum etmə narkot k vas tələrdən və sp rt-
l  çk lərdən su - st fadəyə görə məcbur  t bb  
müay nə məruz qalmış, eləcə də ev dustaqlığı və 
ct ma  şlər növündə cəzalara məhkum ed lm ş 

şəxslər barəs ndə seç lə b lər və sınaq müddət n n 
maks mal həcm  2 lədək ola b lər (14.).
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THE THEORETICAL PROBLEMS OF CONDITIONAL CONVICTION

Summary

The subject focuses on investigating some theoretical issues related to conditional conviction. At 
the same time, gaps in the legislation have also been explored and proposals have been put forward 
for their resolution. Statistical results on conditional convictions and experience of other countries in 
this fi eld were also analyzed.

Атa Велиев

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ

Резюме

В данной статье исследованы теоретические проблемы условного осуждения. В  то же вре-
мя отмечены  пробелы в законодательстве, а также выдвинуты предложения по их устранению. 
Проанализированы статистические данные и опыт зарубежных стран в этой области.
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Müas r dövrümüzdə t bb elm n n 
və elm  araşdırmaların nk şafı bu 
sahədə yen -yen  na l yyətlər n əldə 

olunmasına gət r b çıxarmışdır. Bunun nət cə-
s d r k , əvvəllər nad r hallarda rast gəl nən və 
əsasən uğursuzluqla nət cələnən əməl yyatlar-
dan olan orqan transplantas yası, hal-hazırda ən 
gen ş yayılmış əməl yyat növlər ndən b r d r. 
Transplantas ya - nsan və ya mey t n orqan və 
(və ya) toxumalarını d gər nsana köçürülməs d r. 
Bu əməl yyatın tar x nə d qqət etsək, orqanların 
transplantas ya əməl yyatları hələ eramızdan 
əvvəl qəd m M s rdə sınaqdan keç r lm şd r. İn-
san bədən ndə orqanların yer n n dəy şd r lmə-
s  lə bağlı olan transplantas ya əməl yyatı lk 
dəfə 1883-cü ldə sveç rəl  cərrah Teodor Koxer 
tərəf ndən həyata keç r lm şd r. O, gənc k ş n n 
qalxanabənzər vəz n  dər altı qarın nah yəs nə 
köçürmüşdür. Transplantas ya növlər ndən olan  
d gər nsandan orqan köçürülməs  təcrübəs  sə 
lk dəfə 1933-cü ldə Ukraynada həyata keç -

r lm şd r. Bu əməl yyatın həyata keç r lməs  ta-
r xdə təkcə nsanlarla bağlı olmamış, həmç n n 
heyvanlar üzər ndə də sınaqdan keç r lm şd r. 
1902-c  ldə avstr yalı al m E.Ulman tərəf ndən 
tlər üzər ndə böyrək əməl yyatı keç r lm ş, lak n 
nsanlarda olduğu k m  eff ekt v nət cə əldə olun-

mamışdır (9.)
Azərbaycan Respubl kasında lk orqan kö-

çürülməs  əməl yyatı 1971-1972-c  llərdə aka-

dem k M rməmməd Cavadzadə tərəf ndən həm 
nsandan, həm də mey tdən böyrək transplanta-

s yası əməl yyatları lə başlayıb. B r çox dünya 
dövlətlər ndə mey tdən orqan köçürülməs  sahə-
s ndə təcrübən n olmadığı b r vaxtda ölkəm zdə 
artıq b r sıra uğurlu əməl yyatlar həyata keç r l-
m şd r. Bu da onu göstər r k , Azərbaycan Res-
publ kasında bu şə yen  başlanılmır və öz təc-
rübəs ndə bunu dəfələrlə sınaqdan keç r b. Bəs 
elm və texn kanın bu qədər nk şaf etd y  dövrdə 
mey tdən orqan transplantas yasının həyata keç -
r lməs nə mane olan səbəb nəd r? Xar cdə təhs l 
almış k fayət qədər t bb şç lər m z olduğu halda, 
hələ də bu sahədə önəml  addımlar atılmır. Hər 
keçən günün nət cəs  orqan çatışmazlığından 
əz yyət çək b ölən nsan və üm d n  b r gün daha 
t rən xəstə olur. Bunun nə qədər önəml  məsələ 

olması bu sahədə yen  qərarların tezl klə həyata 
keç r lməs n  zərur  ed r (8).

XXI əsr t bb sahəs n n əsas problemlər ndən 
b r  də məhz orqan çatışmazlığı lə əlaqədar or-
taya çıxan xəstəl klərd r. D gər xəstələrə n sbətdə 
orqan çatışmazlığından əz yyət çəkən xəstələr n 
sağalması daha çət n proseduru özündə eht va 
ed r. Səbəb, həm dəy ş ləcək orqanın, həm də 
bunu müvəff əq yyətlə həyata keç rəcək hək m n 
tapılmasında yaranan problemlərd r. Donor - öz 
orqan və ya toxumalarını xəstə şəxslərə köçür-
mək üçün könüllü olaraq verən şəxsd r. Donor 
q sm ndə çox zaman xəstən n qohumları mürac ət 
ed r. D gər nsanların donor q sm ndə çıxış et-
məmələr n n əsas  səbəblər ndən b r  nsan orqan 
və (və ya) toxumalarının alqı-satqısına qoyulan 
qadağadır. İran İslam Respubl kası orqanların pul 
lə alınmasına və satılmasına cazə verən yeganə 

ölkəd r. Orqanların alqı-satqısına Böyrək xəstələ-
r n n dəstəklənməs  Xeyr yyə B rl y  (CASKP) 
və Xüsus  Xəstəl klər Xeyr yyə Fondu (CFSD) 
nəzarət ed r. İlk növbədə donorların alıcılarla 
uyğunluğunu təy n etmək üçün müxtəl f anal z-
lər aparılır. Donorlara ödən lən konkret məbləğ 
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müəyyən olunmasa da, orta hesabla b r böyrək 
üçün ödən ş məbləğ  k m  1200 ABŞ dolları 
nəzərdə tutulur. D qqət çəkən məqamlardan b r  
də budur k ,  İran İslam Respubl kasında orqan 
və ya toxumaların alqı-satqısına yalnız ölkə dax -
l ndə, vətəndaşlar arasında həyata keç r lə b lər. 
Yən , xar c  vətəndaşlara İran İslam Respubl ka-
sı vətəndaşlarının orqanlarını satın almağa cazə 
ver lm r (12).

Əvvəllər orqan alqı-satqısına cazə verən 
dövlətlərdən b r  də H nd stan Respubl kası 
olub. H nd stan Respubl kasında 1994-cü lə 
qədər orqan alqı-satqısına qadağa qoyulmamış-
dır. Xərclər n aşağı olması H nd stanı dünyanın 
ən böyük böyrək nəql  mərkəz nə çev rm şd r. 
Lak n, yaranmış b r sıra problemlər – məsələn, 
ya xəstələr n ödəyə b lməyəcəklər  məbləğlər  
vəd etmələr , ya da bəz  xəstələr razılıqları ol-
madan böyrəklər n n çıxarılmasını b ld rmələr  
H nd standa orqan alqı-satqısına qadağa qoyul-
masına səbəb oldu. 1994-cü ldə H nd standa 
“İnsan orqanlarının transplantas yası Aktı” qəbul 
ed lərək bu sahəyə qadağa qoyulması lə bağlı lk 
addım atıldı. Həm n aktda orqanını d gər şəxsə 
bağışlamaq stəyən nsanların s yahısı məhdud-
laşdırıldı. Yən , şəxs yalnız qohumuna, həyat 
yoldaşına və ona yaxın olan d gər b r şəxsə orqa-
nını bağışlaya b lərd  (12).

Avstral ya və S nqapurda canlı donorların 
orqanları üçün pul kompensas yası qanun ləşd -
r lm şd r. Bu əməl həm n dövlətlər n qanunver -
c l y ndə  alqı-satqı k m  nəzərdə tutulmur, sadə-
cə donorlarla bağlı xərclər n kompensas yasını 
özündə əks etd r r. Məsələn, Avstral yada donor-
lar m ll  m n mum əmək haqqına müvaf q olaraq 
9 həftəl k ödən şl  məzun yyət alırlar (12).

Ümumdünya Səh yyə Təşk latının (WHO) 
məlumatına görə son llərdə dünya m qyasında 
qeyr -qanun  orqan t carət  lə bağlı hüquqpoz-
maların d nam kasında artım müşah də olunur. 
Təşk latın məlumatına əsasən orqan alqı-satqısı-
nı qadağan edən b r sıra protokollar qəbul ed l-
sə də, prakt kada qanunsuz yollarla əldə ed lm ş 
orqanlardan st fadə hallarına hələ də rast gəl n r. 
Həmç n n qeyd olunur k , transplantas ya zama-
nı st fadə ed lm ş orqanların 5-42%-  qanunsuz 
yollarla əldə ed lm şd r (12).

Azərbaycan Respubl kasında da orqan 
alqı-satqısı qanunver c l klə qadağan ed lm şd r. 
Hazırda Azərbaycan Respubl kasında k fayət qə-

dər maar fl ənd rmə tədb rlər  aparılmadığı üçün 
heç kəs onun üçün əz z olmayan, orqan çatış-
mazlığından əz yyət çəkən b r nsan üçün donor 
q sm ndə çıxış etm r. D gər tərəfdən şəxs n do-
nor q sm ndə çıxış etməyə razılığını b ld rmə-
s  lə məsələ həll ed lm ş sayılmır. Bu prosedur 
müvaf q şərtlər çərç vəs ndə həyata keç r lmə-
l d r. Donor kənar təs r olmadan orqan və (və 
ya) toxumalarının götürülməs nə razılığını b l-
d rərək, nəzərdə tutulmuş cərrah yyə əməl yya-
tı nət cəs ndə sağlamlığı üçün baş verə b ləcək 
ağırlaşmaların mah yyət  lə tanış olmalıdır. Ən 
vac b şərtlərdən b r  də orqan və ya toxumaların 
götürülməs  nəzərdə tutulan donorun res p yentlə 
genet k uyarlığının müəyyən olunmasıdır.  

İlk n dövürlərdə transplantas ya yolu lə dər , 
damar və əzələn n köçürülməs  həyata keç r l-
sə də, daha sonra ürək, ağ c yər, böyrəklər, qara 
c yər, mədəaltı vəz  və onların seqmentlər , sü-
mük l y , gözün buynuz q şası və d gər orqan 
və (və ya) toxumalar transplantas ya obyekt  ol-
muşdur. Transplantas ya əməl yyatı zamanı re-
s p yentə (orqan və toxumalar köçürülən şəxs) 
köçürülən orqan k  formada əldə ed l r: 1) do-
norun orqan və (və ya) toxumalarının köçürül-
məs ; 2) mey t n orqan və (və ya) toxumalarının 
köçürülməs . Dünya dövlətlər ndə bu formalar-
dan hansının daha çox st fadə ed lməs n n fa z 
göstər c lər n  müqay sə etd kdə fərql  nət cə əldə 
ed r k. Məsələn, Türk yə Respubl kasında ed lən 
transplantas ya əməl yyatlarının 75-80%-  nsan-
lardan, 20-25%-  sə mey tdən götürülmüş orqan 
və toxumalar vas təs lə həyata keç r ld y  halda, 
ABŞ və Avropa dövlətlər ndə sə bunun əks nə 
olaraq transplantas ya əməl yyatlarının 75-80%-  
mey tdən, 20-25%-  sə nsanlardan götürülmüş 
orqan və toxumalar vas təs lə həyata keç r l r. 
ABŞ və Avropa dövlətlər ndə mey tdən götü-
rülmüş orqan və (və ya) toxumaların daha gen ş 
st fadə olunmasına səbəb nsanlar tərəf ndən 

buna p s münas bət bəslən lməməs , əks nə bu 
şə dəstək olunmasıdır. Nümunə k m  amerkalı 

Krysta Dav s adlı b r qadını göstərə b lər k. O, 
18 həftəl k ham ləykən hək mlər tərəf ndən onun 
uşağının beyn n n nk şafdan qalması və doğulsa 
belə yaşaya b lməməs  aşkar ed ld . Krysta Dav s 
sə hək mlərdən uşağın d gər orqanlarının sağlam 

olması lə bağlı müsbət cavab aldıqdan sonra ha-
m ləl y  dayandırmağa razı olmadı. Qızının ölə-
cəy nə dəq q əm n olsa da o, uşağının orqanla-
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rını başqa uşaqlara həyat verəcəy  üm d  lə onu 
dünyaya gət rd . Qızı cəm  b r həftə yaşaya b ld  
lak n ondan köçürülmüş orqanlar k  uşağın yaşa-
masına səbəb oldu (9.).

Müsəlman ölkələr ndə nsandan, əsasən də 
mey tdən orqanların və (və ya) toxumaların trans-
plantas yası məsələs  d n  baxımdan nsanlar ara-
sında z dd yyətl  mövqe yaradır. Həm n ölkələrdə 
b r qrup İslam d n xad mlər  və nsanlar tərəf n-
dən transplantas ya haram hesab ed l r və belə f -
k r rəl  sürülür k , Allah nsanı bütöv yaradıb və 
dəfn ed lən zamanda o bütöv olmalıdır. D gər b r 
qrupun sə bunun əks nə olaraq nsanın öldüyü 
zaman bütöv dəfn ed lməs n n heç b r əhəm y-
yət n n olmaması, ax rət günü Allahın nsanı tam 
şək ldə d r ldəcəy  f kr nə əsaslanaraq transplan-
tas yanı haram hesab etm rlər. Səmav  d nlər n 
hamısı (xr st anlıq, yəhud l k) o cümlədən İslam 
d n  də, orqan bağışlanmasını qadağan etməm ş-
d r. Quran-  Kər mdə bu məsələlərlə bağlı konk-
ret müddəalar olmasa da, b r sıra surələr var k , 
özündə həm n məsələlər  təbl ğ ed r. Məsələn: 
“Taha” surəs ndə qeyd ed l r k , “S z  (ulu baba-
nız Adəm ) də ondan (o torpaqdan) yaratdıq. S z  
(öləndən sonra) ora qaytaracaq və (q yamət günü) 
b r daha ordan (d r ld b) çıxardacağıq”. Yən , n-
san bütov və ya orqanlarının hər hansı b r  çıxa-
rılmış formada dəfn ed lsə də Allah tərəf ndən 
ax rət günü d r ld ləcəkd r. Həmç n n, “Ma də” 
surəs n n 32-c , yən  “K m b r nsanı ölümdən x -
las edərsə, sank  bütün nsanları x las etm ş hesab 
olunar” ayəs n  qeyd etd y m z məsələ lə bağlı 
d n  doqma k m  göstərmək olar (2).

   Dünya m qyasında gen ş yayılmış transplan-
tas ya əməl yyatının İslam d n n n normaları-
na uyğun əsaslandırılması və haram tərəfl ər n n 
qeyd ed lməs  məqsəd lə Səud yyə Ərəb stanının 
C ddə şəhər ndə İslam Konfransı Təşk latının 
nəzd ndək  İslam F qh Akadem yasının 6-11 fev-
ral 1988-c  l tar xdə b r qərarı qəbul ed lm şd r. 
Həm n qərardakı hökmlər İslam al mlər n n gəl-
d klər  ümum  qənaət  özündə əks etd rm ş və 
sözügedən məsələlərə bağlı qaranlıq məqamlara 
aydınlıq gət r lm şd r. Eyn  bədən dax l ndə kö-
çürmə yən , nsan bədən ndə orqanlarının yer n n 
dəy şd r lməs  anlamını əks etd r r. Buna yalnız 
köçürmə nət cəs ndə has l olacaq faydanın mey-
dana gəlməs n  eht mal edən zərərdən çox olaca-
ğına da r qət  b r qənaət olması şərt lə cazə ve-
r l r (7.). 

Yaşayan b r nsandan orqan köçürmək yən , 
genet k uyarlığı yoxlanılmış b r nsandan götü-
rülmüş orqanın d gər nə nəql ed lməs  anlamını 
fadə ed r. Həmç n n qeyd olunur k , b r nsandan 

d gər nə yalnız onun yaşamasına z yan vurma-
maq şərt  lə orqan trasnsplantas yası həyata ke-
ç r lə b lər. İnsan yaşadığı müddətdə onda yeganə 
olan orqanının çıxarılaraq başqasına nəql ed lmə-
s  haram sayılır (7).

Ölüdən orqan götürüb başqasına nəql etmək 
b oloj  ölümün baş verməs n  və baş-bey n fəa-
l yyət n n tam dayanmasını təsd q edən nkare-
d lməz faktın olmasından sonra həyata keç r lən 
əməl yyatdır. B r şəxs n yaşaması  və bədən n n 
bəz  əsas funks yalarını yer nə yet rməs  üçün 
lazım olan orqanlar ölmüş b r şəxsdən götürülüb 
nəql ed lə b lər. Ancaq mütləq tələb k m  ya öl-
müş şəxs n vəs yyət  ya da var slər n n cazəs  ol-
malıdır. Əks halda bu növ transplantas ya haram 
sayılır. Bu qərarda orqanların satışı səbəb ndən 
asılı olmayaraq haram sayılır və həyata keç r l-
məs  mümkünsüz hesab ed l r (7). 

Qarac yər və böyrək çatışmazlığı olan xəstələ-
r n sağalma fa zlər n n d gər xəstələrə n sbətdə 
yüksək olmasının səbəb  mey tdən dey l, həm-
ç n n, nsandan da orqan köçürülməs n n müm-
künlüyüdür. Lak n elə orqanlar var k , məsələn, 
ürəy n, ağc yərlər n, mədəaltı vəz n n, transplan-
tas yası üçün yalnız mey tdən götürülmüş orqan-
lar st fadə oluna b lər. Stat st k məlumatların 
təhl l  onu deməyə əsas ver r k , Azərbaycan Res-
publ kasında donor q sm ndə çıxış etmək stəyən 
şəxslər n sayı çox azdır. Belə çət nl klər n aradan 
qaldırılmasının ən səmərəl  yolu sə mey tdən 
orqan transplantas yasının həyata keç r lməs d r. 
B r mey tdən orqanlarının köçürülməs  təxm nən 
9-10 nsanın həyatını x las edə b lər. İnsan bey n 
ölümü keç rd kdən sonra onun hər b r orqanının 
yararlılıq vəz yyət n  saxlaması üçün qısa b r 
vaxt çərç vəs ndə çıxarılaraq müəyyən t bb  məh-
lulda saxlanılmalıdır. Məsələn, t bb el m nə görə 
nsanın ürəy  onun beyn n n ölümündən sonra 

6-8 saata, böyrəy  sə 10 saata qədər müddətdə 
transplantas ya olunması üçün yararlılığını sax-
layır. Başqa sözlə desək, əgər bu müddət ərz ndə  
həm n orqanlar çıxarılaraq labarator şəra tdə xü-
sus  məhlulda saxlanılarsa, onlar transplantas ya 
üçün yararlı olar. Bey n ölümü d aqnozunun vax-
tında qoyulmaması və orqanların müddət keçd k-
dən sonra sıradan çıxması onların transplantas -
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yasını mümkünsüz ed r.
Azərbaycan Respubl kası Konst tus yasının 

18-c  maddəs nə əsasən, d n dövlətdən ayrıdır və 
bütün d n  et qadlar qanun qarşısında bərabərd r 
(1). Lak n əhal n n böyük h ssəs n n müsəlman 
olması və İslam d n nə s tay ş etməs  bu məsələyə 
da r müxtəl f yanaşmaların meydana gəlməs nə 
səbəb olmuşdur. Donordan orqan köçürüldüyü 
k m  mey tdən nə üçün orqan köçürülməs  həya-
ta keç r lm r? Bunun səbəb n  b r-b r  lə vəhdət 
təşk l edən am llərlə əlaqələnd rə b lər k: 1) bu 
sahən  tənz mləyəcək konkret normat v hüquq  
aktın olmaması; 2) orqanlarını vəs yyət etmək 
stəyən şəxs n mürac ət etməs  üçün qurumun 

olmaması; 3) nsanlar qəd mdən dər n köklərə 
mal k olan d n  adət-ənənələrə əsaslanaraq ölmüş 
şəxs n orqanlarının çıxarılmasının haram hesab 
etmələr , həmç n n bunun mey tə qarşı hörmət-
s zl k olduğunu və ya ona əzab verd y n  güman 
etmələr ; 4) kütləv  nformas ya vas tələr ndə 
maar fl ənd rmə şlər n n aparılmaması və sa r. 

Yuxarda sadaladığımız bütün problemlər öz 
həll  yollarını tapmalı və b r-b r lə əlaqəl  şək l-
də bu məsələn n tənz mlənməs nə yönəlməl d r. 
Bununla bağlı mərkəzləşd r lm ş qurum təs s 
ed lməl  və həm n orqan vas təs lə nsanlara bu 
əməl n necə faydalı b r ş olduğunu təbl ğ edən 
müxtəl f b lg lər ver lməl d r. Kütləv  nformas -
ya vas tələr  tərəf ndən bu məsələlər n təbl ğatına 
gen ş yer ayrılmalı, hüquqşünas, d n xad m  və 
hək mlər tərəf ndən transplantas ya məqsəd lə 
mey tdən orqan və (və ya) toxumaların götürül-
məs n n hüquq , d n  və t bb  aspektlər  əhal yə 
şərh ed lməl d r.  Mey tdən orqan və (və ya) toxu-
maların götürülməs n  narazılıqla qarşılayan h s-
sə cəm yyətdə çoxluq təşk l ed r. Övladını t rm ş 
val deyn üçün onun orqanlarını k məsə bağış-
lamaq ağır olur və buna çox vaxt razı olmurlar. 
Lak n, cəm yyətdə müntəzəm olaraq müvaf q qu-
rumlar tərəf ndən maar fl ənd rmə ş  aparmaqla 
nsanlara dəfn ed ld kdən b r neçə gün sonra tor-

paq altında qalıb çürüyəcək orqanların götürül-
məs n n mey t üçün heç b r şgəncə olmadığını, 
əvəz ndə sə həm n orqanların b r və ya b r neçə 
şəxsə həyat verəcəy n  və bunun ölmüş şəxs üçün 
savab olduğu təlq n ed lməl d r. İt rd y  doğması-
nın əvəz nə mənən yen , onun b r parçasını özün-
də daşıyan b r neçə nsan qazana b lər. Bununla 
bağlı təbl ğat ş  məhz yaradılmış mərkəzləşd r l-
m ş qurum tərəf ndən həyata keç r lə b lər. 

Hal-hazırda Azərbaycan Respubl kası Səh y-
yə Naz rl y n n tabel y ndə müvaf q məsələlər  
tənz mləmək üçün qurumun olmaması, orqanla-
rını vəs yyət etmək stəyən nasanların hara mü-
rac ət etmələr  lə bağlı çət nl klər yaradır. Yaran-
mış belə çət nl klər müvaf q struktur quruluşunu 
özündə əks etd rən qurumun yaranmasını zərur  
ed r. F kr m zcə həm n qurumun strukturuna: 1) 
prof lakt ka qrupu; 2) orqanlarını vəs yyət etmək 
stəyən nsanların mürac ətlər nə baxan qrup; 3) 

t bb  müay nən  həyata keç rən qrup; 4) orqan 
bankının toplanmasını təm n edən qrup və 5) t bb 
müəss sələr  lə əlaqə qrupu dax l ed lməs  məqsə-
dəmüvaf q olardı. Struktur quruluşuna dax l olan 
qruplar öz fəal yyətlər n   b r-b r  lə və d gər 
orqanlarla əlaqəl  şək ldə qurmalıdırlar. Prof lak-
t ka qrupu hək m, hüquqşünas, d n xad m ndən 
barət tərk bdə  kütləv  nformas ya vas tələr  lə 

b rgə əhal  arasında bu məsələ haqqında məlu-
matlar verməklə, onlar tərəf ndən ünvanlanmış 
sualları cavablandırmaldırlar. Orqanlarını vəs y-
yət edən nsanların mürac ət nə baxan qrup lk 
növbədə bunun onların müstəq ll qərarları olma-
sını, yaş hədd n , orqanını vəs yyət etməs  üçün 
yararlı olması məsələlər n  araşdırmalıdır. B ld -
y m z k m  elə xəstələr var k , onlardan orqan və 
toxumaların götürülməs  yolver lməz hesab ed l r 
k , buna m sal QİÇS xəstələr n  göstərə b lər k. 
Şəxs n donor q sm ndə çıxış etmək stəməs  və ya 
gələcəkdə orqanlarının və toxumalarının götürül-
məs  üçün vəs yyət etməs  lə məsələ həll ed lm ş 
sayılmır. Müvaf q hək mlərdən barət t bb  müa-
y nən  həyata keç rən qrup mürac ət etm ş şəxs-
lər n  t bb  müay nədən keçməs  üçün müddət 
təy n etməl , həm n  müddət ərz ndə  onların hər 
hansı xəstəl k keç r b-keç rməməs n  müəyyən 
etmək üçün yoxlamalar həyata keç r lməl , xəstə-
l k keç rm ş şəxslər n vəs yyət  ləğv olunmalıdır. 
Bunun həyata keç r lməs ndə əsas məqsəd opera-
t vl y n təm n ed lməs  və şəxs hər hansı qəzada 
və ya d gər səbəblərdən ölərsə, onun orqanlarının 
gec kd r lmədən çıxarılaraq, müvaf q formada 
saxlanmasının təm n olunmasıdır. Orqan bankı-
nın toplanmasını təm n edən qrup sə öz fəal y-
yət n n həyata keç r lməs ndə hüquq-mühaf zə 
orqanlarının köməy ndən st fadə etməl d r. T bb 
müəss sələr  lə əlaqə qrupu sə da m yen lənm ş 
s yahını t bb müəss sələr nə göndərməklə opera-
t vl y , dəq ql y , vaxtdan səmərəl  st fadə olun-
masını təm n etm ş olur.  
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28 oktyabr 1999-cu ldə müas r elm  na l yyət-
lərə və t bb  təcrübəyə əsaslanaraq nsan orqan 
və (və ya ) toxumalarının transplantas yası lə 
bağlı münas bətlər  tənz mləyən “İnsan orqan və 
(və ya) toxumalarının transplantas yası haqqın-
da” Azərbaycan Respubl kasının Qanunu qə-
bul ed lm şd r. Həm n Qanunun 1-c  maddəs nə  
əsasən, “ İnsan orqan və (və ya) toxumalarının 
transplantas yası nsan həyatının x las ed lməs  
və sağlamlığının bərpası üçün cərrah yyə əməl y-
yatı aparmaqla xəstədə olmayan  və ya zədələnən 
orqan və (və ya) toxumaların donorun və ya nsan 
mey t n n orqan və (və ya) toxumaları lə əvəz 
ed lməs d r”. Donordan transplantas ya üçün cüt 
orqanlardan b r n , tək orqan və (və ya) toxuma-
lardan sə o m qdarda və həc mdə götürmək olar 
k , donorun həyatı üçün təhlükəl  hallar, yaxud 
onun sağlamlığında  bərpaolunmaz pozğunluq 
yaranmasın. Qanunun II fəs l ndə transplantas ya 
məqsəd  lə mey tdən orqan və (və ya) toxumala-
rın götürülməs  lə əlaqədar müddəalar öz əks n  
tapmışdır. Mey tdən orqan götürülməs  qanunve-
r c l kdə öz əks n  tapsa da hələ k ,  Azərbaycan 
Respubl kasında belə əməl yyatlar həyata keç r l-
m r. Qanunda qeyd olunur k , yalnız hək m kon-
s l umu tərəf ndən b ol j  ölümün baş verməs n  
və baş-bey n fəal yyət n n tam dayanmasını təs-
d q edən nkared lməz faktın olmasından sonra 
mey tdən orqan və ( və ya) toxumalar köçürülə 
b lər. Lak n bunun üçün ya ölmüş şəxs n  sağlı-
ğında yazılı razılığının olması ya da bu məsələyə 
münas bət b ld rməy bsə, yaxın qohumlarının, 
yaxudda qanun  nümayəndələr n n cazəs n n ol-
ması şərt k m  qanunda nəzərdə tutulur. Mey tdən 
orqan transplantas yasını həyata keç rmək üçün 
mütləq hüquq , mənəv  və t bb  am llər vəhdətdə 
götürülməl d r (4; 5.). 

Ölmüş şəxsdən orqan transplantas yası əmə-
l yyatı həyata keç r lən ölkələrdə üç model möv-
cuddur. Bunlar radə model , et raz model  və 
zərurət model d r. İradə model nə görə ölmüş 
şəxsdən orqan və (və ya) toxumalarını götürmək 
üçün, həm n şəxs n sağlığında yazılı formada 
buna razılıq b ld rməs  vac b şərtd r. Əgər ölmüş 
şəxs n bununla bağlı heç b r yazılı və ya ş fah  
razılığı olmayıbsa, qohumlarından b r n n razılığı 
lə orqan və toxumaların götürülməs nə cazə ve-

r l r. Et raz model nə görə, ölmüş şəxs n və ya qo-
humlarının et razı yoxsa mey tdən orqan götürülə 
b lər. Öldüyü zaman mey t ndən orqan alınmasını 

stəməyənlər bunu sağ olduğu müddətdə b ld r-
məl d rlər. Əgər şəxs sağlığında et raz etməy bsə, 
ölümündən sonra orqanının götürülməs nə et raz 
etməd y  mənasına gəl r. Lak n,  ölmüş şəxs n qo-
humları buna et raz edərsə, orqan və toxumaların 
götürülməs nə cazə ver lm r. Zərurət model ndə 
ölmüş şəxs n və ya yaxınlarının mənfəət  lə orqan 
çatışmazlığından əz yyət çəkən xəstən n mənfəə-
t  qarşılaşdırılır. Yaxınlarının mey t n tamlığı-
nın pozulmamasına və həmç n n mey tə hörmət 
qoyulmasına maraqları olduğu halda, xəstələr n 
də sağlamlığına qovuşmaq  h ssədə maraqları 
nəzərə alınır. Et raz model ndə bu maraqlar qar-
şılaşdığı halda, qanun çərç vəs ndə hansı daha 
mühüm olarsa o maraq da qorunur. Ancaq  şəxs 
sağlığında və ya yaxınları onun ölümündən sonra 
onun orqanlarının götürülməs nə et raz edərsə o 
zaman ölmüş şəxs n orqanları götürülə b lməz. 
Zərurət model nə görə mey tdən yalnız o halda 
orqan götürülə b lər k , həm n orqanın xəstə üçün 
həyat  əhəm yyət kəsb ed r. Əgər ölmüş şəxsdən 
götürülmüş orqan xəstə üçün vac b lazım dey l-
sə və həm n orqan nəql ed lmədən də xəstə uzun 
müddət yaşaya b lərsə bu zaman zərurət model -
n n tətb q ed lməs  yolver lməzd r. Məsələn, b r 
böyrəy n n dəy ş lməs nə eht yacı olan xəstən n 
d gər böyrəy  sağlamdırsa və həm n böyrəklə o 
uzun müddət yaşaya b lərsə bu zaman et raz mo-
del nə əsasən ölmüş şəxs n böyrəy  həm n şəxsə 
nəql ed lə b lməz (10, s. 209-215).

“İnsan orqan və (və ya) toxumalarının trans-
plan tas yası haqqında” Azərbaycan Respubl -
kasının Qanunda qeyd ed l r k , hər hansı şəxs  
orqan və toxumaların götürülməs nə məcbur 
edənlər qanunver c l yə uyğun olaraq c nayət 
məsul yyət nə cəlb ed l r. Həmç n n orqan və (və 
ya) toxumaların alqı-satqısı da qanunda yolver l-
məz hesab ed lməklə, bu müddəanın pozulması 
məsul yyətə səbəb olacağını özündə eht va ed r. 
Məsul yyət məsələs  sə Azərbaycan Respub-
l kasının C nayət Məcəlləs n n 137-c  (“İnsan 
orqanlarının və ya toxumalarının alqı-satqısı və 
onların transplantas ya məqsəd lə götürülməs nə 
məcbur etmə”) maddəs  lə tənz mlən r. Həm n 
maddə üç h ssədən barətd r: 1) nsan orqan və 
ya toxumalarının qanunsuz alqı-satqısı; 2) zor 
tətb q etməklə və ya zor tətb q etmə hədəs  lə 
nsan orqanlarının və ya toxumalarının transplan-

tas yası məqsəd lə götürülməs nə məcbur etmə; 
3) eyn  əməllər, zərərçəkm ş şəxs n köməks z və-
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z yyət ndən st fadə etməklə və ya onun təqs rkar 
şəxsdən madd , x dmət  və ya sa r cəhətdən asılı 
olmasından st fadə etməklə törəd ld kdə (4.).

F kr m zcə 137-c  maddən n b r nc  h ssəs n-
dək  “qanunsuz” sözü  “İnsan orqan və (və ya) 
toxumalarının transplantas yası haqqında” qa-
nunla z dd yyət təşk l ed r. Belə k , qanunun 17-
c  maddəs ndə qeyd ed l r k , nsan orqan və ya 
toxumaları alqı-satqı obyekt  ola b lməz. Azər-
baycan Respubl kası Naz rlər Kab net n n  2011-
c  l 17 noyabr tar xl  187 nömrəl  qərarı lə təsd q 
ed lm ş  “İnsan orqan və (və ya ) toxumalarının 
transplantas yası” Qaydaları və Şərtlər n n on al-
tıncı bənd ndə qeyd ed l r k ,  transplantas yanı 
həyata keç rən t bb müəss sələr nə nsan orqan-
larının və (və ya) toxumalarının alqı-satqısı, 
həm ç n n onların götürülməs nə məcbur etmə 
halları müəyyən olunduqda, bu barədə dərhal 
a d yyət  hüquq mühaf zə orqanlarına məlumat 
ver lməl d rlər. Yən , b rmənalı olaraq orqanların 
alqı-satqısı qanunsuz əməld r. Azərbaycan Res-
publ kasının C nayət Məcəlləs n n 137.1-c  mad-
dəs n n d zpoz s yasındakı  “qanunsuz” sözünün 
qeyd olunması sə belə təsəvvür yaradır k , sank  
orqan alqı-satqısının qanun  formasının da möv-
cuddur (3; 4; 6.).

D qqət çəkən məqamlardan b r  odur k , Azər-
baycan Respubl kasının C nayət Məcəlləs ndə 
ölmüş şəxs n orqan və ya toxumalarını alqı-satqı 
obyekt nə çev rmək və ya cazəs z olaraq orqan 
və ya toxumaların götürülüb xəstə şəxslərə nəql 
ed lməs  lə bağlı məsul yyət nəzərdə tutan heç 
b r maddə mövcud dey l. Lak n müqay sə üçün 
qeyd edə b lər k k , b r çox ölkələrdə belə əməl-
lər də c nayət məsul yyət nə səbəb olur. Məsələn,  
Türk yə Respubl kasının Cəzə Qanunun 91-c  
maddəs ndə hüquqa z dd olaraq, ölüdən orqan 
və ya toxuma götürülməs  məsələs  xüsus  olaraq 
qeyd ed lm ş və b r lə qədər azadlıqdan məhrum 
etmə cəzası nəzərdə tutulmuşdur (11).  

Azərbaycan Respubl kasının C nayət Məcəl-
ləs n n 137-c  maddəs ndə göstər lm ş c nayət n 
b lavas tə obyekt  q sm ndə nsanın sağlamlığının 

təhlükəs zl y n  təm n edən ct ma  münas bətlər 
çıxış ed r. Zərərçəkm ş q sm ndə hər hansı f z k  
şəxs tanınır. Maddən n şərh nə əsasən ölmüş şəxs 
bu c nayətdə zərərçəkm ş q sm ndə çıxış edə b l-
məz.. Əsl ndə məzmunca eyn  olan bu məsələlər  
b r-b r ndən c nayət n b lavastə obyekt  fərqlənd -
r r. Belə k , mey tdən hər hansı b r orqanın qanun-
suz olaraq götürülməs , xalqımızın ümum  adət və 
ənənələr nə, əxlaq normaları lə tənz mlənən ct -
ma  mənəv yyata z dd olduğundan həm n norma 
İct ma  mənəv yyat əleyh nə olan c nayətlər” fə-
s l nə dax l ed lməl d r. Sonda onu da qeyd etmək 
stərd k k , stat st k təhl l onu göstər r k , artıq 

dünyanın b r çox ölkələr ndə həm sağlam nsan-
lardan, həm də mey tdən götürülmüş orqanların 
alqı-satqısı lə məşğul olan c nayətkarların sayı 
durmadan sürətlə artmaqdadır və b r çoc hallarda 
bu transm ll  c nayətkarlığa çevr lməkdəd r. Ona 
görə də C nayət Məcəlləs nə aşağıdakı redaks ya-
da normanın dax l ed lməs n  təkl f ed r k (6).
245-1. Mey t orqan və ya toxumalarının 

alqı-satqısı, onları transplantas ya 
məqsəd lə cazəs z götürmə, yaxud gö-
türülməs nə ölmüş şəxs n yaxın qohum-
larını və ya qanun  nümayəndələr n  
məcbur etmə:

245-1.1 Mey tdən orqan və (və ya) toxumaları 
alqı-satqı məqsəd lə götürmə-

245-1.2. Mey tdən orqan və (və ya) toxumaları 
transplantas ya məqsəd lə qanunsuz gö-
türmə-

245-1.3 Bu Məcəllən n 245-1.1 və 245-1.2-c  
maddələr ndə nəzərdə tutulmuş əməllər 
hək m n peşəs ndən su - st fadə etməklə 
törəd ld kdə-

245-1.4 Bu Məcəllən n 245-1.1 və 245-1.2-c  
maddələr ndə nəzərdə tutulmuş əməllər 
ölmüş şəxs n ysxın qohumlarının və ya 
qanun  nümayəndələr n n təqs rkardan 
madd , x dmət  və ya sa r cəhətdən asılı 
olmasından st fadə etməklə, yaxud hər 
hansı b r üsulla razılıq verməyə məcbur 
etməklə törəd ld kdə -
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Табассум Хюмбетли

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНАХ

Резюме 

Актуальность темы можно отметить, что в нашей республике вопросы трансплантации ор-
ганов из трупа всё еще остаются за пределами правового регулирования. Если учесть, что каж-
дый пожертвованный орган, каждая успешная операция по трансплантации - это выражение 
одной спасённой жизни, то было бы целесообразным отношение законодательства по этому 
вопросу.

Tabassum Humbatli

THE JUDICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF ORGAN TRASNPLANTION

Summary

Finally, the issue of the relevance of the subject can be noted that in our Republic, body-trans-
plantation issues still remain beyond legal regulation. Donated organ expresses a lifelong survival of 
every successful transplant operation, it would be expedient for the legislature to express its position 
on this issue.
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Açar sözlər: bələd yyə, yerl  özünü darəetmə, 
səlah yyət, status, Avropa Xart yası.

Ключевые слова: муниципалитет, мест-
ное самоуправление, полномочия, статус, Ев-
ропейская Хартия.

Keywords: municipality, local self-govern-
ment, authority, status, European Charter.

Məqalədə yerl  əhəm yyətl  məsələlə-
r n həll  üzrə səlah yyətlər n hə-
yata keç r lməs  yolları göstər l r. 

Məqalədə həmç n n mərkəz  cra hak m yyət  
orqanlarının yerl  əhəm yyətl  məsələlər n həl-
l ndə olan səlah yyətlər nə də toxunulmuş və bu 
sahədə olan problemlər qeyd olunub. 

Yerl  özünü darəetmə qeyr -dövlət s stem d r. 
Onu dövlət hak m yyət , dövlət darəetməs  he-
sab etmək olmaz. Qeyd etmək lazımdır k , yerl  
özünü darəetmə də hak m yyətd r. Lak n dövlət 
hak m yyət  dey ld r. Yerl  özünü darəetmə c-
t ma -kütləv  hak m yyətd r. Bu cür hak m yyət 
cəm yyət n darə olunmasında vətəndaşların şt -
rak forması olub, xalq hak m yyət n  fadə ed r. 
(3, s.103)

Azərbaycan Respubl kası Konst tus yasına 
əsasən yerl  özünü darə orqanları öz səlah yyət-
lər  çərç vəs ndən müstəq ld rlər. Dövlət m z n 
qanunver c l y  bu səlah yyətlər n məhdudlaşdı-
rılmasını qadağan ed r. 

Yerl  özünü darə orqanının səlah yyət  yerl  
özünü darə əhal n n, seçk l  və d gər orqanları-
nın müvaf q ər zədək  vəz fə və funks yalarının 
həyata keç r lməs  üçün zərur  olan bələd yyə 
hüquq normaları lə möhkəmlənd r lm ş hüquq 
və vəz fələr n məcmusudur. 

Yerl  özünü darən n səlah yyətlər  b lavas tə 
əhal  tərəf ndən həyata keç r l r. 

Yerl  özünü darəetmən n səlah yyətlər n n b r 
sıra xüsus yyətlər  vardır: 

a) yerl  özünü darə haqqında qanunver c l k, 

bələd yyə n zamnaməs  lə müəyyənləşd rən sə-
lah yyətlər

b)  yerl  özünü darəetmən n ayrı-ayrı dövlət 
səlah yyətlər n n crası lə bağlı səlah yyətlər n n 
crası lə bağlı səlah yyətlər.

Yerl  özünü darəetmə orqanlarının aşağıda-
kı əsas səlah yyətlər  konst tus yamızın 144-cü 
maddəs ndə göstər lm şd r: 

- bələd yyə üzvlər n n səlah yyətlər n n tanın-
ması, qanunla müəyyən ed lm ş hallarda onların 
səlah yyətlər n n t r lməs  və səlah yyətlər nə x -
tam ver lməs ; 

- bələd yyən n reqlament n n təsd q ed lməs ; 
- bələd yyən n sədr n n və onun müav nlər -

n n, da m  və başqa kom ss yaların seç lməs ; 
- yerl  verg lər n və ödən şlər n müəyyən ed l-

məs ; 
- yerl  büdcən n və onun crası haqqında hesa-

batların təsd q ed lməs ; 
- bələd yyə mülk yyət nə sah bl k, ondan st -

fadə və onun barəs ndə sərəncam; 
- yerl  sos al müdaf ə və sos al nk şaf proq-

ramlarının qəbul və cra ed lməs ; 
- yerl  qt sad  nk şaf proqramlarının qəbul və 

cra ed lməs ; 
- yerl  ekoloj  proqramların qəbul və cra ed l-

məs  (1, mad.144).
Yerl  səv yyədə hak m yyət n təşk l  lə bağlı 

məsələn n həll  ölkən n darə olunması s stem -
n n düzgün qurulması üçün mühüm əhəm yyət 
kəsb ed r. Yerl  özünü darəetmə haqqında Avropa 
Xart yasının 3-cü maddəs nə uyğun olaraq yerl  
hak m yyət yerl  əhal n n mənafey  nam nə döv-
lət şlər n n böyük b r h ssəs n  n zama salmaq 
və onu darə etmək hüququnu yerl  özünü darə 
orqanları vas təs lə həyata keç r r. Predmet  yer-
l  əhəm yyətl  məsələlər n həll ndən barət olan 
bu hüquq Azərbaycan Respubl kasında dövlətə, 
dövlət  təms l edən yerl  cra hak m yyət nə və 
yerl  özünü darən  həyata keç rən bələd yyələrə 

ÜLVİ BAYRAMOV
M ll  Av as ya Akadem yasının “Hüquqşünaslıq” kafedrasının mag str
UOT 342
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məxsusdur. Göründüyü k m , yerl  özünü darəet-
mə haqqında Avropa Xart yasından fərql  olaraq, 
Azərbaycanın qanunver c l k s stem  yerl  əhə-
m yyətl  məsələlər n həll  üzrə səlah yyətlər n 
dövlət  təms l edən mərkəz  və yerl  cra hak -
m yyət  orqanları lə bələd yyələr arasında bölün-
məs n  nəzərdə tutur. 

“Bələd yyələr n statusu haqqında” Azərbaycan 
Respubl kası Qanunun 1-c  maddəs nə uyğun ola-
raq yerl  özünü darə, yerl  əhəm yyətl  məsələlə-
r n nümayəndəl  kolleg al orqanlar (bələd yyələr) 
və ya vətəndaşların yığıncaqları tərəf ndən həll 
ed lməs  üzrə darəetmə fəal yyət  k m  nəzərdən 
keç r l r. Qanunun 2-c  maddəs nə görə, yerl  əhə-
m yyətl  məsələlər - bələd yyə əhal s n n həyat 
fəal yyət n n b lavas tə təm n ed lməs  lə bağlı 
Azərbaycan Respubl kasının Konst tus yası və 
qanunları lə müəyyənləşd r lən məsələlər k m  
q ymətlənd r l r. (3, s.5-6) Bələd yyələr n n zam-
namələr nə uyğun olaraq bələd yyə orqanlarının 
yaradılması, onlara yerl  özünü darə məsələlər n  
həll etmək üçün səlah yyətlər n ver lməs , bələ-
d yyələr n və onların orqanlarının dövlət hak m y-
yət  orqanları s stem nə dax l ed lməməs , habelə  
dövlət orqanları və dövlət n vəz fəl  şəxslər  tərə-
f ndən yerl  özünü darən n həyata keç r lməs nə 
yol ver lməməs nə da r müddəalar həm n Qanu-
nun 14-cü maddəs ndə təsb t olunmuşdur. Yuxa-
rıdakı müddəaların məzmununun təhl l  göstər r 
k , bələd yyələr vas təs lə yerl  özünü darən  hə-
yata keç rməkdə başlıca məqsəd bələd yyə əraz -
s ndə məskunlaşmış əhal n n həyat fəal yyət n n 
təm n ed lməs ndən barət olan yerl  əhəm yyətl  
məsələlər  həll etməkd r. 

Eyn  zamanda, Qanuna görə, yerl  özünü -
darən n dövlət orqanları və dövlət n vəz fəl  
şəxslər  tərəf ndən həyata keç r lməs nə yol ve-
r lm r. Buradan, həm də dövlət orqanlarının yerl  
əhəm yyətl  məsələlər n həll  üzrə hər hansı sə-
lah yyətlərlə təm n olunmasının qeyr -mümkün-
lüyü barədə nət cə çıxarmaq mümkündür. Lak n, 
nəzərə almaq lazımdır k , bələd yyən n əraz s  
dövlət n ümum  əraz s n n b r h ssəs d r, yerl  sa-
k nlər sə dövlət n vətəndaşları hesab olunurlar. 
Bələd yyən n statusu dövlət hak m yyət  orqanı 
tərəf ndən ölkən n Konst tus yasında və qanunla-
rında müəyyən ed l r və qorunur, yerl  əhəm y-
yətl  məsələlər vah d dövlət  s yasət  çərç vəs ndə 
həll ed l r. Yerl  özünü darə orqanlarının qərarları 
müvaf q əraz də hamı üçün məcbur d r, bələd y-

yələr qanun əsasında ayrı-ayrı dövlət səlah yyət-
lər  lə təm n olunurlar, yerl  özünü darə orqanla-
rının, dövlətdən fərql  olaraq, özünün səlah yyət 
da rəs n  müstəq l müəyyən etmək və suverenl k 
hüququ yoxdur (7, s.16-17). 

Bunlardan başqa, yerl  özünü darə orqanları-
nın özünün qanunver c l k hak m yyət n  həyata 
keç rmək hüququ yoxdur. Yerl  əhal n n mənafey  
nam nə bələd yyən n qanun qəbul etmək hüququ-
na mal k olmaması yerl  özünü darən  fərqlən-
d rən mühüm meyardır. Yerl  özünü darə orqanla-
rı əlavə aktlar qəbul ed rlər. Normat v aktlar k m  
bələd yyən n çıxardığı qərarlar, əmr və sərəncam-
lar bələd yyə əraz lər ndə yaşayan f z k  şəxslər 
və onun əraz lər ndə yerləşən hüquq  şəxslər üçün 
məcbur  xarakter daşıyırlar (5, s.528).

Yerl  özünü darə orqanlarının qeyr -dövlət 
xarakter  əsaslandırılarkən, aşağıdakı dəl llər  də 
nəzərə almaq lazımdır: yerl  özünü darə s stem n-
də c dd  tabel k yoxdur: həm n orqanlar dövlət n 
adından fəal yyət göstərm rlər; yerl  əhəm yyətl  
məsələlər  öz əraz lər n n nk şaf xüsus yyətlər n  
nəzərə almaqla həll ed rlər; onların mal yyə- qt -
sad  əsasını bələd yyə mülk yyət  və yerl  büdcə 
təşk l ed r; onlar, respubl ka orqanları lə müqa-
y sədə əhal  lə daha sıx əlaqəyə mal kd rlər; yerl  
özünü darə orqanlarının s yas  funks yaları yox-
dur (8, s.25). 

Həll ed lməs  yerl  özünü darə orqanlarının 
səlah yyət sahəs nə a d ed lən yerl  əhəm yyətl  
məsələlər barədə azərbaycanlı mütəxəss slər n 
f k rlər  müxtəl fd r. Z.Qaralov mərkəz  və yerl  
cra hak m yyətlər ndə cəmləşd r lm ş yerl  prob-

lemlər üzrə səlah yyətlər n tədr cən bələd yyələrə 
ver lməs n n zərur l y n  əsaslandırır, lak n həm n 
məsələlər n nədən barət olmasını aydınlaşdırmır 
(2, s.14). 

İ.O.Qul yev Azərbaycan Respubl kasının bələ-
d yyə qanunver c l y n n müddəaları əsasında  lk 
dəfə bələd yyələr n səlah yyət sahəs nə a d ed lən 
yerl  əhəm yyətl  məsələlər n da rəs n  müəyyən 
etm şd r (6, s.123-124). İ.O. Qul yev n f kr ncə, 
konst tus ya və qanunla müəyyən ed lm ş aşağıda-
kı məsələlər yerl  əhəm yyətl  məsələlər n sırasına 
dax ld r: bələd yyə təşk latlarının n zamnamələr -
n n qəbul ed lməs  və dəy şd r lməs ; onlara əməl 
olunmasına nəzarət olunması, bələd yyə mülk y-
yət nə sah bl k, ondan st fadə və onun barəs ndə 
sərəncam vermək; yerl  mal yyə, yerl  büdcən n 
formalaşması, təsd q  və cra ed lməs , yerl  ver-
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g  və ödən şlər n müəyyən ed lməs , başqa yerl  
əhəm yyətl  mal yyə məsələlər n n həll ; bələd y-
yə təşk latının kompleks sos al- qt sad  nk şafı; 
bələd yyə mənz l fondlarının və qeyr -yaşayış 
t k l lər n n təşk l  və st fadəs ; bələd yyə mək-
təbəqədər, əsas ümumtəhs l məktəblər n n təşk -
l , təm natı və nk şafı; əhal n n san tar r fahının 
təm natı; ct ma  qayda-qanunun mühaf zəs ndə 
şt rakı, bələd yyə asay ş n n mühaf zəs  orqanla-

rının təşk l  və təm natında  şt rakı, onların fəa-
l yyət nə nəzarət; mənz l və sos al-mədən yyət 
quruculuğu üçün şəra t n yaradılması; bələd yyə 
təşk latı əraz s ndə torpaqlardan st fadəyə nə-
zarət; bələd yyə təşk latı əraz s ndə planlaşdırma 
və t k nt n n tənz mlənməs ; yerl  əhəm yyətl  su 
obyektlər ndən, faydalı qazıntı yataqlarından və 
yeraltı sərvətlərdən yerl  əhəm yyətl  yeraltı qur-
ğuların t k nt s  üçün st fadəs n n tənz mlənməs ; 
bələd yyə enerj , qaz, st l k və su təch zatının və 
kanal zas yaların təşk l , təm natı və nk şafı; əha-
l n n və bələd yyə darələr n n st fadə təch zatı; 
bələd yyə yol t k nt s  və yerl  əhəm yyətl  yolla-
rın təm r ; bələd yyə təşk latı əraz s n n abadlığı 
və yaşıllaşdırılması, mə şət tullantılarından st -
fadə ed lməs  və onların emalı; r tual x dmətlər 
və dəfn yerlər n n saxlanması; bələd yyə arx vlə-
r n n təşk l  və qorunması; əhal n n və bələd yyə 
darələr n n nəql yyat x dmət ; əhal n n rab tə x d-

mət  lə təm n ed lməs ; əhal n n t carət, ct ma  
yeməkxanalar və mə şət x dmətlər  lə təm n ed l-
məs  üçün, mədən yyət müəss sələr n n fəal yyət  
üçün şəra t n yaradılması; bələd yyə mülk yyət n-
də olan tar x və mədən yyət ab dələr n n qorun-
ması; bələd yyə mətbuat x dmət n n təşk l  və tə-
m natı; bələd yyə təşk latının kütləv  nformas ya 
vas tələr n n fəal yyət  üçün, tamaşa tədb rlər n n 
təşk l , bədən tərb yəs  və dmanın nk şafı üçün 
şəra t n yaradılması; əhal n n əmək məşğulluğuna 
sos al dəstək və yardımın təm n ed lməs ; bələd y-
yə təşk latı əraz s ndə ətraf müh t n mühaf zəs n-
də şt rak etmək; yanğın təhlükəs zl y n n təm n 
ed lməs ndə şt rak etmək bələd yyə yanğınsön-
dürmə x dmət n n təşk l . 

Həll  bələd yyələr n səlah yyət sahəs nə a d 
ed lən yuxarıda sadalanan məsələlər n bələd y-
yələr n nst tus onal funks yalarına adekvatlığı 
barədə prof. İ.O. Qul yev yazır k , yerl  özünü -
darəetmə fəal yyət ndə, vətəndaşların hüquq və 
azadlıqlarının müdaf əs nə və ct ma  qayda-qa-
nunun mühaf zəs nə a d olan yerl  əhəm yyət-

l  məsələlər n həll olunmasına və onlara bu s-
t qamətdə hak m yyət orqanları səlah yyətlər n n 
ver lməs nə xüsus  d qqət yet r lməl d r. Azər-
baycan qanunver c l y  lə təsb t ed lm ş səlah y-
yətlər  d gər Avropa ölkələr nə, xüsus lə Rus ya 
lə n sbətdə o qədər də gen ş dey ld r. Bundan 

əlavə, Azərbaycanda bələd yyələrlə münas bətdə 
səlah yyətlər pr ns p  hələ lazım  səv yyədə dəq q 
bölünməm ş və həll olunmamışdır (6, s.124). 

Yerl  əhəm yyətl  məsələlər-bələd yyə əhal s -
n n həyat fəal yyət n n b lavas tə təm n ed lməs  
lə bağlı Azərbaycan Respubl kasının Konst tus -

yası və qanunları lə müəyyənləşd r lən məsələlər 
olduğuna  görə, onların həll n  təm n edən səla-
h yyətlər bələd yyələrə ver l r. Nəzərə almaq la-
zımdır k , Azərbaycan Respubl kasının bələd yyə 
s stem  1999-cu l n dekabr ayından mövcuddur. 
Yerl  əhəm yyətl  məsələlər n həll  sahəs ndə 
Azərbaycan bələd yyələr n n təcrübəs n n ol-
duqca məhdud olmasına baxmayaraq, onların 
fəal yyət  ayı-ayrı yaşayış məntəqələr ndə məs-
kunlaşan əhal n n gündəl k eht yaclarının təm n 
olunmasına yönəlm şd r. Lak n, qeyd etmək la-
zımdır k , bələd yyə s stem n n yaradıldığı nd k  
mərhələdə bələd yyə əhal s n n həyat fəal yyət -
n n b lavas tə təm n ed lməs  lə bağlı olan bütün 
məsələlər  və onların həll n  təm n edən səlah y-
yətlər  bələd yyələrə tapşırmaq qeyr -mümkün-
dür. Bunun başlıca səbəb n  mərkəz  və reg onal 
hak m yyət orqanlarının əksmərkəzləşmə prose-
s n  ləng həyata keç rmələr ndə görmək olar. 

Azərbaycan Respubl kası Konst tus yasının, 
qanunlarının, Prez dent n sərəncamlarının, Na-
z rlər Kab net n n qərarlarının yerl  qt sad -sos -
al sahələr üzrə mülk yyət obyektlər n n və mü-
vaf q səlah yyətlər n bələd yyələrə ver lməs nə 
da r müddəalarının cra olunması, hökumət n re-
g onal sos al- qt sad  nk şaf və ekoloj  proqram-
larının həyata keç r lməs , yerl  özünü darən n 
mal yyə- qt sad  əsaslarının möhkəmlənd r lməs  
üzrə mərkəz  cra hak m yyət  orqanlarının səla-
h yyətlər n n qanunver c l kdə təsb t ed lməs  və 
təcrübədə tətb q ed lməs  lə bağlı problemlər n 
həll n n zərur l y n  təsd q ed r.
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Ульви Байрамов

СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЛАСТИ
НАД РЕШЕНИЕМ МЕСТНЫХ ПРОБЛЕМ

В статье рассматриваются способы реализации полномоций местного самоуправление по 
рещению значимых вопросов. В месте с тем, затропуты полномочия центральных органов вла-
сти при решении важных вопросов местного значения и имеющихся в этой сфере проблемах.

Ulvi Bayramov

WAYS OF EXERCISING POWER TO SOLVE LOCAL PROBLEMS

The article outlines ways to exercise authority over the issues of local signifi cance. The article 
also touched upon the powers of the central executive power bodies in addressing issues of local 
signifi cance and highlighted problems in this area.
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