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 Açar sözlər: c nayət, cəza, ct ma  təhlükə-
l l k, təqs rkarın şəxs yyət , cəzanı yüngülləş-
d rən və ağırlaşdıran hallar.

Ключевые слова: преступление, наказа-
ние, общественная опасность, личность пре-
ступника, смягчающие и отягчающие обсто-
ятельства наказания.

Keywords: cr me, pun shment, publ c dan-
ger, the dent ty of the off ender, m t gat ng and 
aggravat ng c rcumstances of pun shment.

Azərbaycan Respubl kasının C nayət 
Məcəlləs nə əsasən məhkəmə tərəf n-
dən c nayət-hüquq  sanks ya c nayə-

t n sos al məzmununa, yən  onun ct ma  təhlükə-
l l k dərəcəs  və xarakter nə uyğun seç lməl d r. 
Məhkəmə tərəf ndən təy n ed lən cəzanın c nayə-
t n ağırlığına uyğunsuzluğu hökmün ləğv ed lmə-
s nə və ya dəy şd r lməs nə səbəb olur. Onların 
bu tələb n n təfs r  üçün aşağıdakı suallar cavab-
landırılmalıdır: 

a) törəd lən c nayət n ct ma  təhlükəl l y  de-
d kdə nə başa düşülür və onun ölçülməs  üçün 
hansı meyar və göstər c lərdən st fadə ed lməl -
d r?

b) törəd lən c nayət n ct ma  təhlükəl l y n n 
dərəcəs  və xarakter n n nəzərə alınması hansı 
sos al tələblər n real zəs  lə əlaqədardır?

c) cəza növünün seç lməs  və hədd n n müəy-
yən ed lməs  zamanı bu am l n nəzərə alınması 
və təcrüb -tətb q  necə həyata keç r lməl d r?

Azərbaycan Respubl kası Al  Məhkəməs  
Plenumunun “Məhkəmələr tərəf ndən c nayət 
cəzalarını təy n ed lməs  təcrübəs  haqqında” 25 

yun 2003-cü l tar xl  qərarında qanunver c l y n 
tərəfl ər  şərh ed lərək göstər lm şd r k , c nayət n 
ct ma  təhlükəl l y n n xarakter  qəsd n obyek-

t ndən, təqs r və onun formasından və əməl n C -
nayət Məcəlləs n n 15-c  maddəs ndə qeyd ed lən 
hansı kateqor yasına a d ed lməs ndən asılıdır. 
C nayət n ct ma  təhlükəl l k dərəcəs  sə onun 
törəd lmə hallarına (məsələn; n yyət n həyata ke-
ç r lməs  üsulu, vurulmuş zərər n həcm  və əməl 
eht yatsızlıqdan törəd lsə də baş verm ş nət cələ-
r n ağırlığı, şəra t n həm n c nayət n törəd lmə-
s ndə rolu və s.) əsasən müəyyən ed l r. 

Cəza təy n  zamanı ct ma  təhlükəl l y n xa-
rakter , rolu və hədd  konkret səbəblərdən ası-
lı olaraq fərqlənd r lməl d r. C nayət n ct ma  
təhlükəl l k dərəcəs n n müxtəl fl y  sanks yanın 
hədd n n müəyyənləşd r lməs ndə nəzərə alınır. 
C nayət n xarakter  və ct ma  təhlükəl l y  məna 
baxımından b r -b r  lə sıx əlaqədardır. C nayət n 
ct ma  təhlükəl l k dərəcəs  müxtəl f şəra tdən 

asılı olaraq arta və ya azala b lər. Bu lk növbədə 
c nayət n qəsdən və ya eht yatsızlıqdan törəd l-
məs  lə əlaqədardır. C nayət n ct ma  təhlükəl -
l k dərəcəs n n hədd n n müəyyən olunmasında 
bütün hallar: c nayət n mot v , törəd lməs  üsulu, 
şəra t, ağır nət cən n baş verməs , c nayət n törə-
d lməs ndə şt rak edən hər b r şəxs n xarakter  
və rolu və s. hallar nəzərə alınmalıdır. Bütün bu 
halları nəzərə alarıqsa eht yatsızlıqdan törəd lən 
c nayətlər  təsadüf  hallardan fərqlənd rmək 
mümkün olar.

C nayət n ct ma  təhlükəl l y n  müəyyən 
edən am llərlə bağlı ədəb yyatlarda vah d mövqe 
yoxdur. Bəz  müəll fl ər bu am llər sırasına “təq-
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polis polkovnik-leytenantı

CƏZA  TƏYİN ETMƏNİN 
NƏZƏRİ PROBLEMLƏRİ



POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 4 (24), 2019

6

s rkarın şəxs yyət” am l n  də dax l ed rlər. Hətta 
əməl n ct ma  təhlükəl l y nə təqs rkarın şəxs y-
yət ndə c nayət törəd ld kdən sonra baş verən də-
y ş kl klər n dax l ed lməs n  nəzərdə tutan f k r-
lər də mövcuddur. Lak n müəll fl ər n əksər yyət  
törəd lm ş c nayət n ct ma  təhlükəl l y n  və təq-
s rkarın şəxs yyət n n sos al - ps xoloj  xüsus y-
yətlər n  b r-b r  lə tam və q smən münas bət ndə 
olmayan və cəza təy n  zamanı hər b r  müstəq l 
olaraq nəzərə alınmalı olan obyekt v am llər sıra-
sına a d ed rlər. F kr m zcə, k nc  mövqen  düz-
gün hesab etmək əsaslı mübah səyə səbəb olardı.

a) Azərbaycan Respubl kası C nayət Məcəl-
ləs n n 58.3-cü maddəs ndə cəzanın fərd ləşd -
r lməs  əsasının müstəq l halları k m  c nayət n 
ct ma  təhlükəl l y  və təqs rkarın şəxs yyət  ay-

rı-ayrılıqda göstər lm şd r və buna görə də, onla-
ra tam və ya q smən b r-b r  lə üst-üstə düşən, b -
r -b r nə uyğun olan hallar k m  baxılmasına cəhd 
göstərmən  düzgün hesab etmək olmaz.

b) Təqs rkarın şəxs yyət n n zah r  əlamətlər -
n n müəyyən ed lməs  və nəzərə alınması, ancaq 
c nayət törəd lməs  faktı lə əlaqələnd r lə b l-
məz. F kr m zcə, bu daha gen ş sos al mövqedən 
əks olunmalı və q ymətlənd r lməyə məruz qal-
malıdır.

Beləl klə, təqs rkarın şəxs yyət n n xüsus y-
yətlər  törəd lən c nayət n zah r  təzahürü çərç -
vəs ndən kənara çıxır və onun ct ma  təhlükəl -
l y n n formalaşmasında b lavas tə şt rak etm r. 
C nayət n ct ma  təhlükəl l y  və təqs rkarın 
şəxs yyət n n xarakter k xüsus yyətlər  cəzanın 
fərd ləşd r lməs n n müstəq l əsaslarıdır. Eht yat-
sızlıqla törəd lən c nayətlərdə cəza təy n  zamanı 
azadlıqdan məhrum etməyə n sbətən yüngül cəza 
təy n etmədə bu halların nəzərə alınması mütləq-
d r.

Eyn  b r d spoz s yanın təs r  altına düşən c -
nayətlər, yən  eyn  növə a d olan c nayət əməl-
lər  az və ya çox dərəcədə özlər nə xas, t p k 
ct ma -təhlükəl l k xüsus yyətlər nə görə b r-b -

r ndən fərqlənə b lərlər. Bu fərqlər əməl n tövs -
f nə təs r etməsə də, cəza növünün seç lməs ndə 
mühüm əhəm yyət kəsb ed r. İct ma  təhlükəl -
l y n meyarları q sm ndə onun xarakter  və ct -
ma  təhlükəl l k dərəcəs  çıxış ed r və bunlar da 
c nayət hüquq elm ndə hak m baxışa əsasən törə-

d lən c nayət n sos al məzmunun keyf yyət və 
kəm yyət xüsus yyət n  əks etd r r.

 Belə yanaşma pr ns pcə düzgündür, ancaq bu 
yanaşmanın müəyyən dəy ş kl yə eht yacı vardır. 
B r nc s , ct ma  təhlükəl l y n dərəcəs  və xa-
rakter  b r-b r ndən ayrı dey l, qarşılıqlı əlaqədə 
mövcuddur, çünk  kəm yyət lə keyf yyət b r-b r  
lə d alekt əlaqədəd r və onlar əks cəhətlər n vəh-

dət  k m  çıxış ed rlər. İk nc s , ct ma  təhlükə-
l l y n xarakter n  keyf yyət meyarına, dərəcəs n  
sə kəm yyət meyarına a d etmək şərtd r. Belə 

k , məzmunun xarakter  kəm yyət göstər c s n n 
köməy  lə (məsələn, eht yatsızlıqdan törəd lən 
c nayətlərdə nət cən n ağır olması sə keyf yyət 
dərəcələr n n köməy  lə də (məsələn, təqs r n 
dərəcəs , yən  əməl n ct ma  təhlükəl l y n n dərk 
ed lməs  və ct ma  təhlükəl  nət cələr n əvvəlcə-
dən görülməs ) müəyyən oluna b lər. Mah yyət 
ondan barətd r k , əməl n xarakter  əsasən key-
f yyət, ct ma  təhlükəl l y  sə kəm yyət göstər -
c lər  lə müəyyənləş r. Üçüncüsü, heç vaxt belə 
təsəvvür etmək olmaz k , əməl n xarakter  onun 
keyf yyət meyarı k m , kəm yyət meyarından, 
yən  dərəcəs ndən həm şə daha artıq çək l d r 
(7,s.8-12).

 Yuxarıda göstər lənlər  ümum ləşd rərək d-
d a etmək olar k , c nayət n ct ma  təhlükəl l k 
dərəcəs  konkret b r c nayət n fərd  əlamət  de-
y l, müəyyən qrupa və növə a d olan c nayətlə-
r  xarakter zə edən əlamətd r. F kr m zcə, bəz  
müəll fl ər haqlı olaraq qeyd ed rlər k , c nayət 
əməl n n obyekt  olan, qanunla qorunan ct ma  
münas bət n əhəm yyət  və mühümlüyü lə müəy-
yən ed l r. Bununla belə, kr m nal əməl n ct ma  
təhlükəl l k xarakter n  müəyyən edərkən həm n 
əməl n Azərbaycan Respubl kasının C nayət Mə-
cəlləs n n Xüsus  h ssəs  s stem n n hansı böl-
məs nə, fəsl nə dax l ed lməs n  və bu c nayətə 
görə konkret maddədə müəyyən ed lən sanks ya 
nəzərə alınmalıdır. Bu mövqe C nayət qanununu 
mövqey  lə də uzlaşır.

Professor F.Y. Səməndərova görə c nayət n 
ct ma  təhlükəl l k dərəcəs n  müəyyən edərkən 

dövlət n həm n konkret c nayət növü lə müba-
r zəs  üzrə mövcud c nayət-hüququ s yasət  də 
nəzərə alınmalıdır. Bu f k r tamam lə düzgündür, 
çünk  dövlət konkret c nayətlər qrupu üzrə öz 
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c nayət-hüququ s yasət n  qurarkən, həm n kr -
m nal əməl n mövcud ct ma  münas bətlər üçün 
hansı dərəcədə təhlükəl  olmasına və onun nk -
şafının vəz yyət nə əsaslanır.

Cəza təy n ed lərkən məhkəmə ct ma  təh-
lükəl l k dərəcəs n  nəzərə almaqla yanaşı, bu 
əlamət n məzmununu açmalı, yən  onu müəyyən 
edən halları göstərməl d r. Təəssüf k , məhkəmə 
təcrübəs ndə b r qayda olaraq, cəzanın hökmdə 
c nayət əməl n n ct ma  təhlükəl l k dərəcəs nə 
uyğun olmasına rast gəl n r və bu zaman konkret 
olaraq hansı halların nəzərdə tutulması aydınlaş-
dırılmır.

Azərbaycan Respubl kasının c nayət qanu-
nunun tələblər nə əsasən cəza tədb r  seç lərkən 
məhkəmə d gər hallarla yanaşı, təqs rkarın şəx-
s yyət n  də nəzərə almalıdır. Bu tələb n yer nə 
yet r lməməs  məhkəmə hökmünün ədaləts z və 
əsassız hesab ed lməs nə səbəb olur və belə hök-
mün dəy şd r lməs nə və ya ləğv nə gət r b çıxa-
rır. C nayət hüququnda c nayətkarın şəxs yyət  
problem  ntens v elm  araşdırmanın predmet  
olmuşdur. Keçm ş sovet c nayət hüququ və kr -
m nolog ya elm n n görkəml  nümayəndəs  V.N. 
Kudryavsev bu st qamətə xüsus  d qqət yet rm ş 
və qeyd etm şd r k , cəza təy n ed lərkən şəxs y-
yət n xüsus yyətlər n n nəzərə alınması məsələlə-
r  d qqətdən kənarda qalmamalıdır.

 Təqs rkarın şəxs yyət  anlayışına mövcud ya-
naşmaların əsas qüsurlarından b r  qanunver c n n 
cəza təy n  zamanı şəxs yyət n xüsus yyətlər n n 
nəzərə alınması tələb n n prevent məqsədlərlə, ən 
yaxşı halda sə cəzanın bütün məqsədlər s stem  
lə funks onal əlaqələnd rməyə cəhd göstər lmə-

s ndə fadə olunur.
 C nayət həm şə onu törədən şəxs n bu və ya 

d gər tələbatı lə, həm n tələbatın obyekt v ola-
raq həm n fərd n sərəncamında olan və onun 
tərəf ndən dərk ed lən tələbatlarının ödən lməs  
arzusu lə real mkanları arasında olan z d yyə-
t  üzə çıxarır. Həm n z dd yyət n kəsk nl y , b r 
tərəfdən, müvaf q tələbatın sos al məzmunundan 
(şəxs yyət n ümum  tələbat strukturunda onun 
yer  və əhəm yyət , nk şaf keyf yyət  və dərəcə-
s  və s.), d gər tərəfdən sə, onun təm n olunma 
səv yyəs n  əks etd rən obyekt v şəra tdən asılı-
dır. Fərd n tələbatı və onun leqal təm n olunması 

mkanları arasındakı fərq nə qədər böyükdürsə, o 
qədər də (d gər bütün şərtlər n bərabərl y  şəra -
t ndə) həm n z dd yyət n həll ed lməs n n ant so-
s al davranışla, son nət cədə sə c nayətkar dav-
ranışla həll ed lməs  eht malı yüksəkd r (8,s.96).  
Bəzən eht yatsızlıqdan törəd lən c nayətlərə görə 
z yanın nət cələr , qəsdən törəd lən c nayətlərdən 
artıq olur. C nayət Məcəlləs n n 8-c  maddəs ndə 
qeyd ed ld y  k m  təqs rl  b l nən şəxsə təy n olu-
nan cəza onun şəxs yyət nə uyğun olmalıdır. Belə 
olan halda hansı meyar nəzərə alınmalıdır?

Təqs rkarın şəxs yyət n n nəzərə alınması 
ded kdə, şəxs n sos al s ması və onun cəm yyət 
üçün təhlükəl l k dərəcəs n  xarakter zə edən və 
eləcə də, cəzanın növ və hədd n n seç lməs n n 
əsası k m  məhkəmə tərəf ndən nəzərə alınan 
xüsus yyətlər  başa düşülür. C nayət qanununun 
bu göstər ş n n məqsəd  ondan barətd r k , məh-
kəmə cəza təy n edərkən qanun tərəf ndən c -
nayət k m  müəyyən olunmuş, c nayət n və onu 
törətm ş şəxs n təhlükəl l y n  b lavas tə müəy-
yən edən obyekt v və subyekt v əlamətlər n təfs -
r  lə k fayətlənməs n. Məhkəmə həm şə c nayət 
qanununu pozan şəxs n sos al, mənəv , ps xoloj  
s masını xarakter zə edən bütün halların aydın-
laşdırılmasına çalışmağa borcludur.

 İnsan b r fərd olaraq ətrafında olan şəxslə-
r n da rəs ndə yaşayır. Təhs l alır, şləy r və ya 
müəyyən b r kollekt vdə x dmət aparır, a lə üzvü 
olur, konkret ct ma  tədb rlərdə şt rak ed r. Belə 
həyat şəra t  uşaqlıqdan nsan şəxs yyət n n tər-
b yəs ndə mühüm rol oynayır, onun sos al-s yas  
s masını və müəyyən mənəv  keyf yyət n  forma-
laşdırır. Bu səbəbdən təqs rlənd r lən şəxs n hə-
yat  şəra t n n müəyyən ed lməs  onun xarakter  
barədə et barlı mənbə ola b lər. 

Cəm yyət n üzvü k m  təqs rkar barəs ndə 
müxtəl f mənbələrdən məlumat almaq olar. Belə 
məlumat onun təhs l, ş, yaşayış və ya x dmət 
yer ndən xas yyətnaməs ndə, a lə tərk b  haqqın-
da arayışlarda, tanışlarının, yoldaşlarının, qo-
humlarının fadələr ndə, yaşayış yer n n pol s 
orqanlarında olan məlumatlarda, vətən qarşısın-
da x dmətlər  barəs ndə məlumatlarda, ct ma  
fəal yyət  barədə və s. məlumatlarda öz əks n  
tapa b lər. Ancaq təqs rkarın cəm yyətdə davra-
nışı, onun neqat v s ması barədə bütün halları 
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toplamaq həm şə mümkün olmur. Bu çox vaxt 
müxtəl f müəss sə və təşk latlardan alınan arayış 
və xas yyətnamələr n formal xarakter daşıması, 
təqs rkar tərəf ndən c nayət məsul yyət nə cəlb 
olunana qədər törətd y  hüquqpozma halları-
nın lazım  dərəcədə qeyd yyatının aparılmaması 
və müxtəl f şəxslər n fadələr n n b r tərəfl  və 
qərəzl  olması lə əlaqədar olur.

 Təqs rkarın şəxs yyət n  xarakter zə edən əsas 
əlamətlərdən b r  də onun cəm yyətə qarşı ct ma  
təhlükəl  olmasıdır. C nayət  törədən şəxs ct ma  
təhlükəl  əmələ yol verməklə onun xarakter ndə 
cəm yyətə qarşı baxışlar formalaşır. Bu da həm n 
şəxs n gələcəkdə də analoj  c nayət n törəd lmə-
s nə əsas ver r. Hər b r c nayətkarın əməl n n c-
t ma  təhlükəl l y  fərd d r və bu bəzən çox və ya 
az ola b lər. Şəxs n cəm yyət üçün təhlükəl  hesab 
olunması onun həm də törətd y  c nayət əməl n n 
ct ma  təhlükəl l k dərəcəs ndən asılıdır.

Y.D. Bleyvşteyn qeyd ed r k , hər hansı b r 
c nayət əməl  qısa b r zaman kəs y ndə baş ver r 
(dəq qə, san yə) və maraqlısı budur k , bu müd-
dət ərz ndə c nayət törədən şəxs b r anda, cəm y-
yət n lay ql  üzvündən cəm yyətə lay q olmayan 
b r şəxsə çevr l r. Buna görə də c nayət əməl  
törəd lənə qədər təqs rkarın şəxs yyət n  müsbət 
və ya mənf  xarakter zə edən am llər ona təy n 
ed ləcək cəzanın hədd n n müəyyən ed lməs nə 
mühüm təs r göstərməl d r. 

C nayət törəd ld kdən sonra təqs rkar şəxs n 
təhlükəl l k dərəcəs  müxtəl f faktorların təs r  
altında həm arta, həm də azala b lər. Təqs rkar 
şəxs n c nayət əməl  törətd kdən sonra davranışı, 
zərərçəkm şlə münas bət , vurulmuş z yanın ara-
dan qaldırılması üçün tədb rlər görüb-görməmə-
s , zərərçəkm şə (zərərçəkm şlərə) təc l  yardım 
göstər b göstərməməs  və sa r hallar c nayət n c-
t ma  təhlükəl l k dərəcəs nə təs r göstərən am l-
lərd r. Məsələn, təqs rkar şəxs c nayət əməl n  
törətd kdən sonra peşmançılıq və təəssüf h ss  
keç rm rsə, habelə törətd y  c nayət hərəkətlər -
n n mah yyət n  dərk etməs nə baxmayaraq ədalət 
məhkəməs ndən g zlən rsə və s. hallarda onun 
şəxs yyət n n təhlükəl l y  nə nk  azalır, əks nə 
artır. Təqs rl  şəxs n törətd y  c nayət əməl ndən 
sonra səm m  peşmançılıq çəkməs , c nayət  et -
raf etməs , c nayət n ona bəll  olan bütün təff ər-

rüatını st ntaqa b ld rməs , özünü könüllü olaraq 
hüquq-mühaf zə orqanlarına təqd m etməs  sə 
onun ct ma  təhlükəl l k dərəcəs n  azaldır (4, 
s.128).

 Buna görə də cəza təy n olunarkən c nayət 
əməl  törətd kdən sonra təqs rkarın şəxs yyət n  
xarakter zə edən bütün hallar məhkəmələr tərə-
f ndən nəzərə alınmalıdır. Lak n təqs rkar şəxs n 
ct ma  təhlükəl l y , onun şəxs yyət n n yeganə 

göstər c  dey ld r.
 K. Marks göstər rd  k , dövlət qanununu po-

zan hər b r şəxs n s masında onun canlı məxluqu 
olan – nsanı; vətən  müdaf ə etməyə borclu olan - 
əsgər n ; məhkəmədə səs n  eş tməyə borclu olan 
- şah d n ; ct ma  vəz fəs n  yer nə yet rən – cma 
üzvünü; mövcudluğu lah  olan - a lə başçısını və 
ən başlıcası ölkən n vətəndaşını görməl d r.

Təqs rkar şəxsə cəza təy n olunarkən onun 
şəxs  keyf yyətlər  lə bərabər, dövlət tərəf ndən 
fərqlənd r lməs , şəxs yyət n  müsbət xarakter zə 
edən sa r halların da nəzərə alınması əhəm yyət 
kəsb ed r. V.D.F l manovun f kr ncə məhkəmə 
təqs rkar şəxs n ct ma  təhlükəl l y  lə yanaşı, 
onun ct ma  faydalılığını da nəzərə almalıdır. 
Cəza təy n ed lərkən ədalət pr ns p  baxımından 
təqs rkar şəxs n sağlamlığı, a lə tərk b , yaşının 
çox olması və s. hallar da nəzərə alınmalıdır. Belə 
k , təy n ed lən cəza əsasən, məhkum olunmuş 
şəxs n slah olunması lə yanaşı, onun a ləs n n 
yaşayış şəra t nə də təs r göstərməl d r.

Cəza təy n olunarkən təqs rkarın şəxs yyət nə 
da r məlumatları üç qrupa bölmək olar:

1. Təqs rkarın şəxs yyət n  mənf  xarakter zə 
edən hallar: ct ma  faydalı əməkdən yayınma, 
mə şətdə özünü p s aparma, ct ma  qaydaları 
pozma, əvvəllər c nayət (c nayətlər) törətmə və 
d gər hüququ pozuntularına yol vermə, sp rtl  ç-
k lər n qəbulu və s.;

2. Təqs rkarın şəxs yyət n  müsbət xarakter zə 
edən hallar: Qarabağ və ya Böyük Vətən Müha-
r bəs ndə şt rakı, dövlət təlt fl ər  lə mükafatlan-
dırılması, x dmət  və ct ma  vəz fələr nə müsbət 
yanaşma, törəd lm ş c nayət əməl nə görə cəza 
çəkməs , özünü könüllü olaraq müvaf q dövlət 
orqanlarına təqd m etməs ;

3. A lə tərk b , əmək qab l yyətl l y , sağlamlıq 
durumu (səhhət ), yaşı və s. hallar təqs rkar şəx-
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s n ct ma  təhlükəl l k dərəcəs nə b lavas tə təs r 
edən neqat v hallar olmaqla cəza təy n ed lərkən 
nəzərə alınan hallardır.

Cəza təy n olunarkən nəzərə alınmalı olan 
bütün halları şərt  olaraq k  yerə bölmək olar: 
c nayət n ct ma  təhlükəl l y n  və təqs rkarın 
şəxs yyət n  xarakter zə edən hallar. Belə olan 
halda ortaya sual çıxır: cəza təy n ed lərkən hər 
k  halın rolu eyn d rm ? Ümumən belə b r f k r 

mövcuddur k , təy n ed lən cəza c nayət n ct -
ma  təhlükəl l k dərəcəs nə, həmç n n təqs rkarın 
şəxs yyət nə uyğun olmalıdır. Bu c nayət məsu-
l yyət n n fərd ləşd r lməməs n n vac b şərtlər n-
dən b r d r. Eyn  zamanda belə b r f k r də var k , 
daha c dd  cəzanın təy n ed lməs  üçün əsas me-
yar məhz c nayət əməl n n ağırlığıdır.

 Bu məsələ lə bağlı onu da qeyd etməy  va-
c b sayırıq k , cəza təy n ed lərkən, şəxs yyətə a d 
olan halların da rəs , əmələ a d olan halların da rə-
s ndən gen şd r. Qeyd olunduğu k m , məhkəmə 
cəza təy n edərkən şəxs yyət  mənf  və müsbət 
xarakter zə edən məlumatlarla yanaşı, şəxs n c-
t ma  təhlükəl l y nə təs r edən və etməyən halla-
rı da nəzərə almalıdır. C nayət  xarakter zə edən 
hallardan məhz əməl n ct ma  təhlükəl l y nə 
təs r edən hallar nəzərə alınır. C nayət n ct ma  
təhlükəl l k dərəcəs n n azalması və artmasına tə-
s r göstərməyən hansısa halların nəzərə alınması 
sə mənasız olardı. Buna görə də pr ns pcə şəx-

s yyət barəs ndə nəzərə alınmalı olan məlumatla-

rın bazası, c nayət barəs ndə nəzərə alınmalı olan 
məlumatlardan daha gen şd r.

 Cəza təy n ed lərkən təqs rlənd r lən n şəxs y-
yət n  və c nayət  xarakter zə edən halların rolu, 
c nayət n ct ma  təhlükəl l y n n xarakter n n 
müxtəl fl y ndən asılıdır. Belə k , şəxs yyət əley-
h nə olan ağır və xüsus lə ağır c nayətlər üzrə, 
əməl n ct ma  təhlükəl l y n  xarakter zə edən 
hallar daha üstünlük təşk l ed r. Bu cür əməl n 
törəd lməs  faktının özü müəyyən dərəcədə təq-
s rkarın şəxs yyət n  xarakter zə ed r. Ağır və xü-
sus lə ağır c nayət əməllər ndə təqs rkarın şəxs y-
yət n  xarakter zə edən halların rolu azdır, amma 
az ağır sayılan c nayətlərdə təqs rkarın şəxs yyət  
barəs ndə məlumatların cəzanın fərd ləşd r lməs  
üçün mühüm rolu vardır. 

Beləl klə, təqs rkarın şəxs yyət , c nayət n 
ct ma  təhlükəl l k dərəcəs  və hədd  cəza təy n 

ed lərkən nəzərə alınmalıdır. Cəzanın fərd ləş-
d r lməs  üçün zərur  olan bütün vac b şərtlər n 
c nayət qanununda açıqlanması, bu məqsədlə C -
nayət Məcəlləs n n ümum  h ssəs ndə buna a d 
əlavə maddələr n yaradılması məqsədə müvaf q 
sayılmalıdır.

Eyn  zamanda, eht yatsızlıqdan törəd lən c -
nayətlərə görə məsul yyət n fərd ləşd r lməs  
proses n n opt mallaşdırılması məqsəd lə cəzanı 
yüngülləşd rən hallar da rəs n  gen şlənd rməy  
məqsədəuyğun hesab ed r k. 
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Расул Рустамов
Шамхал Керимов 

Теоретические проблемы назначение наказания
Резюме

Согласно Уголовному кодексу Азербайджанской Республики уголовно-правовые санкции 
должно быть выбрано судом в соответствии с социальным содержанием преступления, то есть 
степенью и характером его общественной опасности.

Несоответствие приговора, вынесенного судом с тяжестью преступления, влечет за собой 
отмену или изменение данного приговора.

Для интерпретации их требование, необходимо ответить на следующие вопросы:
а) что понимается под общественной опасностью совершенного преступления, и какие кри-

терии и показатели следует использовать для его измерения?
 б) с учетом степени и характера общественной опасности совершенного преступления, 

какие социальные требования связаны их реализацией?
в) при выборе и определении вида наказания как должно осуществляться  практическое 

применение и учет данного фактора?
 Характер, роль и степень общественной опасности при назначении наказания должны, 

дифференцированы в зависимости от конкретных причин. Принимая во внимание многооб-
разие степени общественной опасности преступления при определении степени наказания, 
является обязательным.

Rasul Rustamov 
Shamxal Karimov

Theoretical problems of appointment punishment
Summary

According to the Criminal Code of the Republic of Azerbaijan, criminal sanctions must be chosen 
by the court in accordance with the social content of the crime, that is, the degree and nature of its 
public danger. Nonconformity of the sentence imposed by the court with the gravity of the crime 
entails the annulment or amendment of this sentence.

For the interpretation of the requirement, it is necessary to answer the following questions:
a) what is meant by public danger of the crime, and what criteria and indicators should be used 

to measure it?
b) taking into account the degree and nature of the public danger of the crime committed, what 

social requirements are associated with their implementation?
c) when choosing and determining the type of punishment, how should the practical application 

and consideration of this factor be implemented?
The nature, role and degree of public danger in sentencing should be diff erentiated depending 

on specifi c reasons. Taking into account the diversity of the degree of public danger of the crime in 
determining the degree of punishment, is mandatory.
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Açar sözlər: nsan alver , nsanların st smarı, 
nsan alverç s , nsan alver n n qurbanı, dövlət, 

qanun, c nayət, məsul yyət.
Ключевые слова:  торговля людьми, 

эксплуатация людей, торговец людьми, 
жертва торговли людьми, государство, закон, 
преступление, ответственность.

Key words: traff ck ng, explo tat on of peop-
le,  human traff cker, v ct m of human traff ck ng, 
state, the law, cr me, respons b l ty.

Məlumdur k , transm ll  mütəşəkk l 
c nayətkarlığın təhlükəl  növlər n-
dən olan nsan alver  dünyada, eləcə 

də, hər b r ölkədə sab tl y n əsaslarına, qanunun 
al l y nə təhd d yaradan və nsan hüquqlarını po-
zan əməllərdənd r. 

Eyn  zamanda, bu sahədə fəal yyət göstərən 
kr m nal qrupların yüksək təşk latlanma səv yyə-
s  və m qyasının sürətlə gen şlənməs  baxımın-
dan, XXI əsr n kəsk n problemlər ndən olaraq 
da m dünya b rl y n n, nüfuzlu beynəlxalq təşk -
latların və dövlət orqanlarının d qqət mərkəz n-
dəd r.

Təsadüf  dey l k , B rləşm ş M llətlər Təşk la-
tının 2019-cu ldə yayımladığı qlobal hesabatda 
dünyanın əksər ölkələr ndə nsan alver  c nayət-
lər n n sayının artması, bu əməllər n cəzasızlıq 
müh t n n hökm sürdüyü s lahlı münaq şə zona-
larında daha gen ş yayılması, onun qurbanları 
arasında qadınların və azyaşlı qızların xüsus  çə-
k s n n yüksək, təxm nən 70 fa z hədd ndə olması 
qeyd ed l r. 

Aşkarlanmış c nayətlər n sə 59 fa z n n c n-
s  st smar, 34 fa z n n məcbur  əmək faktlarının 
təşk l etməs , ayrı-ayrı dövlətlərdə nsan alver -

n n qanunsuz transplantas ya, c nayətkar fəal y-
yətə cəlb etmə və övladlığa götürmə yolu lə törə-
d lməs  k m  növlər  xüsus  vurğulanır. 

İnsan alver nə qarşı qlobal səv yyədə aparılan 
mübar zən n nət cələr  göstər r k , heç b r dövlət 
bu bəladan tam sığortalanmayıb və təkbaşına tə-
s rl  əks tədb rlər görə b lm r. Bununla belə, nsan 
alver n n qarşısının alınması, qurbanların hüquq 
və azadlıqlarının qorunması st qamət ndə həyata 
keç r lən tədb rlər b r an belə səng məm şd r. 

Beynəlxalq təşk latların hesabatlarına əsasən, 
dünyada nsan alver  lə bağlı hər l orta hesabla 
13 m n ş üzrə c nayət təq b  aparılır və bu əmə-
l  törədən 6000-dək şəxs lə əlaqədar məhkəmə 
araşdırılması həyata keç r l r.

İnsan alver nə qarşı mübar zən n kompleks və 
s steml  aparıldığı ölkələrdən olan Azərbaycan 
Respubl kasında da sayca üçüncü M ll  Fəal y-
yət Planı lə qarşıya qoyulmuş vəz fələr a d yyət  
dövlət orqanları, vətəndaş cəm yyət  nst tutları 
və beynəlxalq tərəfdaşlarla b rgə ardıcıllıqla və 
tam yer nə yet r lm şd r.

Bu sahədə qlobal çağırışlara cavab verən qa-
nunver c l k bazasının formalaşdırılması üzrə 
fəal yyət çərç vəs ndə “Ps xoloj  yardım haqqın-
da” Azərbaycan Respubl kasının Qanununda, 
nsan alver n n qurbanı olmuş şəxslər n ödən ş-

s z  ps xoloj  yardım almaq hüququ, “Uşaqların  
zərərl  nformas yadan qorunması haqqında” Qa-
nunda sə – yen yetmələr n ct ma  mənəv yyata, 
m ll  və əxlaq  dəyərlərə z dd mater allardan mü-
daf əs  mexan zmlər  təsb t olunmuşdur [ 1 ].

Azərbaycanın  ümumən nsan alver nə qarşı 
həyata keç rd y  tədb rlərə nəzər saldıqda nsan 
alver nə qarşı ölkən n qanunver c l k, s yasət, 
nst tus onal və prakt k  tədb rlər  baxımından 

C
İN

A
Y
Ə

T 
H

Ü
Q

U
Q

U
 V
Ə

 K
R
İM

İN
O

LO
G
İY

AAQŞİN  ƏLİZADƏ
DİN-in A.Heydərov adına SKRHH Məktəbin “Xüsusi fənlər” silsiləsinin 
müəllimi, polis mayoru, DİN-in Polis Akademiyasının dissertantı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA İNSAN 
ALVERİNƏ QARŞI MÜBARİZƏNİN VƏZİYYƏTİ
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çox əhəm yyətl  rəl ləy şə na l olduğu görünür 
və təhs l proses  çərç vəs ndə ölkən n hal-hazırda 
beynəlxalq səv yyədə qəbul ed lm ş standartlara 
xeyl  uyğun olduğu dey lə b lər. 

Belə k , qanunver c l k səv yyəs ndə, ölkəm -
z n nsan alver nə qarşı c nayət qanununda həya-
ta keç rd y  tədb rlər 2005-c  ldən bər  xeyl  ge-
n şlənd r lm ş və beynəlxalq hüquq  öhdəl klərə 
daha da uyğunlaşmağa na l olmaq üçün C nayət 
Məcəlləs n n 144-cü maddəs nə 2013-cü ldə qə-
bul olunmuş düzəl şlərlə növbət  dəy ş kl k ed l-
m şd r. [ 2, səh.6 ]

İnsan alver nə qarşı mübar zədən danışarkən 
“İnsan alver nə qarşı mübar zə haqqında” Azər-
baycan Respubl kasının 28 yun 2005-c  l tar xl  
958-IIQ nömrəl  Qanunun qeyd ed lməs  zərur -
d r. Həm n qanunda nsan alver nə aşağıdakı k m  
anlayış ver lm şd r.

İnsan alver  - zor tətb q etmək hədəs  lə və 
ya zor tətb q etməklə, hədə-qorxu və ya d gər 
məcburetmə vas tələr  lə, oğurlama, dələduz-
luq, aldatma yolu lə, təs r mkanlarından və ya 
zə fl k vəz yyət ndən su - st fadə etməklə, yaxud 
d gər şəxsə nəzarət edən şəxs n razılığının alın-
ması üçün madd  və sa r nemətlər, mt yazlar və 
ya güzəştlər verməklə və ya almaqla nsanların 
st smar məqsəd lə cəlb ed lməs , əldə ed lməs , 

saxlanılması, g zləd lməs , daşınması, ver lməs  
və ya qəbul ed lməs  deməkd r [ 3 ].

Həmç n n qeyd etmək lazımdır k , “İnsan al-
ver nə qarşı mübar zə haqqında” Azərbaycan 
Respubl kası Qanunun 6.2-c  və Azərbaycan 
Respubl kası Prez dent n n 2014-cü l 24 yul 
tar xl  667 nömrəl  Sərəncamı lə təsd q ed lm ş 
“Azərbaycan Respubl kasında nsan alver nə qar-
şı mübar zəyə da r 2014-2018-c  llər üçün M l-
l  Fəal yyət Planı”nın 2.2-c  maddəs ndə M ll  
Fəal yyət Planı nsan alver nə qarşı mübar zədə 
əsas vəz fələr , onların cra ed lməs ndə müxtəl f 
qurumların ( cra hak m yyət  orqanları, qeyr -hö-
kumət təşk latları, beynəlxalq tərəfdaşlar və d gər 
orqanlar) şt rakını və bu qurumların fəal yyət -
n n M ll  Koord nator tərəf ndən əlaqələnd r l-
məs n , nsan alver nə qarşı mübar zə sahəs ndə 
d gər tədb rlər  nəzərdə tutur. [ 4 ]

M ll  Fəal yyət Planında göstər lən vəz fələr n 
səmərəl  crası, nsan alver  qurbanlarının təh-

lükəs zl y n n təm n ed lməs , onlara peşəkar yar-
dım göstər lməs , nsan alver nə qarşı mübar zə 
sahəs ndə məlumatların vah d mərkəzdə cəmlən-
məs  və qorunması, nsan alver nə qarşı müba-
r zən n xüsus  təl m keçm ş peşəkar pol s əmək-
daşları və lazım  avadanlıqla təch z ed lm ş pol s 
qurumu tərəf ndən həyata keç r lməs  məqsəd lə 
xüsus  pol s qurumu (İnsan Alver nə qarşı Müba-
r zə Baş İdarəs ) yaradılmışdır. Adıçək lən qurum 
nsan alver  qurbanlarının müəyyən ed lməs  və 

müdaf ə ed lməs  lə yanaşı, həmç n n nsan alve-
r  lə bağlı c nayətlər üzrə səlah yyətlər  dax l n-
də əməl yyat-axtarış fəal yyət n  və c nayət təq -
b n  həyata keç r r və b rbaşa M ll  Koord natora 
tabed r.

İnsan alver n n qarşısının alınması sahəs ndə 
fəal yyət göstərən qeyr -hökumət təşk latları sə 
nsan alver n n potens al qurbanlarının maar f-

lənd r lməs  şlər nə, nsan alver  qurbanları üçün 
xüsus  müəss sələr n fəal yyət n n təşk l ed lmə-
s nə, nsan alver  qurbanlarına hüquq  yardımın 
göstər lməs nə və onların sos al reab l tas yasına 
cəlb ed l rlər.

 Respubl kamızda nsan alver n n prof lak-
t kası müxtəl f dövlət proqramları çərç vəs ndə 
xüsus  tədb rlər s stem  əsasında təşk l ed l r.

İnsan alver n n prof lakt kası üzrə tədb rlər 
s stem nə aşağıdakılar dax ld r:

- nsan alver n n qarşısının alınması, xüsus lə 
də gender aspektlər  üzrə tədq qatların aparılma-
sı;

- nsan alver nə şəra t yaradan sos al problem-
lər n həll nə yönəld lm ş proqramların hazırlan-
ması və həyata keç r lməs ;

-  qadın və uşaqların hüquq  və sos al müdaf ə-
s n n güclənd r lməs ;

- nsan alver n n potens al qurbanlarının ct -
ma -faydalı əməyə cəlb ed lməs , onların məşğul-
luğunun təm n ed lməs ;

- nsan alver ndən zərər çəkm ş şəxslər n şə 
götürülməs  üçün sah bkarların həvəslənd r lmə-
s ;

- nsan alver n n potens al qurbanları arasın-
da maar fl ənd rmə və təbl ğat ş n n təşk l ed l-
məs , onların nsan alver  qurbanlarını gözləyən 
təhlükə, dövlət tərəf ndən təm n ed lən müdaf ə 
tədb rlər , nsan alver nə qarşı dövlət tərəf ndən 
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həyata keç r lən nz bat , c nayət-hüquq  və d gər 
tədb rlər barədə məlumatlandırılması;

-  uşaqların baxımsızlığına və k msəs zl y nə 
şəra t yaradan səbəb və halların aşkar ed lmə-
s nə və aradan qaldırılmasına yönəld lm ş sos al, 
hüquq , pedaqoj  və d gər tədb rlər s stem n n ya-
radılması və ondan səmərəl  st fadə ed lməs ;

-  təhs ldən yayınan uşaqların aşkar ed lməs , 
onların tərb yə ed lməs  və təhs l almaları üçün 
tədb rlər n görülməs ;

- təhs l müəss sələr , uşaq evlər , nternat mək-
təblər  və yetk nl k yaşına çatmayanların baxım-
sızlığının və hüquq pozuntularının prof lakt ka-
sını həyata keç rən d gər orqan və müəss sələrdə 
xüsus  proqramların hazırlanması və həyata ke-
ç r lməs ;

- nsan alver nə qarşı mübar zən  həyata ke-
ç rən orqanların əməkdaşları üçün xüsus  tədr s 
kurslarının təşk l ed lməs .

İnsan alver ndə şt rak edən şəxslər Azərbay-
can Respubl kasının qanunver c l y  lə nəzərdə 
tutulmuş qaydada c nayət məsul yyət nə cəlb 
ed l rlər. İnsan alver  lə əlaqəs  olduğu eht mal 
ed lən əcnəb  və vətəndaşlığı olmayan şəxslər sə 
Azərbaycan Respubl kasının əraz s nə buraxıl-
mır, onlara ver lən g r ş v zaları ləğv ed l r [ 3 ].

Belə k , Azərbaycan Respubl kasının C nayət 
Məcəlləs n n 144-1.1-c  maddəs nə əsasən nsan 
alver , yən  zor tətb q etmək hədəs  lə və ya zor 
tətb q etməklə, hədə-qorxu və ya d gər məcburet-
mə vas tələr  lə, oğurlama, dələduzluq, aldatma 
yolu lə, təs r mkanlarından və ya zə fl k vəz y-
yət ndən su - st fadə etməklə, yaxud d gər şəxsə 
nəzarət edən şəxs n razılığının alınması üçün 
madd  və sa r nemətlər, mt yazlar və ya güzəştlər 
verməklə və ya almaqla, şəxs n st smar ed lməs  
məqsəd  lə cəlb ed lməs , əldə ed lməs , saxla-
nılması, g zləd lməs , daşınması, ver lməs  və ya 
qəbul ed lməs  lə bağlı c nayət törətm ş şəxslər 
beş ldən on lədək müddətə azadlıqdan məhrum 
etmə lə cəzalandırılır [ 5, səh 6 ].

Beynəlxalq Əmək Təşk latının hesablamaları-
na əsasən, hal-hazırda dünyada müas r köləl y n 
qurbanı olan 40,3 m lyon nsan vardır. Onlar-
dan 16 m lyonu ev qulluğu, t k nt  sektoru, kənd 
təsərrüfatı sahələr ndə  məcbur  əməyə, 4,8 m l-
yonu c ns  st smara məruz qalanlardır. Hər dör-

düncü qurban sə azyaşlı oğlan və qızlardır. 
Qlobal problemlemlərdən b r nə çevr lməs  

nəzərə alınaraq, əksər ölkələrdə nsan alver n n 
aradan qaldırılması st qamət ndə səylər n artırıl-
masına, müvaf q hüquqaz dd əməllərə görə cəza 
tədb rlər n n sərtləşd r lməs nə, qurbanların qay-
ğı lə əhatə olunmasına yönəlm ş kompleks ad-
dımlar atılır. 

2018-c  l ərz ndə Azərbaycan Respubl kasın-
da bu sahədə həyata keç r lm ş əməl yyat-axtarış 
tədb rlər  lə 144 nsan alver , 4 məcbur  əmək, 
habelə nsan alver  məqsəd lə sənədlərlə qanun-
suz hərəkətlərlə əlaqədar 35 c nayət qeydə alın-
mış,  28 nəfərdən barət 13 c nayətkar qrup zərər-
s zləşd r lm şd r. 

Ötən 5 ldə qeydə alınmış 755 nsan alver  və 
məcbur  əmək c nayət  üzrə 169 şəxs c nayət mə-
sul yyət nə cəlb olunmuşdur.

Həyata keç r lm ş əməl yyat-axtarış tədb r-
lər  lə beynəlxalq c nayətkar şəbəkən n ölkə-
m zdə fəal yyət göstərməs n n qarşısı alınmış, 
2 mütəşəkk l dəstə, 58 c nayətkar qrup zərəs z-
ləşd r lm şd r. Müəyyən ed lm ş 356 qurbandan 
312-s  təhlükəs z sığınacaqlara yerləşd r lm ş və 
hər b r nə b rdəfəl k müav nət, 280 qurbana sə 
Kömək Fondundan yardımlar ver lm şd r. 

Daha 124 nəfər şlə təm n ed lm ş, 188 nəfər 
peşə kurslarına cəlb olunmuş və onların b r çoxu 
Əmək və Əhal n n Sos al Müdaf əs   Naz rl y  
yanında Yardım Mərkəzlər ndə qeyd yyata götü-
rülmüşdür. Səh yyə Naz rl y  tərəf ndən sə 706 
nsan alver  qurbanına və potens al qurbana t bb  

yardım göstər lm şd r [ 1 ].
İnsan alver n n və məcbur  əməy n qarşısının 

alınması sahəs ndə fəal yyət n eff ekt vl y  nüfuz-
lu beynəlxalq təşk latların a d yyət  sənədlər ndə 
də xüsus  vurğulanır. 

Belə k , “İnsan alver nə qarşı mübar zə 
haqqında” Avropa Konvens yasının Tərəfl ər 
Kom təs n n, Avropa Şurasının müvaf q sahədə 
Ekspertlər Qrupu – GRETA-nın, ATƏT- n xüsus  
nümayəndəs n n hesabatlarında M ll  Fəal yyət 
Planının crası üzrə görülmüş şlər təqd rəlay q 
hesab olunmuş, əldə ed lm ş tərəqq  xüsus  vur-
ğulanmışdır. 

Bu növ c nayətlərlə mübar zən n a d yyət  
dövlət orqanları və vətəndaş cəm yyət  nst tut-
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ları lə b rgə s steml  şək ldə davam etd r lməs  
məqsəd lə 2019-2023-cü llər  əhatə edən yen  
M ll  Fəal yyət Planının lay həs  hazırlanıb hö-
kumətə təqd m ed lm şd r. 

Bundan əlavə nsan alver nə qarşı mübar zədə 
dünya standartlarına uyğun nst tus onal slahat-
lar aparılmış, zərur  təşk lat  və prakt k  tədb r-
lər həyata keç r lm ş, qurbanların qayğı lə əhatə 
olunmasına yönəlm ş kompleks addımlar atılmış-
dır.

Qeyd olunanlardan belə nət cəyə gəlmək olar 
k , ölkəm zdə nsan alver nə qarşı sahəs ndə a -

d yyət  dövlət orqanlarının qarşısında - nsan 
alver  təhlükəs  barədə maar fl ənd rmə ş n n 
davamlı surətdə aparılması, hüquq  mexan zm-
lər n təkm lləşd r lməs , kadrların peşəkarlığının 
artırılması, dövlət orqanlarının və vətəndaş cə-
m yyət  nst tutlarının əlaqəl  fəal yyət n n güc-
lənd r lməs , əməl yyat potens alının, beynəlxalq 
münas bətlər n yen  keyf yyət səv yyəs nə yük-
səld lməs  və d gər mühüm vəz fələr durur. 
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ВОЗМОЖНОСТИ БОРЬБЫ С ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ 

РЕЗЮМЕ
В этой статье рассматривается состояние борьбы с торговлей людьми в Азербайджанской 

Республике, а также выявление этих преступлений, выявление лиц, виновных в торговле людь-
ми, и наложение наказания на лиц, совершивших торговлю людьми.

           Aqshin Alizade

POSSIBILITIES OF FIGHT AGAINST HUMAN TRADE IN THE REPUBLIC OF 
AZERBAIJAN

SUMMARY
This article examines the status of the fi ght against human traffi  cking in the Republic of Azerbaijan, 

as well as the identifi cation of those crimes, exposing the perpetrators of traffi  cking in persons, and 
imposing punishment on the perpetrators of human traffi  cking.
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Terrorçuluq - latın sözündən olub, “ter-
ror-qorxu”, “dəhşət” mənasını fadə 
ed r. Terrorçuluq sos al-s yas  had sə 

və ct ma  təhlükəl  əməl k m  çox əsrl k b r ta-
r xə mal kd r. Onun adı və hüquq  anlayışı zaman 
keçd kcə dəy şm ş və gen şlənm şd r. Lak n onun 
mənası sə qorxu, dəhşət saçması, əhal  arasında 
vah mə yaradan hərəkətlər n ed lməs , əhal n  
qorxutmaq, s yas  düşmənlərə və rəq blərə müqa-
v mət göstərmək, onları özünün fəal yyət nə cəlb 
etmək k m  hərəkətlər prakt k dəy şməz qalmış-
dır (9, s.277).

Lak n XIX əsr n sonlarına qədər terror zm 
beynəlxalq münas bətlərdə nd k  qədər c dd  
şək ldə müzak rə olunmurdu və həyata keç r lən 
terror ad  kr m nal had sə k m  q ymətlənd r l r-
d . Ancaq son dövrlərdə terror zm problem  bey-
nəlxalq münas bətlərdə ən çox müzak rə olunan 
məsələyə çevr lm şd r.

Bu təhlükən n qarşısını almaq zərurət  bütün 
dünya ölkələr n , terror zm  dəstəkləyən ölkələr 
st sna olamaqla, b r araya gət rm şd r. Müxtəl f 

dövlətlər tərəf ndən terrorçuluğa qarşı müba-
r zə aparmaq üçün müxtəl f konvens yalar qəbul 
olunmuşdur. Məsələn, 1977-c  l yanvarın 27-də 
Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlər tərəf ndən 
“Terrorçuluqla mübar zə üzrə” Avropa Konven-
s yası mzalanmışdır və hazırda qüvvədəd r. Bu 
Konvens yanı mzalayan dövlətlər terrorçuluqda 

təqs rl  hesab ed lən c nayətkarları xar c  dövlətə 
təhv l vermə barəs ndə razılığa gəlm ş və b r sıra 
öhdəl klər götürmüşlər. Bundan əlavə, BMT-n n 
Baş Məcl s  günahsız nsanların həyatını təhlükə 
altına alan və ya onların həlak olmasına gət r b 
çıxaran, beynəlxalq münas bətlər üçün zərərl  
nət cələr doğuran və dövlətlər n təhlükəs zl y n  
qorxu altına salan, b rbaşa və ya dolayı surətdə 
dövlətlər n şt rak etd klər  aktlar da dax l olmaq-
la, bütün təzahür formalarında terrorçuluq aktla-
rında dər ndən narahat olaraq, habelə beynəlxalq 
terrorçuluq aktlarının qarşısının alınmasının bey-
nəlxalq sülhün və təhlükəs zl y n qorunub saxlan-
masına x dmət etd y nə əm n olaraq, beynəlxalq 
terrorçuluq problem n n müxtəl f cəhətlər nə a d 
olan mövcud beynəlxalq müqav lələrə-1963-cü 
l 14 sentyabrda mzalanmış “Hava gəm lər n n 

göyərtəs ndə törəd lən c nayətlər və b r sıra d -
gər aktlar haqqında” Konvens yaya, “Hava gə-
m lər n n qanunsuz ələ keç r lməs  lə mübar zə 
haqqında” 16 dekabr 1970-c  l tar xl  Haaqa 
Konvens yasına, “Adamların g rov götürülmə-
s  lə mübar zə haqqında” 17 dekabr 1979-cu l 
tar xl  Nyu-York Beynəlxalq Konvens yasına 
qoşulmuş, “Dən z gəm ç l y n n təhlükəs zl y nə 
qarşı yönəld lm ş qanunsuz aktlara mübar zə 
haqqında” 10 mart 1988-c  l Roma Konvens ya-
sına və s. əsaslanaraq 1994-cü l dekabrın 9-da 
“Beynəlxalq terrorçuluğun ləğv ed lməs  üzrə 
tədb rlər haqqında” Bəyannamə qəbul ed lm şd r. 
Adı çək lən Bəyannamədə dey l r k , terrorçuluq 
aktları, metodları və prakt kası BMT-n n məqsəd 
və pr ns plər nə kobud surətdə et nasızlıq fadə 
ed r. Bu sə beynəlxalq sülh və təhlükəs zl k üçün 
qorxu törəd r, dövlətlər arasında dostluq əlaqələ-
r n  təhlükə altına alır, beynəlxalq əməkdaşlığa 
mane olur və nsan hüquqlarının, cəm yyət n əsas 
azadlıqlarının və demokrat k əsaslarının sarsıl-
masına səbəb olur (4, s. 177-178). 

EMİN NAĞIYEV
Bakı Dövlət Universitetinin “Cinayət hüququ və kriminologiya”
kafedrasının doktorantı
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Terrorçuluq ct ma  təhlükəs zl k və ct ma  
qayda əleyh nə olan ən təhlükəl  c nayətlərdən 
b r d r. Terrorçuluğun yüksək sos al təhlükəl l y  
aşağıdakılarda fadə olunur:

-terrorçuluq tez-tez kütləv  nsanların məhv  
lə bağlı olur, b r çox nsanlara sağalması müm-

kün olan bədən xəsarətlər , ps x  mənəv  yara ye-
t r r, madd  və mənəv  dəyərlər n məhv ed lmə-
s nə səbəb olur. Terrorçuluq bəzən münaq şə lə 
heç b r əlaqəs  olmayan nsanların məhv ed lmə-
s lə bağlı olur.

-terrorçuluq çox halda mütəşəkk l c nayətkar 
dəstələrlə, habelə narkot k vas tələr n qanunsuz 
və müxtəl f s lahların qanunsuz tədavülü lə bağlı 
olur.

-terror yoluna düşən şəxslər öz məqsədlər nə 
çatmaq üçün nüvə s lahından və d gər kütləv  qır-
ğın s lahlarından da st fadə edə b lərlər.

-terrorçuluq - c dd  hərb  münaq şələr ya-
ratmaq, mühar bə törətmək, m ll  və d n  mü-
naq şələr yaratmaq mkanına mal kd r.

-məlum ölkən n ct ma -s yas  və qt sad  şə-
ra t n p sləşməs nə səbəb olur yaxud dünyanın 
müxtəl f reg onlarında əhal n n həyat səv yyəs n  
aşağı salır.  

Hazırda terror aktlarının həyata keç r lmə-
s ndə daha amansız üsullardan st fadə ed rlər. 
Müas r terrorçular elm n-texn kanın na l yyətlə-
r ndə, müas r hərb  s lahlardan st fadə ed r. Müa-
s r terrorçuların əksər yyət  xüsus  düşərgələrdə, 
mükəmməl təl matçılar tərəf ndən hazırlanırlar 
(9, s. 279).

Tar xə nəzər saldıqda onun Rus yada və MDB 
ölkələr ndə çox tez yayılması maf oz qrupların 
sürətlə meydana gəlməs , onların leqal, yarım-
leqal və qeyr -leqal b znes sahələr nə dax l olma-
ları lə, habelə nüfuz da rələr n n bölüşdürülməs  
əsasında mübah sə və haqq-hesab çəkmələr lə 
bağlıdır. Əvvəllər SSRİ-də terrorçuluğun belə 
ümum ləşd r lm ş anlayışı yox d . Müttəf q res-
publ kaların c nayət məcəllələr ndə “Dövlət  
c nayətlər” fəsl ndə “Terror aktı” və “Təxr bat” 
adlandırılan tərk blər var d . Bu tərk blərdə ad-
ları çək lən c nayətlər n yalnız ant sovet qəsd  
lə, yən  sovet dövlət n  sarsıtmaq və zə fl ətmək 

məqsəd lə ed lməs nə görə məsul yyət nəzərdə 
tutulurdu. Müas r c nayətkarlıqla mübar zə təcrü-

bəs  göstər r k , sözün gen ş mənasında terrorçu-
luq b rbaşa ant -dövlət qəsd  dey l, d gər məqsəd-
lərlə də törəd lə b lər (11, s.371-372; 7 s.413).

Yuxarıda da qeyd ed ld y  k m , o dövr üçün 
terror aktı adı lə  c nayət məcəllələr nə dax l olan 
bu əməl devr lm ş st smarçı s n fl ər n sovet döv-
lətlər n n tədb rlər nə qarşı ən kəsk n müqav mət 
formalarından b r  k m  q ymətlənd r l rd . Sovet 
c nayət qanunver c l y  üzrə terror aktı hər za-
man ağır c nayətlərdən b r  hesab ed lm şd . Bu 
c nayətlər n təhlükəl l y , onun b lavas tə sovet 
hak m yyət  əleyh nə və ya sovet dövlət n n ən 
mühüm na l yyətlər  əleyh nə qəsd edə b lməs  
lə zah olunurdu. RSFSR- n 1922-c  l C nayət 

Məcəlləs n n 64-cü maddəs ndə göstər l rd  k , 
əks nq lab  məqsədlə Sovet hak m yyət  nü-
mayəndələr  və ya nq lab  fəhlə-kəndl  təşk lat-
larının xad mlər  əleyh nə yönəld lm ş terror akt-
larının crasında şt rak etmək, bu aktın ayrı-ayrı 
şt rakçısı əks nq lab  təşk lata mənsub olmasa 

da, əmlakı müsad rə olunmaqla ən yüksək cəza-
ya, yüngülləşd r c  hallarda sə əmlakı müsad rə 
olunaraq c dd  surətdə təcr d ed lməklə beş ldən 
az olmayan müddətə azadlıqdan məhrum ed l-
məyə səbəb olurdu.

Dövlət  c nayətlər haqqında Əsasnamə lə bu 
normada xeyl  dəy ş kl k ed ld . Əsasnamən n 
8-c  maddəs ndə terror aktı “sovet hak m yyət  
nümayəndələr  və nq labçı fəhlə və kəndl  təşk -
latları xad mlər nə qarşı terror aktları törətmək və 
əks nq lab  təşk latlara mənsub olmayan şəxslər 
tərəf ndən olsa da, bu k m  aktların crasında şt -
rak etmək” k m  müəyyən ed lm şd .

Sovet dövlət n n ayrı-ayrı nk şaf dövrlər -
n n xüsus yyətlər ndən asılı olaraq, bu norma 
məhkəmə təcrübəs ndə daha gen ş zah olunub, 
qanunun özündə b lavas tə göstər lməyən müəy-
yən qrup adamların həyatı əleyh nə yönəld lm ş 
əməllərə də tətb q olunurdu. Məsələn, fəhlə və 
kəndl  müxb rlər n n fəal yyət  lə əlaqədar ola-
raq öldürülməs  lk dövrlərdə adətən terror aktı 
k m  q ymətlənd r l rd .

1929-cu ldə RSFSR Xalq Ədl yyə Kom -
sarlığının təl matı lə ct ma yyətç  müəll mlər 
əleyh nə, onların bu fəal yyət  lə əlaqədar olaraq 
ed lən qəsdlər, əgər bunlar qolçomaqlar və sa r 
s nf  düşmənlər tərəf ndən ed lm şd rsə, terror 
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aktı hesab olunurdu.
Taxıl tədarükü ş nə kömək edən kom ss ya 

üzvlər nə əks nq lab  məqsədlə ed lən qəsdlər də 
RSFSR Al  Məhkəməs  Plenumunun 1930-cu l 
8 mart tar xl  göstər ş nə əsasən terror aktı k m  
q ymətlənd r l rd . RSFSR Al  Məhkəməs  Ple-
numunun 1931-c  ldə 6 avqust tar xl  qərarı lə 
məhkəmələrə göstər ş ver lm şd  k , stehsalatda 
fəal ş  lə əlaqədar olaraq zərbəç lər n öldürül-
məs nə də terror aktı k m  baxılmalıdı. 

RSFSR XƏK-nın 1934-cü l 59№-l  təl matına 
görə yüngül süvar  şt rakçılarının və p onerlər n, 
onların ct ma  fəal yyət  lə əlaqədar olaraq, s n-
f  düşmən ünsürlər  tərəf ndən hər hansı formada 
təq b olunmasına məhkəmə təcrübəs ndə terror 
aktı k m  baxılırdı.

Məhkəmə təcrübəs ndə sovet hak m yyət  
nümayəndələr n n və ya nq lab  fəhlə və kənd-
l  təşk latları xad mlər n n a lə üzvlər  və onların 
yaxın adamlarına qarşı ed lən qəsdlər də terror 
aktı k m  baxılırdı. 

Proletar nq labının m ll  na l yyətlər nə qar-
şı ed lən qəsdlər dövlət  c nayətlər haqqında 
Əsasnamən n 1-c  maddəs nə əsasən əks nq lab  
c nayətlər hesab olunduğundan, qadınların keç-
m ş n zərərl  adətlər nə tabe olmamaları üstündə 
öldürülməs  halları da terror aktı hesab olunurdu. 
Məsələn, şərq qadınlarının çadranı atmaları, d n  
kəb n  pozmaları, ct ma  şdə şt rak etmələr  üs-
tündə öldürülməs nə terror aktı k m  qəbul ed -
l rd . Bu haqda SSRİ MİK-n n Rəyasət heyyət  
1930-cu l 16 fevralda xüsus  qərar qəbul etm şd .

Sovet hak m yyət  nümayəndəs nə və ya ct -
ma  şç yə a d olan əmlakı s nf  nt qam aktı for-
masında yandırmaq yolu lə xarab etmək və ya 
məhv etmək də terror aktı hesab olunurdu. Buna 
xüsus lə kollekt vləşmə dövründə daha çox təsa-
düf ed l rd .

Qeyd ed lənlərdən aydın olur k , terror aktına 
görə məsul yyət nəzərdə tutan norma məhkəmə 
təcrübəs ndə çox gen ş zah ed lərək, bu normada 
b lavas tə nəzərdə tutulmayan əməllərdə də tət-
b q olunurdu. Dövlət  c nayətlər haqqında Əsas-
namən n 8-c  maddəs ndə terror aktının üsulları 
konkret olaraq göstər lməm şd . Bu normanın 
məhkəmə təcrübəs ndə gen ş zah olunmasının 
b r səbəb  də bu d . 

Dövlət  c nayətlər haqqında c nayət məsul y-
yət  haqqında 1958-c  l 25 dekabr tar xl  Qa-
nunun 3-cü maddəs , Azərbaycan SSR C nayət 
Məcəlləs n n 59-cu maddəs nə görə terror aktı 
dövlət xad m n  və ya ct ma  xad m , yaxud hö-
kumət nümayəndəs n , onun dövlət və ya ct ma  
fəal yyət  lə əlaqədar olaraq, sovet hak m yyət -
n  sarsıtmaq və ya zə fl ətmək məqsəd  lə öldür-
mək və ya dövlət xad m nə və ya ct ma  xad mə, 
yaxud hökumət nümayəndəs nə onun dövlət və 
ya ct ma  fəal yyət  lə əlaqədar olaraq hak m y-
yət  sarsıtmaq və ya zə fl ətmək məqsəd  lə öldür-
mək və ya dövlət xad m nə və ya ct ma  xad mə, 
yaxud hökumət nümayəndəs nə onun dövlət 
və ya ct ma  fəal yyət  lə əlaqədar olaraq eyn  
məqsədlərlə ağır c sman  xəsarət yet rmək k m  
müəyyən ed rd .

Terror aktının belə məzmunu onu b r sıra 
oxşar c nayət tərk blər ndən, xüsus lə qəsdlə 
adam öldürmə və qəsdlə ağır xəsarət vurmaqdan 
fərqlənd r rd . Dövlət xad m  və ya ct ma  xad -
m n həyatı, yaxud səhhət nə qarşı olan qəsd qul-
luq münas bətlər  əsasında ed lsə də, hak m yyət  
sarsıtmaq və ya zə fl ətmək məqsəd  olmadıqda, 
belə hərəkətlər terror aktı hesab ed lm rd .

Törəd lm ş əməldə terror aktının olması barə-
də qət  nət cə çıxarmaq üçün həm n c nayət n 
sovet hak m yyət tərəf ndən həyata keç r lən s -
yasətə qarşı düşmən qüvvələr n mübar zəs  lə 
bağlı olması mot v n n müəyyən ed lməs  zəru-
r d r. Zərərçəkm ş şəxslər n ct ma -s yas  fəa-
l yyət  lə bağlı olmayan mot vlərə görə adam 
öldürmən n məhkəmələr tərəf ndən terror aktı 
k m  q ymətlənd r lməs  düzgün hesab ed lm rd . 
Terror aktı ad  adam öldürmə və ya bədənə ağır 
xəsarət yet rmək c nayət  dey l. Terror aktı xüsus  
təhlükəl  dövlət  və s yas  c nayət sayılırdı.

1960-cı l C nayət Məcəlləs ndə terror aktı 
dövlət  c nayətlərə a d ed l rd . Həm n maddən n 
məzmununa görə terror aktı ded kdə, dövlət xad -
m n  və ya ct ma  xad m , yaxud hak m yyət nü-
mayəndəs n  onun dövlət və ya ct ma  fəal yyət  
lə əlaqədar olaraq sovet hak m yyət n  sarsıtma 

və ya zə fl ətmə məqsəd lə s yas  n yyətlərlə öldü-
rülməs  başa düşülürdü.

Lak n, 1994-cü l 21 oktyabr tar xl , 913№-l  
Qanunla maddən n məzmunu dəy şd r rlərək aşa-
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ğıdakı redaks yada ver lm şd : dövlət xad m n  və 
ya ct ma  xad m , yaxud hak m yyət nümayən-
dəs n  s yas  n yyətlərlə öldürmə. 1996-cı l 29 
mayda sə maddən n d spoz syasına “xar c  döv-
lət n nümayəndəs ” sözlər  əlavə ed lərək aşağı-
dakı redaks yada ver lm şd : dövlət xad m n  və 
ya ct ma  xad m , yaxud hak m yyət nümayən-
dəs n , habelə xar c  dövlət n nümayəndəs n  s -
yas  n yyətlərlə öldürmə. 

Azərbaycan Respubl kasının terror zmə qarşı 
mübar zəs n n dax l  hüquq  bazasını  “Terror-
çuluğa qarşı mübar zə haqqında” Azərbaycan 
Respubl kasın n qanunu təşk l ed r. Qanunun 
preambula h ssəs ndə qeyd olunur k , bu qanun 
Azərbaycan Respubl kasında terrorçuluğa qarşı 
mübar zən n huquq  və təşk lat  əsaslarını müəy-
yən ed r, terrorçuluq əleyh nə mübar zən n həyata 
keç rən dövlət orqanlarının fəal yyət n  əlaqələn-
d r r, habelə həm n orqanıların və vətəndaşların 
hüquq və vəz fələr n  təsb t ed r və  terrorçuluğa 
aşağıdakı k m  anlayış ver r: Terrorçuluq- ct ma  
təhlükəs zl y  pozmaq, əhal  arasında vah mə ya-
ratmaq, yaxud dövlət hak m yyət orqanları və ya 
beynəlxalq təşk latlar tərəf ndən qərar qəbul ed l-
məs nə təs r göstərmək məqsəd lə nsanların hə-
lak olması, onların sağlamlığına zərər vurulması, 
əhəm yyətl  əmlak z yanı vurulması və ya başqa 
ct ma  təhlükəl  nət cələr n baş verməs  təhlükə-

s  yaradan partlayış, yanğın və ya d gər hərəkətlər 
törətmə, habelə həm n məqsədlə bu cür hərəkət-
lər n törəd ləcəy   lə hədələməd r (5).

Rus ya Federas yasının “Terror zmlə mübar zə 
haqqında” Federal Qanununda sə terror zm n an-
layışı daha gen şd r. Bu qanunun 3-cü maddəs nə 
əsasən terror zm ded kdə, f z k  və hüquq  şəxs-
lərə qarşı zorakılıq tətb q ətmə və zorakılıq tətb q 
etmə təhlükəs , mülk yyət və d gər madd  obyekt-
lər n məhv ed lməs  (zərər yet r lməs ) və məhv 
ed lməs  təhlükəs  (zərər yet r lməs  təhlükəs ), 
nsanın ölüm təhlükəs , böyük m qdarda madd  

z yanın vurulması və ya d gər ct ma  təhlükən n 
ortaya çıxması, ct ma  təhlükəs zl y n pozulması, 
əhal n n vah məyə salınması və ya qorxudulması 
və ya terrorçular üçün əlver şl  qərarların çıxarıl-
ması və onların qeyr -qanun  maraqlarının təm n 
olunması məqsəd lə hak m yyət orqanlarına təz-
y q, bu və ya d gər  s yas  və ya dövlət fəal y-

yət  lə məşğul olan rəsm  və ya ct ma  xad m n 
fəal yyət n n dayandırılması və ya bu fəal yyətə 
görə q sas almaq üçün ed lən su -qəsd cəhdlər , 
mühar bəyə təhr k və ya beynəlxalq münas bətlə-
r n gərg nləşməs  məqsəd lə beynəlxalq toxunul-
mazlıq hüququ olan xar c  ölkə təms lç s nə və 
ya beynəlxalq təşk latın əməkdaşlarına həmç n n 
beynəlxalq toxunulmazlıq hüququ olan şəxslər n 
şlətd y  t k l lərə və st fadə etd klər  nəql yyat 

vas tələr nə ed lən hücum başa düşülür. 
Azərbaycan Rspubl kasının 1999-cu l C -

nayət Məcəlləs n n İct ma  təhlükəs zl k və c-
t ma  qayda əleyh nə olan c nayətlər bölməs nə 
məzmununa görə terror aktından fərqlənən Ter-
rorçuluq adlı 214-cü maddə dax l ed ld . Bu mə-
cəllən n “İct ma  təhlükəs zl k əleyh nə olan c -
nayətlər” fəsl n n mövqey nə görə terrorçuluq, 
adamları g rov götürmə, terror aktı barədə b lə-
b lə yalan məlumat vermə, müxtəl f növ c nayət-
kar b rl klər yaratma, kütləv  xt şaş, xul qanlıq 
və s. k m  cəzlandırılmalı olan əməllər sos al təh-
lükə mənbələr nə a d olunmalıdır. Əlbəttə, pr n-
s p et barı lə şəxs n stən lən ct ma  təhlükəl  
davranışı ant sos al xarakter daşıyır. Lak n, bu 
halda söhbət yalnız şəxslər n qeyr -müəyyən da-
rəs nə zərər vura b lən və öz-özlüyündə yüksək 

təhlükə mənbəy  olan predmetlərdən st fadə et-
mən n eht yatlılıq qaydalarını pozma lə bağlı ol-
mayan c nayətkar davranış barəs ndə ged r (11, 
s.369; 7 s.411).

Azərbaycan Rspubl kasının 1999-cu l C -
nayət Məcəlləs n n 214-cü maddəs n n d spoz s-
yasına görə terrorçuluq ded kdə, adamların həlak 
olması, əhəm yyətl  əmlak z yanının vurulması, 
habelə başqa ağır nət cələr n baş verməs  təh-
lükəs  törədən partlayışların, yanğınların və ya 
d gər hərəkətlər n ed lməs , bu hərəkətlər ct ma  
təhlükəs zl y  pozmaq, əhal n  qorxutmaq, yaxud 
tələb nə əsasən hak m yyət orqanlarının qərar qə-
bul etməs nə təs r göstərmək məqsəd lə, habelə 
həm n məqsədlə bu hərəkətlər n ed lməs  hədəs  
lə törəd lməs  başa düşülürdü (3, m.214). 

C nayət Məcəlləs n n 214-cü maddəs nə 17 
may 2002-c  l tar xdə dəy ş kl k ed lərək aşağı-
dakı redaks yada ver lm şd : Terrorçuluq ct ma  
təhlükəs zl y  pozmaq, əhal  arasında vah mə 
yaratmaq, yaxud dövlət hak m yyət orqanları və 
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ya beynəlxalq təşk latlar tərəf ndən qərar qəbul 
ed lməs nə təs r göstərmək məqsəd lə nsanların 
həlak olması, onların sağlamlığına zərər vurul-
ması, əhəm yyətl  əmlak z yanının vurulması və 
ya başqa ct ma  təhlükəl  nət cələr n baş verməs  
təhlükəs  yaradan partlayış, yanğın və ya d gər 
hərəkətlər törətmə, habelə həm n məqsədlə bu 
cür hərəkətlər n törəd ləcəy  lə hədələməd r (2, 
m.214). 

Son llərdə terrorçuluğun xüsus lə ağır forma-
ları gen ş yayılmışdır. Terrorçuluğun son dövrlər-
də xüsus lə ağır formalarının meydana gəlməs  
ona qarşı cəza s yasət n n sərtləşməs n  labüd 
ed r. Bu və d gər səbəblərə görə terrorçuluğun 
qarşısını almaq üçün xüsus  tədb rlər n hazırlan-
ması və günahkarların cəzalandırılması mütləq-
d r. Bu əməl  törədənlərə qarşı tətb q ed lən cəza 
c nayət qanunver c l y  lə tənz mlən r. 

Yuxarda qeyd ed lən səbəblərdən dolayı Azər-
baycan Respubl kasının 14 aprel 2014-cü l, 919-
IVQD tar xl  Qanunu lə C nayət Məcəllləs nə 
terrorçuluğun yen  formaları-beynəlxalq tədb r n 
keç r ld y  vaxt və ya kütləv  tədb r n keç r ld y  
yerdə törəd lməs  (214.2.5.) və 28 oktyabr 2016-
cı l tar xl  365-VQD nömrəl  qanunla d n  düş-
mənç l k, d n  rad kal zm və d n  fanat zm zəm -
n n törəd lməs  (214.2.6) əlavə ed lm şd r. Eyn  
zamanda bu c nayət əməl nə görə sanks ya sərt-
ləşd r lm ş, 214.1-c  maddəyə görə tətb q ed lən 
azadlıqdan məhrumetmə cəzasının m n mum 
hədd  beş ldən səkk z lə, yuxarı hədd  sə səkk z 
ldən on k  lədək artırılmış, 214.2-c  maddəyə 

görə əmlakı müsad rə olunmaqla on ldən on beş 
lədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası 

və ya ən ağır cəza olan ömürlük azadlıqdan məh-
rum etmə cəzası müəyyən ed lm şd r. 

Azərbaycan Respubl kasının 2015-c  l 20 
oktyabr tar xl  Qanunla sə 214-cü maddəyə “d -
gər hərəkətlər” sözlər ndən sonra “(terror aktı)” 
sözlər  əlavə ed lm ş və maddə aşağıdakı re-

daks yada ver lm şd r: Terrorçuluq, yən  ct ma  
təhlükəs zl y  pozmaq, əhal  arasında vah mə 
yaratmaq, yaxud dövlət hak m yyət orqanları və 
ya beynəlxalq təşk latlar tərəf ndən qərar qəbul 
ed lməs nə təs r göstərmək məqsəd lə nsanların 
həlak olması, onların sağlamlığına zərər vurul-
ması, əhəm yyətl  əmlak z yanının vurluması və 
ya başqa ct ma  təhlükəl  nət cələr n baş vermə-
s  təhlükəs  yaradan partlayış, yanğın və ya d -
gər hərəkətlər (terror aktı) törətmə, habelə həm n 
məqsədlə bu cür hərəkətlər n törəd ləcəy  lə hə-
dələməd r (1, m.214).

Azərbaycan Respubl kası terorçuluqla c nayət 
hüquq  mübar zə aparmaqla paralel, eyn  zaman-
da üzv olduğu b r sıra beynəlxalq təşk latlarla d -
gər sahələrdə əməkdaşlığı və fəal yyət n n d gər 
növlər n  əhatə edən sənədlərlə yanaşı terror zmə 
a d olan sənədlər  də mzalamış və terror zmə 
qarşı mübar zə aparan beynəlxalq b rl y n akt v 
üzvlər ndən b r nə çevr lm şd r. Azərbaycan Res-
publ kası həmç n n b r sıra dövlətlərlə mzala-
dığı k tərəfl  müqav lələr çərç vəs ndə terror z-
mə qarşı mübar zə  aparır. Bu müqav lələrə 29 
yun 1995-c  ldə mzalanmış Azərbaycan  Res-

publ kası  lə Bolqarıstan Respubl kası arasında 
dostluq müqav lələr  və əməkdaşlıq haqqında 
müqav lələr , 22 dekabr 1995-c  ldə mzalanmış 
Azərbaycan Respubl kası və AFR arasında mü-
nas bətlər n əsasları haqqında bəyanatı, 27 mart 
1996-c  ldə mzalanmış Azərbaycan  Respub-
l kası  lə Rumun ya arasında dostluq və əmək-
daşlıq haqqında muqav lələr , 30 yun 1998-c  
ldə Bakı şəhər ndə mzalanmış Azərbaycan və 

Rumun ya arasında dostluq münas bətlər n n və 
tərəfdaşlığın nk şafı haqqındakı Bəyannamən , 
5 may 1997-c  ldə mzalanmış Azərbaycan Res-
publ kası və Turk yə arasında sərhəd məsələlər  
və anlaşılmazlıqların həll  haqqında  saz ş  və s. 
göstərmək olar. 
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Эмин  Нагиев  
ОБ ИСТОРИИ ТЕРРОРА 

 РЕЗЮМЕ

Статья посвящается истории Террора, терроризма. В начале статьи  дается краткое понятие 
террора. Затем  по хронологии анализируется понятие террора, начиная с советского периода 
до настоящего времени. В статье показывается отношение к дополнениям и изменениям, сде-
ланным в Уголовный Кодекс в связи с санкциями и понятием террора. 

Emin Naghiyev 
ABOUT THE HISTORY OF TERRORISM 

SUMMARY

The article is dedicated to the history of terrorism. The article initially gives a brief overview of 
terrorism. Then analyses the chronological description of terrorism from the Soviet period to the 
present time. The article also expresses the attitude to the additions and amendments to the Criminal 
Code concerning the defi nition of terrorism and sanctions.
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Фундаментальные международные 
акты по правам человека понима-
ют правосудие как специфический 

вид деятельности компетентных судебных ор-
ганов, которая имеет целью восстановление и 
защиту нарушенных прав и свобод человека. 
Например, Всеобщая декларация прав челове-
ка, принятая и провозглашенная резолюцией 
217 A (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 
декабря 1948 года, определяет, что каждый че-
ловек имеет право на эффективное восстанов-
ление в правах компетентными национальны-
ми судами в случаях нарушения его основных 
прав, предоставленных ему конституцией 
или законом (ст. 8). Международный пакт о 
гражданских и политических правах провоз-
глашает необходимость обеспечить, чтобы 
право на правовую защиту для любого лица, 
требующего такой защиты, устанавливалось 
компетентными судебными, административ-
ными или законодательными властями или 
любым другим компетентным органом, пред-
усмотренным правовой системой государства 
(ч. 3 ст.2). Конвенция о защите прав человека 
и основных свобод гарантирует, что каждый 
имеет право на справедливое и публичное раз-
бирательство дела в разумный срок независи-

мым и беспристрастным судом, созданным на 
основании закона, который решит спор о его 
гражданских правах и обязанностях или уста-
новит обоснованность выдвинутого против 
него уголовного обвинения (ст. 6).

Уголовное конвенция о борьбе с коррупци-
ей (ETS 173), ратифицирована Законом Укра-
ины № 252-V от 18.10.2006 года, к термину 
«судья» относит и прокурора, а лиц, сообща-
ющих о преступлениях, или иным образом со-
трудничают с органами следствия и преследо-
вания, называет «помощниками правосудия» 
[9].

 Статья 25 Конвенции Организации Объ-
единенных Наций против коррупции, рати-
фицирована Законом Украины № 251-V от 
18.10.2006 года, к деяниям по воспрепятство-
ванию осуществления правосудия относит:

применение физической силы, угроз или 
запугивания, или обещание, предложение 
или предоставление неправомерного преи-
мущества с целью склонения к даче ложных 
показаний или вмешательства в процесс дачи 
показаний или представления доказательств в 
ходе производства в связи с совершением пре-
ступлений;

применение физической силы, угроз или 
запугивания с целью вмешательства в вы-
полнение должностных обязанностей долж-
ностным лицом судебных или правоохрани-
тельных органов в ходе производства в связи 
с совершением преступлений, охватываемых 
настоящей Конвенцией.

В то же время, подчеркнуто, что государ-
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 Докторант отдела «проблем уголовного права, криминологии и судоустройства» 
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ства-участники могут иметь законодатель-
ство, обеспечивающее защиту других катего-
рий государственных должностных лиц [6].

Законодательство Украины, несмотря на 
большое количество нормативных и судеб-
ных актов, касающихся реализации правосу-
дия, не определяет понятие правосудия. Так, 
правосудию посвящен раздел VIII Конститу-
ции Украины (имеющий аналогичное назва-
ние). Однако, первая же статья этого разде-
ла, не раскрывая понятие правосудия, сразу 
предоставляет характеристику процесса его 
реализации. Согласно Конституции, правосу-
дие в Украине осуществляют исключительно 
суды. Делегирование функций судов, а также 
присвоение этих функций другими органами 
или должностными лицами не допускается. 
Юрисдикция судов распространяется на лю-
бой юридический спор и любое уголовное 
обвинение (статья 124). Правосудие осущест-
вляют судьи. В определенных законом слу-
чаях правосудие осуществляется с участием 
присяжных (статья 127). Основными принци-
пами судопроизводства являются равенство 
всех участников судебного процесса перед 
законом и судом; состязательность сторон и 
свобода в предоставлении ими суду своих до-
казательств и в доказывании перед судом их 
убедительности; обеспечение обвиняемому 
права на защиту; гласность судебного процес-
са и его полная фиксация техническими сред-
ствами; разумные сроки рассмотрения дела 
судом; обеспечения права на апелляционный 
пересмотр дела и в определенных законом 
случаях – на кассационное обжалование су-
дебного решения; обязательность судебного 
решения (статья 129). Обращает внимание, 
что Основной Закон Украины не содержит 
четкого разграничения понятий «правосудие» 
и «судопроизводство», не раскрывает цели и 
роли правосудия.

После внесенных в Основной Закон в 2016 
году изменений, в Украине начала действо-
вать Высший совет правосудия. Назначение 
этого органа законодатель видит в обеспече-
нии независимости судебной власти, ее функ-
ционирования на основе ответственности, 

подотчетности перед обществом, формиро-
вании добродетельного и высокопрофесси-
онального корпуса судей, соблюдения норм 
Конституции и законов Украины, а также про-
фессиональной этики в деятельности судей и 
прокуроров [2].

Ближе к раскрытию правовой природы 
правосудия и его назначения подходит Закон 
Украины «О судоустройстве и статусе судей». 
Нормы этого Закона отмечают, что суд, осу-
ществляя правосудие на принципах верхо-
венства права, обеспечивает каждому право 
на справедливый суд и уважение к другим 
правам и свободам, гарантированным Кон-
ституцией и законами Украины, а также меж-
дународными договорами, согласие на обяза-
тельность которых предоставлено Верховной 
Радой Украины. Каждому гарантируется за-
щита его прав, свобод и интересов в разум-
ные сроки независимым, беспристрастным и 
справедливым судом, образованным согласно 
закону. В статье 5 этого Закона содержится 
намек на соотношение правосудия и судопро-
изводства: правосудие в Украине осуществля-
ется исключительно судами и в соответствии 
с определенными законом процедур судопро-
изводства [3].

Заметим, что ранее категории правосудия 
и судопроизводство были четко разграничены 
законодателем в Законе Украины от 07.02.2002 
года № 3018-III «О судоустройстве Украины». 
Часть 2 статьи 1 настоящего Закона опреде-
ляла, что судебная власть реализуется путем 
осуществления правосудия в форме граждан-
ского, хозяйственного, административного, 
уголовного, а также конституционного судо-
производства. Судопроизводство осущест-
вляется Конституционным Судом Украины и 
судами общей юрисдикции. Из приведенной 
правовой нормы очевидно следует, что судо-
производство является формой правосудия, 
которое одновременно является способом 
реализации судебной власти. Подтверждение 
правильности такого вывода находим в ре-
шении Конституционного Суда Украины от 
07.05.2002 года № 8-рп / 2002: «Правосудие 
осуществляется исключительно судами в со-
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ответствующих формах, в том числе путем 
конституционного судопроизводства» (абзац 2 
пункта 3). Однако, названный Закон Украины 
утратил силу на основании Закона Украины 
от 07.07.2010 № 2453-VI «О судоустройстве 
и статусе судей» (последний также утратил 
силу на основании выше изложенного Закона 
Украины «О судоустройстве и статусе судей» 
от 2 июня 2016 № 1402-VIII).

Из анализа положений процессуальных ко-
дексов Украины цель и сущность правосудия 
становится более очевидными. Так, соглас-
но Гражданскому процессуальному кодексу 
Украины, осуществляя правосудие, суд защи-
щает права, свободы и интересы физических 
лиц, права и интересы юридических лиц, го-
сударственные и общественные интересы 
способом, определенным законами Украины 
[21].

Уголовный процессуальный кодекс Украи-
ны гарантирует каждому право на справедли-
вое рассмотрение и решение дела в разумные 
сроки независимым и беспристрастным су-
дом, созданным на основании закона [10].

Правосудие по административным делам 
осуществляется административными судами. 
Задачей административного судопроизвод-
ства является защита прав, свобод и интере-
сов физических лиц, прав и интересов юри-
дических лиц в сфере публично-правовых 
отношений от нарушений со стороны органов 
государственной власти, органов местного са-
моуправления, их должностных и служебных 
лиц, других субъектов при осуществлении 
ими властных управленческих функций на 
основе законодательства, в том числе на вы-
полнение делегированных полномочий путем 
справедливого, непредвзятого и своевремен-
ного рассмотрения административных дел [5].

Содержание приведенных правовых норм 
свидетельствует о том, что правосудие явля-
ется специфической, не свойственной любо-
му другому органу, деятельностью суда, це-
лью которой является защита прав, свобод и 
интересов человека. В то же время, такая де-
ятельность происходит в определенной зако-
ном процессуальной форме, а ее результатом 

должно быть справедливое и законное судеб-
ное решение. Такой вывод вполне корреспон-
дируется с позицией Конституционного Суда 
Украины, который определил, что «Судебную 
защиту прав и свобод человека и гражданина 
необходимо рассматривать как вид государ-
ственной защиты прав и свобод человека и 
гражданина. И именно государство берет на 
себя такуюобязанность в соответствии с ча-
стью второй статьи 55 Конституции Украины. 
Право на судебную защиту предполагает и 
конкретные гарантии эффективного восста-
новления в правах путем осуществления пра-
восудия» [13]. В дальнейшем, Конституцион-
ный Суд подчеркнул, что правосудие по своей 
сути признается таковым лишь при условии, 
что оно отвечает требованиям справедливости 
и обеспечивает эффективное восстановление 
в правах [14]. Относительно исключительной 
компетенции суда на осуществление правосу-
дия, Конституционный Суд высказался не ме-
нее четко: «Правосудие – это самостоятельная 
отрасль государственной деятельности, кото-
рую суды осуществляют путем рассмотрения 
и разрешения в судебных заседаниях в осо-
бой, установленной законом процессуальной 
форме гражданских, уголовных и других дел. 
Правосудие в Украине осуществляется ис-
ключительно судами» [17].

Такие органы и учреждения, как третейские 
суды и Международный коммерческий арби-
тражный суд при Торгово-промышленной па-
лате Украины, не осуществляют правосудие в 
контексте статьи 124 Конституции Украины, 
их решения не являются актами правосудия, 
а сами они не входят в систему судов общей 
юрисдикции. Третейское разбирательство 
не является правосудием, а решения третей-
ских судов только актами негосударственной 
юрисдикционной деятельности по решению 
споров сторон в сфере гражданских и хозяй-
ственных отношений [19].

При этом, Конституционный Суд отметил, 
что суд, осуществляя правосудие, обеспечи-
вает защиту гарантированных Конституцией 
Украины и законами Украины прав и свобод 
человека и гражданина, прав и законных ин-
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тересов юридических лиц, интересов обще-
ства и государства.

Развивая этот тезис, Конституционный Суд 
отмечает, что суды осуществляют правосудие 
в целях обеспечения защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, прав и законных инте-
ресов юридических лиц, интересов общества 
и государства. Вынесение судом законного, 
обоснованного и справедливого решения не-
возможно без проведения им всестороннего, 
полного, объективного исследования всех об-
стоятельств дела. При этом судебное решение 
должно базироваться на принципах верховен-
ства права, беспристрастности, независимо-
сти, состязательности сторон и равенства всех 
участников судебного процесса [15].

В то же время, разъясняя понятие судопро-
изводства, Конституционный Суд отмечает, 
что по своему содержанию судопроизводство 
включает в себя, в частности, подсудность, то 
есть установление полномочий суда системы 
судов общей юрисдикции и процессуальных 
сроков, сроков обращения, обжалования в 
суде решений, действий или бездействия ор-
ганов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, должностных и слу-
жебных лиц [16].

Действующая Стратегия реформирования 
судоустройства, судопроизводства и смежных 
правовых институтов на 2015-2020 годы, одо-
бренная Указом Президента Украины от 20 
мая 2015 № 276/2015, понимает правосудие 
в широком смысле. В частности, Стратегией 
к понятию «система правосудия» отнесены, 
кроме собственно судов, системы правовой 
помощи, выполнения судебных решений, 
прокуратуры и уголовной юстиции. Обращает 
внимание, что согласно Стратегии, судебная 
система Украины и смежные правовые инсти-
туты существуют для защиты прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина, 
прав и законных интересов юридических лиц, 
интересов государства путем своевременного, 
эффективного и справедливого решения пра-
вовых споров на основе верховенства права 
[18].

Убеждены, что законодательный пробел 

должен быть устранен, и понятие «правосу-
дие» должно найти свое нормативное закре-
пление. Подчеркиваем, что необходимость 
единого доктринального и законодательного 
определения понятия «правосудие» обуслов-
ленапрактической необходимостью. В част-
ности, при рассмотрении уголовных дел о 
привлечении судей к ответственности за вы-
несение заведомо неправосудного решения, 
возникает вопрос, какое именно судебное 
решение следует считать «неправосудным». 
Понятие неправосудного судебного решения 
очевидно вытекает из самого понятия и пра-
вовой природы правосудия.

Понятие «неправосудного» решение суда 
законодательством не раскрыто. В то же вре-
мя, согласно требованиям процессуального 
закона, судебное решение должно быть закон-
ным и обоснованным. Исходя из этого, суду 
не достаточно только принять решение по су-
ществу спора, но в результате изучения мате-
риалов дела и исследования представленных 
сторонами доказательств, логично обосновать 
свои выводы и мотивированно изложить их в 
решении. Это является важным также учиты-
вая существование вышестоящих судебных 
инстанций и конституционного права челове-
ка на обжалование судебного решения. В слу-
чае немотивированного изложения судебного 
решения и его резолютивной части, оценить 
его правомерность и справедливость невоз-
можно.

Косвенно суды высших инстанций разделя-
ют позицию, что целью правосудия является 
справедливое рассмотрение спора, и исходя из 
этого только справедливое судебное решение 
является правосудным. Например, Верховный 
Суд Украины в постановлении от 20.11.2014 
по делу № 5-24кс14 отмечает, что «неправо-
судное судебное решение», вынесенное во-
преки материальному или процессуальному 
закону и (или) фактическим обстоятельствам, 
установленным по делу, по своей сути не мо-
жет быть и не является актом правосудия.

Судья Высшего специализированного суда 
Украины по рассмотрению гражданских и 
уголовных дел Н.Д. Квасневская убеждена, 
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что результатом неправосудности является 
несоответствие судебного акта (приговора, 
решения, определения, постановления) не 
только фактическим обстоятельствам дела, но 
и существующим в обществе представлениям 
о справедливости и законности [4; 64].

Профессор М.А. Погорецкий подчеркива-
ет, что правосудное судебное решение должно 
соответствовать стандартам законности, обо-
снованности, мотивированности, справедли-
вости, разумности и своевременности. В том 
случае, когда судебное решение не соответ-
ствует одному из указанных стандартов, оно 
является неправосудным [12; 227].

Настоятельная необходимость осознания 
сути правосудия, и как следствие, содержания 
понятия неправосудного судебного решения, 
доказывается, в частности, представлением 
Верховного Суда Украины в Конституцион-
ный Суд Украины относительно официаль-
ного толкования слов «как неправосудного», 
в аспекте соотношения понятий «неправосуд-
ность», «незаконность», «необоснованность» 
(одобрено постановлением Пленума ВСУ № 
31 от 26.12.2016 года). В представлении Вер-
ховный Суд отмечает, что для практическо-
го применения понятия «неправосудное ре-
шение» необходимо выяснение содержания 
понятия «правосудность», что не раскрыто 
ни одним законодательным актом Украины. 
К сожалению, Конституционный Суд Укра-
ины постановлением от 29.05.2017 года № 
9-у/2017 по делу 2-4/2017 отказал в открытии 
производства по указанному представлению. 
Поэтому понятие неправосудного судебного 
решения, как такового, что вытекает из самой 
сути правосудия и формы его реализации, 
остается научно дискуссионным, и законода-
тельно не определенным.

Действующее законодательство Азербайд-
жанской республики полно раскрывает цель 
правосудия, его основные принципы и прин-
ципы, однако не приводит четкого определе-
ния понятия «правосудие» и использует его 
как тождественное понятию «судопроизвод-
ство».

В частности, Конституция Азербайджан-

ской республики использует понятие «право-
судие» и «судопроизводство» как синонимы, 
а нормы, регулирующие порядок их осущест-
вления, отражены в разделе VII «Судебная 
власть». Согласно Основному Закону Азер-
байджанской республики, правосудие являет-
ся средством осуществления судебной власти. 
При этом, судебная власть реализуется путем 
конституционного, гражданского и уголовно-
го судопроизводства, а также других форм, 
предусмотренных законом. Обращает на себя 
внимание норма статьи 125 Конституции, ко-
торая обязывает судопроизводство обеспечи-
вать установление истины.

Тождественное использование законодате-
лем Азербайджанской республики понятий 
«правосудие» и «судопроизводство» четко 
прослеживается в статье 127 Конституции 
«Независимость судей, основные принципы 
и условия осуществления правосудия». Ука-
занная норма гарантирует, что судьи рассма-
тривают дела беспристрастно, справедливо, 
соблюдая юридическое равенство сторон, на 
основе фактов и в соответствии с законом. 
Закрепляя запрет прямого или косвенного 
ограничения, незаконного влияния, угрозы и 
вмешательство в деятельность суда, а также 
принципы гласности, состязательности, ис-
пользование государственного языка или язы-
ка населения, составляющего большинство 
в соответствующей местности, законодатель 
использует понятие «судопроизводство». В то 
же время, эта же правовая норма гарантиру-
ет осуществление правосудия на основе рав-
ноправия граждан перед законом и судом, а 
также с соблюдением принципа презумпции 
невиновности [7].

Процессуальное законодательство Азер-
байджанской республики, также не раскры-
вая понятие «правосудие», но не отделяя его 
от «судопроизводства», указывает на то, что 
задачей судопроизводства является судебное 
подтверждение прав и интересов каждого 
физического и юридического лица, гаранти-
рованных Конституцией и другими норма-
тивно-правовыми актами Азербайджанской 
республики. Гражданское судопроизводство, 
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в частности, способствует торжеству закон-
ности и общественного порядка, воспитанию 
граждан в духе неуклонного уважения к зако-
ну [20].

Уголовное процессуальное законодатель-
ство Азербайджанской республики, по срав-
нению с УПК Украины, чаще использует 
понятие «правосудие» в контексте закрепле-
ния основных принципов, принципов и пра-
вил рассмотрения уголовных дел. Например, 
статья 27 Уголовно-процессуального кодекса 
Азербайджанской республики закрепляет, что 
правосудие по уголовным делам во всех су-
дах осуществляется гласно, за исключением 
случаев охраны предусмотренных настоящим 
Кодексом государственных, профессиональ-
ных и коммерческих тайн, а также личных и 
семейных тайн граждан.

В соответствии со статьей 28 УПК Азер-
байджанской республики, судья не может 
участвовать в осуществлении правосудия 
по уголовному делу, если имеет прямую или 
косвенную заинтересованность в исходе уго-
ловного процесса. Недопустимо самовольное 
изменение правил отправления правосудия 
для отдельных дел и лиц, а также при опреде-
ленных условиях или на какой-то период вре-
мени. В то же время, согласно этой же статье, 
судьи при осуществлении уголовного судо-
производства не могут отстаивать любые дру-
гие интересы, кроме интересов закона [11]. 
Зато, аналогичные по содержанию нормы 
Уголовного процессуального кодекса Украи-
ны используют понятие «судопроизводство» 
или «производство по делу».

Профильный Закон Азербайджанской ре-
спублики «О судах и судьях» определяет, что 
деятельность судов Азербайджанской Респу-
блики направлена только на осуществление 
правосудия и в установленных законодатель-
ством случаях и порядке – судебного надзо-
ра. Закреплена законом и цель правосудия, а 
именно: защита прав человека и гражданские 
права и свободы, закрепленные в Конститу-
ции Азербайджанской Республики, прав и за-
конных интересов всех предприятий, учреж-
дений и организаций независимо от их формы 

собственности, прав политических партий, 
общественных объединений, других юриди-
ческих лиц от любого посягательства и нару-
шений закона.

Подобно Конституции Азербайджанской 
республики, Закон «О судах и судьях» не 
приводит дефиниции правосудия и не раз-
граничивает его с судопроизводством. Так, 
глава II Закона «Основные положения пра-
восудия» устанавливает, что правосудие в 
Азербайджанской Республике осуществляет-
ся на основе равноправия каждого человека 
перед законом и судом независимо от расы, 
национальности, религии, языка, пола, про-
исхождения, имущественного и служебного 
положения, убеждений, принадлежности к 
политическим партиям, профсоюзам и другим 
общественным объединениям. Правосудие 
осуществляется с обеспечением независимо-
сти судей, без какого-либо ограничения, на 
основе фактов, беспристрастно, справедливо 
и в соответствии с законами. При осуществле-
нии правосудия обеспечивается соблюдение 
принципа презумпции невиновности. В то же 
время, принципы гласности, состязательно-
сти и недопустимости ограничения в любой 
форме прав лиц, не владеющих языком, на 
котором ведется судебное разбирательство, 
закреплены в контексте понятия «судопроиз-
водство» [1].

Таким образом, нами установлено, что ни 
международные правовые акты, ни действую-
щие законодательные акты Украины и Азер-
байджанской республики не содержат четкого 
определения понятия «правосудие». В то же 
время, для надлежащего правоприменения и 
недопущения неверного толкования правовых 
норм, имеющих предметом регулирования 
деятельность по осуществлению правосудия, 
считаем необходимым разработать единое ле-
гальное определение этого понятия. Разработ-
ка дефиниции «правосудие» станет возмож-
ной в результате основательного научного 
исследования правовой природы правосудия, 
его цели, задач и форм реализации.
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Vüsal Əhmədov
Xülasə

Məqalə “ədalət mühak məs ” anlayışının qanunver c l kdə təsb t  problem nə həsr olunmuşdur. 
Müəll f Ukrayna və Azərbaycan Respubl kaları mövcud normat v-hüquq  aktlarını araşdırır və ədalət 
mühak məs n n qanunver c l kdə əsaslı tər f n n olmamasına d qqət yet r r. Bundan əlavə, ədalət mü-
hak məs nə a d olan beynəlxalq hüquq  aktları və onun həyata keç r lməs n n qarşısını alan qanunsuz 
manelər  anal z ed r. Müəll f ədalət mühak məs  anlayışının qanunver c l k təfs r n n hazırlanması və 
seç lm ş mövzu üzər ndə sonrakı araşdırmaların aparılmasının vac bl y  nət cəs nə gəlm şd r.

Vusal Ahmedov
Summary

The art cle s devoted to the problems of leg slat ve consol dat on of the concept of “just ce”. The 
author exam nes the current normat ve legal acts of Ukra ne and the Republ c of Azerba jan and em-
phas zes the lack of a legal def n t on of just ce. In add t on, nternat onal legal nstruments deal ng 
w th just ce and counteract ng the unlawful nterference w th ts mplementat on are be ng analyzed. 
The author concludes that t s necessary to further study the chosen subject and develop a legal def -
n t on of the concept of just ce.

Вусал Ахмедов
Резюме

Стаття присвячена проблематиці законодавчого закріплення поняття «правосуддя». Автор 
досліджує діючі нормативно-правові акти України та Азербайджанської республіки та акцен-
тує увагу на відсутності законодавчої дефініції правосуддя. Окрім цього, аналізуються міжна-
родно-правові акти, які стосуються правосуддя та протидії протиправному перешкоджанню 
його здійснення. Автор доходить висновку про необхідність подальшого дослідження обраної 
тематики і розробки законодавчого визначення поняття правосуддя.
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Açar sözlər: Demokratiya, xalq hakimiyyəti, 
elektron sistem, konstitusiya, suverenlik.

Ключевые слова: Демократия, 
народовластие, электронная система, 
конституция, суверенитет.

Keywords:  Democracy, people power , elec-
tronic system, constitution, sovereignty.

Müas r d l m zdə ən gen ş yayılmış 
term nlərdən b r  demokrat yadır. 
Ant k dünyada yaranan və 2500 

ldən çox tar x  olan “demokrat ya” term n  bu 
gün ct ma  həyatın müxtəl f sahələr ndə st fadə 
olunan sos al varlıqdır. Hətta  cəm yyət n ct ma , 
bəd  f kr n n və zövqünün formalaşmasında mü-
hüm rol oynayan ncəsənət əsərlər n n demok-
rat kl y  barədə yanaşmalara da rast gəl n r. Bu 
məfhumun semant kasında f k r plüral zm n n 
mövcudluğuna baxmayaraq müas r s yas  leks -
konda demokrat ya daha çox ümumbəşər  dəyər-
lər s stem nə əsaslanan deal ct ma  quruluş və 
ona uyğun dünyagörüşüdür.

S yas  və hüquq  təl mlər tar x  elm n n müla-
h zələr nə görə qəd m və zəng n tar xə mal k olan 
demokrat ya term n  mütərəqq  nk şaf yolu keç-
m şd r. Lak n d alekt ka təl m nə əsasən nk şaf 
həm şə b r keyf yyət vəz yyət n n başqası lə əvəz 
ed lməs , eyn  zamanda nk şafın sonrakı mər-
hələs ndə əvvəlk  mərhələlərdə meydana gələn 
müəyyən xüsus yyətlər n və mexan zmlər n rsən 
qəbul ed lməs n  nəzərdə tutur k , bu da öz növ-
bəs ndə nk şafın ardıcıllığını və mütərəqq l y n  
müəyyən ed r. Əks halda, tərəqq  ümum yyətlə 
mümkün olmazdı.

Bu kontekstdə demokrat ya nəzər yyəs n n də 
tar x ndə keçm ş n d alekt k nk şafına  əsaslanan 
var sl k əlaqəs n  müşah də etmək olar. Belə k , 
hər b r tar x  dövrdə yaranan demokrat ya nəzə-

r yyələr  özlər ndən əvvəl gələn təl mlərə əsasla-
nır, onlardan st fadə ed r, bəzən də tənq d ed r. 
Lak n bütün hallarda bu əlaqə mövcuddur. Bu 
müstəv də bəşər tar x n n müxtəl f dövrlər ndə 
yaranan demokrat ya modellər  konseptual de-
mokrat ya  nəzər yyəs n n məzmununu yen -yen  
mütərəqq  deyalarla zəng nləşd rərək demokra-
t k dövlət quruculuğu yoluna qədəm qoyan və 
onu nk şaf etd rən ölkələrə əvəzs z töhfələr ver-
m şd r.

Müas r dövrdə nformas ya kommun kas ya 
texnolog yalarının sürətl  nk şafı “Elektron de-
mokrat ya” model n n yaranması deyasını elmə 
gət rm şd r.

Ölkəm zdə xalq hak m yyət nə əsaslanan 
modern və çev k darəetmən n təm n ed lməs , 
dövlət orqanlarının fəal yyət ndə şəff afl ığın ar-
tırılması və korrups yaya şəra t yaradan halların 
aradan qaldırılması üçün “Elektron demokrat ya-
nın” yaradılması əsas am llərdən b r d r.

Müas r dünyamızda nformas ya cəm yyət -
n n, demokrat k dövlət n dəyərlər nə əsaslanan 
“Elektron demokrat yaya” nk şaf etm ş ölkələr-
də (ABŞ, Böyük Br tan ya, Fransa və s.) ümum -
l kdə dövlət n fəal yyət n n eff ekt vl y n n artırıl-
masına yönəlm ş b r konseps ya k m  baxılır.

“Elektron demokrat ya” - müas r nformas ya 
texnolog yalarından st fadə etməklə xalq hak -
m yyət n n həyata keç r lməs ndə, ölkə vətən-
daşlarının dövlət n darə olunmasında səmərəl  
şt rakına, dövlət qurumları tərəf ndən ölkə əra-

z s ndə yaşayan bütün vətəndaşlara, hüquq  və 
f z k  şəxslərə, xar c  vətəndaşlara və vətəndaşlı-
ğı olmayan şəxslərə nformas ya və elektron x d-
mətlər n göstər lməs nə şəra t yaradır.

Yaradılan  mkanların əsas məqsəd  xalq darə-
ç l y n n səmərəl l y n  artırmaq, sos al x dmət 
təm natında dövlət qulluqçuları və vətəndaşlar 

CEYHUN SÜLEYMANOV
Azərbaycan Respublikası DİN-in Polis Akademiyasının “Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi” 
kafedrasının rəisi polis polkovniki, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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arasında olan “məsafən ” azaltmaq, həmç n n, bu 
münas bətlər  sadələşd rmək və şəff afl aşdırmaq-
dır. Dövlət orqanları tərəf ndən elektron x dmət-
lər n gen ş tətb q , onların sayının və keyf yyət n 
artırılması, vətəndaşların x dmətlərdən məmnun-
luğunun yüksəld lməs  bu məqsədə çatmağın 
vas tələr d r. Beynəlxalq təcrübəyə əsasən vətən-
daşların dövlət orqanları lə təmaslarının daha 
münas b şək ldə təşk l  üçün “b r pəncərə” pr n-
s p  əsasında təşk l olunan və dövlət orqanlarının 
göstərd y  elektron x dmətlər n cəmləşd r ld y  
“Elektron Hökumət” portalı elektron demokrat -
yanın tərk b h ssəs d r.

Ölkəm zdə “Elektron demokrat yanın” for-
malaşdırılması beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır və 
Azərbaycan Respubl kası Prez dent n n “Azər-
baycan Respubl kasında rab tə və nformas ya 
texnolog yalarının nk şafı üzrə 2010-2012-c  
llər üçün Dövlət Proqramının (Elektron Azər-

baycan)” təsd q ed lməs  haqqında Sərəncamı, 
“Dövlət orqanlarının elektron x dmətlər göstər-
məs n n təşk l  sahəs ndə bəz  tədb rlər haqqın-
da” 23 may 2011-c  l tar xl  Fərmanı və d gər 
normat v hüquq  aktlarla fəal yyət  üçün hüquq  
baza yaradılmışdır ( 2).

Ölkəm zdə “Elektron Hökumət” portalının 
fəal yyət  əsasən AR Prez dent n n 2013-cü l 5 
fevral tar xl  Fərmanı lə təsd q ed lm ş “Elektron 
Hökumət” portalı haqqında Əsasnamə lə tən-
z mlən r (3).

Bu Əsasnamə “Dövlət orqanlarının və Azər-
baycan Respubl kasının Prez dent  tərəf ndən 
yaradılan publ k hüquq  şəxslər n elektron x d-
mətlər göstərməs n n təşk l  sahəs ndə bəz  təd-
b rlər haqqında” Azərbaycan Respubl kası Pre-
z dent n n 2011-c  l 23 may tar xl  429 nömrəl  
Fərmanının 3.3-cü bənd nə əsasən, Azərbaycan 
Respubl kası Prez dent n n 2010-cu l 11 avqust 
tar xl  1056 nömrəl  Sərəncamı lə təsd q ed l-
m ş “Azərbaycan Respubl kasında rab tə və n-
formas ya texnolog yalarının nk şafı üzrə 2010-
2012-c  llər üçün Dövlət Proqramı”nın (Elektron 
Azərbaycan)” həyata keç r lməs  üzrə Tədb rlər 
Planı”nın 7.2.1-c  yarımbənd ndən rəl  gələn 
vəz fələr n həyata keç r lməs  məqsəd  lə ha-
zırlanmışdır, dövlət orqanlarının və Azərbaycan 
Respubl kasının Prez dent  tərəf ndən yaradılan 

publ k hüquq  şəxslər n (bundan sonra – dövlət 
qurumları) elektron x dmətlər ndən “b r pəncərə” 
pr ns p  əsasında st fadən  təm n edən “Elekt-
ron hökumət” portalının fəal yyət n n təşk l n n 
hüquq , təşk lat  və texnoloj  əsaslarını müəyyən 
ed r (3).

Portal dövlət qurumlarının elektron x dmət-
lər n n mərkəzləşd r lm ş qaydada təqd m olun-
masına, st fadəç lər n onlardan st fadəs nə, döv-
lət qurumlarının portala qoşulmuş nformas ya 
s stemlər və eht yatlarından (məlumat bazaları, 
məlumat-axtarış s stemlər , reyestrlər və d gər 
nformas ya resursları) müvaf q sənədlər barədə 

qanunla müəyyən ed lm ş qaydada nformas ya 
əldə ed lməs nə x dmət ed r.  

Hazırda aparılan təhl l onu göstər r k , portal-
da 35-ə yaxın dövlət qurumu tərəf ndən 200-dən 
çox elektron x dmət st fadəç lərə təqd m ed l b. 
Hər b r dövlət qurumu elektron x dmətlər n  “B r 
pəncərə” pr ns p  əsasında həyata keç r r.

Ölkəm zdə xalq hak m yyət nə əsaslanan 
darəç l y n təşk l ed lməs , dövlət orqanlarının 

fəal yyət n n səmərəl l y n n daha da artırılması, 
şəff afl ığın təm n ed lməs  və bürokrat yanın ara-
dan qaldırılması üçün elektron hökumət n nk -
şafı, təkm lləşd r lməs , elektron x dmətlər n sa-
yının artırılması st qamət ndə tədb rlər təb  k , 
davamlı olmalıdır.

Bu kontekstə mühüm tədb rlərdən b r  də Yerl  
cra hak m yyət  orqanlarında vətəndaş mürac ət-

lər  üzrə vah d elektron nformas ya s stem n n 
yaradılması haqqında AR Prez dent n n Fərma-
nıdır. Bu Fərmanla AR Prez dent  Azərbaycan 
Respubl kasında nformas ya cəm yyət n n nk -
şafına da r 2014-2020-c  llər üçün M ll  Strateg -
yanın 10. 2.4-cü yarımbənd nə uyğun olaraq (bu 
strateg ya AR Prez dent n n 2014-cü l 2 aprel 
Sərəncamı lə təsd qlənm şd r) dövlət orqanların-
da elektron sənəd dövr yyəs n n və vətəndaşların 
mürac ətlər  üzrə kargüzarlığın elektron formada 
aparılmasını təm n etmək məqsəd lə yerl  cra 
hak m yyət  orqanalrında vətəndaşların müra-
c ətlər  üzrə vah d elektron nformas ya s stem -
n n yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu s stem yerl  
cra hak m yyət  orqanlarında vətəndaşların mü-

rac ətlər n n qeyd yyatının aparılmasını, onlara 
da r müxtəl f təhl llər n hazırlanmasını, stat st k 
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məlumatların və hesabatların əldə olunmasını, 
eləcə də mürac ətlər n crasına nəzarət n həyata 
keç r lməs n  təm n ed r.

Ölkəm zdə elektron demokrat yanın forma-
laşması sahəs ndə ən mühüm sənədlərdən b r  
k m  cra hak m yyət  orqanlarının normat v 
hüquq  aktlarının lay hələr n n İKT vas tələr  lə 
ümumxalq müzak rəs nə çıxarılmasını nəzərdə 
tutan Prez dent aktlarıdır.

Azərbaycan Respubl kası Prez dent n n 2011-
c  l 27 yul tar xl  Fərmanı lə təsd q ed lm ş 
İcra hak m yyət  orqanlarının normat v hüquq  
aktlarının hazırlanması və qəbul ed lməs  qay-
dası haqqında Əsasnaməyə görə  Azərbaycan 
Respubl kasının Naz rlər Kab net  və mərkəz  
cra hak m yyət  orqanları tərəf ndən hazırlanmış 

normat v hüquq  aktların lay hələr  (əldə olunma-
sı qanunla məhdudlaşdırılan nformas yaları əks 
etd rən lay hələr st sna olmaqla) razılaşdırılma-
ya göndər ld y  andan “elektron hökumət” por-
talında yerləşd r lməl d r. Portalda yerləşd r lm ş 
normat v hüquq  aktların lay hələr nə da r ver lən 
təkl fl ər məqsədəuyğun hesab ed ld kdə nəzərə 
alınır, məqsədəuyğun hesab ed lməd kdə təkl f  
verən şəxsə bu barədə əsaslandırılmış cavab təq-
d m olunur.

Yuxarıda göstər lən Prez dent n Fərmanının 
crasını təm n etmək məqsəd  lə 25 yun 2012-

c  l tar xdə Azərbaycan Respubl kasının Naz r-
lər Kab net  tərəf ndən Naz rlər Kab net n n və 
mərkəz  cra hak m yyət  orqanlarının hazırla-
dıqları normat v hüquq  aktların lay hələr n n 
“Elektron hökumət” portalında yerləşd r lməs  
Qaydaları təsd q ed lm şd r.

Bu Qaydalar Azərbaycan Respubl kasının 
Naz rlər Kab net  və mərkəz  cra hak m yyət  
orqanları tərəf ndən hazırlanmış normat v hüquq  
aktların lay hələr n n “Elektron hökumət” por-
talında yerləşd r lməs , lay hələr n açıq ( ct ma  
və ya peşəkar) müzak rəs  həmç n n müzak rədə 
şt rak etm ş şəxslərə nformas ya sah blər  tərə-

f ndən cavab ver lməs  qaydalarını müəyyən ed r 
(4).

Azərbaycan Respubl kasının yen  (1995-c  l) 
Konst tus yası qəbul olunduğu vaxtdan bu günə-
dək ölkəm zdə nsan və vətəndaş hüquqlarının, 

azadlıqlarının təm natı sahəs ndə b r sıra mühüm 
hüquq  sənədlər qəbul olunmuşdur. Həm n sənəd-
lər n və Azərbaycan gerçəkl y n n retrospekt v 
təhl l  onu göstər r k , bu aktların müddəaları 
əsasında ölkəm zdə nsan hüquqlarının səmərəl  
təm nat s stem  yaradılmışdır.

1998-c  ldə ümumm ll  l der Heydər Əl yev 
müstəq l Azərbaycan Respubl kasının tərəqq s n  
məhz “ nsan meyarı”nın nk şaf etd r lməs ndə 
görərək, nsan hüquqlarının müdaf əs  sahəs ndə 
lk fundamental sənəd olan M ll  Dövlət Proqra-

mını təsd q etm şd r.
Demokrat k, hüquq  dövlət və vətəndaş cəm y-

yət n n formalaşmasına, nsan hüquq və azadlıq-
larının səmərəl  müdaf əs nə yönəlm ş tədb rlər 
nət cəs ndə b r çox na l yyətlər əldə ed lm şd r.

2006-cı ldə qəbul ed lm ş “Azərbaycan Res-
publ kasında nsan hüquqlarının müdaf əs  üzrə 
M ll  Fəal yyət Planı” nsan hüquqlarının təm n 
ed lməs  proses n n keyf yyətcə yen  müstəv yə 
keçməs nə, un versal və reg onal səv yyədə yen  
əməkdaşlıq strateg yasının qurulmasına, dövlətlə 
vətəndaş cəm yyət  arasında tərəfdaşlıq münas -
bətlər n n yaradılmasına x dmət etm şd r.

İnsan hüquq və azadlıqlarının müdaf əs n n 
səmərəl l y n n artırılması, hüquq mədən yyət -
n n nk şaf etd r lməs , normat v-hüquq  bazanın 
və hüquq müdaf ə s stem n n təkm lləşd r lməs  
st qamət ndə tədb rlər n davamlılığının təm n 

ed lməs  məqsəd  lə 27 dekabr 2011-c  l tar x-
də Prez dent n Sərəncamı lə yen  M ll  Fəal yyət 
Planı təsd q ed ld  (6, s.215). 

Bu hüquq  sənəddə d qqət  cəlb edən məsələlər-
dən b r  də elektron demokrat yanın nk şafına 
yönələn tədb rlər n görülməs d r. Azərbaycan 
Respubl kası Prez dent n n “Dövlət orqanla-
rının elektron x dmətlər göstərməs n n təşk l  
sahəs ndə bəz  tədb rlər haqqında” Fərmanında 
göstər lm şd r k , modern və çev k darəetmən n 
təm n ed lməs , dövlət orqanlarının fəal yyət ndə 
şəff afl ığın artırılması və korrups yaya şəra t ya-
radan halların aradan qaldırılması üçün əhal yə 
elektron x dmətlər n göstər lməs  zərur d r. Bu 
məqsədlə mərkəz  cra hak m yyət  orqanlarının 
rəsm  nternet səh fələr ndə elektron x dmət böl-
məs  yaradılmalı, x dmət n həyata keç r lməs  
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üçün tələb ed lən sənədlər n s yahısı yerləşd r l-
məl  və vətəndaşların həm n sənədlərlə b rl kdə 
mürac ətlər n n elektron qaydada qəbul ed lməs  
təm n ed lməl d r. Həm n Fərmanın crasını tə-
m n etmək məqsəd  lə Azərbaycan Respubl kası 
Naz rlər Kab net n n 2011-c  l 24 noyabr tar x-
l  qərarı lə “Mərkəz  cra hak m yyət  orqanları 
tərəf ndən konkret sahələr üzrə elektron x dmət-
lər göstər lməs  Qaydaları” və “Elektron x dmət 
növlər n n S yahısı” təsd q ed lm şd r  (5). 

Ölkəm zdə nsan və vətəndaş hüquqlarının və 
azadlıqlarının səmərəl  təm n olunması məqsə-
d lə təşk l olunan modern mexan zmlərdən b r  
də 13 yul 2012-c  l tar xdə Azərbaycan Respub-
l kası Prez dent n n Fərmanı lə yaradılan Azər-
baycan Prez dent  yanında Vətəndaşların X dmət 
və Sos al İnnovas yalar üzrə Dövlət Agentl y d r. 
Agentl y n əsas vəz fəs  “Asan x dmət” mərkəz-
lər n n vah d şək ldə darə ed lməs , həmç n n 
x dmət mərkəzlər ndə fəal yyət göstərən döv-
lət orqanlarının əməkdaşlarının fəal yyət n n 
əlaqələnd r lməs n , nəzarət və q ymətlənd rmə-
n n aparılmasını, dövlət orqanlarının nformas -
ya bazalarının qarşılıqlı nteqras yasını, elektron 
x dmətlər n təşk l  proses n n sürətlənd r lməs n , 
bu sahədə darəetmə s stem n n təkm lləşd r l-
məs n  təm n etməkd r. Agentl y n strukturu və 
əsasnaməs  Azərbaycan Respubl kası Prez dent -
n n 2012-c  l 5 sentyabr tar xl  fərmanı lə təsd q 
ed lm şd r.

“Asan x dmət” mərkəzlər ndə fəal yyət n tən-
z mlənməs  və davranış Qaydaları Azərbaycan 
Respubl kasının Prez dent  yanında Vətəndaşla-
ra X dmət və Sos al İnnovas yalar üzrə Dövlət 
Agentl y n n kolleg yasının 6 yun 2013-cü l ta-
r xl  qərarı lə təsd q ed lm şd r.

Bu gün “ASAN x dmət” mərkəzlərdə vətən-
daşlara dövlət orqanları lə yanaşı, özəl ş rkət və 
müəss sələr tərəf ndən ümum l kdə 250-dən çox 
müxtəl f x dmətlər göstər r.

“ASAN x dmət” mərkəzlər ndə dax l  şlər 
orqanlarının əməkdaşları da vətəndaşlarımıza 
şəxs yyət vəs qələr n n ver lməs , sürücülük və-
s qələr n n dəy şd r lməs  və d gər məsələlər n 
həll  lə bağlı şəff af, operat v x dmətlər göstər r.

Ölkəm zdə elektron demokrat yanın formalaş-

ması və nk şafı sahəs ndə yuxarıda qeyd olunan 
ölkə başçısının fərman və sərəncamlarının crası 
məqsəd lə Azərbaycan Respubl kasının Dax l  
İşlər Naz rl y ndə də müvaf q şlər həyata keç -
r lm şd r. Belə k , respubl kamızda “Elektron hö-
kumət” portalına qoşulan, lk “veb saytını” ya-
radan dövlət orqanlarından b r  də məhz Dax l  
İşlər Naz rl y  olmuşdur. Hal-hazırda Azərbaycan 
Respubl kasının hər b r vətəndaşı DİN- n bu say-
tı vas təs lə dax l  şlər orqanlarının fəal yyət n  
tənz mləyən normat v hüquq  aktlar və x dmət  
vəz fələr n crası lə bağlı müəyyən məlumatlarla 
tanış ola b lər və vətəndaşları maraqlandıran bu 
və ya d gər məsələlərlə bağlı onlayn mürac ət edə 
b lərlər.

Müas r nformas ya kommun kas ya texna-
log yaları ölkəm zdə ct ma  asay ş n qorunması 
və ct ma  təhlükəs zl y n təm n olunması ş nə 
də öz lay ql  töhfəs n  verm şd r. Bununla bağlı 
dax l  şlər orqanlarında “Təhlükəs z şəhər” və 
“102” zəng x dmət n n təşk l  və fəal yyət n  xü-
sus lə vurğulamaq yer nə düşərd . Qeyd ed lən-
lərlə yanaşı dax l  şlər orqanlarında operat v 
darəç l y  təm n etmək məqsəd lə elektron sənəd 

dövr yyəs  s stem  də fəal yyətə başlamışdır. 
Dövlət darəç l y  təcrübəs  göstər r k , müas r 

nformas ya cəm yyət ndə elektron s stem n rolu 
nə qədər böyük olsa da o, mənf  təzahürlərdən də 
azad dey ld r. Belə neqat v hallara k berc nayət-
lər , elektron s stem vas təs lə törəd lən d gər növ 
c nayətlər  a d etmək olar.

Qeyd olunan problemlər n həll olunması 
və aradan qaldırılması st qamət ndə peşəkar 
mütəxəss slər n hazırlanması respubl kamız üçün 
də böyük aktuallıq kəsb ed r. Məhz buna görə də 
DİN- n Pol s Akadem yasında “İnformas ya təh-
lükəs zl y ” fakültəs n n yaradılması zərur  hesab 
ed lm ş və fakültən n təs s ed lməs  lə bağlı mü-
vaf q qərar qəbul olunmuşdur.

Bununla bağlı DİN- n Pol s Akadem yasında 
müvaf q təşk lat -texn k , tədr s metod k  tədb r-
lər görülmüş və növbət  tədr s l ndən et barən 
bu fakultə tam fəal yyətə başlayacaq. Üm d ed -
r k k , Təhs l Müəss səm z bu sahə üzrə peşəkar 
mütəxəss slər n hazırlanması ş nə öz lay ql  
töhfəs n  verəcəkd r.
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Джейхун Сулейманов
Актуальные проблемы формирования электронной демократии в 

Азербайджанской Республике.
Резюме

В данной статье предлагается авторское определение понятия электронной демократии. 
Электронная демократия-это осуществление народовластия, а также обеспечение прав сво-
бод человека и гражданина, оказание определенных государственных услуг населено стран с 
использованием сбреженных информационно-коммуникационных технологии. Одним из важ-
ных направлений в данной сфере является создания электронного правительства. 

Правовая регламентация деятельности «Электронного Правительства» в Азербайджанской 
Республике осуществляется нормативно правовым актом принятым Президентом Азербайд-
жанкой Республики от 5 февраля 2013 года.

Jeyhun Suleymanov
 Actual problems of the formation of electronic democracy in the 

Republic of Azerbaijan.
Summary

This article off ers the author’s defi nition of the concept of e-democracy. E-democracy is the exercise 
of democracy, as well as ensuring the rights of human and civil freedoms, the provision of certain 
public services to populated countries using spared information and communication technologies. 
One of the important directions in this area is the creation of electronic government.

Legal regulation of the activities of the «Electronic Government» in the Republic of Azerbaijan 
is carried out by a normative legal act adopted by the President of the Republic of Azerbaijan on 
February 5, 2013.
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ОХРАНА ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
И ГРАЖДАНИНА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
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рации, конституционные правоотношения, 
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rı,   Azərbaycan Respubl kasının Konst tus yası,  
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təm natı.
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constitutional legal relations, guarantees of rights 
and freedoms.

Одна из насущных проблем, являю-
щаяся на протяжении нескольких 
веков объектом изучения многих 

исследователей, ученых –правоведов,  явля-
ется  проблема прав человека и гражданина, 
а также взаимоотношения гражданина и го-
сударства. Правам человека давалось самое 
различное политико – правовое, религиоз-
ное, этическое или же философское толко-
вание и обоснование. «И только уже в XVII 
– XVIIIвв. они облекаются в стройную тео-
рию неотчуждаемых прав человека, ассоци-
ируемую прежде всего с именами Жан Жака 
Руссо (1712-1778), Гуго Гроция (1583 -1645), 
Баруха Спинозы (1632 – 1677), Джона Локка 
(1632 – 1704), Шарля Луи Монтескье (1689 
-1755), Томаса Пейна (1737 – 1809), Томаса 
Джефферсона (1743 – 1826)»[1, 279].  В ста-
тье 2,рекомендованной  для всех стран — чле-

нов ООН документе и, принятой на третьей 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолю-
цией 217 А (III)  от 10 декабря 1948 годаВсе-
общей декларации прав человека записано: 
«Каждый человек должен обладать всеми пра-
вами  и  всеми  свободами,провозглашенными 
настоящей Декларацией, без какого бы то ни 
было различия, как-то в отношении расы, цве-
та кожи, пола, языка, религии, политических 
или иных убеждений, национального или со-
циального происхождения,имущественного, 
сословного или иного положения.Кроме того, 
не должно проводиться никакого различия на 
основе политического, правового или между-
народного статуса страны или территории, к 
которой человек принадлежит, независимо 
от того, является ли этатерритория независи-
мой, подопечной,  несамоуправляющейся или  
как-либоограниченной в своем суверенитете» 
[2]. Сегодня Всеобщая декларация  прав чело-
века 1948 года  является одним из основных 
источников международного права, которая 
была использована многими странами для 
разработки положений национальных кон-
ституций, различных законов и нормативно 
–правовых актов, касающихся вопросов прав 
человека, в частности Азербайджанская  Ре-
спублика и Российская Федерация. 

Следует отметить, что Основные законы 
таких государств как Азербайджан и Россия 
ориентированы прежде всего, на закрепление 
правового положения своих граждан, а пра-
вовой статус иностранцев и лиц без граждан-
ства, беженцев и вынужденных переселенцев 
выражается в правовых институтах, основан-

K
O

N
ST

İT
U

Sİ
YA

 H
Ü

Q
U

Q
U



POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 4 (24), 2019

35

ных на правовом статусе граждан этих госу-
дарств. Правовой статус личности – это кон-
ституционно – правовой институт, включаю-
щий как правило, такие элементы как граж-
данство, правосубъектность, права, свободы и 
обязанности, а также гарантии прав и свобод. 
«Гражданство как элемент правового стату-
са личности устанавливает принадлежность 
конкретного индивида к народу государства 
и представляет собой устойчивую правовую 
связь между ними[3, 135]». Так, статья 52 
Конституции Азербайджанской Республики 
устанавливает, что «лицо, подвластное Азер-
байджанскому государству, имеющее с ним 
политическую и правовую связь, а также вза-
имные права и обязанности, является граж-
данином Азербайджанской Республики»[4]. 
Таким образом, можно утверждать, что граж-
данство служит юридическим основанием для 
определения правового положения различных 
категорий лиц, проживающих как на террито-
рии Азербайджанской Республики, так и на 
территории России. Правосубъектность, вы-
текающая непосредственно из гражданства, 
заключается в способности лица быть субъ-
ектом прав и обязанностей, а также в спо-
собности самостоятельно осуществлять их и 
нести ответственность за не реализацию прав 
и неисполнение обязанностей. Общей право-
способностью обладают все категории лиц, 
составляющие население двух государств 
(Азербайджан и Россия), но в полном объеме 
обладают только граждане государств(Азер-
байджан и Россия). Согласно статье 60 Кон-
ституции РФ «гражданин Российской Феде-
рации может самостоятельно осуществлять в 
полном объеме свои права и обязанности с 18 
лет» [5].

Базисным элементом правового статуса че-
ловека и гражданина являются их конституци-
онные права, свободы и обязанности. Соглас-
но определению М.В. Баглая, «под конститу-
ционными правами и свободами понимаются 
наиболее важные права и свободы человека 
и гражданина, раскрывающие естественное 
состояние свободы и получающие высшую 
юридическую силу» [6, 168]. Исходя из этого 
определения видно, что в конституционных 

правах и свободах выражается реальное по-
ложение человека в обществе и государстве.  
Конституционными правами и свободами в 
Азербайджане и в России обладают не толь-
ко граждане данных государств, но и другие 
лица, находящиеся на их территориях, т.е. 
иностранные граждане, апатриды, бипатри-
ды, беженцы и вынужденные переселенцы. 
Конституции и нормативно – правовые акты 
этих государств регулируют правовой ста-
тус человека и гражданина, наделяя каждую 
из вышеназванных категорий соответству-
ющими правами. Конституционные права и 
свободы же являются основным элементом 
конституционных правоотношений, которые 
возникают между человеком (гражданином) 
и государством. Эти права и свободы, в свою 
очередь, порождают обязанность государства 
защищать и охранять каждого отдельного че-
ловека (гражданина). «Конституционная обя-
занность – установленная государством в ин-
тересах всех членов общества и закрепленная 
в его конституции необходимость для гражда-
нина действовать, вести себя определенным 
образом и нести ответственность за свое не-
правомерное поведение[3, 143]. 

Большое количество этих прав закрепляет-
ся отраслевыми законодательствами данных 
государств, т.е. гражданским, трудовым, се-
мейным, уголовным и др. Некоторые из прав 
и обязанностей вытекают из принадлежности 
лица к гражданству конкретного государства, 
а ответственность несения обязанностей рас-
пространяется на всех граждан в одинаковой 
мере. Так, пункт I статьи 76 Конституции 
Азербайджана устанавливает: «защита Роди-
ны — долг каждого гражданина» [4]. А, на-
пример, большая часть обязанностей, указан-
ных в Конституции Российской Федерации, 
распространяется не только на российских 
граждан, но и на другие категории лиц, про-
живающих на территории Российской Феде-
рации, чтовпрочем, устанавливает и Консти-
туция Азербайджанской Республики. Так, 
статья 57 Конституции Российской Федера-
ции гласит: «каждый обязан платить закон-
но установленные налоги и сборы», а статья 
58, что «каждый обязан сохранять природу 
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и окружающую среду, бережно относиться к 
природным богатствам» [5].   

Следует отметить, что в реализации и ох-
ране прав человека участвуют два основных 
субъекта: личность (человек и гражданин) и 
государство, действующее через свои органы.  
Таким образом, правам и свободам человека 
(гражданина) соответствуют и обязанности 
государства по созданию условий для поль-
зования правами и свободами; обязанностям 
человека (гражданина) соответствует право 
государства требовать их исполнения. Соглас-
но характеристике, данной Л.Д. Воеводиным 
по вопросу   взаимных прав и обязаннностей, 
можно наблюдать соответствующий вывод: 
«Возлагая на граждан основные обязанности, 
государство сохраняет за собой возможность 
в лице соответствующих органов устанавли-
вать содержание и и объем этих обязанно-
стей путем издания конкретизирующих ак-
тов, определять условия их исполнения, при-
нимать меры воздействия к тем, кто злостно 
уклоняется от их несения. Подобно тому как 
конституционным правам и свободам соот-
ветствуют обязанности государства и его ор-
ганов создавать, руководствуясь принципами 
законности, такие условия, предпринимать 
такие меры, которые должны обеспечить неу-
клонное исполнение содержащихся в обязан-
ностях предписаний (7,139-140)». 

Необходимо  отметить , что и Конституция 
Азербайджана, и Конституция России предус-
матривают и уделяют также внимание гаран-
тиям прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечивающие фактическую реализацию 
прав.  Так, статья 71 Конституции Азербайд-
жанской Республики, которая озаглавлена 
«Гарантия прав и свобод человека и гражда-
нина» полностью посвящена данной теме. 
Пункт I данной статьи гласит: «соблюдать и 
защищать права и свободы человека и граж-
данина, закрепленные в Конституции, явля-
ется обязанностью органов законодательной, 
исполнительной и судебной властей», а пункт 
II устанавливает, что «никто не может ограни-
чить осуществление прав и свобод человека и 
гражданина» и т.д. [4]. А в Конституции Рос-
сийской Федерации нормы, закрепляющие 

гарантии, включены в главу о правах и свобо-
дах, и в комплексе с ними составляют основы 
правового статуса человека и гражданина, что 
подтверждается статьей 64 Основного зако-
на.  Проведенное исследование содержания 
конституционно-правового статуса личности 
в законодательстве двух современных госу-
дарств позволяет сделать вывод о том, что в 
Конституциях Азербайджанской Республики 
и Российской Федерации присутствуют специ-
альные разделы, нормы которых регламенти-
руют рамки, формы и методы взаимодействия 
личности с обществом и государством. 

 В современной правовой науке гаран-
тии прав и свобод принято определять как 
«условия и средства, которые обеспечивают 
их фактическую реализацию и надежную ох-
рану (защиту)» [8, 194]. 

Так, часть 1 статьи 45 Конституции Рос-
сии гласит: «Государственная защита прав и 
свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации гарантируется»[5]. Это положе-
ние закрепляет обязанность государства раз-
личными правовыми средствами обеспечи-
вать защиту прав и свобод, осуществлять их 
регулирование. Можно сделать вывод, что в 
гарантированности прав и свобод участвуют 
все органы государственной власти, включая  
главу государства, правительство, судебную 
систему, и несомненно, международную  за-
щиту. К примеру, статья 60 Конституции 
Азербайджанской Республики посвящена 
«Административной и судебной гарантии 
прав и свобод», в пункте  I которой говорит-
ся, что «каждому гарантируются защита его 
прав и свобод в административном порядке и 
суде»[4].

В свою очередь,  статья 46 Конституции 
Российской Федерации также  гарантирует 
«…каждому судебную защиту его прав и сво-
бод»[5].Такая защита считается самой эффек-
тивной и надежной, потому что доступна ка-
ждому человеку, который может обжаловать 
в суде любые решения, действия или бездей-
ствия органов государственной власти и т.п. 
Процедура обращения российских граждан в 
судебные органы регулируется «Законом об 
обжаловании в суд действий и решений, на-
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рушающих права и свободы граждан от 14 де-
кабря 1995 года. В Азербайджане эти вопро-
сы регулируются Законом Азербайджанской 
Республики «Об обжаловании в суде реше-
ний и действий (бездействия), нарушающих 
права и свободы граждан» от 11 июня 1999 
года.Статья 1 Закона гласит: «Каждый граж-
данин Азербайджанской Республики, счита-
ющий нарушенными свои права и свободы в 
результате решений и действий (бездействия) 
государственных органов и органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений 
и организаций, общественных объединений, 
должностных лиц, имеет право обратиться в 
суд» [9].

 В заключении необходимо добавить и во-
прос международной защиты, который регу-

лируется Конституциями двух стран, предо-
ставляющие своим гражданам право обраще-
ния с жалобой в межгосударственнные орга-
ны по защите прав и человека.

 Определение и установление гарантий 
прав и свобод человека и гражданина, а также 
создание необходимых  политико – правовых 
механизмов  защиты прав человека является 
важнейшей задачей, и в свою очередь обяза-
тельным реквизитом  любого правового демо-
кратического государства, в том числе Азер-
байджана и России. В ходе исследования сде-
лан вывод, что реальная гарантированность 
прав и свобод позволяет человеку (гражда-
нину) считать себя полноправным, самостоя-
тельным и защищенным  членом общества.  
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Reyhan Cəfərova
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ RUSİYA FEDERASİYASINDA İNSAN 

VƏ VƏTƏNDAŞLARIN HÜQUQ VƏ ƏSAS AZADLIQLARININ MÜDAFİƏSİ: 
KONSTITUSIYA ƏSASLARI

XÜLASƏ

 İnsan hüquqları institutu ayrı-ayrı dövlətlərin konstitusiya hüququ sahəsinin əsas institutlarından 
biri sayılır. Dövlətlərin əsas qanunu - Konstitusiya, insan və  vətəndaşların əsas hüquq və azadlıqları 
qanunların mənasını, məzmununu və tətbiqini,  dövlət hakimiyyəti orqanlarının,  yerli özünüidarəetmə 
orqanlarının fəaliyyətini müəyyənləşdirir.  Məqalədə  müəllif Azərbaycan Respublikası və Rusiya 
Federasiyasında şəxsin əsas hüquq və azadlıqlarının müdafi əsində konstitusiya əsasları məsələsini 
qaldırdı və onların müqayisəli təhlilini apardı.

 Reyhan Jafarova 
PROTECTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS OF HUMAN AND 

CITIZEN IN THE AZERBAIJAN REPUBLIC AND THE RUSSIAN FEDERATION: 
CONSTITUTIONAL BASES

SUMMARY

 The Institute of rights and freedoms is the central institution in the constitutional law of 
individual States. In accordance with the Basic Law of States –the Constitution, human and civil rights 
and freedoms determine the meaning, content and application of laws and the activities of all State 
and local government administration. In this article, the author raised the issue of the constitutional 
bases for the protection of the fundamental rights and freedoms of the individual in the Republic of 
Azerbaijan and the Russian Federation and made a comparative analysis of them.
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Müas r dövrdə hər b r dövlət n m l-
l  təhlükəs zl k maraqlarının qo-
runması zərurət  b r sıra mühüm 

am llərlə yanaşı, m qras ya proseslər n n s v l 
tənz mlənməs  zərurət n  də aktuallaşdırır. Qlo-
ballaşma proseslər  lə bağlı dövlətlər arasında 
fakt k  sərhədlər n tədr cən aradan qalxması, 
transm ll  korporas yaların nüfuz da rəs n n dur-
madan gen şlənməs , dünya qt sad yyatının un -
versallaşması, həyat tərz  və davranışların «vah d 
standartları»nın yaranması, stehsal, stehlak və 
t carət n un f kas yası şəra t ndə m qras ya pro-
seslər  də qlobal səc yyə daşıyır.

M qras ya proseslər n n vah d və çev k pro-
sedurlar əsasında tənz mlənməs , bu sahədə ən-
gəllər n tamam lə aradan qaldırılması məqsəd lə 
Azərbaycan Respubl kasının M qras ya Məcəl-
ləs n n təsd q ed lməs , qüvvəyə m nməs  və bu-
nunla bağlı hüquq  tənz mləmə haqqında Azər-
baycan Respub kasının 02 yul 2013-cü l tar xl  
713-IVQ nömrəl  Qanunu qəbul ed lm şd r. 

Məlum olduğu k m  M qras ya Məcəlləs  m q-
ras ya proseslər  lə bağlı b r çox məsələlərlə ya-
naşı əcnəb lərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə 
Azərbaycan Respubl kasına gəlmək, Azərbaycan 
Respubl kasında müvəqqət  olmaq, yaşamaq və 
şləmək hüququ verən sənədlər n növlər  və onla-

rın ver lməs  qaydalarını da tənz mləy r.Sadala-
nan hüquqa əsas verən rəsm  sənədlərdən b r də 
v zadır.Belə k , M qras ya Məcəllən n 3.0.16-cı 
maddəs nə əsasən  v za ded kdə – əcnəb lər n və 
vətəndaşlığı olmayan şəxslər n dövlət sərhədd -
n n buraxılış məntəqələr ndən müəyyən olunmuş 
qaydada keçməklə Azərbaycan Respubl kasına 
gəlməs nə və Azərbaycan Respubl kasından get-
məs nə, v zada göstər lm ş müddət ərz ndə ölkə-
də müvəqqət  olmasına hüquq verən rəsm  sənəd 
başa düşülür.(2,s 34)

V za lə yanaşı M qras ya Məcəlləs n n 38-c  
maddəs ndə “Elektron v za” lə də bağlı b r çox 
müddəalar öz əks n  tapmışdır. Lak n, M qras ya 
Məcəlləs n n 3-cü maddəs ndə v zaya anlayış ve-
r lm şolsada,“elektron v za”anlayışını əks etd rən 
hər hansı müddəa öz əks n  tapmamışdır. Bununla 
bağlı təkl f ed rəm k , M qras ya Məcəlləs nə“e-
lektron v zanın”anlayışını əks etd rən müvaf q 
maddən n əlavə olunması məqsədə uyğun olardı.

Düşünürük k , elektron v zaya aşağıdakı an-
layışı vermək olar:Elektron v za–ölkəyə gələn 
əcnəb lərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə b r-
dəfəl k – 30 günədək, çoxdəfəl k  90 – günədək 
ölkədə müvəqqət  olmahüququyaradan hava l -
manlarında ver lən rəsm  sənədd r. 

 M qras ya Məcəlləs ndə təsb t olunmuş v za 
anlayışı lə elektron v zaya verd y m z anlayış 
arasında müqay sə aparsaq görər k k , bu an-
layışlar b r b r nə hüquq  cəhətdən oxşar olasa-
larda, mah yyət və ver lmə müddətlər nə görə 
fərqlən rlər. Belə k ,ölkəm zə gələn əcnəb lərə və 
vətəndaşlığı olmayan şəxslərəçoxdəfəl k – 2 lə-
dəkv za ver ld y  halda, elektron v zanın ver lmə 
müddət  90 günədək müəyyənləşd r lm şd r. 
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Bundan belə nət cəyə gəlmək olar k ,  M q-
ras ya Məcəlləs n n 25 və 26-cı maddələr ndə 
nəzərdə tutulan rəsm  səfər və şgüzar səfər v -
zalarının ver lmə müddət  180 günədək olduğu 
halda həm n məqsədlərlə ölkəyə gələn əcnəb lər 
və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə elektron v za-
nın ver lməs  mümkün dey ld r. 

Qeyd etmək lazımdır k , əcnəb lər və vətən-
daşlığı olmayan şəxslər onlara v zanın ver lməs  
üçün müvaf q cra hak m yyət  orqanlarına mü-
rac ət edərkən təqd m etməl  olduqları sənədlər n 
s yahısı M qras ya Məcəlləs n n 36-cı maddəs n-
də öz əks n  tapmışdır. Habelə, M qras ya Mə-
cəlləs n n 37-c  maddəs ndə v zanın rəsm ləşd -
r lməs  qaydaları, 38-c  maddəs ndə sə“Elektron 
v zanın”ver lməs  qaydaları göstər lm şd r. Belə 
k , M qras ya Məcəlləs n n 38- c  maddəs nə 
əsasən Azərbaycan Respubl kasına gələn əcnə-
b lər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər “ASAN 
V za” s stem  vas təs lə elektron v za ala b lərlər. 
Elektron qaydada ver lən b rdəfəl k v zada ölkə-
də qalma müddət  30 günədək, çoxdəfəl k v zada 
sə 90 günədək müəyyən ed l r. (2, s 40- 42) 

“ASAN V za” s stem  “Azərbaycan Respubl -
kasının beynəlxalq hava l manlarında əcnəb lərə 
və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə v za ver lmə-
s  prosedurunun təkm lləşd r lməs  haqqında” 
Azərbaycan Respubl kası Prez dent n n 31 yan-
var 2018-c  l tar xl  Fərmanına əsasən tətb q olu-
nur. Fərmana əsasənAzərbaycan Respubl kasının 
qanunlarında, Azərbaycan Respubl kası Prez -
dent n n aktlarında və Azərbaycan Respubl kası-
nın dövlətlərarası və ya hökumətlərarası müqa-
v lələr ndə nəzərdə tutulmuş hallarda əcnəb lərə 
və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan 
Respubl kasının beynəlxalq hava l manlarında 
v za ver lməs  “ASAN V za” s stem  vas təs lə 
elektron qaydada həyata keç r l r. (3)

“ASAN V za” s stem  vas təs lə ver lən 
elektron v zaların rəsm ləşd r lməs  proseduru 
Azərbaycan Respubl kasının Prez dent  yanın-
da Vətəndaşlara X dmət və Sos al İnnovas yalar 
üzrə Dövlət Agentl y  tərəf ndən həyata keç r l r. 
“ASAN V za” s stem  vas təs lə ver lən elektron 
v za üçün 20 ABŞ dolları məbləğ ndə dövlət rü-
sumu alınır. Habelə, v za lə əlaqədar ödən şlər n 

“ASAN ödən ş” s stem  vas təs lə həyata keç r l-
məs  Azərbaycan Respubl kasının Prez dent  ya-
nında Vətəndaşlara X dmət və Sos al İnnovas ya-
lar üzrə Dövlət Agentl y  tərəf ndən təm n ed l r.

Həmç n n, “ASAN V za” s stem  üzər ndən 
qeyr - ş və bayram günlər ndən asılı olmayaraq 
3 saat ərz ndə sürətlənd r lm ş v za rəsm ləşd r l-
məs  mkanı təm n ed lm şd r. Bu xüsusda, əcnə-
b lər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər www.ev sa.
gov.az nternet səh fəs nə dax l olduqda, ətrafl ı 
məlumatı alaraq, elektron v za üçün mürac ət edə 
b lərlər. (4)

Şərh ed lənlərdən aydın olur k , Azərbaycan 
Respubl kası Prez dent n n 31 yanvar 2018-c  l 
tar xl  Fərmanı Azərbaycan Respubl kasının bey-
nəlxalq hava l manlarında v za ver lməs  prose-
durunu təkm lləşd rmək, bu sahədə müas r nfor-
mas ya texnolog yalarını tətb q etməklə operat v-
l y  və şəff afl ığı təm n etmək məqsəd  daşıyır.

Onu da qeyd etmək lazımdır k , M qras ya 
Məcəlləs n n 38.2-c  maddəs nə görə elektron 
v za s yahısı Azərbaycan Respubl kasının Xar c  
İşlər Naz rl y   tərəf ndən  təsd q ed lən ölkələr n 
vətəndaşlarına və həm n ölkədə  da m  yaşayan 
vətəndaşlığı olmayan şəxslərə ver l r.  (2,s 43)

Azərbaycan Respubl kasının Xar c  İşlər Na-
z rl y  tərəf ndən təsd q ed lən elektron v za ve-
r lən ölkələr n s yahısı aşağıda göstər lm şd r:

ABŞ, Alban ya, Alman ya, Andorra, Argen-
t na, Avstral ya, Avstr ya, Baham adaları, Bar-
bados, Belç ka,Bəhreyn,B rləşm ş Krallıq,B r-
ləşm ş Ərəb Əm rl klər , Bol v ya, Bolqarıstan, 
Bosn ya və Hersoqov na, Braz l ya, Bruney 
Darussalam, C but , Cənub  Afr ka,Dan marka, 
Ekvador,Eston ya,Çex Respubl kası ,F nland ya, 
Fransa, H nd stan, Honduras, Ç l , Ç n, Kanada, 
K pr, Kolumb ya, Koreya Respubl kası, Kosta 
R ka, Kuba, Kuveyt, Latv a, Əlcəza r, L tva, L x-
tenşteyn, Lüksemburq, Macarıstan, Makedon ya, 
Malayz ya, Mald v, Malta, Mavr k , Meks ka, 
Monako, Monqolustan, Monteneqro, Müqəddəs 
Taxt-tac (Vat kan), Mərakeş, İndonez ya, Nepal, 
N derland, Norveç, Oman, İordan ya, Pak stan, 
Panama, Paraqvay, Peru, Polşa, Portuqal ya, 
Qətər, Qvatemala, İran (İslam Respubl kası), Şr  
Lanka, İrland ya, Rumın ya, San-Mar no, Serb -
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ya, Seyşel adaları, S nqapur, İsland ya, Slovak -
ya, Sloven ya, İspan ya , İsra l, Səud yyə Ərə-
b stanı, İsveç, İsveçrə, Ta land, İtal ya, Tr n dad 
və Tobaqo, Türkmən stan, Vyetnam, Xorvat ya, 
Yamayka, Yapon ya, Yen  Zelland ya, Yunanıs-
tan. (5)

S yahıdanda göründüyü k m  yalnız adları 
qeyd ed lən 94 ölkən n vətəndaşlarına və həm n 
ölkələrdə da m yaşayan vətəndaşlığı olmayan 
şəxslərə Azərbaycan Respubl kasının beynəlxalq 
hava l manlarında elektron v za ver lə b lər. 

Belə k , Azərbaycan Respubl kasında elektron 
v zanın alınması qaydası M qras ya Məcəlləs n n 
38-c  maddəs  lə tənz mlən r. Həm n maddən n 
müddəasına görə elektron v za almaq üçün əcnə-
b lər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər “ASAN 
V za” s stem ndə yerləşd r lm ş elektron mürac ət 
formasında nəzərdə tutulan məlumatları s stemə 
dax l etməl , mürac ət n qəbul olunması barə-
də müvaf q təsd qnamə aldıqdan sonra “Dövlət 
rüsumu haqqında” Azərbaycan Respubl kasının 
Qanunu lə müəyyən ed lm ş məbləğdə dövlət rü-
sumunu elektron qaydada ödəməl d rlər.Elektron 
v zanın ver lməs  lə bağlı mürac ət qəbul ed l-
d kdən sonra ən gec  3 ş günü, elektron v zanın 
sürətlənd r lm ş qaydada alınması üçün mürac ət 
ed ld kdə sə ən gec  3 saat müddət ndə “G -
r ş-çıxış və qeyd yyat” darələrarası avtomatlaş-
dırılmış məlumat-axtarış s stem n n məhdud yyət 
s yahıları üzrə yoxlama aparılır, mt na üçün əsas 
olmadıqda v za rəsm ləşd r lərək mürac ət etm ş 
şəxs n elektron poçt ünvanına göndər l r. V za 
ver lməs ndən mt na ed ld kdə, mürac ət etm ş 
şəxs n elektron poçt ünvanına bu barədə məlumat 
göndər l r. (2, s 43-44)

Onu da qeyd etmək lazımdır k , elektron v za 
pasporta yapışdırılmır, əcnəb  və ya vətəndaşlığı 
olmayan şəxs Azərbaycan Respubl kasının döv-
lət sərhədd n n buraxılış məntəqəs ndən keçərkən 
çap ed lm ş elektron v zanı və ya həm n v zanın 
məlumatlarını sərhədkeçmə sənəd  lə b rgə təq-
d m ed r. Dövlət sərhədd n n buraxılış məntəqə-
s ndən keçərkən pasportda şəxs n Azərbaycan 
Respubl kasının əraz s nə dax l olması və Azər-
baycan Respubl kasının əraz s n  tərk etməs  

barədə qeyd aparılır. Habelə, M qras ya Məcəl-
ləs n n 16.1-c  maddəs ndə nəzərdə tutulmuş 
hallarda elektron v za ver lməs  haqqında müra-
c ət rədd ed l r, ver lm ş v za ləğv ed l r və şəxs 
ölkəyə buraxılmır. Təkrar mürac ətə mt nanı do-
ğuran səbəblər aradan qaldırıldıqdan sonra baxı-
lır. Əcnəb lər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər 
yalnız Azərbaycan Respubl kasının əraz s n  tərk 
etd kdən sonra yen  elektron v zanın alınması 
üçün mürac ət edə b lərlər.

 Bundan başqa, M qras ya Məcəlləs n n 38.11-
c  maddəs nə əsasən əcnəb lər və ya vətəndaşlığı 
olmayan şəxslər (Azərbaycan Respubl kasında 
müvəqqət  olma müddət  uzadılmış və ya mü-
vəqqət  yaşamaq cazəs  almış şəxslər st sna 
olmaqla) ölkəyə dax l olarkən təqd m etd klər  
elektron v za əsasında Azərbaycan Respubl kası-
nın əraz s n  tərk etməl d rlər. (2, s 45)

Dünya dövlətlər n n v za s stem n n tətb q  
məsələlər  hər b r dövlət n öz dax l  qanunver c -
l y  lə tənz mlən r. M ll  Qanunver c l klə yanaşı 
elektron v zanın ver lməs  məsələs n n tənz m-
lənməs  lə bağlı müqay sə aparmaq üçün Rus -
ya Federas yasının m ll  qanunver c l y nə d qqət 
yet rək. Belə k , “Rus ya Federas yasına gəlmək 
və Rus ya Federas yasından getmək qaydası 
haqqında” 15 Avqust 1996-cı l tar xl  114-FZ 
nömrəl  Federal Qanunun 6-cı maddəs nə əsasən 
Rus ya Federas yasına dax l olarkən və Rus ya 
Federas yasından çıxarkən xar c  vətəndaşlardan 
və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərdən şəxs yyət-
lər n  təsd q edən və Rus ya Federas yası tərəf n-
dən tanınan et barlı sənədlər  və Rus ya Federa-
s yasının beynəlxalq müqav lələr ndə, bu Federal 
Qanunda və ya Prez dent n Fərmanlarında başqa 
hal nəzərdə tutulmadıqda v za tələb olunur. (6)

Federal Qanunun müddəasından göründüyü 
k m , Rus ya Federas yasına dax l olmaq və ya 
ölkən n əraz s ndən tranz t keçmək üçün v za re-
j m  tətb q olunur k , bu da Rus ya qanunları lə 
müəyyən ed lm ş qaydalara uyğun olaraq v zala-
rın alınmasını tələb ed r.

Qeyd ed ld y  k m  müas r dövrdə dünyanın 
b r çox ölkələr ndə (Avstral ya, ABŞ, Türk yə, 
H nd stan, Gürcüstan, Azərbaycan) ad  v zalar-
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dan fərql  olaraq ölkəyə tur st axınının sayının 
artmasına x dmət edən və v za almaq prosedu-
runu xeyl  asanlaşdıran, ölkələrə d plomat k nü-
mayəndəl klər n mal yyələşd r lməs nə qənaət 
etməyə mkan verən elektron v zaların tətb q  
mövcuddur. Belə k , lk elektron v za verən ölkə 
1996-cı ldə Elektron Səyahət Təşk latı (ETA) 
s stem n  st fadəyə verən Avstral ya oldu. Ən ak-
t v elektron v zalar sə 2010-cu l n əvvəllər ndə 
tətb q olunmağa başlandı.

 Onu da qeyd etmək lazımdır k , Ümumdünya 
Tur zm Təşk latının (ÜTT) 2018-c  ldə v za lə 
bağlı hesabatına görə, hazırda dünya əhal s n n 
təxm nən 10% -  başqa ölkələrə səfər etmək üçün 
elektron v zalar əldə edə b l rlər. (7)

Ölkəyə gələn tur stlər n sayının artmasına x d-
mət edən və v za almaq prosedurunu xeyl  asan-
laşdıran  elektron v za s stem n  Rus ya Federas -
yası da öz m qras ya s yasət n n tənz mlənməs n-
də tətb q etm şd r. Elektron v za s stem  2017-c  
l n avqust ayında Uzaq Şərq Federal Da rəs n n 

bölgələr ndə p lot lay hə olaraq tətb q olunma-
ğa başlandı və 2019-cu l n yul ayında bu p lot 
lay hə Kal n nqrad v layət nə və Şengen zonası-
nın Avropa ölkələr  də dax l olmaqla 53 ölkən n 
vətəndaşlarına paylandı.2021-c  ldən et barən bu 
s stem Rus ya  Federas yasının d gər, daha çox 
tur zm bölgələr nə (məsələn, Moskva, Sankt-Pe-
terburq, Kazan, Soç ) və d gər ölkələr n vətən-
daşlarına tətb q ed lməs  nəzərdə tutulur. (7)

Göründüyü k m , dünyanın nk şaf etm ş 
ölkələr ndən b r  sayılan, əcnəb lər n və vətən-
daşlığı olmayan şəxslər n axını k fayət qədər çox 
olan Rus ya Federas yası k m  nəhəng ölkə də öz 
növbəs ndə m qras ya s yasət n n tənz mlənmə-
s ndə elektron v za s stem n n təb q n  həyata ke-
ç rməyə başlamış və gələcək llərdə bu s stem n 
daha gen ş və təkm lləşd r lm ş formada tətb q 
etməs n  nəzərdə tutmuşdur. 

Artıq k  ld r “ASAN V za” vas təs lə d plo-
mat k səfərlər, Formula 1, Avropa L qası və s. bu 
k m  beynəlxalq tədb rlərlə əlaqədar Azərbay-
cana səfər edənlər n v za əldə etməs nə dəstək 
ver l r.Təcrübə göstər r k , hava l manlarında 
elektron v zaların yer ndə ver lməs  proseduru 

15 dəq qədən 3 saatadək müddətə cra ed l r. 7 
d ldə fəal yyət göstərən özünəx dmət term nalları 
və “ASAN V za” əməkdaşları əcnəb lər n rahat 
şək ldə v za almasını təm n ed rlər. Özünəx dmət 
term nallarından başqa xüsus  pəncərələrdə v za 
ver lməs  və bank x dmətlər  də həyata keç r l r, 
bu sə öz növbəs ndə ölkəyə gələn əcnəb lərə v -
zaların ver lməs n  daha da asandlaşdırır. 

Ümum l kdə “ASAN V za” s stem  vas təs lə 
94 ölkədən olan əcnəb lərə elektron v zaların 
ver lməs  həyata keç r l r. “ASAN V za” fəal y-
yətə başladığı qısa müddət ərz ndə Azərbaycana 
səyahət üçün mürac ət edən 1 222 000-dən çox 
əcnəb yə v za ver l b. Bura həm www.ev sa.gov.
az portalı vas təs lə, həm də hava l manlarında 
ver lən v zalar dax ld r. Hava l manlarında 376 
000-dən çox tur stə v za ver l b. 2019–cu ldə 
Azərbaycana elektron v za üçün mürac ət edən 
tur stlər n sayı ötən l n analoj  dövrü lə müqa-
y sədə 72% artıb. (4)

Məqalədə şərh ed lən məsələlərlə bağlı belə 
nət cəyə gəlmək olar k , rəqəmsal texnolog -
ya dövründə elektronsənəd darəetməs  dövlət 
orqanlarının fəal yyət n n tənz mlənməs ndə ay-
rılmaz h ssəyə çevr lm şd r. Elektron v zanın ve-
r lməs  də öz növbəs ndə elektron sənəd darəet-
məs n n yen  b r növü hesab olunur. Düşünürük 
k , bu yen l k, ölkəm z  nk şaf etm ş ölkələr 
arasında v za rej m  sahəs ndə ən l berallardan 
b r nə çev rməyə kömək edəcəkd r.Bunun nət -
cəs  olaraq artıq mal yyə xərclər  və artıq vaxt 
tk s  aradan qalxacaq, v za rəsm lər nə çək lən 

mal yyə xərclər  xeyl  azalacaqdır. Düşünürük k , 
hazırdaAzərbaycanın dünya qt sad yyatına n-
teqras ya etd y  dövrdəölkəyə xar cdən gələnlə-
r n sayı artacaq və ölkən n müxtəl f bölgələr ndə 
tur zm n nk şaf göstər c s  əvvəlk  llərə n sbətən 
müsbətə doğru dəy şəcəkd r. 

Beləl klə, m qras ya sahəs ndə gedən bu pro-
seslərlə bağlı görülən bütün tədb rlər n  əsas 
məqsəd  onların qanun çərç vəs ndə tənz mlən-
məs , qt sad  maraqlarımızın eyn  zamanda bü-
tün təhlükəs zl k tədb rlər n n və nsanların rahat, 
təhlükəs z həyatının tam şək ldə təm n olunma-
sıdır. 
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Нигяр Аббасзаде 
Основы применения электронной визы в визовой системе 

Азербайджанской Республики
Резюме

 
В статье содержатся правила выдачи виз, которые являютсяофициальным документом, 

дающим право иностранцам и лицам безгражданства на въезд и выезд из Азербайджанской 
Республики и временноепроживание в стране, а также изучена правовая основа выдача виз, 
спомощью электронной системы “ASAN Viza”, иностранцам и лицам безгражданства в меж-
дународных аэропортах Азербайджанской Республики.

Кроме того, указаны названия многих стран, в которых используетсясистема электронных 
виз, также указаны дата, регионы и страны которымподают электронную визу в Российской 
Федерации, которая входит в числонаиболее развитых стран.

В конце, было упомянуто, как введение электронной визы, котораяявляется новым типом 
электронного документооборота, позитивно повлияетна развитие визовой системы Азербайд-
жанской Республики.

Nigar Abbaszade 
The Basics of Using an Electronic Visa in the Visa SystemRepublic of Azerbaijan

Summary

The article contains the rules for issuing visas, which are anoffi  cial document entitling foreigners 
and stateless persons to enter and leave theRepublic of Azerbaijan and temporary residence in the 
country, as well as studyanalyses the legal basis for issuing visas using the ASAN Viza electronic 
system,to foreigners and stateless persons at international airports of the Republic ofAzerbaijan.

In addition, the names of countries that use the electronic visa system areindicated, also the date, 
regions and countries that apply for electronic visas in theRussian Federation, which is one of the 
most developed countries, are shown.

In the end, it was mentioned how the introduction of an electronic visa,which is a new type of 
electronic document management, will positively aff ect thedevelopment of the visa system of the 
Republic of Azerbaijan.
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XƏYALƏ KƏLƏŞOVA 
AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnst tutunun 
“Dövlət təhlükəs zl y n n hüquq  təm natı” şöbəs n n  böyük elm  şç s  
UOT: 349.6

EKOLOJİ TƏHLÜKƏSİZLİK 
KONSEPSİYASININ HÜQUQİ ƏSASI, 

PROBLEMLƏRİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ

Bu məqalədə  ekoloji təhlükəsizliyin mahiy-
yətinə, ekoloji təhlükəsizlik probleminin həllinin 
nəzəri əsaslarına toxunulmuşdur. Son zamanlar 
insanın təhlükəsizliyi və rahat yaşaması üçün 
təhlükə ətraf mühitin əlverişsiz vəziyyətindən 
qaynaqlanır. İndi artıq şübhə doğurmur ki, ətraf 
mühitin çirklənməsi bir sıra ekoloji baxımdan 
idarə olunan xəstəliklərin yaranmasına səbəb 
ola bilər və ümumiyyətlə, ekoloji cəhətdən əlve-
rişsiz amillərin təsirinə məruz qalan insanların 
orta ömürlərinin azalmasına gətirib çıxara bilər. 
Başqa sözlə, ekoloji təhlükəsizlik həyatımıza  
daxildir  onun əhəmiyyəti və aktuallığı isə ilbəil 
artır.

Açar sözlər: ekoloj  təhlükəs zl k, beynəlxalq 
hüquq, ətraf müh t n mühaf zəs , təhlükəs zl k 
problem , ekoloj  böhran, beynəlxalq hüquq  
sənədlər, m ll  təhlükəs zl k, qlobal ekoloj  vəz y-
yət, təhd d, beynəlxalq vəz yyət, tərks lah pr ns -
p .

Kлючевые слова: экологическая безопас-
ность, международное право, охрана окружа-
ющей среды, проблема безопасности, эколо-
гический кризис, международные правовые 
документы, национальная безопасность, гло-
бальная экологическая ситуация, угроза, меж-
дународная ситуация, принцип разложения.

Keywords: ecolog cal safety, nternat onal 
law, env ronmental protect on, secur ty problem, 
ecolog cal cr s s, nternat onal legal documents, 
nat onal secur ty, global env ronmental s tuat on, 
threat, nternat onal s tuat on, d sarmament pr n-
c ple.

Məlum olduğu k m  XXI əsr dünyada 
ekolog ya, sab t nk şaf, sağlamlıq 
əsr  elan ed lm şd r. Məhz buna görə 

də cəm yyət n bütün tar x  nk şaf mərhələlər ndə 
bu qlobal problem dünya al mlər n n da m d qqət 
mərkəz ndə olmuş və olmaqda davam ed r.Ekoloj  
təhlükə ded kdə, ekoloj  təs rlər nəzərdə tutulur k , 
bunun nət cəs ndə ətraf müh tdə dəy ş kl klər baş 
verə b lər,  nsan və cəm yyət n mövcud olduğu 
şəra t dəy ş lə b lər. Lak n qlobal m qyasda təb  
təhlükə mənbələr  hazırda antropogen mənbələr-
lə müqay sədə n sbətən böyük dey l. Ekoloj  təh-
lükəs zl k anlayışına tənz mləmə və darəetmə s s-
tem  dax ld r k , bu da proqnozlaşdırmağa mkan 
verm r, yarandıqda sə fövqəladə halların nk şa-
fını aradan qaldırır. Ekoloj  təhlükəs zl k pr ns p -
n n formalaşmasına həm beynəlxalq hüququn əsas 
pr ns plər , həm də beynəlxalq hüququn müxtə-
l f sahələr n  əhatə edən  xüsus  pr ns plər təs r 
göstərm şd r. Əsas pr ns plərdən b r  olan tərks lah 
pr ns p n ,  planet m z n ekoloj  tarazlığının qorun-
masında beynəlxalq-hüquq  tənz mlənmə mexa-
n zm ndə həlled c  rolunu qeyd etmək lazımdır [3, 
s.17].

 Deməl , bütün hallarda ekoloj  təhlükəs zl k, 
təhlükən n varlığı və ya yaranması lə bağlıdır. 
Ekoloj  təhlükə - atmosfer n tərk b n n dəy şməs  
və onların nət cələr ; təb  ş r n suların, okeanların 
və sah lyanı akvator yaların ç rklənməs ; meşə-
s zləşmə və səhralaşma; torpaqların eroz yası və 
məhsuldarlığın t r lməs ; stehsal münas bətlə-
r ndə yaranan toks k və k myəv  maddələr n və 
mater alların daşınması, tətb q , b otexnolog ya 
tərəf ndən st fadə olunan təhlükəl  tullantıların və 
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onların xracıdır.
Ekoloj  təhlükəs zl k konseps yasının hüquq  

əsası ekoloj  hüquq  məkanı formalaşdıran və ət-
raf müh t n mühaf zəs  sahəs ndə vah d hüquq 
normalarını özündə eht va edən reg onal və un -
versal beynəlxalq müqav lələr və d gər beynəlxalq 
hüquq  sənədlərd r. Qlobal qarşılıqlı asılılıq döv-
ründə ekoloj  təhlükəs zl k nsan şüurunun ayrıl-
maz element nə çevr lm şd r. Gündəl k st fadəyə 
“ekoloj  böhran”, “ekoloj  fəlakət” k m  anlayışlar 
dax ld r k , bu da öz növbəs ndə, “ekoloj  moder-
nləşmə”, ekoloj  mədən yyət n və ekoloj  mənə-
v yyatın formalaşması lə sıx bağlı olan təx rəsa-
lınmaz tədb rlər kompleks n  tələb ed r. Qlobal 
problemlər n mövcudluğunun tanınması müstəq l 
b l k sahəs n n-qlobal (və ya planetar) ekolog ya-
nın ayrılması lə nət cələnm şd r [4, s.96].

Təhlükəs zl k problem n n həll n  s yas , ekolo-
j , qt sad  və sos al tələblər arasında razılıq yolları 
üzər ndə axtarmaq lazımdır. Ekoloj  təhlükəs zl -
y n əsas obyektlər  aşağıdakılardır:

1.Sağlam və əlver şl  yaşayış müh t nə hüququ 
olan b r şəxs.

2. Ölkən n ekoloj  vəz yyət ndən asılı olaraq 
madd  və mənəv  dəyərlər  olan cəm yyət.

3. Cəm yyət n davamlı nk şafı və gələcək nə-
s llər n r fahı üçün əsas götürülən təb  eht yatlar 
və ətraf müh t.

Ekoloj  təhlükəs zl y n təm n ed lməs ndə döv-
lət həlled c  rol oynayır. Ekoloj  təhlükəs zl y n 
əsas subyekt  olan dövlət n m ll  ekoloj  təhlükə-
s zl k s stem n n səmərəl  fəal yyət n n yaradılma-
sı və təşk l ndə başlıca rolu b r sıra hallarla şərtlə-
n r:

- Bütövlükdə m ll  təhlükəs zl k və ekoloj  təh-
lükəs zl k, xüsusən də nsan həyatı, sağlamlığı, əl-
ver şl  ətraf müh tdə mövcud  olan əsas hüquqlarla 
daha sıx bağlıdır. Bu hüquqların təm n ed lməs n n 
əsas təm natçısı dax l  strukturların fərqlənd r l-
məs  və xt saslaşmasının ən yüksək səv yyəs nə 
mal k  s yas  nst tut olan dövlətd r. 

- Ekoloj  təhlükələrə, təhd dlərə və r sklərə qar-
şı səmərəl  mübar zə üçün vac b olan  əhəm yyətl  
və güclü “resurs arsenalına” məhz dövlət mal kd r.      

- Daha c dd  ekoloj  təhlükələr və təhd dlər, b r 
qayda olaraq, öz parametrlər nə, əraz s nə, vaxtı-
na, nət cələr nə görə gen ş m qyaslıdır [5].

1987 c  ldə BMT-n n Baş Məcl s ndə “Ekoloj  
təhlükəs zl k” konseps yası rəl  sürülərkən “eko-
loj  təhlükəs zl k” un versal kateqor ya k m  qəbul 
ed lm şd r. Onun təm n olunması sə xüsus  bey-
nəlxalq-hüquq  pr ns plər əsasında bütün bəşər y-
yət n mperat v vəz fəs nə a d ed l r. Son llər bu 
sahədə atılan uğurlu addımlar problem n həll nə 
öz müsbət təs r n  göstər b. Bu baxımdan, ekoloj  
s yasət n əsasını təşk l edən ətraf müh t n sağlam-
laşdırılması sahəs ndə nət cə əldə etmək məqsə-
d lə respubl kamızda Avropa qanunver c l y n n 
tələblər nə uyğunlaşdırılmış b r sıra mühüm qa-
nunlar qəbul olunmuş, normat v-hüquq  sənədlər, 
dövlət proqramları hazırlanmış və təsd q ed lm ş-
d r. XX əsr n 80-c  llər ndən et barən B rləşm ş 
M llətlər Təşk latı (BMT) ekoloj  təhlükəs zl yə 
təhd dlər  azaltmaq üçün beynəlxalq proqramların 
hazırlanmasına və crasına başlamışdır. Bu sahədə 
beynəlxalq hüquq s stem n n nk şafının əsas və-
z fələr  müəyyənləşd r lm ş, ekoloj  təhlükəs zl k 
problemlər n n həll  pr ns plər  formalaşdırılmış-
dır  [1, s.17].

Öncə qeyd etmək lazımdır k , Azərbaycan Res-
publ kası ətraf müh t n mühaf zəs nə da r eyn  
zamanda ekoloj  təhlükəs zl y n tənz mlənməs  
st qamətlər ndə 20-dən çox konvens ya, o cümlə-

dən b omüxtəl fl k haqqında konvens ya, sərhəd-
lərdən keçən su axarlarının və beynəlxalq göllər n 
mühaf zəs  konvens yasına, Avropanın canlı təb ə-
t n n və təb  müh t n n qorunması haqqında kon-
vens yasına, təhlükəl  tullantıların sərhədlərarası 
daşınması zərərs zləşd r lməs nə nəzərat barədə 
Bazel Konvens yasına, sərhədlərarası konteks-
də ətraf müh t n təs r n q ymətlənd r lməs  haqda 
konvens yaya qoşulmuşdur. Bununla belə “Ətraf 
müh t n mühaf zəs  sahəs ndə Azərbaycan və Tür-
k yə hökumətlər  arasında razılaşma”, Azərbaycan 
Respubl kası Ekolog ya və Təb  Sərvətlər Naz r-
l y  və İran İslam Respubl kasının Ətraf Müh t De-
partament  arasında “Anlaşma Memorendumu”, 
”Ətraf müh t n mühaf zəs  sahəs ndə Azərbaycan 
və Gürcüstan Respubl kaları arasında qarşılıq-
lı əməkdaşlıq”, B rləşm ş M llətlər Təşk latının 
ql m dəy şmələr  üzrə Konvens yasının K oto 

Protokolunun reallaşdırılması sahəs ndə əməkdaş-
lıq haqqında Azərbaycan Respubl kası hökumət  
və Dan marka Krallığı hökumətlərarası Atlan-
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ta Memorondumu”, “Avropada təhlükəs zl k və 
Əməkdaşlıq Təşk latının Bakı nümayəndəl y  və 
respubl ka Ekolog ya və Təb  sərvətlər Naz rl y  
arasında Bakı şəhər ndə ətraf müh tə a d ct ma  
məlumat mərkəz n n yaradılması barədə Əmək-
daşlıq Saz ş ” mzalanmışdır. Qeyd etmək lazım-
dır k , ölkəm z ətraf müh t n mühaf zəs  sahəs ndə 
beynəlxalq əməkdaşlıq çərç vəs ndə əsasən ekolo-
j  davamlılığın təm n olunması, mövcud xar c  təc-
rübələrdən bəhrələnmək və beynəlxalq qanunve-
r c l k çərç vəs ndə ekoloj  s yasət n hazırlanması 
ş ndə beynəlxalq təşk latlarla əməkdaşlıq etmək 

və onu getd kcə daha da gen şlənd rmək s yasət -
n  yürütməkdəd r. Məhz buna görə də Azərbaycan 
hökumət  ətraf müh t n qorunması st qamətlər n-
də b r sıra mühüm qlobal və reg onal konvens ya 
və protokollara qoşulmuşdur. Belə k , BMT-n n 
nk şaf proqramında ətraf müh t n proqramını, Sə-

naye nk şaf təşk latı, Dünya Bankı, Qlobal Eko-
log ya Fondu, Avropa yen dənqurma və nk şaf 
Bankı, As ya nk şaf Bankları lə müvaf q təşk lat-
lar tərəf ndən məqsədyönlü, ntens v tədb rlər gö-
rülür və artıq bu st qamətlərdə müsbət rəl ləy şlər 
əldə ed lm şd r [2, s.68].

Qlobal ekoloj  təhlükəs zl y n darə ed lmə-
s  BMT, YUNESKO, UNEP və d gər beynəlxalq 
təşk latlar səv yyəs ndə dövlətlərarası münas bət-
lər n müstəsna hüququdur bu səv yyədə darəetmə 
metodları b osferanın m qyasında ətraf müh t n 
qorunması üzrə beynəlxalq aktların qəbul ed l-
məs n , dövlətlərarası ekoloj  proqramların həyata 
keç r lməs n , təb  və ya antropogen xarakter da-
şıyan ekoloj  fəlakətlər n aradan qaldırılması üzrə 
Hökumətlərarası qüvvələr n yaradılmasını əhatə 
ed r.

Müas r beynəlxalq hüquqda beynəlxalq hüquq 
pozuntusu beynəlxalq c nayətlərə və del ktlərə bö-
lünməs  hələ 1953-cü ldə BMT-n n Beynəlxalq 
Hüquq Kom ss yası tərəf ndən hazırlanan ”Sülhə 
və bəşər yyət n təhlükəs zl y nə qarşı beynəlxalq 
c nayətlərə görə dövlətlər n məsul yyət ” haqqın-
da maddələr lay həs ndə əks etd r l b. 1995-c  l 
redaks yasında ətraf müh tə qəsdən və c dd  z yan 
vurma beynəlxalq c nayət k m  q ymətlənd r lərək 
nd k  və gələcək nəs llər n maraqlarına toxun-

maqla beynəlxalq sülhə və əm n-amanlığa təhlükə 
k m  qeyd ed l r. AR CM-də ekoloj  c nayətlər n 

yalnız konkret olaraq 28-c  fəs ldə dey l, d gər fə-
s llərdə də əks etd r lməs  fəal yyət n gen ş spektr  
lə bağlıdır. 

Ekoloj  təhlükəs zl y n beynəlxalq hüquq  ana-
l z , eyn  zamanda problem n dövlətdax l  qanun-
ver c l k, doktr nal yanaşmanın da anal z n  tələb 
ed r. Ekoloj  təhlükəs zl y n m ll  konseps yası 
ayrı-ayrı dövlətlər n konst tus yalarının, qanunve-
r c l k aktlarının, ümum yyətlə ekoloj  təhlükəs z-
l yə a d olan d gər aktların müddəa və pr ns plər nə 
əsaslanır. Bu mənada həm n aktlarda təhlükəs zl -
y n obyektlər , təhlükəs zl y n tərk b h ssələr  k m  
çıxış edən növlər  fərqlənd r l r. Dövlət n m ll  ma-
raqları və m ll  maraqlara təhlükə yaradan prob-
lemlər, həmç n n həm n problemlər n aradan qal-
dırılması st qamət ndə m ll  pr or tetlər müəyyən 
ed l r. Ekoloj  təhlükəs zl y n təm n olunmasında 
m ll  pr or tetlər əsasən üç st qamətdə formalaş-
dırılır:

1. M ll  ekos stem n xar c  təs rlərdən asılılığı-
nın azadılması yolu lə ekoloj  təhlükəs zl y n tə-
m n ed lməs ; 

2. Xar c  təs rlər  adoptas ya edə b ləcək ekos -
s tem n yaradılması; 

3. Ətraf müh tə neqat v təs rlər  aradan qaldır-
maq üçün əməkdaşlıq qeyd ed lməl d r. 

B r çox ölkələr n müas r ekolog ya qanunver -
c l y ndə təhlükəs zl y n ənənəv  obyektlər  (döv-
lət, cəm yyət, şəxs yyət) lə yanaşı, onlarla sıx 
əlaqədə olan təb ət obyekt -b osfer, onun ekos s-
tem  də təsb t ed l r. Şəxs yyət n, dövlət n və nə-
hayət, cəm yyət n təhlükəs zl y  o halda təm natlı 
ola b lər k , onun ekos stem  pozulmasın [6].

Beləl klə, ekoloj  təhlükəs zl y n təm n ed l-
məs  məsələlər  və davamlı nk şaf problemlər  
bu gün xüsus  aktuallıq kəsb edərək  hər b r döv-
lət üçün b r nc  dərəcəl  məsələ k m  şərh olunur. 
Yer kürəs ndə qlobal ekoloj  vəz yyət n p sləşməs  
beynəlxalq vəz yyət n keyf yyətcə dəy şməs  və 
mürəkkəbləşməs  lə səc yyələn r. Ekoloj  təhlükə-
s zl k bütün dünya b rl y n n səylər n  tələb edən  
gec kməyə və ya yavaş həll olunmasına mkan 
verməyən ən aktual problemd r. Bu gün qloballaş-
ma şəra t ndə hər b r ölkə üçün ekoloj  təhlükəs z-
l k  məcbur , zərur  sayılaraq ümum  dövlət s yasə-
t n n mühüm h ssəs n  təşk l ed r.
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Хаяла Калашова 
ПРАВОВАЯ ОСНОВА КОНЦЕПЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РЕЗЮМЕ

В этой статье затронута сущность экологической безопасности, теоретические основы ре-
шения проблемы экологической безопасности. В последнее время опасность для безопасно-
сти и комфортного проживания человека исходит из неблагоприятного состояния окружающей 
среды. Теперь уже нет сомнений в том, что загрязнение окружающей среды может привести 
к возникновению ряда экологически контролируемых заболеваний и, как правило, привести 
к снижению средней продолжительности жизни людей, подверженных воздействию небла-
гоприятных факторов окружающей среды. Другими словами, экологическая безопасность 
входит в нашу жизнь, а ее значение и актуальность с каждым годом растет.Таким образом, 
вопросы обеспечения экологической безопасности и проблемы устойчивого развития сегодня 
имеют особую актуальность и трактуются как первостепенные вопросы для каждого государ-
ства. Ухудшение глобальной экологической ситуации на земле характеризуется качественным 
изменением и усложнением международной ситуации. Экологическая безопасность самая ак-
туальная проблема, которая не позволяет задерживаться или медленно решаться, требующая 
усилий всего мирового сообщества. Сегодня в условиях глобализации экологическая безопас-
ность для каждой страны считается обязательной, необходимой и составляет важную часть 
общей государственной политики.

Khayala Kalashova 
LEGAL BASIS OF THE CONCEPT OF ENVIRONMENTAL SAFETY, 

PROBLEMS AND PROSPECTS
SUMMARY

This article deals with the essence of environmental safety, the theoretical basis for solving the 
problem of environmental safety. Recently, the danger to the safety and comfort of human habitation 
comes from the unfavorable state of the environment. There is no longer any doubt that environmental 
pollution can lead to a number of environmentally controlled diseases and, as a rule, lead to a reduction 
in the average life expectancy of people exposed to adverse environmental factors. In other words, 
environmental safety is part of our life, and its importance and relevance is growing every year. Thus, 
the issues of ensuring ecological security and sustainable development are today interpreted as a 
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priority issue for each state, assuming special urgency. The deterioration of global ecology on Earth 
is characterized by a qualitative change and complexity of international climate. Ecological safety 
is the most acute problem that does not allow delay or slow resolution, which requires the eff orts 
of the whole world community. Today, in the conditions of globalization, environmental security is 
mandatory and necessary for every country and constitutes an important part of the general public 
policy.



POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 4 (24), 2019

49

ELNARƏ QƏLƏNDƏROVA
AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun doktorantı
UOT: 341

YUNESKO ÇƏRÇİVƏSİNDƏ FOLKLORUN 
BEYNƏLXALQ HÜQUQİ MÜHAFİZƏSİNİN TƏŞKİLİ 

Açar sözlər: folklor, YUNESKO, mədən  rs, 
qeyr -madd  mədən  rs, beynəlxalq hüquq, mü-
haf zə.

Ключевые слова: фольклор, ЮНЕСКО, 
культурное наследие, нематериальное куль-
турное наследие, международное право, охра-
на

Key words: folklore, UNESCO, cultural he-
r tage, ntang blecultural her tage, nternat onal 
law, safeguard ng.

Folklor hər b r m llət n mədən  rs -
n n mühüm tərk b h ssəs d r. Folklor 
b r m llət n nə nk  keçm ş n , bugünü 

və gələcəy n  əks etd rən da m  olaraq yaşayan 
özünü fadə etmə forması və sos al düşüncələr -
d r. Xalqların mədən  rs n n tərk b h ssəs  olan 
folklor xalq ədəb yyatı, sənətkarlıq nümunələr , 
ənənəv  məras mlər, xalq memarlığı, xalq təba-
bət , kənd təsərrüfatı və  b oloj  müxtəl fl y n 
qorunub saxlanılması və səmərəl  st fadəs   lə 
bağlı b l klər  özündə cəmləşd r r [10]. Ilk dəfə 
olaraq W ll am Thoms-un 1846-cı ldə bu kə-
l mən  st fadə etməs  ləfolklor anlayışının mü-
zak rəs nə başlanılmışdır [3. S 127-129].W ll am 
John Thoms  eyn  başlıqla qələmə aldığı yazısın-
da ənənəv  b l klər n şəhərləşmə proseslər ndə 
tədr cən məhv olacağını, bu mədən  dəyərlər n 
toplanmasının, mühaf zə ed lməs n n və gələcək 
nəs llərə ötürülməs n n vac bl y n  qeyd etm şd r. 
Onun 1846-cı ldə qələmə aldığı bu yazıdan sonra 
ənənəv  b l klər n və xalq ədəb yyatı nümunələr -
n n mühaf zəs  qlobal vüsət almışdır.

Bəz  müəll fl ər sə folkloru xalqın adət-ənənə 
lə bağlı olan madd  və mənəv  mədən yyət n  

özünəməxsus şək ldə toplayan, tədq q edən və 
qruplaşdıran, eyn  zamanda xalq mədən yyət  
üzər ndə q ymətlənd rmələr aparan elm sahəs  

k m  qəbul ed rlər[8, s.9]. Folklor ng l scə folk 
(xalq) lore (elm)mənasına gəlməkdəd r, b z m 
d l m zdə sə folklor ded kdə əsasən ş fah  xalq 
ədəb yyatı, ənənəv  b l klər başa düşülür. 

Müas r cəm yyətdə, ənənəv  b l klər n, folklo-
run xüsus slə, t bb, sənaye, mus q , k no dekora-
s ya k m  sahələrdə gen ş şək ldə st fadə olunan 
mənbələrə çevr lməs n n şah d  oluruq.  Eyn  
zamanda bu b l klər əql  mülk yyət hüququnun 
mühaf zəs  altında olan əql  mülk yyət əsərlər -
n n ərsəyə gət r lməs ndə də k fayət qədər st fa-
də olunmaqdadır. Folklorun  bu şək ldə st fadəs  
bu b l klər n məxsus olduğu xalqlara qarşı həm 
madd , həm də mənəv  baxımdan haqsızlıq k m  
q ymətlənd r l r. Çünk  bu ənənəv  b l klər onla-
rın məxsus olduğu xalqların m ll -mədən  sərvə-
t n n nümunələr  k m  qəbul ed lməkdəd r. Tex-
nolog yanın nk şafı folklorun t carət və b znes 
maraqları üçün st smarının günbəgün gen şlən-
məs nə və folklor nümunələr n n məxsus olduğu 
cəm yyətlər n mədən  və qt sad  maraqlarına 
hörmət qoyulmadan müxtəl f formada  st fadə 
olunmasına gət r b çıxarıb. Bu st fadədən əldə 
olunan gəl r həm n  folklorun məxsus olduğu, 
onu ərsəyə gət rm ş və mühaf zə etm ş cəm yyət-
lərlə paylaşılmamaqda d . Nümunə olaraq, yerl  
xalqlar üçün müqəddəs hesab ed lən s mvol və 
ya qraf klər n, b znes maraqları üçün dekorat v 
məqsədlə hər hansı məhsulun üzər ndə st fadə 
olunmasını göstərə b lər k. Bütün bu proseslər 
folklorun m ll  və beynəlxalq müstəv də müha-
f zəs n n zərurət n  ortaya çıxardı.

Beynəlxalq müstəv də bu mövzu lə bağlı apa-
rılan müzak rələrdə folklor nümunələr n n mü-
haf zəs n n əql  mülk yyət hüququ çərç vəs ndə 
aparılması daha məqsədəuyun hesab ed lm şd . 
Ən çox müzk rə ed lən məsələlərdən b r  bu d  
k , fərd  və xüsus  mülk yyət  mühaf zə edən əql  
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mülk yyət  hüququ normaları, fərd  t car  maraq-
lardan daha çox  mədən  dəyərlər n və cəm yyə-
t n mədən  rs n n əsası olan ənənəv  b l klər n, 
folklorun mühaf zəs n  k fayət qədər təm n edə 
b ləcəkm  ?! [6].

1948-c  ldə qəbul ed lm ş Ümümdünya In-
san Hüquqları bəyannaməs n n 27-c  maddəs ndə 
qeyd olunur k , hər b r şəxs cəm yyət n mədən  
həyatında sərbəst şt rak etmək, ncəsənətdən 
həzz almaq, elm  tərəqq də şt rak etmək və 
onun faydasından st fadə etmək hüququna ma-
l kd r. Hər b r şəxs müəll f  olduğu elm , ədəb  
və ncəsənət əsərlər n n nət cəs ndə meydana 
çıxan madd  və mənəv  mənafelər n n qorunması 
hüququna mal kd r. Bəz  müəll fl ər hesab ed r k , 
bu maddə lə bəyannamə ənənəv  b l klər n yən  
folklorun mühaf zəs  məqsəd lə hüquq  zəm n 
təşk l ed r. Belə k , bu maddə lə yerl  xalqların 
hərb  nümayəndəs n n ərsəyə gət rd y , nk şaf 
etd rd y  və keçm şdən bugünümüzə qədər ötür-
düyü b l k və dəyərlər üzər ndə madd  və mənəv  
mənfəətlər n n olduğu təsd qlən r,  yerl  xalqla-
rın ənənəv  b l klər n st fadəs ndən gəl r əldə et-
mələr  üçün mühüm b r əsas k m  dəyərlənd r l r 
[12]. Folklor baxımından k fayət qədər zəng n 
olan nk şaf etməkdə olan ölkələr, folklor nü-
munələr n n beynəlxalq müstəv də mühaf zəs n  
təm n etmək üçün b r çox cəhdlər etm şd r. Bu 
cəhdlərlə yanaşı, YUNESKO, ÜƏMT (Ümum-
dünya Əql  Mülk yyət Təşk latı), ÜST (Ümum-
dünya Səh yyə Təşk latı), ÜTT (Ümumdünya T -
carət Təşk latı) k m  b r çox beynəlxalq təşk lat 
çərç vəs ndə folklorun mühaf zəs  lə bağlı mü-
zak rələr aparılmışdır. Bütün bu cəhdlər qlobal 
t carət n həq qətlər  lə uyğunsuzluq təşk l etd -
y ndən belə b r mühaf zən n təm n ed lməs  çox 
da asan olmamışdır [4].

Təsadüf  dey ld r k , BMT-n n k  mühüm 
təşk latı YUNESKO və ÜƏMT folklorun müha-
f zəs  lə bağlı beynəlxalq hüquq  mühaf zən n 
yaradılması st qamət ndə b rgə əməkdaşlıq çər-
ç vəs ndə ş aparırlar. 

ÜƏMT-n n bu sahədə fəal yyət n  dəyər-
lənd rsək onun st qamət  daha çox mədən  rs 
obyektlər nə əql  mülk yyət növü k m  status 
ver lməklə hüquq  qorunma mexan zm n n ya-
radılmasına əsaslanır.Folklor nümunələr n n 
müəll fl k hüququ lə qorunması deyası lk  dəfə 

1967-c  ldə «Ədəb  və bəd  əsərlər n qorunması 
haqqında» Bern Konvens yasına yen dən baxıl-
ması məqsəd lə Stokholmda keç r lən D ploma-
t k Konfransda ortaya atılıb.  Bu konfransda kon-
vens yanın Stokholm aktına folklorun müdaf əs  
lə bağlı müddəanın əlavə ed lməs  barədə müza-

k rələr keç r l b. Bu müzak rələr n nət cəs  olaraq 
1971-c  ldə Par sdə Stokholm aktına aşağıdakı 
şək ldə dəy ş kl k ed lm şd r:

(a) əgər müəll f  məlum olmayan dərc olun-
mamış əsər mövcuddursa, lak n bu əsər n b rl y n 
hər hansı b r ölkəs n n vətəndaşı olduğunu təs-
d qləyən k fayət qədər əsaslar varsa, həm n ölkə-
n n qanunver c l y nə əsasən  müəll f , b rl kdə 
təms l edəcək, onun hüquqlarını müdaf ə edəcək 
və həyata keç rəcək olan səlah yyətl  qurum ol-
malıdır. 

(b) bu maddən n hökmü çərç vəs ndəbelə 
b r faktı müəyyən edən b rl k ölkəs , bu barədə 
müəyyən etd y  faktı ətrafl ı şək ldə təsv r edən 
yazılı bəyanatla  baş d rektorluğa mürac ət etmə-
l d r. Baş d rektorluq da öz növbəs ndə bu bəya-
nat barəs ndə d gər üzv ölkələrlə kommun kas -
yalara başlamalıdır.

Bu əlavə lə  ÜƏMT Bern konvens yasının 
15(4) maddəs ndə dəy ş kl k apararaq,  müəll f  
əsərlər   lə bərabər folklor əsərlər n n qorunması 
üçün k fayət etməsə də, müəyyən şəra t yaratmış-
dı. 

M ll  folklorun müdaf əs  üçün növbət  cəhd 
1976-cı ldə Tun s clasında, ÜƏMT və Yunes-
konun b rgə nəşr  olan, “İnk şaf Etməkdə olan 
Ölkələr üçün Əql  Mülk yyət Sahəs ndə Tun s 
Model Qanunu”nun qəbul olunması oldu. Bu 
model qanun nk şaf etməkdə olan ölkələr n əql  
mülk yyət hüququ barədə qanunver c l klər n n 
beynəlxalq konvens yalara uyğunlaşdırılması 
məqsəd lə hazırlanmışdı. Folklorun müdaf əs , 
qanunsuz st fadəs n n və yayılmasının qarşısının 
alınması barədə müddəaları nəzərdə tutan bu mo-
del qanun ölkələr üçün sadəcə tövs yyə xarakter  
daşıyırdı.

1982-c  ldə ldə ÜƏMT-n n təkl f etd y  
“Folklorun qeyr -qanun  st fadəs  lə bağlı” mo-
del və 1985-c  ldə YUNESKO lə b rgə hazır-
ladığı “Folklorun qeyr -qanun  st fadədən və 
d gər zərərl  hərəkətlərdən qorunması”na da r 
m ll  qanunver c l klər üçün model müddəalar 
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bu sahədə rəl yə doğru atılmış çox r  addımlar 
d . Üzv ölkələrdə folklorun və ənənəv  b l klər n 

mühaf zəs  lə əlaqədar fəal yyətlər n dəstəklən-
məs  və asanlaşdırılmasını təm n etmək məqsəd  
lə, ÜƏMT çərç vəs ndə 2000-c  ldə  “Əql  mül-

k yyət, genet k resurslar, ənənəv  b l k və folklor 
haqqında hökümətlərarası kom tə” yaradılmışdır.

Müəll fl k hüququ lə bağlı hüquq  normalar 
m ll  səv yyədə bəz  ölkələrdə müəyyən dərəcədə 
tətb q olunsa da, folklorun beynəlxalq səv yyədə 
müdaf əs  üçün bu müddəalar k fayət etm r. Belə 
k , müəll fl k hüququ lk növbədə müəll f tələb 
etd y  üçün bu məfhum b r çox cəm yyətlərdə 
problemlərə səbəb olur. Bundan əlavə, müəll f-
l k hüququnun qorunması  müəyyən b r vaxtla 
məhdudlaşdırılır. Xalqların mədən  mövcudluğu-
nun b r h ssəs  adlandırdığımız folklorun  müda-
f əs n n müəyyən b r vaxtla məhdudlaşdırılması 
heç də ağlabatan hesab olunmur. Belə k , folklor 
adlandırılan mədən  sərvətlər n əbəd  mühaf zə-
s  daha məqsədəuyğun hesab ed l r. Müəll fl k 
hüququ bəzən əsərlərə düzəl şlər olunmasını tələb 
etsə də, folklor barəs ndə bu cür düzəl şlər n ed l-
məs  qeyr -mümkündür. Folklor ş fah  şək ldə 
nəs ldən-nəs lə ötürüldüyü üçün onlar üzər ndə 
hər hansı b r şəxsdən düzəl ş tələb etmək absurd-
dur. Bütün bu arqumentlər mədən  rs n ayrılmaz 
parçası olan folklorun hüquq  mühaf zəs n n tə-
m n ed lməs  üçün sırf müəll fl k hüququnun tət-
b q n n yetərs z olduğunu göstər r. 

Mədən   rs n qorunub saxlanması lə bağlı 
YUNESKO-nun st qamət  daha çox folklorun 
müəyyən ed lməs nə, eyn ləşd r lməs nə, sənəd-
ləşd r lməs nə, yayılması məsələlər nə yönəld l-
m şd r. YUNESKO tərəf ndən 16 noyabr  1972 
-c  ldə  Par sdə qəbul olunan  “Ümumdünya mə-
dən  və təb  rs n qorunması haqqında” konven-
s yada mədən  və təb  rs anlayışına folklor dax l 
ed lməm şd . Folklorun mühaf zəs  məqsəd lə 
lk n fəal yyətlər Bol v ya hökümət n n 1973-

cü ldə folklorun mühaf zəs  lə əlaqədar qanun  
çərç vən n yaradılması üçün “Müəll fl k hüququ 
haqqında” 6 sentyabr 1952-c  l Ümumdünya 
konvens yasına bununla bağlı protokol əlavə 
olunması təkl f  lə başlamışdı.  Bu təkl f qəbul 
ed lməsə də, mövzu lə əlaqədar mütəxxəss slər 
tərəf ndən claslar keç r lm şd r. 

Bundan sonrakı mərhələdə folklorun və 

ənənəv  b l klər n mühaf zəs n  təm n etmək 
üçün mövcud olan əql  mülk yyət hüququ norma-
larının k fayət etməd y , bu məqsədlə su  gener s 
mah yyət daşıyan başqa b r müəll fl k hüququnun 
ərsəyə gət r lməs  f k rlər  müzak rə olunmağa 
başlamışdı. 1980-c  ldə YUNESKO Baş Kof-
ransının 21-c  sess yasında folklorun  mühaf zəs  
üçün beynəlxalq tənz mləmən n gət r lməs  təkl f 
olundu. YUNESKO və ÜƏMT b rgə əməkdaşlıq  
çərç vəs ndə  folklorun  m ll  mühaf zəs  üçün 
potens al tədb rlər şləmək məqsəd lə b rgə qrup 
yaratdılar [7s. 9-13].

Bu qrupun tövs yələr  nət cəs ndə 1982-c  
ldə “Folklorun qeyr -qanun  st fadədən və d gər 

zərərl  hərəkətlərdən qorunması”na da r m ll  qa-
nunver c l klər üçün nümunəv  müddəalar şlən b 
hazırlandı[13].

Bu model müddəalar daha çox ənənəv  sənət-
karlıqla bağlı folklor nümunənələr n n mühaf zə-
s n  nəzərdə tuturdu. Folklor ded kdə ənənəv  
sənətkarlıqla bağlı xarakter k ünsürlər  eht va 
edən xalq nağılları, tapmacalar, xalq mus q lər , 
rəqslər, oyunlar, xalçaçılıq, oyma, dulusçuluq 
k m  sənət nümunələr , çalğı alətlər  mühaf zə 
ed ləcək folklor nümunələr  k m  nəzərdə tutu-
lurdu. Xüsus lə qeyd etmək lazımdır k , model 
qanunda əsər yer nə nümunələr və ya fadələr 
kəl mələr ndən st fadə etməkdə məqsəd budur 
k , bu nümunələr əql  mülk yyət hüququnun tər-
k b h ssəs  k m  qəbul ed lm r, bunların su  ge-
ner s mah yyət  vurğulanır.  Model qanun sadəcə 
sənətkarlıq  nümunələr n n mühaf zəs n  nəzərdə 
tutur, ənənəv  nancları, t bb  b l klər , müəyyən 
adət-ənənənələr  bütünlükdə folklor fadəs nə 
dax l etm rd . 

Bu müddəalar gen ş tətb q olunmasa da qru-
pun araşdırmaları YUNESKO-nun folklorun mü-
haf zəs  üçün daha gen ş tədb rlər görməs nə sə-
bəb oldu. Folklorun mühaf zəs  lə bağlı hərtərəfl  
araşdırmalar, 1981-c  ldə UNESKO-nun üzv 
dövlətlərə sorğu göndərməs  lə başladı. Bu sor-
ğuya cavab olaraq, 1982 –c  ldə üzv ölkələrdən 
olan ekspertlər kom təs n n Yuneskonun Par sdə 
yerləşən baş of s ndə görüşü keç r ld . Bu görüş-
də folklorun mühaf zəs  lə bağlı konsensus əldə 
olunmamasına baxmayaraq, Yunesko çərç vəs n-
də folklorun mühaf zəs  lə bağlı ümum  qayda-
ların müəyyən ed lməs nə da r şlər n davam et-
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d r lməs  qərarlaşdırıldı. 
Qısaca, Mond acult adlanan və 1982-c  ldə 

Meks kada təşk l ed lən mədən yyət s yasətlər  
dünya konfransında vurğulanan əsas fadə bun-
dan barət d  k , mədən yyətlərarası erarx ya 
ləğv olunmalı və mədən yyət anlayışı gündə-
l k həyatın bütün sahələr n  əhatə etməl d r. Bu 
konfransda lk dəfə olaraq folklor yer nə daha 
gen ş anlayış olan qeyr -madd  mədən  rs fadə-
s ndən st fadə olunmuş,  madd  dəyər  olmayan 
rs n mühaf zəs n n vac b olduğu vurğulanmışdır. 

YUNESKO çərç vəs ndə Ekspertlər kom təs n n 
1985-c  ldə Par sdə görüş keç r l r, bu görüşün 
nət cəs  olaraq kom tədə folklor anlayışı barədə 
gen ş mülah zələr rəl  sürülür. Burda müəyyən 
olunur k , folklor (gen ş mənada, ənənəv  və po-
pulyar xalq mədən yyət , ənənəv  b l klər) fərd  
və ya qrup şək ldə, ənənələr əsasında yaradılır, 
cəm yyət n mədən  və sos al dəyərlər n n adekvat 
fadəs n  əks etd r r, ş fah  şək ldə nəs ldən nəs lə 

ötürülür. Folklor özündə ədəb yyat, rəqs, mus q , 
oyunlar, m falog ya, r tualları, adət-ənənələr , əl 
sənətlər n , əks etd r r. 

Folklorun dent f kas yası lə bağlı kom tə töv-
s yyə ed r k , folklorun müxtəl f təzahür formala-
rını toplamaq və qeydə almaq üçün s stemlər ya-
radılmalı, müxtəl f nst tutlar tərəf ndən ver lən 
klass f kas yalar b r-b r  lə əlaqələnd r lməl d r. 
Həmç n  kom tə belə b r nət cəyə gəl r k ,  folk-
lor nümunələr  lə bağlı sənədlər n mühaf zəs n  
təm n etmək üçün arx v şəbəkələr  yaradılma-
lı, arx vləşd rmə metodları standartlaşdırılmalı 
folklorun nümay ş etd r lməs  üçün muzeylər ya-
radılmalıdır.

Bütün bu proseslər n  nət cəs  olaraq YUNES-
KO çərç vəs ndə 1989-cu ldə lk dəfə olaraq 
qeyr -madd  mədən  rsə da r “Ənənəv  mədən y-
yət n və folklorun qorunub saxlanılmasına da r”   
tövs yyə qəbul ed ld . Burada folklorun təsn fa-
tı və qorunub saxlanmasının əsas st qamətlər  
göstər lm şd r [12]. Bu qərar qeyr -madd  mədə-
n  rs n qorunması lə bağlı normanın meydana 
gət r lməs  üçün lk n zəm n təşk l ed rd . Töv-
s yyədə folklor bəşər yyət n ümum  rs n n b r 
h ssəs  adlandırılmış, bu sə öz növbəs ndə yalnız 
folklor kəl məs  lə fadə ed lə b lməyəcək qədər 
mühüm olan yen  məfhumun, folkloru m ll l k-
dən çıxararaq beynəlxalq müstəv yə daşıyan və 

beynəlxalq hüquq  mühaf zə tələb edən qey-
r -madd  mədən  rs anlayışının ərsəyə gəlməs nə 
təkan verm şd r. Folklorun m ll  və qlobal tərəf  
b r medal n k  üzü k m  təsv r ed lm ş və dövlət-
lər n təm n etd y  mühaf zən n k fayət etməd y  
təqd rdə un versal mühaf zə mexan zm n n şə 
düşməs n  nəzərdə tutmuşdur. Hüquq  tərəfl ər -
n  nəzərə alsaq bu məsələ k fayət qədər çət n və 
probleml  d . Belə k , bu mühaf zən n təm n ed l-
məs nə təhlükə yaradacaq halları müəyyənləşd r-
mək bunların dəq q s yahısını hazırlamaq asan 
məsələ dey ld . Burada b r sıra sos al- qst sad  
və texnoloj  faktorlar var d . Bu mətn n ən çox 
tənq d olunan tərəfl ər ndən b r  onun əsasən elm  
tədq qatçıların və hökümət nümayəndələr n n 
tələb və eht yacları  nəzərə alınaraq tərt b olun-
ması d . Folklorun müəyyən ed lməs  və müha-
f zəs  lə bağlı bölmələrdə əsasən madd  olaraq 
mövcud olan folklor nümunələr n n toplanması 
və sənədləşd r lməs  nəzərdə tutulurdu. Burada 
şübhə yaranırdı k , tədq qatçılar bundan st fadə 
edəcək və ənənəv  b l klər n daşıyıcılarının f k r-
lər n  nəzərə almayacaq. D gər b r əhəm yyətl  
əks kl k o d  k , qadınların folklorun yaranması 
və ötürülüməs ndək  mərkəz  rolu d qqətə alın-
mırdı. Folkloru ərsəyə gət rənlər və onun nəs l-
dən nəs lə ötürənlərə bərabər q ymət ver lməs  
tövs yyən n müsbət cəhətlər ndən hesab ed l rd . 
Belə k , mədən  qloballaşma müh t ndə folklor 
mühaf zəkarları öz ənənələr n  qoruyub saxla-
mağa və nəs ldən nəs lə ötürməyə təşv q ed l rd . 
Tövs yyədə həmç n n folklorun mühaf zəs  üçün 
əql  mülk yyət hüququ normalarının st fadəs -
n n gət rəcəy  məhdud yyətlər qeydə alınmışdı. 
1990-cı llər n sonuna doğru bu tövs yyə qərarı-
nın müzak rəs  lə bağlı konfrans keç r lm ş və bu 
konfransda tövs yyə qərarının yaşayan ənənələ-
r n mühaf zəs n n təşk l ndən daha çox, sadəcə 
var olduğunu təsd qləd y  qənaət nə gəl nm şd r. 
Bundan əlavə növbət  mərhələdə folklor fadəs  
yer nə qeyr -madd  mədən  rs anlayışının st fa-
də ed ləcəy  akta eht yac olduğu tövs yyə olun-
muşdur.

1989-cu l tövs yyəs n n qəbulundan sonrakı 
llərdə sos al- qt sad  və geos yas  dəy ş kl klər 

nət cəs ndə, qeyr -madd  mədən  rs n mühaf zə-
s  dövlətlər üçün xüsus  əhəm yyət kəsb etməyə 
başladı[13]. 1995 və 1999-cu llər arasında 1989-
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cu l tövs yyəs n n tətb q n n s stemat k dəyələn-
d r lməs  məqsəd lə 8 reg onal sem nar keç r ld . 
Yaxın tar xə nəzər saldıqda, Mərkəz  Avropa və 
Qafqaz ölkələr n n sem narında m ll  mədən  k m-
l y n və m llət n formalaşmasında ənənəv  mədə-
n  rs n əhəm yyət n n mühüm olduğunu qeyd 
ed ld . Dövlətlər 1989-cu l tövs yyəs  lə təsb t 
ed lm ş ənənəv  mədən yyət və folklor anlayışını 
qəbul etd y n  və bu məqsədlə keç r lən fəal y-
yətlərə özəl sektoru da cəlb etd klər n  b ld rd . 
Baxmayaraq k , bu fəal yyətlərlə bağlı 1998-c  
lə qədər çox az sayda ölkə YUNESKO-ya he-

sabat təqd m etm şd . 27 Afr ka ölkəs ndən gələn 
nformas ya sə belə d  k , 50%-dən çoxu heç bu 

tövs yyən n mövcudluğu barədə məlumatlı dey l-
d lər.  Məlumatlı olanların sə yalnız 39%-  onu 
dərc etm şd . As ya ölkələr  qrupu bəyan etm şd  
k , üzv ölkələr qeyr -madd  mədən  rs n müha-
f zəs  sahəs ndək  s yasət n  müəyyənləşd rərkən 
bu tövs yyə qərarından  st nad k m  st fadə etmə-
l d r. Sem narlarda əsasən səslənən f k rlər bunlar 
d  k , ənənəv  b l klər n və folklorun t r lməs , 

onlarla bağlı olan bütün mədən  dəyərlər n t -
r lməs  deməkd r və bunun qarşısını almaq üçün 
eff ekt v mexan zmlər yaradılmalıdır. Bəz  sem -
narlarda tövs yyən n tətb q ed lməs n n mal yyə 
və nfrastruktur çət nl klər ndən bəhs olunmaqla, 
bu sahədə xüsus  təl mkeçm ş personala eht yac 
olduğu, toplanmış mater alların arx vləşd r lməs  
üçün m ll  mərkəzlər n yaradılması k m  f k rlər 
səslən ld . Demək olar k , bütün Mərkəz  və Şərq  
Avropa ölkələr ndə müəll fl k hüququ normaları 
mədən  rs n mühaf zəs  üçün də nəzərdə tutulur-
du, folklorun mühaf zəs  üçün xüsus  qanunve-
r c l k aktı yox d . Sak t okean reg onu ölkələr   
m ll  səv yyədə müəll fl k hüququ normalarında 
ənənəv  b l klər n su  st fadəs n n qarşısını al-
maq məqsəd lə su  gener s mühaf zə təm n edən 
normaların qəbul ed lməs  təkl f ed ld . Ümum -
l kdə keç r lən sem narlarda ənənəv  b l klər n və 
folklorun hüquq  qorunmasını təm n etmək üçün 
aşağıdakı təkl fl ər rəl  sürüldü: 

• ənənəv  b l klər n və folkloru təsv r edən 
term nolog yanın yaradılması, təsn fat s stemlər -
n n koord nas yası və ver lənlər bazasının uyğun-
laşdırılması

• yaşayan ənənəv  mədən yyət və folk-
lorun gənc nəs llərə transm ss yasını təm n et-

mək yönündə fəal yyətlər n təşv q ed lməs  və 
bu məqsədlə yerl  və etn k cəm yyətlərdə təhs l 
proqramlarının hazırlanması

• cəm yyətə ənənəv  b l k və bacarıqların 
əhəm yyət n n aşılanması

• ənənəv  b l k daşıyıcılarınını rolunun və 
bu b l klər n da m dəy şən xarakter n n öz cəm y-
yətlər ndə tanınması 

• ənənəv  b l k və folklor nümunələr n  top-
layan və qoruyub saxlayan fərdlər və qurumlara 
həm madd , həm də mənəv  dəstək ver lməs

• mədən  cmaların öz ənənəv  mədən y-
yət və folklor nümunələr nə çatımlılığının təm n 
ed lməs  və həm n cmaların üzvlər nə əldə ed lən 
məlumatın sah blər  davranılması

• ənənəv  b l klər n transm ss yasını təm n 
etmək məqsəd lə ənənəv  nst tutların yaradılma-
sı[14].

Bu sahədə görülən şlər n növbət  mərhələs  
2001-c  ldə“Mədən  müxtəl fl yə da r” YUNES-
KO bəyannaməs n n qəbul olunması d . 1972 
-2003-cü llər arasında folklor fadəs n n daha da 
gen şlənd r lərək qeyr -madd  mədən  rs anlayı-
şının meydana gət r lməs  yönündə fadələrdən 
st fadə olunmuşdu. Daha əvvəl qeyd etd y m z, 

1972-c  l  “Ümumdünya mədən  və təb  rs n 
qorunması haqqında” konvens ya qəbul ed l-
d kdən sonra YUNESKO çərç vəs ndə aparılan 
müzak rələrdə folklor yer nə ənənəv  mədən y-
yət nümunələr , ş fah  və qeyr -madd  mədən  
rs fadələr nə k fayət qədər rast gəlmək müm-

kündür. Qeyr -madd  mədən  rs anlayışı llərlə 
YUNESKO  çərç vəs ndə aparılan müzak rələr-
də mütəxəss slər tərəf ndən nk şaf etd r lən fa-
də k m  ortaya çıxmış və daha çox mədən  rs n 
mühaf zəs  proqramının adı k m  yayılmışdır[6 
s.57]. Təsadüf  dey ld r k , folklorla bərabər 
daha səmərəl  şək ldə mühaf zəs  nəzərdə tutu-
lan bütün dəyərlər  fadə etmək məqsəd lə, YU-
NESKO tərəf ndən 2003-cü ldə qəbul ed lən 
“Qeyr -madd  mədən  rs n mühaf zəs ” konven-
s yasında folklor yer nə  qeyr -madd  mədən  rs 
anlayışından st fadə olunmuşdur. Təb  k , qəbul 
ed lm ş beynəlxalq sənədlər n məqsəd  folklor 
nümunələr n n həm qorunub saxlanması, həm 
də bu nümunələr n qanunsuz st fadəs n n və 
d gər zərər verə b ləcək hərəkətlər n qarşısının 
alınması üçün hüquq  bazanın yaradılmasından 
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barətd r. Konvens yada qeyr -madd  mədən  
rs n mühaf zəs  ded kdə, təkcə hər b r m llətə 

məxsus qeyr -madd  mədən  dəyərlər n, ənənəv  
b l klər n, folklorun mühaf zəs  dey l, bütünlük-
də bəşər yyət n mədən  dəyərlər n n mühaf zəs  
nəzərdə  tutulur. 2003-cü l konvens yası folklo-
run, ənənəv  b l klər n, ümum l kdə qeyr -madd  
mədən  rs n mühaf zəs  üçün atılacaq addımları 
və st fadə ed ləcək vas tələr  açıqlayır. Konven-
s ya qeyr -madd  mədən  rsə bu dəyərlər  dax l 
ed r: qeyr -madd  mədən  rs n daşıyıcısı k m  
d l də dax l olmaqla, ş fah  ənənələr və fadələr, 
façılıq sənətlər , sos al təcrübələr, məras mlər, 

bayram tədb rlər , təb ətə və ka nata a d b l k və 
təcrübələr, ənənəv  sənətkarlığa a d b l k və təc-
rübələr [1]. Göründüyü k m  2003-cü l konven-
s yası folklor anlayışını daha da gen şlənd rərək 
bütünlüklə qeyr -madd  mədən  dəyərlər  eht va 
ed r. Həm  1972-c  l konvens yas , həm də 2003 
-cü l konvens yası mədən  rs n aşkar ed lmə-
s , saxlanması, mühaf zəs , təşv q  və gələcək  
nəs llərə çatdırılmasını lk n olaraq həm n   r-
s n   mənsub   olduğu  dövlət n öhdəl y  olaraq  
nəzərdə tutur. Belə k , bu dövlətlər öz əraz s n-
də olan qeyr -madd  mədən  rs n qorunmasını 
təm n etmək üçün zərur  tədb rlər görməl  və öz 
əraz s ndə olan qeyr -madd  mədən  rs n b r və 
ya b r neçə s yahısını tərt b etmək vəz fəs  da-
şıyırlar. Busahədə qəbul  ed lm ş konvens yalar  
mədən  dəyərlər n mühaf zəs  üçün beynəlxalq 
əməkdaşlıq və yardımdan st fadən  nəzərədə tu-
tur. 2003-cü l konvens yasının məqsədlər  k m    

qeyr -madd  mədən  rs n qorunması, a d yyət    
cmaların,   qrupların   və   ayrı-ayrı   şəxslə-

r n qeyr -madd  mədən  rs nə hörmət n təm n 
ed lməs , yerl , m ll  və beynəlxalq səv yyələrdə 
qeyr -madd  mədən  rs n əhəm yyət  haqda  mə-
lumatlılığın artırılması və onun qarşılıqlı şək ldə 
qəbul ed lməs nə təm nat ver lməs , beynəlxalq 
əməkdaşlıq və yardım göstər lməs  nəzərdə tu-
tulur. Konvens yanın crası məqsəd lə yaradılan 
hökümətlərarası kom tə bəşər yyət n qeyr -mad-
d  mədən  rs n n reprezentat v s yahısı və təc -
l  qorunmaya eht yacı olan qeyr -madd  mədən  
rs n s yahısı olmaqla k  s yahı tərt b ed r və bu 

s yahılar yen lənməklə dərc olunur[10].
Foklor da dax l olmaqla bəşər yyət n bütün-

lükdə mədən  dəyərlər n n qorunmasında məqsəd 
odur k , onların məxsus olduqları cəm yyətlərdə-
k  dəy ş kl klərə paralel olaraq, zaman keçd kcə 
belə mədən  dəyərlər və onları yaradan xalqlar, 
cəm yyətlər n mədən  rs  də məhv olmaqdadır. 
Qloballaşmanın gət rd y  bu dəy ş kl klər nət -
cəs ndə mədən  dəyərlər n müxtəl f y  aradan 
qaldırılmaqda və dünya tək t pləşməkdə, güclü 
ölkələr n qarşısında yerl  xalqlar və mədən y-
yətlər məhv olmaqdadır. F kr m zcə bu sahədə, 
YUNESKO və d gər beynəlxalq təşk latlar çər-
ç vəs ndə görülən tədb rlər yüksək q ymətlənd -
r lməl , bu vəz yyət n aradan qaldırılması üçün 
dövlətlər n əməkdaşlığı çərç vəs ndə folklorun, 
qeyr -madd  mədən  rs nümunələr n n yaşadıl-
masını təm n etmək üçün daha gen ş və eff ekt v 
hüquq  mühaf zə tədb rlər  görülməl d r. 
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Эльнара Галандарова
Международно-правовая защита фольклорной концепции в рамках ЮНЕСКО

Резюме

В статье рассматривается организация международной охраны фольклора, как основы не-
материального культурного наследия мира, исследуется понятие фольклора и его значение. 
Ключевым элементом статьи являются меры по сохранению образцов фольклора на междуна-
родном уровне, которые являются важной частью национальной духовности народов и, в част-
ности, роли международных организаций в этой области с прошлого до настоящего времени.

Elnara Qalandarova
Safeguarding of the folklore concept within UNESCO in international law

Summary

The article examines the organization of international safeguarding of folklore as a basis for the 
world intangible cultural heritage, by exploring the concept of folklore and its signifi cance. A key 
element of the article is  taken measures for  preserving folklore samples in international level, which 
are an important part of the national spirituality of the nations and in particular the role of international 
organizations in this area from the past till now.
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Обязательство приложить все уси-
лия для достижения временной 
договоренности практического 

характера изложено в пунктах 3 статей 74 и 
83 Конвенции Организации Объединенных 
Наций по морскому праву 1982 года (далее – 
Конвенция морскому праву 1982 г.) [1] следу-
ющим образом:

До заключения соглашения [о границе], как 
предусматривается в пункте 1, заинтересо-
ванные государства в духе взаимопонимания 
и сотрудничества предпринимают все усилия 
для того, чтобы достигнуть временной дого-
воренности практического характера... Такая 
договоренность не должна наносить ущерба 
окончательной делимитации.

Цель обязательства приложить все усилия 
для достижения временной договоренности 
практического характера была разъяснена 
Арбитражем по статье 287 и Приложению II 
Постоянной палаты третейского суда в деле 
Arbitration between Guyana and Suriname (да-
лее - дело Гайана против Суринамa). Посколь-
ку обе стороны направили в арбитражный суд 
письменные представления, в которых ясно 

указали соответствующие границы спорных 
территорий, оспариваемая зона между эти-
ми двумя линиями была отчетливо определе-
на судом и при ссылке на нее использовался 
термин “спорная зона”  [12, Карта 1, после § 
163]. По мнению Арбитража, обязательство 
приложить все усилия для достижения вре-
менной договоренности предназначено для 
содействия достижению временного режима 
и практических мер, которые могли бы подго-
товить почву для временного использования 
спорных зон в ожидании делимитации. Арби-
траж также посчитал, что это обязательство 
подразумевает под собой признание необхо-
димости избегать приостановления эконо-
мического развития в спорной морской зоне, 
пока такая деятельность не влияет на дости-
жение окончательного соглашения [Там же, § 
460].

Предполагается, что обязательство в ста-
тьях 74(3) и 83(3) “приложить все усилия” 
для вступления во временную договорен-
ность носит скорее рекомендательный, чем 
обязательный характер, направленный на 
непременное достижение результата. Если 
это положение предусматривало непремен-
ное выполнение обязательства, статьи 74(3) 
и 83(3) могли бы быть составлены просто как 
“соответствующие государства вступают во 
временные меры практического характера”. 
То, что это обязательство является одним 
из видов поведения, также подтверждается 
выводом Арбитража в деле Гайанa против 
Суринама о том, что “язык изложения, кото-
рым закреплено обязательство, налагает на 
Стороны обязанность вести добросовестные 

ИЛЬКИН РАДЖАБОВ 
Докторант кафедры Международного публичного права
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переговоры” и требует от них принять “при-
мирительный подход к переговорам, в соот-
ветствии с которым они будут готовы пойти 
на уступки в рамках временной договоренно-
сти” [Там же, § 461].

Конвенция по морскому праву 1982 г. не 
устанавливает или даже не предлагает фор-
му, в которой должна быть заключена вре-
менная договоренность или каковым должно 
быть ее содержание. Андерсон и ван Логхэм 
предполагают, что возможны самые разно-
образные формы, включая соглашение о ко-
операции или совместном режиме, который 
позволяет проводить разведку и добычу в 
неделимитированной зоне, частичный или 
полный мораторий на определенные виды 
деятельности, такие как бурение, или просто 
договоренность о предварительном уведом-
лении о предполагаемой деятельности в неде-
лимитированной зоне с последующими кон-
сультациями [13, c. 206]. Статьи 74(3) и 83(3) 
ссылаются на “временные договоренности” 
“практического характера”. В докладе Ассоци-
ации международного права об исключитель-
ной экономической зоне, опубликованном в 
1988-м году, утверждалось, что предваритель-
ная договоренность носит “практический ха-
рактер”, если “настоятельная необходимость 
вступить в нее настолько чрезмерна, что 
ожидание завершения делимитации было бы 
против интересов заинтересованных Сторон” 
[14, c. 546]. Эти мнения представляются спор-
ными. Более непредвзятое  прочтение статей 
74(3) и 83(3) предполагает, что “практический 
характер” относится скорее к необходимым 
условиям временной договоренности, а не 
непосредственно к необходимости вступить 
в соглашение. По мнению автора, термин “до-
говоренность” указывает на то, что результат 
может быть не договором, а носить нефор-
мальный или даже необязательный характер, 
а “практического характера” указывает на 
оперативное, нежели правовое содержание, 
соответствующее требованию не наносить 
ущерб окончательной делимитации.

На практике временные договоренности 
обычно принимают одну из двух основных 
форм - временной пограничной линии или 

зоны совместного управления. Хорошим 
примером временной границы является со-
глашение между Алжиром и Тунисом, заклю-
ченное в 2002-м году, которое установило 
предварительную единую морскую границу 
между двумя государствами [3]. Преамбула к 
соглашению отсылает к статьям 74(3) и 83(3) 
Конвенции по морскому праву 1982 г., а в ста-
тье 4 говорится, что соглашение не наносит 
ущерба окончательной делимитации морской 
границы. Другой пример временной границы 
- соглашение 2001 года между Ирландией и 
Великобританией [4]. Соглашение на времен-
ной основе определило часть их совпадающих 
континентальных шельфов, которые не были 
разграничены более ранним соглашением 
1988 года. Соглашение определяет себя как 
достигнутое “в соответствии со статьей 83(3)” 
Конвенции по морскому праву 1982 г. и уста-
навливает, что оно действует “без ущерба к 
любому будущему соглашению” относитель-
но делимитации этого района континенталь-
ного шельфа между двумя государствами. В 
2013 году соглашение было заменено оконча-
тельным пограничным соглашением [15; 16, c. 
383].

Временные договоренности в формате зон 
совместного управления или эксплуатации 
имеют различные формы и могут относиться 
как к конкретному виду деятельности, так и к 
их ряду. Существуют договоренности, прини-
маемые только в отношении эксплуатации ре-
сурсов морского дна. Таким примером явля-
ется соглашение между Нигерией и Сан-Томе 
и Принсипи 2001 года, которое устанавливает 
совместную зону для упорядоченной разра-
ботки и добычи нефти и других ресурсов в 
районе, где их исключительные экономиче-
ские зоны совпадают друг с другом [5, c. 43]. 
Соглашение определяет, в частности, созда-
ние совместных органов для осуществления 
разработки зоны, совместное использование 
доходов, законы и правила, которые должны 
применяться в зоне, и меры по охране окру-
жающей среды. Преамбула к соглашению ссы-
лается на статью 74(3) Конвенции по морско-
му праву 1982 г. и гласит, что соглашение “не 
наносит ущерба возможному разграничению 
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их соответствующих морских зон по соглаше-
нию в соответствии с международным пра-
вом”. Соглашение должно оставаться в силе 
в течение 45 лет, с возможным пересмотром 
через 30 лет [Там же, статья 51]. Такой срок 
может считаться очень длительным для “вре-
менной договоренности”, но длительные сро-
ки могут быть необходимы в условиях, когда 
нефтяным компаниям требуется гарантия их 
инвестиций.

Второй, более сложный пример включа-
ет три соглашения, заключенные между Ав-
стралией и Демократической Республикой 
Восточный Тимор (Тимор-Лешти) после до-
стижения ею независимости в 2002 году. Пер-
вое соглашение, Договор о Тиморском море 
[6], определяет себя (в преамбуле и статье 2) 
в соответствии с терминологией статьи 83(3) 
Конвенции по морскому праву 1982 г., как 
временную договоренность практического 
характера до заключения соглашения и без 
ущерба для делимитации границы континен-
тального шельфа между двумя государствами. 
Договор устанавливает Совместную зону раз-
работки нефти (Joint Petroleum Development 
Area -  далее JPDA). Второй договор касается 
добычи на двух месторождениях углеводоро-
дов, которые расположены на восточной гра-
нице JPDA [7]. Третье соглашение - Договор 
о некоторых морских договоренностях в Ти-
морском море (“Договор CMATS”) [8], как и 
Договор о Тиморском море, определяет себя 
(в преамбуле) как временную договоренность 
практического характера до заключения со-
глашения и без ущерба для делимитации 
границы континентального шельфа. Однако, 
эта временная договоренность имеет исклю-
чительно обязывающий характер, поскольку 
препятствует сторонам добиваться делими-
тации их морской границы судом или трибу-
налом на весь срок действия Договора, опре-
деленный в течение 50 лет [8, статьи 4 и 12]. 
Тем не менее, Договор действительно создает 
своего рода временную границу для водной 
толщи, поскольку он предусматривает, что 
Австралия осуществляет юрисдикцию над 
водной толщей к югу от южного предела JPDA 
(что в значительной степени совпадает со сре-

динной линией), а Тимор-Лешти к северу от 
этой линии [Там же, статья 8]. Правообразу-
ющее действие Договора CMATS 2006 года в 
настоящее время оспаривается в арбитраж-
ных разбирательствах, возбужденных Тимо-
ром-Лешти против Австралии.

Можно утверждать, что любой договор, 
который устанавливает совместную зону экс-
плуатации или управления в качестве замены 
морской границы, даже если он не ссылает-
ся на статьи 74(3) и/или 83(3) Конвенции по 
морскому праву 1982 г. и в действительности 
был заключен до ее принятия, следует рас-
сматривать как временную договоренность в 
духе этих статей, если только она не рассма-
тривается как постоянная замена границы. 
Существует немало примеров таких догово-
ров, например соглашение 1974 года между 
Японией и Республикой Корея [9]. Времен-
ные договоренности такого рода (даже дли-
тельные) следует отличать от зон совместной 
эксплуатации, соглашения по которым были 
достигнуты как часть пограничного урегули-
рования и опираются на окончательную гра-
ницу, которая была согласована.

В некоторых случаях государства, в каче-
стве временной  договоренности, заключали 
соглашения о совместных зонах по управле-
нию или добыче в отношении рыболовства. 
Одним из таких примеров, хотя и завершив-
шимся до принятия Конвенции по морско-
му праву 1982 г., является Соглашение меж-
ду Норвегией и бывшим СССР о Временной 
практической организации рыболовства в 
прилегающем районе в Баренцевом море, за-
ключенное в 1978 году [10]. Соглашение при-
менялось в отношении района в южной части 
Баренцева моря, где исключительные эконо-
мические зоны Норвегии и СССР совпадали. 
В пределах этого района двусторонняя нор-
вежско-советская комиссия по рыболовству 
должна была устанавливать разрешаемые 
объемы улова, квоты и другие меры регулиро-
вания. Каждая сторона имела в этом районе 
юрисдикцию только в отношении своих соб-
ственных рыболовных судов, а также судов 
третьих государств, которым она выдала ли-
цензию на промысел в пределах своей квоты. 
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Первоначально соглашение было заключено 
только на один год, но содержало условие о 
возможности ежегодного продления. Это ус-
ловие использовалось сторонами непрерыв-
но до вступления в силу в 2011 году договора 
2010 года, устанавливающего окончательную 
морскую границу между Норвегией и Росси-
ей. Тогда же Соглашение 1978 года прекрати-
ло действие.

В других случаях государства устанавлива-
ли совместную зону эксплуатации или управ-
ления как форму предварительной догово-
ренности для решения целого ряда различных 
вопросов. Хорошим примером является со-
глашение между Барбадосом и Гайаной, за-
ключенное в 2003 году, устанавливающее 
“зону сотрудничества для осуществления 
совместной юрисдикции, контроля, управле-
ния, развития, разведки и добычи живых и 
неживых природных ресурсов, а также иных 
прав и обязанностей, определенных в Конвен-
ции по морскому праву 1982 г.”, на небольшой 
территории, где их исключительные экономи-
ческие зоны совпадают, но которая находит-
ся за пределами исключительной экономиче-
ской зоны какого-либо третьего государства 
[11]. В преамбуле к соглашению признается 
“значимость и применимость” статьи 74(3) 
Конвенции по морскому праву 1982 г. В ста-
тье 2(1) соглашения говорится, что “стороны 
определяют, что они могут, по договоренно-
сти в более поздний срок, разграничить меж-
дународную морскую границу между ними”, а 
статья 1(2) предусматривает, что соглашение 
не наносит ущерба “последующему разграни-
чению соответствующих морских зон Сторон 
в соответствии с общепринятыми принципа-
ми международного права” и Конвенцией по 
морскому праву 1982 г.

В свою очередь последствия временной 
договоренности могут зависеть от того, что 
в ней непосредственно предусмотрено. Так, 
например, упомянутая выше договоренность 
между Австралией и Тимором-Лешти не по-
зволяет сторонам добиваться делимитации 
их морской границы судом или трибуналом 
в течение всего периода действия соглаше-
ния, установленного на период в 50 лет [8, 

статьи 4 и 12]. В то же время, договоренности 
об установлении временных границ между 
Алжиром и Тунисом и между Ирландией и 
Великобританией, о которых так же говори-
лось выше, предусматривают, что перегово-
ры по определению окончательной границы 
должны быть продолжены. Такими же будут 
и последствия договоренности, которая не 
содержит каких-либо указаний на этот счет, а 
также в тех случаях, когда временная догово-
ренность обязывает одну или каждую из сто-
рон воздерживаться от обращения в суд или 
трибунал с целью определения окончательной 
морской границы, если соглашение не может 
быть достигнуто по истечении “разумного пе-
риода времени», за исключением тех случаев, 
когда стороны договорились об исключении 
такой возможности. 

Действие временных договоренностей по 
времени определяется двумя отличительны-
ми аспектами - во-первых, когда возникает 
обязательство предпринимать “все усилия 
для того, чтобы достигнуть” временную дого-
воренность и, во-вторых, как долго она долж-
на длиться? Конвенция по морскому праву 
1982 г. не содержит непосредственные ответы 
ни на один из этих вопросов. 

Что касается первого вопроса, то, как 
представляется в принципе, обязательство 
возникает, как только станет очевидным, что 
соответствующие государства имеют пра-
во на морские зоны, которые совпадают или 
могут совпадать, и возникла необходимость 
проведения делимитации. На практике впол-
не возможно, что это обязательство не будет 
возникать до тех пор, пока, и если только, не-
способность сторон легко и быстро достичь 
соглашения по морской границе становится 
очевидной (Лагони придерживается другого 
мнения, утверждая, что обязательство “может 
возникнуть до того, как заинтересованные 
государства инициируют переговоры” [17, c. 
357]). Действительно, было бы бессмыслен-
ным вступать в переговоры с целью обсужде-
ния возможных временных договоренностей, 
если достижение окончательного соглашения 
не вызывает затруднений. Кроме того, если 
на практике в неразделенных зонах или, по 
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крайней мере, в их спорной части не осущест-
вляется какая-либо деятельность, необходи-
мость поиска регулирующих ее временных 
механизмов также лишена смысла.

Что касается продолжительности вре-
менной договоренности, этот вопрос может 
быть определен в самом соглашении. На-
пример, договоренность Алжира и Туниса, 
рассмотренная выше, предусматривала, что 
она должна оставаться в силе в течение ше-
сти лет, по истечении которых стороны обя-
зались согласовать окончательную морскую 
границу или продлить или пересмотреть со-
глашение [3, статьи 9 and 10]; в то время как 
договоренность Нигерии и Сан-Томе и Прин-
сипи должна была действовать в течение 45 
лет с пересмотром спустя 30 лет [5, статья 
51]. Если договоренность не определяет срок 
своего действия, представляется возможным 
считать, особенно с учетом вступительной 
фразы пункта 3 статей 74 и 83 (“до заключе-
ния соглашения”), что она будет действовать 
до тех пор, пока путем достижения основно-
го соглашения между сторонами или по ре-
шению международного суда или арбитража 
не будет установлена окончательная морская 
граница [17, с. 358; 14, с. 545]. Тем не менее, 
Лагони считает уместным предположить, что 
существует и право денонсации или отка-
за от соглашения, которое подразумевается 
ее “временным” характером. Этот аргумент 
основан на применении по аналогии статьи 

25(2) Венской конвенции о праве междуна-
родных договоров [2], в которой предусма-
тривается, что если договор применяется 
временно до его вступления в силу, такое вре-
менное применение в отношении государства 
прекращается, если это государство уведомит 
другие государства, между которыми времен-
но применяется договор, о своем намерении 
не становиться участником договора [17, с. 
358-359]. Сомнительно, что это является до-
статочно подходящей аналогией. Хотя Коми-
тет Ассоциации международного права по 
исключительной экономической зоне также 
придерживается мнения о том, что существу-
ет право на денонсацию или отказ, однако 
это право сразу же в значительной степени 
ограничивается последующей оговоркой о 
том, что поскольку “главной целью [времен-
ных] договоренностей является регулиро-
вание определенных вопросов в отсутствие 
границы, можно предположить, что в норме 
их природа не подразумевает такое право на 
прекращение” [14, с. 546-547]. Если даже кака-
я-либо из сторон откажется от временной до-
говоренности, обязательство предпринимать 
все усилия для достижения временной дого-
воренности все равно будет применяться, и, 
следовательно, можно ожидать, что даже в 
таком случае эта сторона будет добросовест-
но предлагать и обсуждать альтернативные 
механизмы.
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Илькин Раджабов
Обязательство приложить все усилия для достижения временной договоренности

практического характера в спорных неразграниченных морских районах

Резюме

На примере многочисленных двусторонних договоров в статье рассматриваются различные 
аспекты обязательства приложить все усилия для достижения временной договоренности 
практического характера в соответствии со статьями 74 и 83 Конвенции Организации Объ-
единенных Наций по морскому праву 1982 года, раскрываются цели, характер, формы и со-
держание указанного обязательства, а также действие по времени соглашений, заключаемых с 
целью его исполнения.

Ilkin Rajabov
Th e obligation to make all eff ort to enterinto provisional arrangements  of  a practical nature in 

disputed areas pending maritime delimitation

Summary

 With reference to several bilateral treaties, the article analyses various aspects of the obligation to 
make every eff ort to enter into provisional arrangements of a practical nature in accordance with 
Articles 74 and 83 of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, considers purposes, 
characteristics, forms and content of this obligation, as well as the temporal scope of the respective 
arrangements.
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Сотрудничество государств  по рас-
следованию и раскрытию  пре-
ступлений требует гармонизацию 

законодательств государств, связанных с дву-
сторонними и многосторонними договорами 
об оказании правовой помощи.   Интернет 
и электронные носители информации тесно 
вошли в жизнь общества и каждого челове-
ка в отдельности. Жизнь сейчас невозможно 
представить без использования интернета и 
цифровой техники. Исходя из тенденции уве-
личения международных преступлений, в том 
числе транснациональных организованных 
преступлений, связанных и процессами гло-
бализации, можно констатировать, что почти 
все преступления на национальном  и между-
народном уровнях совершаются с использова-
нием интернета и современных электронных 
оборудований. Статистические данные от-
дельных государств показывают, что имеется 
тенденция в сторону увеличения киберпре-
ступлений, если в 2019 году совершены 4,1 
миллиона нарушений, к 2027 году прогнози-
руют 10 миллионов нарушений. Увеличивает-
ся и число преступлений, которые в той или 
иной мере связаны с использованием интер-

нета и электронной информации, электрон-
ных оборудований. Поэтому сотрудничество 
государств при расследовании таких престу-
плений является вызовом современности. 

      Международную правовую помощь 
по уголовным делам классифицируют по це-
лям и порядку осуществления: «... − прове-
дение следственных и иных процессуальных 
действий; − выдача лиц для привлечения к 
уголовной ответственности или приведения 
приговора в исполнение; − осуществление 
уголовного преследования; − исполнение су-
дебного решения иностранного государства; 
− иная помощь, в том числе связанная с пре-
доставлением информации».[1,c.17]

 При использовании интернета в целях 
совершения преступления, в первую очередь, 
требуется идентификация преступника. При 
идентификации преступника иногда требует-
ся анализ данных о трафике, в том числе по  
IP-адресу, используемое преступником и по 
которому можно выявить виртуальное место-
нахождение и т.д., которые находятся за пре-
делами государства и в некоторых обстоятель-
ствах успешность уголовного преследования 
зависит  от удачного и своевременного сбора 
доказательств. 

 Расследование преступлений связано 
временными рамками, которые зависят от  ха-
рактера, общественной опасности и других 
характеристик совершенных преступлений.  
Иногда информационные сведения автомати-
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чески удаляются через короткое  время. По 
окончании  отдельных операций в интерне-
те данные о трафике, т.е. информация о ходе 
операции, больше не требуется и, исходя из 
экономических соображений, поставщики ин-
тернет услуг программируют быстрое удале-
ние информации. Поэтому возникает вопрос о 
сохранении информации  на некоторое время, 
точнее на время проведения расследования.  
В некоторых государствах удаление данных о 
трафике установлено законодательством. На-
пример, статья 6  Директива ЕС 2002/58/ о кон-
фиденциальности и электронных средствах 
связи предусматривает, что данные трафика, 
касающиеся абонентов и пользователей, об-
работанные и сохраненные провайдером сети 
связи общего доступа или провайдером обще-
доступных услуг электронной связи, должны 
быть уничтожены или сделаны анонимными, 
если в них нет дальнейшей необходимости 
для передачи сообщения [3]. Евросоюз в Ди-
рективе 2006/24/EC определили конкретные 
сроки - от 6 до 24 месяцев, сохранения инфор-
мации [20].  Европейский суд справедливости 
вынес решение о признании недействитель-
ной директивы ЕС, признал факт нарушения 
ею базовых прав граждан и объявил директи-
ву недействительной, вмешательством в част-
ную жизнь граждан, которая влечет за собой 
опасность доступа органов государственной 
власти к персональным данным без получения 
разрешения на подобные действия со стороны 
абонентов. Тот факт, что данные сохраняются 
и впоследствии могут использоваться без уве-
домления об этом абонента или зарегистриро-
ванного пользователя, вероятно, порождают у 
заинтересованных лиц ощущение того, что их 
личная жизнь являются предметом постоян-
ного наблюдения [19]. 

Сохранение данных предусмотрено и  Кон-
венцией по киберпреступлениям говориться, 
в которой говориться о  незамедлительном со-
хранении данных (называют и быстрой замо-
розкой), которое дает возможность быстрого 
реагирования на запросы. Согласно ст.16 этой 
Конвенции о киберпреступности государства 
должны принять меры, предоставляющие ее 
компетентным органам возможность пред-

писывать или сходным образом добиваться 
незамедлительного сохранения определен-
ных компьютерных данных, включая данные 
трафика, которые хранятся посредством ком-
пьютерной системы, особенно в тех случа-
ях, когда есть основания полагать, что суще-
ствует опасность потери или изменения этих 
компьютерных данных. А время сохранения 
не может превышать 90 дней. Информация 
запрашивается на основе судебного решения, 
которое естественно, продлевает время реа-
гирования и исполнения запросов. Поэтому, 
исполнение таких запросов на основе  пред-
писаний или указаний правоохранительных 
органов, в том числе полицейского было бы 
более эффективным, с точки зрения оператив-
ности. Оперативное сохранение обеспечивает 
не удаление конкретных данных при полу-
чении распоряжения компетентного органа. 
Здесь речь идет о данных, имеющие отноше-
ния к расследуемому делу. 

Ст. 15 Конвенции по киберпреступлениям 
посвящена гарантиям реализации Конвенции, 
которые предусматривают  обеспечение над-
лежащей защиты гражданских прав и свобод, 
включая права, вытекающие из обязательств, 
принятых на себя данной стороной по Кон-
венции Совета Европы о защите прав челове-
ка и основных свобод 1950 г., Международно-
му Пакту ООН о гражданских и политических 
правах 1966 г., и по другим применимым в 
данном случае международным документам о 
правах человека, и которые должны основы-
ваться на принципе соразмерности. Согласно 
ст. 37 Конвенции Комитет Министров Сове-
та Европы, после проведения консультаций 
с Договаривающимися Государствами и по-
лучения единодушного согласия со стороны 
этих Государств, может предложить присое-
диниться к Конвенции любому Государству, 
не входящему в Совет Европы. Исходя из ст. 
39, которая определяет, что целью Конвенции 
является в дополнении применимых между 
Сторонами многосторонних или двусторон-
них соглашений и договоров, в том числе по-
ложений, Европейской Конвенции об экстра-
диции; Европейской Конвенции об оказании 
содействия в расследовании уголовных дел; 
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Дополнительного Протокола к Европейской 
Конвенции об оказании содействия в рассле-
довании уголовных дел, государства, присое-
динившие к Конвенции, которые не являют-
ся членами Совета Европы, будут связаны и 
Конвенцией о защите прав человека и основ-
ных свобод и Международным Пактом ООН о 
гражданских и политических правах.

Прецедентное право ЕСПЧ содержит бо-
лее точное определение стандартов гарантий 
уважения прав человека при расследовании 
преступлений, связанных с информационны-
ми технологиями. Суд в деле Kruslin v. France 
пришел к выводу о том, что прослушивание 
и другие формы перехвата телефонных разго-
воров представляет собой серьёзное вмеша-
тельство в личную жизнь и корреспонденцию 
и поэтому должны быть основаны на «зако-
не», который в этой части должен быть осо-
бенно точным. Требуются четкие и детально 
разработанные правила проведения подобных 
оперативных мероприятий, тем более, что со-
ответствующая технология постоянно разви-
вается и усложняется [16] далее в деле Malone 
v. United Kingdom суд считал, что что человек 
должен  предвидеть перехват его коммуника-
ций, чтобы приспособить свое поведение [17], 
А в деле Klass and others v. Germany Суд при-
знал, что ввиду особого контекста перехвата 
сообщений в целях производства следствия 
полицией нормы Конвенции не могут быть 
здесь совершенно идентичными по сравне-
нию с их применением в других областях. В 
соответствии с этим закон не должен быть та-
ким, чтобы позволять индивиду предвидеть, 
как и когда его сообщения подвергаются риску 
быть прослушанными властями с тем, чтобы 
он не мог вследствие этого менять свое пове-
дение. В данном деле кардинальной пробле-
мой, проистекающей из статьи 8, становится 
вопрос, оправданно ли данное вмешательство 
условиями п.2 данной статьи. В связи с тем, 
что п. 2 предусматривает исключение из пра-
ва, гарантируемого Конвенцией, он должен 
толковаться ограничительно. Право ведения 
тайного наблюдения за гражданами, которое 
характерно для полицейского государства, 
терпимо в соответствии с Конвенцией только 

тогда, когда оно строго необходимо для сохра-
нения демократических институтов [18].

Статья 15 Конвенции по киберпреступле-
ниям определяет гарантии соразмерности, не 
члены Совета Европы, присоединившиеся к 
Конвенции  должны принимать соответству-
ющие полномочия и процедуры на права, обя-
занности и законные интересы третьих лиц. К 
таким гарантиям относятся надзор со сторо-
ны судебных или иных независимых органов; 
основания, оправдывающие их применение; а 
также ограничения на сферу и срок действия 
подобных полномочий или процедур.

Представление спонтанной информации 
или обмен информацией “ad hoc” предусмо-
трено ст.26 Конвенции по киберпреспутлени-
ям, которого называет добровольным предо-
ставлением информации. Здесь речь идет  о 
направлении информации, полученной в ходе 
проводимого расследования и если сторона 
считает, что предоставление данной инфор-
мации будет способствовать возбуждению и 
проведению Стороной-получателем рассле-
дования или судебного преследования уго-
ловных преступлений.  Конвенция все остав-
ляет на усмотрение Стороны, выявившей 
информацию. Данный момент не существует 
механизм, обязывающий стороны направить 
выявленную информацию. Конвенция о ки-
берпреступности охватывает широкий круг 
преступлений, в том числе уголовные пре-
ступления, предусмотренные Статьями 2-11 
Конвенции; другие уголовные преступления, 
совершенные посредством компьютерной 
системы и  сбор доказательств по уголовно-
му преступлению в электронной форме. Если 
учесть, что почти все преступления соверша-
ются с использованием интернета и цифровой 
техники, тогда границы применения Конвен-
ции расширяется. Еще одним положительным 
положением Конвенции является то, что Кон-
венция с ограничениями применяется и в слу-
чаях отсутствия соответствующих междуна-
родных соглашений между запрашивающей и 
запрашиваемой Сторонами.

 Направление информации предусмо-
трено и п.2 ст.64 Конвенции Совета Евро-
пы о предотвращении и борьбе с насилием 



POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 4 (24), 2019

66

в отношении женщин и домашним насили-
ем, который определяет, что  Сторона может, 
в границах своего внутреннего права и без 
предварительного запроса, направить другой 
Стороне информацию, полученную в рамках 
своего собственного расследования, когда 
она полагает, что раскрытие такой информа-
ции могло бы помочь получающей Стороне 
в предупреждении уголовных правонаруше-
ний, установленных в соответствии с насто-
ящей Конвенцией. Направление «спонтанной 
информации» в отношениях между государ-
ствами предусмотрены и ст. 10 Конвенции об 
отмывании, поиске, аресте и конфискации до-
ходов, полученных преступным путем, 1990 
года, ст. 28 Уголовной конвенции по борьбе с 
коррупцией 1999 года, п. 4 ст. 46, ст. 56 Кон-
венции ООН против коррупции 2003 года. 

 «Новые тенденции развития института 
международно-правовой помощи по уголов-
ным делам в процессе глобализации требуют 
тщательного изучения правовой природы дан-
ного института и уголовно-процессуального 
законодательства зарубежных стран в части 
получения доказательств».[13,с.8] Получен-
ная спонтанная информация является осно-
ванием к возбуждению уголовного дела. Т.к. 
согласно  ст. 46.2 и 3 УПК причиной к возбуж-
дению уголовного дела может быть заявление 
физического лица о совершенном или готовя-
щемся преступлении, сообщение юридиче-
ского лица (должностного лица) или средства 
массовой информации либо непосредствен-
ное выявление таких сведений дознавателем, 
следователем или прокурором,  основанием 
к возбуждению уголовного дела является на-
личие достаточных улик, указывающих на 
признаки преступления. При наличии осно-
ваний полагать совершение деяния, в котором 
отражены признаки преступления, и отсут-
ствие обстоятельств, исключающих уголов-
ное преследование, дознаватель, следователь 
или прокурор должны немедленно возбудить 
уголовное дело в пределах своих полномо-
чий. Получение спонтанной информации из 
зарубежной юрисдикции прямо не подпада-
ет под причины к возбуждению уголовного 
дела. Но считаем, что его можно подвести 

под сообщения юридического лица. Согласно 
гражданскому законодательству  юридиче-
ское лицо – и закон и согласно международ-
ным договорам и двусторонним договорам 
об оказании правовой помощи. Иностранные 
юридические лица признаются такими. Поэ-
тому сообщения из иностранной юрисдикции 
или же юридических лиц является причиной к 
возбуждению уголовного дела.   

 Спонтанное направление выявленной 
информации зависит от воли стороны, вы-
явившей информацию, и как уже отмечено, 
направление судебных запросов на предо-
ставление информации связано с временны-
ми рамками. Считаем, что в таких случаях 
применение административной помощи или 
помощь между полицейскими органами даст 
возможность пре временные ограничения. 
Например, и Конвенцией ОЭСР о взаимной 
административной помощи по налоговым 
делам предусмотрен обмен информацией на 
спонтанной основе. Существуют некоторые 
проблемы административной помощи по на-
логовым делам на спонтанной основе. Т.к. эф-
фективность и продуктивность обмена инфор-
мацией на спонтанной основе очень сильно 
зависит от мотивации и инициативы инспек-
торов предоставляющей страны. Налоговые 
администрации должны принимать во внима-
ние развитие стратегий, которые нацелены на 
поощрение и продвижение использования об-
мена информацией на спонтанной основе, на-
пример обязательная публикация статистики 
по обмену информацией на спонтанной осно-
ве в ежегодных отчетах и т.д. Государства рас-
смотреть вопрос об инструментах, которые 
направлены на поддержание, продвижение и 
обеспечение эффективного обмена информа-
цией на спонтанной основе [9]. 

Предоставление спонтанной информации 
имеет место и на практике Интерпола успеш-
но.  Направление «спонтанной информации» 
предусмотрено и ст. 10 Конвенции об отмы-
вании, поиске, аресте и конфискации доходов, 
полученных преступным путем, 1990 года, ст. 
28 Конвенция об уголовной ответственности 
за коррупцию 1999 года, п. 4 ст. 46, ст. 56 Кон-
венции ООН против коррупции 2003 года. К 
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сожалению и  эти нормы устанавливают соот-
ветствующее право Сторон, а не накладывают 
на них обязательство.

 Существует отдельные соглашения 
между МВД Азербайджанской Республики 
МВД некоторых других государств о сотруд-
ничестве органов внутренних дел, которых 
предусмотрены и обмен информацией. Счи-
таем, что применение некоторых положений 
и в этих соглашениях даст возможность прео-
долеть отдельные препятствия в направлении 
спонтанной информации и своевременного 
использования предоставленной информа-
ции для выявления преступных нарушений и 
эффективного расследования уголовных дел, 
не только по киберпреступлениям и  по всем 
уголовным преступлениям и не только по уго-
ловным преступлениям и по другим наруше-
ниям.

Обобщая результаты проведенных анали-
зов, констатируем, что традиционные формы 
международного сотрудничества предполага-
ют длительные обременительные процедуры, 

а их успешность зачастую зависит от доброй 
воли и компетентности сторон процесса. Мас-
штабы глобальной сети Internet становится 
все более охватывающим и требуется выхода 
за рамки традиционных форм  международно-
го сотрудничества, в том числе за официаль-
ные рамки и структуры взаимной правовой 
помощи. Считаем, что одним из самых эффек-
тивных форм сотрудничества является и на-
правление спонтанной информации по всем 
уголовным преступлениям и другим наруше-
ниям. Для этого требуется усовершенствова-
ние направления спонтанной информации, 
включение отдельных норм в международные 
акты о  борьбе с преступностью и оказании 
правовой помощи и двусторонние соглаше-
ния об обмене информацией между соответ-
ствующими административными органами 
государств, обязательный обмен годовых от-
четов о направлении спонтанной информации 
о  выявленных фактах и расширение круга ад-
министративных мер по оказанию правовой 
помощи.
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Matanat Askerova
Possibility of using spontaneous information in the framework of the mutual legal 

assistance on criminal cases between the states
Abstract

The article is devoted to the improvement of the mutual legal assistance governing problems. The 
author considers that one means of time-frame implementation of  request letters is direction of a 
spontaneous information and including separate provisions in this to the international instruments on 
the mutual legal assistance. 

Mətanət Əsgərova
Spontan informasiyadan dövlətlər arasında cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım 

göstərilməsində istifadə edilməsi imkanları
Xülasə

Məqalə qarşılıqlı hüquqi yardım göstərilməsinin problemlərinin aradan qaldırılmasına həsr 
olunmuşdur. Müəllif hesab edir ki, sorğuların yerinə yetirilməsi üçün zaman çərçivələrinin aradan 
qaldırılmasının səmərəli yollarından biri spontan informasiyanın göndərilməsi və bununla bağlı 
müddəaların qarşılıqlı hüquqi yardım barədə ayrı-ayrı beynəlxalq aktlara daxil edilməsidir. 
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Açar sözlər: c nayət mühak mə craatı, pr n-
s p, hüquq, d spoz t vl k, radə azadlığı, subyekt, 
məhkəmə qərarı, mübah sələnd rmə.

Ключевые слова: уголовное судопроиз-
водство, принцип, право, диспозитивность, 
автономия воли, субъект, судебное решение, 
оспаривание.

Key words: cr m nal procedure, pr nc p-
le, law, d spos t v ty, autonomy of w ll, subject, 
court dec s on, challenge.

Cnayət mühak mə craatının şt rakçı-
larının öz funks yalarını real zə edə 
b lmələr  üçün qanunver c l klə onlara 

b r sıra prosessual hüquqlar ver l r. Dövlət orqan-
larının vəz fəl  şəxslər  olan proses şt rakçıla-
rı (təhq qatçı, müstənt q, prokuror) və hak mlər 
onlara qanunla ver lm ş bəz  hüquqlardan öz mü-
lah zələr nə görə, bəz  hüquqlardan sə öz vəz fə 
səlah yyətlər ndən rəl  gələn öhdəl klər n yer nə 
yet r lə b lməs  üçün st fadə ed rlər. C nayət 
proses n n dövlət orqanı (vəz fəl  şəxs) olmayan 
subyektlər n n sə öz prosessual hüquqlarından 
st fadə mkanları, b r qayda olaraq, onların ra-

də muxtar yyət  lə bağlıdır. Proses şt rakçısının 
ona qanunla ver lm ş prosessual hüquqdan öz ar-
zusu və öz radəs  lə st fadə edə b lmə mkanı 
c nayət-prosessual hüquqda d spoz t vl k pr ns -
p n n təzahürü k m  çıxış ed r. Məhkəmə hökm-
lər n n (d gər yekun qərarlarının) mübah sələn-
d r lməs  hüququ da məhz yuxarıda qeyd ed lən 
meyara görə, d spoz t v xarakterl  hüquqlardan-
dır.

Azərbaycan Respubl kasında c nayət ş n  
və ya c nayət təq b  lə bağlı d gər b r mater a-

lı mah yyət  üzrə həll etm ş b r nc  nstans ya 
məhkəmələr n n hökmlər  (d gər yekun qərarları) 
apelyas ya, kassas ya və əlavə kassas ya qayda-
sında mübah sələnd r lə b lər.

M ll  hüquq ədəb yyatında, haqlı olaraq qeyd 
ed l r k , ş kayət etmə azadlığı apelyas ya craa-
tının əsas xüsus yyətlər ndən b r d r. Məsələn, 
F. Abbasova göstər r k , apelyas ya craatı qay-
dasında məhkəmə qərarlarına yen dən baxılması 
apelyas ya ş kayət n n və ya protest n n mövcud-
luğunda mümkündür. Müvaf q apelyas ya məh-
kəməs nə mürac ət etmək hüququnun subyektlər  
və onların bu hüququnun həcm  CPM- n 383.1-c  
və 383.2-c  maddələr  lə tənz mlən r. Hər b r su-
byekt öz hüquqları barəs ndə müstəq l sərəncam 
vermək hüququna mal kd r. Belə k , hökmdən 
hansı qaydada ş kayət n ver lməs  (q smən, tam, 
c nayət proses n n d gər şt rakçıları lə b rl kdə 
və ya müstəq l olaraq) və bunun üçün hansı əsas-
ların (dəl llər n) göstər lməs  yalnız bu subyekt n 
özündən asılıdır [1;2].

Bu f k rlə razılaşsaq da, müəyyən qədər 
dəq qləşmən n ed lməs n  məqsədəuyğun hesab 
ed r k. Belə k , f kr m zcə, söhbət n məhkəmə 
qərarlarının mübah sələnd r lməs ndən getd y  
halda “ş kayət azadlığından” təkcə apelyas ya 
nstans yası məhkəməs n n xüsus yyət  k m  yox, 

kassas ya və əlavə kassas ya qaydasında craata 
xas olan b r element k m  də nəzərdən keç rmək 
lazımdır.

Qüvvəyə m nməm ş məhkəmə hökmünün (d -
gər yekun qərarın) apelyas ya qaydasında müba-
h sələnd r lməs nə da r d spoz t v hüquqdan aşa-
ğıdakı şəxslər st fadə edə b lərlər:

1) məhkum ed lm ş şəxs n mənafey nə a d 

QƏHRƏMAN CƏFƏROV 
Bakı Dövlət Un vers tet n n “C nayət proses ” kafedrasının dosent , 
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru
UOT 343.1.
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h ssədə – məhkum ed lm ş şəxs, onun qanun  nü-
mayəndəs  və ya müdaf əç s ;

2. bəraət n dəl l və əsaslarına a d h ssədə – bə-
raət almış şəxs, onun qanun  nümayəndəs  və ya 
müdaf əç s ;

3) tərb yəv  xarakterl  məcbur  tədb rlər n tət-
b q ed lməs nə və ya qapalı t pl  xüsus  təl m-tər-
b yə müəss səs nə göndər lməs nə da r – yet-
k nl k yaşına çatmamış şəxs n özü, onun qanun  
nümayəndəs  və ya müdaf əç s ;

4) t bb  xarakterl  məcbur  tədb rlər n tətb q 
ed lməs nə da r – barəs ndə t bb  xarakterl  məc-
bur  tədb r tətb q ed lm ş şəxs n qanun  nümayən-
dəs  və müdaf əç s , xəstəl y n xüsus yyət  ona öz 
hüquqlarından st fadə etməyə mane olmadıqda 
sə həm n şəxs n özü;

5) zərər çəkm ş şəxs n mənafelər nə a d h ssə-
də – zərər çəkm ş şəxs (xüsus  tt hamçı) və onun 
nümayəndəs ;

6) mülk  dd aya da r h ssədə – mülk  dd açı, 
mülk  cavabdeh, onların qanun  nümayəndələr  
və ya nümayəndələr ;

7) hüquq  şəxs barəs ndə c nayət-hüquq  təd-
b rlər n tətb q ed lməs nə da r h ssədə – hüquq  
şəxs n nümayəndəs  və ya müdaf əç s . 

Təcrübədən seç lm ş Azərbaycan Respub-
l kası Al  Məhkəməs n n Hərb  Kolleg yasının 
1-1(102)-29/14 №-l  ş üzrə 16 yanvar 2014-cü 
l tar xdə qəbul etd y  qərarında da qeyd ed ld -

y  k m , apelyas ya nstans yası məhkəməs  tam 
hüquqlu məhkəmə k m  çıxış ed r, şə təkrarən 
mah yyət  üzrə baxır, b r nc  nstans ya məh-
kəməs n n yekun qərarını qüvvədə saxlamaq, onu 
dəy şd rmək və ya ləğv edərək, əvəz nə yen  qərar 
qəbul etmək səlah yyətlər ndən st fadə etməklə 
ədalət mühak məs n  həyata keç r r. Apelyas ya 
craatı b r nc  nstans ya məhkəməs n n hələ qa-

nun  qüvvəyə m nməm ş hökmünün (d gər yekun 
qərarının) qanun l y n n və əsaslılığının yen dən 
araşdırılmasını nəzərdə tutur. Bu zaman araşdı-
rılan məhkəmə aktı tam və ya q smən yoxlanılır. 
Yoxlama obyekt  olan məhkəmə aktının təft ş  
həm n qərarın ş n fakt k  hallarına, qüvvədə olan 
madd -hüquq  və prosessual hüquq normalarının 
tələblər nə uyğunluğu meyarı əsasında aparılır. 
Başqa sözlə, apelyas ya nstans yası məhkəməs  
həm c nayət qanunver c l y n n (C nayət Məcəl-

ləs n n həm Ümum , həm də Xüsus  h ssəs n n 
normalarının), həm də qüvvədə olan c nayət-pro-
sessual qanunver c l y n n (C nayət-Prosessual 
Məcəllən n və zərur  hallarda d gər qanunlar, 
yaxud normat v-hüquq  aktlarda nəzərdə tutulan 
prosessual hüquq qaydalarını) normalarını tətb q 
edən, habelə ş n fakt k  hallarını araşdıran və 
müəyyən edən məhkəmə nstans yasıdır. Apel-
yas ya nstans yası məhkəməs , b r nc  nstans ya 
məhkəməs  k m , ş n fakt k  hallarının düzgün 
müəyyən ed lməs ndə maraqlıdır və bunun üçün 
məsul yyət daşıyır.

Proses şt rakçıları tərəf ndən məhkəmə hökm-
lər n n (d gər yekun qərarın) apelyas ya craatı 
qaydasında mübah sələnd r lməs  üçün özlər n n 
d spoz t v xarakterl  ş kayət vermək hüququndan 
st fadə edərkən nəzərə almalıdırlar k , apelya-

s ya nstans yası məhkəməs  tərəf ndən b r nc  
nstans ya məhkəməs ndə məhkəmə baxışı za-

manı təqd m olunmamış yen  tələblərə, qanunla 
nəzərdə tutulmuş hallar st sna olmaqla, baxılmır. 
Qüvvədə olan c nayət-prosessual qanunver c l yə 
görə, apelyas ya nstans yası məhkəməs nə yal-
nız k  halda yen  sübutlar təqd m ed l r:

– c nayət proses n n şt rakçıları yen  sübutla-
rın b r nc  nstans ya məhkəməs nə təqd m ed l-
məməs n  onlardan asılı olmayan səbəblə əsas-
landırdıqda; 

– b r nc  nstans ya məhkəməs  bu sübutların 
tədq q n  obyekt v səbəb olmadan rədd etd kdə 
(CPM- n 397.3-cü maddəs ). 

D gər heç b r halda apelyas ya nstans yası 
məhkəməs ndə yen  sübutların tədq q nə yol ve-
r lm r [3].

Başqa sözlə, apelyas ya ş kayət  vermə lə 
bağlı qanunla nəzərdə tutulmuş prosessual hüquq 
d spoz t v xarakterl  olsa da, hüdudsuz dey ld r. 
C nayət proses  şt rakçısı bu hüquqdan st fadə 
ed b-etməyəcəy nə öz arzusu lə qərar verə b lsə 
də, bu hüqudan st fadə edərkən mübah sələnd rə 
b ləcəy  məsələlər n da rəs n n müəyyən ed lməs  
zamanı onun arzu və stəklər  ancaq b r nc  ns-
tans ya məhkəməs ndə məhkəmə baxışı zamanı 
araşdırma predmet  olmuş məsələlərlə məhdud-
laşır. Burdan da belə b r nət cə çıxarmaq olar k , 
hüququn d spoz t vl y  heç də onun hüdudsuzlu-
ğu anlamına gəlm r.
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Bununla belə, c nayət proses  şt rakçısı apel-
yas ya ş kayət  vermək hüququndan st fadə et-
məklə, özü üçün arzu olunan k fayət qədər əhə-
m yyətl  nət cələr əldə edə b lər. Bunun səbəb  
ondadır k , apelyas ya nstans yası gen ş səla-
h yyətlərə, yən  şə baxarkən həm hökm, həm də 
qərar çıxarmaq  hüququna mal kd r. Kassas ya 
nstans yasından fərql  olaraq, apelyas ya məh-

kəməs  tt ham dax l ndə sanks yada nəzərdə 
tutulmuş həddə təy n ed lm ş cəzanı ağırlaşdı-
ra b lər. Azərbaycan Respubl kası Konst tus ya 
Məhkəməs  Plenumunun “Azərbaycan Respub-
l kası C nayət-Prosessual Məcəlləs n n 397.1 və 
397.2-c  maddələr n n şərh ed lməs nə da r” 12 
may 2009-cu l tar xl  Qərarına əsasən, qanun-
ver c  tərəf ndən AR CPM-də müvaf q dəy ş k-
l klər ed lənə qədər CPM- n 397.1 və 397.2-c  
maddələr n n tətb q  zamanı aşağıdakılar nəzərə 
alınmalıdır:

– apelyas ya nstans yası məhkəməs  b r nc  
nstans ya məhkəməs  tərəf ndən c nayət və c -

nayət-prosessual qanunver c l y n n normalarına 
r ayət ed lməs n  hər b r halda, o cümlədən mü-
vaf q olaraq apelyas ya ş kayət n n və ya protes-
t n n dəl llər ndə bu barədə tələb rəl  sürülməsə 
də yoxlamalıdır;

– c nayət və c nayət-prosessual qanunver c -
l y n n normalarına r ayət ed lməs n n yoxlanıl-
masından sonra CPM- n 403-405-c  maddələr n-
də nəzərdə tutulmuş hallar və səbəblər müəyyən 
ed ld kdə, apelyas ya craatı məhkum ed lm ş və 
ya bəraət almış şəxs n və ya onun müdaf əç s n n 
verd y  apelyas ya ş kayət  və yaxud mah yyətcə 
həm n şəxslərdən hər hansı b r n n xeyr nə döv-
lət tt hamçısının verd y  apelyas ya protest  üzrə 
keç r lərsə, apelyas ya nstans yası məhkəməs  
göstər lən şəxs n vəz yyət n  yaxşılaşdırmaqla 
b r nc  nstans ya məhkəməs n n yekun qərarı-
nı dəy şd rə və ya ləğv edərək yen  qərar qəbul 
edə b lər; apelyas ya craatı mah yyətcə məh-
kum ed lm ş və ya bəraət almış şəxs n z yanına 
dövlət tt hamçısının verd y  apelyas ya protest  
və ya xüsus  tt hamçının verd y  apelyas ya ş -
kayət  üzrə keç r lərsə, apelyas ya nstans yası 
məhkəməs  apelyas ya mürac ət n n dəl llər ndən 
asılı olmayaraq b r nc  nstans ya məhkəməs n n 
yekun qərarını məhkum ed lm ş və ya bəraət al-

mış şəxs n vəz yyət n  ağırlaşdırmaqla da dəy ş-
d rə və ya ləğv edərək yen  qərar qəbul edə b lər; 
lak n bunun üçün əsas apelyas ya mürac ət n n 
dəl llər ndə göstər lməm şd rsə, qərar şə baxan 
apelyas ya nstans yası məhkəməs n n bütün ha-
k mlər  tərəf ndən yalnız yekd ll klə qəbul oluna 
b lər.

Əvvəldə qeyd etd y m z k m , kassas ya ş -
kayət  verməklə məhkəmə hökmlər n n və d gər 
yekun qərarlarının mübah sələnd r lməs  hüququ 
da d spoz t v xarakterl d r. Qüvvədə olan c -
nayət-prosessual qanunver c l y n müddəalarına 
əsasən, bu d spoz t v hüquqdan aşağıdakı proses 
şt rakçıları st fadə edə b lər:

1) məhkum ed lm ş, bəraət almış təqs rlən-
d r lən şəxs, onun müdaf əç s  və ya qanun  nü-
mayəndəs ;

2) zərər çəkm ş şəxs (xüsus  tt hamçı), onun 
qanun  nümayəndəs  və ya nümayəndəs ;

3) mülk  dd açı, mülk  cavabdeh, onların qa-
nun  nümayəndələr  və ya nümayəndələr ;

4) barəs ndə t bb  xarakterl  məcbur  tədb r-
lər tətb q ed lm ş şəxs n müdaf əç s  və ya qa-
nun  nümayəndəs , xəstəl y n xüsus yyət  ona öz 
hüquqlarından st fadə etməyə mane olmadıqda 
sə həm n şəxs n özü;

5) barəs ndə tərb yəv  xarakterl  məcbur  təd-
b rlər tətb q ed lm ş və ya qapalı t pl  xüsus  tə-
l m-tərb yə müəss səs nə göndər lm ş yetk nl k 
yaşına çatmayan şəxs n özü, onun qanun  nü-
mayəndəs  və ya müdaf əç s ;

6) barəs ndə c nayət-hüquq  tədb rlər tətb q 
ed lm ş hüquq  şəxs n nümayəndəs  və ya müda-
f əç s .

Kassas ya craatının qarşısında c nayət müha-
k mə craatının ümum  vəz fələr  lə yanaşı, aşa-
ğıdakı xüsus  vəz fələr də durur:

– məhkəmən n qanun  qüvvəyə m nm ş hökm 
və ya qərarlarının kassas ya qaydasında müba-
h sələnd r lməs n n əsaslarının olub-olmaması-
nın müəyyən ed lməs ;

– kassas ya ş kayət  və ya kassas ya protest -
n n lk n öyrən lməs  yolu lə hökm və ya qərarın 
kassas ya qaydasında mübah sələnd r lməs  pers-
pekt vlər n n müəyyən ed lməs ;

– kassas ya ş kayət  və ya protest nə mah yyə-
t  üzrə baxılması və müvaf q qərarın qəbul ed l-
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məs  [1].
Kassas ya nst tutu bu və ya d gər formada 

Qəd m Roma quldarlıq dövlət n n hüquq tar x n-
dən tutmuş müas r dövrümüzə qədər böyük b r 
yol keçm şd r. Kassas ya craatı Çar Rus yası 
dövründə olmaqla yanaşı öz mövcudluğunu keç-
m ş SSR İtt faqı dövründə də qoruyub saxlamış-
dır. Hazırda kassas ya craatı dünyanın b r çox 
dövlətlər n n (Rus ya, Fransa, Türk yə, Avstr ya, 
Alman ya və s.), o cümlədən Azərbaycan Res-
publ kasının da hüquq s stem ndə mövcuddur. 
Azərbaycan Respubl kasında kassas ya nstan-
s yası məhkəməs  apelyas ya nstans yası məh-
kəməs n n qanun  qüvvəyə m nm ş hökmündən 
və ya d gər qərarından ver lm ş ş kayət, protest 
və təqd matlara baxır [3].

Təcrübədən seç lm ş Azərbaycan Respub-
l kası Al  Məhkəməs n n Hərb  Kolleg yasının 
1-1(102)-35/13 №-l  ş üzrə qəbul etd y  18 aprel 
2013-cü l tar xl  qərarında qeyd ed ld y  k m , 
kassas ya nstans yası məhkəməs  b r nc  və apel-
yas ya nstans yası məhkəmələr ndən fərql  ola-
raq, hər hansı b r faktın baş ver b-verməməs n  
müəyyən etm r və yalnız həm n məhkəmələr tərə-
f ndən müəyyən ed lm ş hallara əsasən c nayət və 
c nayət-prosessual qanunver c l y n n normaları-
nın düzgün tətb q ed l b-ed lməməs  məsələlər nə 
öz münas bət n  b ld r r. Kassas ya nstans yası 
məhkəməs  apelyas ya nstansyası məhkəməs nə 
apelyas ya ş kayət nə və ya apelyas ya protest nə 
məhkəmə st ntaqı aparılmaqla, yaxud da bunsuz 
baxılması haqda göstər ş vermək, habelə özü bu 
barədə qərar qəbul etmək səlah yyət ndə dey l.

Odur k , adları yuxarıda sadalanan proses ş-
t rakçıları məhkəmə hökmlər n , yaxud d gər 
yekun qərarlarını kassas ya qaydasında müba-
h sələnd rmək stəd kdə, nəzərə almalıdırlar k , 
onlar müvaf q hüquqdan st fadə etməklə, yal-
nız b r nc  nstans ya və apelyas ya məhkəmələr  
tərəf ndən müəyyən ed lm ş hallara əsasən madd  
və prosessual-hüquq  normaların düzgün tətb q 
ed lməməs  məsələs n  mübah sələnd rə b lərlər. 
Onlar barəs ndə bəhs olunan müvaf q hüquq-
dan st fadə etməklə hər hansı b r faktın baş ve-
r b-verməməs n  mübah sələnd rmək mkanına 
mal k dey ld rlər.

Nəhayət, qeyd ed lməl d r k , əlavə kassas ya 

qaydasında məhkəmə qərarlarını mübah sələn-
d rmək mkanı da d spoz t v xarakterl  hüquq 
k m  çıxış ed r. Əlavə kassas ya qaydasında c-
raat c nayət proses n n müstəsna mərhələs  olub, 
kassas ya nstans yası məhkəməs n n qəbul etd y  
qərarlara və kassas ya craatı zamanı yoxlanılmış 
məhkəmə hökm və qərarlarına yen dən baxılma-
sına yönəlm şd r. Bu craat Konst tus yada təsb t 
olunmuş vətəndaşların məhkəməyə təkrar mü-
rac ət etmək hüququnun həyata keç r lməs  va-
s tələr ndən b r d r.

Əlavə kassas ya qaydasında ş kayət vermək 
hüququ aşağıdakı proses şt rakçıları üçün nəzər-
də tutulmuşdur:

1) zərər çəkm ş şəxs və ya onun nümayəndəs ;
2) mülk  dd açı və ya onun nümayəndəs ;
3) mülk  cavabdeh və ya onun nümayəndəs ;
4) barəs ndə c nayət-hüquq  tədb rlər tətb q 

ed lm ş hüquq  şəxs n nümayəndəs ;
5) məhkum və ya onun xah ş  lə CPM- n 

92.1-c  maddəs ndə nəzərdə tutulmuş tələblərə 
cavab verən, c nayət ş , məhkəməyədək sadələş-
d r lm ş craatın mater alları və ya xüsus  tt ham 
qaydasında ş kayət üzrə craatda şt rak etmək 
üçün vək ll k kolleg yasının müvaf q qurumunun 
order n  almış vək l-müdaf əç  mal kd r.

Azərbaycan Respubl kasının c nayət prose-
s ndə bəraət almış şəxs n əlavə kassas ya ş kayət  
vermək hüququ nəzərdə tutulmamışdır. Belə k , 
CPM- n lk qəbul ed ld y  zaman əlavə kassas -
ya ş kayət  vermək hüququ yalnız məhkuma a d 
ed lm şd , lak n Azərbaycan Respubl kası Kons-
t tus ya Məhkəməs n n 19 mart 2002-c  l tar xl  
qərarında fadə ed lm ş hüquq  mövqeyə əsasən, 
bu halda Azərbaycan Respubl kası Konst tus ya-
sının 25, 68 və 127-c  maddələr n n tələblər ndən 
rəl  gələn zərər çəkm ş şəxs n və mülk  dd açı-

nın əlavə kassas ya qaydasında ş kayət vermək 
və belə craatda şt rak etmək hüququ CPM- n 
87.6.14, 89.4.12 və 422.3-cü maddələr  lə məh-
dudlaşdırılırdı. Bunu nəzərə alaraq, Konst tus ya 
Məhkəməs  Azərbaycan Respubl kasının M l-
l  Məcl s nə tövs yə etm şd r k , Konst tus ya-
nın 94-cü maddəs n n I h ssəs nə uyğun olaraq, 
CPM-ə müvaf q dəy ş kl klər ets n. 

Bu tövs yədən uzun müddət sonra – 10 yun 
2011-c  l tar xdə CPM- n 422.3-cü maddəs n-
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Кахраман Джафаров
Оспаривание приговоров (иных итоговых решений) суда 

как диспозитивное право
Резюме

Диспозитивность подразумевает идею автономии воли субъекта, но вместе с тем имеет чет-
кие пределы, очерченные правовыми нормами. В уголовном судопроизводстве диспозитив-
ность выражается в отдельных правах, во-первых, указанных в законе участников уголовного 
процесса, которые действуют в личных интересах, во-вторых, в правах иных заинтересован-
ных лиц. Именно данные права являются формой проявления диспозитивного начала на раз-
личных стадиях производства по уголовному делу. Вместе с тем, следует отметить, что не все 
права, закрепленные в законодательстве для участников уголовного процесса, защищающих, 
либо представляющих личные, либо представляемые интересы в уголовном судопроизводстве, 
имеют сугубо диспозитивный характер. Для сугубо диспозитивных процессуальных прав ха-
рактерны ряд исключительных признаков. В первую очередь диспозитивному процессуаль-
ному праву всегда должна корреспондировать безусловная обязанность органа, ведущего уго-
ловный процесс, придерживаться должной формы поведения, указанного в законе (например, 
принять какое либо процессуальное решение, либо воздержаться от совершения тех или иных 
процессуальных действий и т. д.). Вторым признаком диспозитивных прав, является факт того, 
что они всегда направлены на защиту частных интересов в уголовном процессе. Защищаемые 
частные интересы могут быть как личными, так и представляемыми, но они всегда имеют 
частных характер. Наконец, для того чтобы отнести то или иное процессуальное право к чис-
лу диспозитивных прав, реализация данного права должна существенно повлиять на начало, 
продолжение и окончание производства по уголовному делу. Учитывая вышеперечисленные 
критерии в статье права участников уголовного процесса на обжалование приговоров, либо 
иных итоговых решений суда, также рассмотрены в качестве диспозитивных. 

də əlavə kassas ya ş kayət  vermək hüququ olan 
subyeklər n da rəs  zərər çəkm ş şəxs, mülk  d-
d açı və onların nümayəndələr n n hesabına ge-
n şlənd r lm şd r. 11 dekabr 2012-c  l tar xdə bu 
subyektlər n sırasına mülk  cavabdeh, 29 noyabr 
2016-cı l tar xdə sə barəs ndə c nayət-hüquq  
tədb rlər tətb q ed lm ş hüquq  şəxs n nümayən-
dəs  də əlavə ed lm şd r. Lak n bəraət almış şəxs 

bütün sadalanan əlavələrdən sonra da əlavə kas-
sas ya ş kayət  vermək hüququ olan şəxslərə 
a d ed lməm şd r. Odur k , hazırda bəraət almış 
şəxs n yuxarı nstans ya məhkəmələr nə ş kayət 
vermək hüququndan yalnız apelyas ya və kassa-
s ya nstans yalarında craat kontekst ndən bəhs 
etmək mümkündür [2].
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Qahraman Jafarov
Challenge of sentences (other fi nal decisions) of the court as a dispositive right

Summary

Dispositivity implies the idea of autonomy of the will of the subject, but at the same time has clear 
limits outlined by legal rules. In criminal proceedings, dispositivity is expressed in separate rights, 
fi rst, those specifi ed in the law of the participants in criminal proceedings, who act in the personal 
interest, and second, in the rights of other persons concerned. It is these rights that are a form of 
manifestation of dispositive start at various stages of criminal proceedings. However, it should be 
noted that not all the rights enshrined in the law for participants in criminal proceedings who defend, 
either representing personal or represented interests in criminal proceedings, are purely dispositive. 
Purely dispositive procedural rights are characterized by a number of exceptional features. First of all, 
the dispositive procedural right should always be matched by the unconditional obligation of the body 
conducting criminal proceedings to adhere to the proper form of conduct specifi ed in the law (for 
example, to take a procedural decision, or to refrain from carrying out dispositive procedural actions, 
etc.). The second sign of dispositive rights is the fact that they are always aimed at protecting private 
interests in criminal proceedings. Protected private interests can be both personal and representative, 
but they are always private. Finally, in order to make a procedural right a dispositive right, the exercise 
of that right must have a signifi cant impact on the commencement, continuation and termination of 
criminal proceedings. Taking into account the above criteria in the article of the right of participants 
in criminal proceedings to appeal sentences, or other fi nal decisions of the court, are also considered 
as dispositive right.
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Açar sözlər: Ps xoloj  xüsus yyətlər, əməl y-
yat-axtarış fəal yyət , ps xoloj  qanunauyğunluq-
lar, ps xoloj  şəra t, əməl yyat-axtarış fəal yyət -
n n obyekt vl y  və düzgün q ymətlənd r lməs .

Ключевые слова: психологические осо-
бенности, оперативно-розыскная деятель-
ность, психологические закономерности, 
психологические условия, объективность и 
правильная оценка поисковых операций.

Keywords: Psycholog cal features, operat o-
nal search act v t es, psycholog cal regular t es, 
psycholog cal cond t ons, object v ty and correct 
evaluat on of search operat ons.

Müas r dünyanın nk şafında əsas 
məsələlərdən b r  nsanın varlığına 
olan maraqdır. İnsanın öyrən lməs , 

araşdırılması bəşər yyət n ən vac b problemlər n-
dən b r d r. Cəm yyət dərk ed r k , dünyada yara-
nan b r çox problemlər n kökü elə nsanın özün-
dəd r. 

Bu baxımdan c nayətkarlığa qarşı mübar zə 
sahəs ndə hüquq mühaf zə orqanları əməkdaşla-
rı tərəf ndən c nayət törətm ş şəxslər n hərəkət-
lər n n ps xoloj  qanunauyğunluqlarının öyrə-
n lməs  və onlar barədə məlumatların alınması 
əməl yyat-axtarış fəal yyət n n əsas ps xoloj  
xüsus yyətlər ndən b r d r. Ps xoloj  qanunauy-
ğunluqların öyrən lməs , bu qanunauyğunluqların 
əməl yyat-axtarış fəal yyət ndə ps xoloj  metod-
ları müəyyən etməklə tətb q ed lməs , nsanlarla 
qarşılıqlı münas bətlər n qurulmasının tənz m-
lənməs nə kömək ed lməs , əməl yyat-axtarış 
fəal yyət n n obyekt vl y n  və düzgün q ymət-
lənd r lməs n  müəyyənləşd r r. Prakt k  olaraq 
nsan fəal yyət n n elə b r sahəs  yoxdur k , orada 

ps xoloj  b l klər olmadan ş n səmərəl  qurulma-

sı mümkün olsun. Belə qənaətə gəlmək olar k , 
ps xoloj  b l k və qanunauyğunluqlar olmadan 
nsanları darə etmək olmaz. Əməl yyat-axtarış 

fəal yyət n n həyata keç r lməs ndə bu b l klər 
mühüm əhəm yyət kəsb ed r. 

Beləl klə, əməl yyat-axtarış fəal yyət n n 
ps xolog yasının ümum  məqsəd  c nayətkarlığa 
qarşı mübar zən n səmərəl l y n  artırmaq, bu fəa-
l yyət sahəs ndə şəxslər n davranışını anlamaq, 
proqnozlaşdırmaq və darə etməkdən barətd r.
Hüquq  münas bətlər sahəs ndə ps xoloj  qanuna-
uyğunluqları tətb q etməklə bu məqsədlər həyata 
keç r l r. Əməl yyat-axtarış fəal yyət n n hüquq  
və ps xoloj  mah yyət n n olması onun spes f kl -
y n  yaradır və zəng nləşd r r.

İnsanların ps xolog yasını b lmək və bu b -
l klərdən müxtəl f s tuas yalarda st fadəetmək 
əməl yyat-axtarış fəal yyət n  həyata keç rən 
əməkdaşlar üçün çox vac bd r. Ps xoloj  b l klər  
b lmək onları uğurla tətb q etməyə zəmanət ver-
m r. Lak n müxtəl f ps xoloj  metodları, üsulları, 
pr ns plər  və qanunauyğunluqları məqsədyönlü 
yer nə yet rməklə nsanlara təs r ed lməs , real 
nət cələr n əldə olunmasına zəm n yaradır. Eyn  
zamanda həq qət  müəyyən etmək üçün ps xoloj  
b l klər n vac bl y  mühümdür. Həq qət  dərk et-
mək, düzgün nət cələr vermək ps xoloj  b l klər  
b lməy  və onlara r ayət etməy  zərur  ed r. Bun-
dan başqa, ps xoloj  b l klər şəxs  emos yalara, 
dərketməyə, drak və koqn t v proseslərə nəzarət 
etməyə, habelə d gərlər ndə yoxlamaq və düzgün 
qərar qəbul etməyə mkan yaradır. 

Əməl yyat-axtarış fəal yyət ndə əsas məqam 
nsanlarla ş hesab ed l r k , bu da b r sıra qarşılıq-

lı əlaqədə olan aspektlərdən barətd r: nsanların 
öyrən lməs  və q ymətlənd r lməs , onlarla ps xo-
loj  üns yyət n qurulması və nk şafı, onlara təs r  
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dax ld r. Ps xoloj  b l klərə y yələnmək əməl y-
yat-axtarış fəal yyət n n həyata keç r lməs ndə 
əhəm yyətl  hesab ed l r.

Ps xoloj  baxımdan c nayətlər n k  yaranma 
səbəb n n olduğunu deyə b lər k: b r nc s  c -
nayətkarın şəxs yyət  və onun ps xoloj  xüsus y-
yətlər  lə əlaqələnd r l r, k nc s  sə c nayət törə-
dən şəxsdən kənarda olan am llərd r. Deməl  bu 
qənaətə gəlmək olar k , c nayət n törəd lməs ndə 
nsanın dax l , həmç n n xar c  am llər n rolu var-

dır. Hər k  am l c nayət n törəd lməs ndə əsasdır. 
Lak n, bu am llərdən b r  mütləq dom nant ol-
malıdır və bunu b lmək çox vac bd r. C nayətkar 
davranışın və ayrı-ayrı c nayətlər n səbələr n  öy-
rənərkən, şəxs yyət n xar c  şəra t ndə dey l, onun 
dax l ndə “yerləşən” am llər səbəblər kompleks  
k m  qeyd ed lməl d r. C nayətkarlıqla mübar zə 
təcrübəs ndə, xüsus lə onun fərd  prof lakt kası 
və c nayət n st ntaqı üçün     bu çox mühüm he-
sab ed l r. Çünk , xəbərdarlıq olunan əsas obyekt 
nsandır. Təb  k , səbəb olaraq həm şə şəxs yyə-

t n dax l  xüsus yyətlər  götürülür, ətraf müh t c -
nayət n törəd lməs ndə şəra t k m  çıxış ed r.

Əməl yyat-axtarış fəal yyət n n ps xolog ya-
sı bütün bu məsələlər n araşdırılmasında əsasları 
olan hüquq ps xolog yasının b r sahəs d r və c -
nayətkarlığa qarşı mübar zə ps xolog yası k m  də 
müəyyən ed lə b lər. Ps xoloj  baxımdanc nayət 
şəxs n fərd  ps xoloj  xüsus yyətlər n n məhsulu-
dur. Ps xoloj  xüsus yyətlər və müxtəl f ps xolo-
j  had sələr haqqında məlumatlara mal k olmaq, 
b r nsanın nə üçün bu şək ldə hərəkət etd y n  və 
müəyyən s tuas ya dəy şd kdə hansı davranış tər-
z n  seçəcəy n  anlamaq mkanı ver r. Bununla ya-
naşı, qeyd olunan xüsus yyətlər n öyrən lməs  və 
şəxs n davranışına nəzarət etməklə ona qarşı op-
t mal davranışın seç lməs n  müəyyənləşd rmək 
olar. D gər tərəfdən c nayətə qarşı mübar zə c -
nayət müh t nə qarşı akt v cavab verməkd r desək 
heç də yanlışlığa yol vermər k. Bu həm hüquq , 
həm də ps xoloj  mübar zən  səc yyələnd r r. Bu-
nunla bağlı belə qənaətə gəlmək olar k , əməl y-
yat-axtarış fəal yyət n n ps xoloj  xüsus yyətlər  
lə əməkdaşların ps xoloj  xüsus yyətlər  b r-b r  
lə yaxın əlaqəl  və b r  d gər ndən asılı olan fun-

damental am llərd r.
Əməl yyat-axtarış fəal yyət n n onu həyata ke-

ç rən əməkdaşların mürəkkəb fəal yyət t p nə a d 
olması, bu fəal yyət t p  d gərlər ndən vaxt məh-
dudluğu və məlumatın və şəra t n qeyr -müəy-
yənl y , onların xüsus yyətlər n n nk şafı eht ma-
lı, emos onal əhəm yyətl l y  və qərar qəbulunda 
yüksək məsul yyətl l y  lə fərqlənd r l r. Xüsus  
ps xoloj  xüsus yyətlər n də mövcudluğu, bu da 
öz növbəs ndə yalnız əməl yyat-axtarış fəal yyə-
t nə a d olması qənaət nə gələrək, onlara da lk 
növbədə aşağıdakıların a d olması müəyyənləşd -
r l r:

- əməl yyat axtarış fəal yyət n n həyata keç r l-
məs ndə xar c  təs rlər n  xüsus yyətlər n n 
c nayət n element nə və onun əhatəs nə akt v əks 
təs r ;

- əməl yyat axtarış fəal yyət n  həyata keç rən 
əməkdaşların və bu fəal yyətə               cəlb ed lən 
şəxslər n öz peşəkar funks yalarının və xüsusən 
həq q  sos al                 rolunun g zləd lməs ; 

- şəxs yyətlərarası və ct ma  münas bətlər s s-
tem ndə şəxslər n sos al mövqey n n zərur l y  və 
əməl yyat-axtarış fəal yyət n n subyektlər n n xü-
sus yyətlər n n reallaşması (2, s 14-15).

Bununla yanaşı bu xüsus yyətlər  nəzərdən ke-
ç rərək aşağıdakıları qeyd etm şd r:

- Əməl yyat-axtarış fəal yyət nə c nayətkar 
aləmlə mübar zə a dd r k , bu mübar zə d gər 
hüquq-mühaf zə orqanlarının əməkdaşlarının fəa-
l yyət ndən daha fərql d r. Əməl yyat-axtarış fəa-
l yyət n n subyektlər  sə əks nə, b r qayda olaraq 
azadlıqda olan c nayətkar müh t lə onların real 
həyat proses ndə şt rak ed r, bununla öz həyat və 
sağlamlığını tam r sk vəz yyət ndə qoyurlar. C -
nayətkar müh t lə əməl yyat-axtarış fəal yyət n n 
subyektlər  yalnız ps xoloj  vəz yyətlərdə dey l, 
həmç n n uyğun olan f z k  qüvvən n və odlu s la-
hın tətb q n  tələb edən münas bətlərdə də şt rak 
ed rlər.

Əməl yyat-axtarış fəal yyət n n ps xoloj  quru-
luşunda xüsus  ps xoloj  qanunauyğunluqlar möv-
cuddur. Fəal yyət n ümumps xoloj  nəzər yyəs n-
dənçıxış edərək, əməl yyat-axtarış fəal yyət n  k  
böyük qrupa bölmək olar:

- əməl yyat-axtarış fəal yyət n n uğurla həya-
ta keç r lməs nə onun subyektlər n n ps x kasının 
qanunauyğunluqlarının təs r ;

- əməl yyat-axtarış fəal yyət n n qanunauy-
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ğunluqlarının onun subyektlər n n ps x kasına tə-
s r (2, s 15-17).

Əməl yyat-axtarış fəal yyət n n ümumps xolo-
j  səv yyəs n n qanunauyğunluqları               nsa-
nın sos al cəhətdən b r tərəf nə- “subyekt-obyekt” 
münas bətlər t p nə toxunur k ,                       bu 
münas bətlərdə əməl yyat-axtarış fəal yyət  ob-
yekt olaraq çıxış ed r. Eyn  zamanda heç də az 
əhəm yyətl  olmayan sos al mövcudluq s stem n-
də “subyekt-obyekt” münas bətlər  meydana gə-
l r. Özünün sos al rollarından asılı olmayaraq, n-
sanlar “ darə edən – tabe olanlar” münas bət ndə 
fəal yyət n subyekt  olub, yalnız bəz  hallarda ob-
yekt k m  çıxış ed rlər. D gər hallarda sos al rol-
ları eyn  olan əməkdaşların (vəz fələr  eyn  olan 
k  əməkdaş) b rgə fəal yyət  zamanı subyektlər n 

çoxlu xarakter k xüsus yyətlər  yarana b lər. Elə 
buna görəd r k , əməl yyat-axtarış fəal yyət n n 
qanunauyğunluqları yalnız ümumps xoloj  səv y-
yədə nəzərdən keç r lməl d r.

Bu qanunauyğunluqlar k  böyük qrupa bölü-
nür: 

- əməl yyat-axtarış fəal yyət n n subyektlər -
n n onun d gər şt rakçıları lə üns yyət n n qanu-
nauyğunluqları;

- əməl yyat x dmət n  həyata keç rən əmək-
daşlarınb r-b r lər  lə və d gər x dmət sahələr n n 
əməkdaşları lə üns yyət n qanunauyğunluqları.

Əməl yyat-axtarış fəal yyət n n uğurla həyata 
keç r lməs , subyektlər n ps x kasına təs r edən 
qanunauyğunluqlar həm n şəxslər n ps xoloj  və 
ps xof z oloj  xüsus yyətlər n n emp r k səv yyə-
də araşdırılmasını zərur  ed r.

Mənf  ps xoloj  xüsus yyətlər n daşıyıcıları 
olan şəxslərlə mütəmad  üns yyət, mənf  emo-
s yaların artmasına, şəra t  və dəl llər ndüzgün 
aydınlaşdırılmasına, dərketmə proses n n çət n-
ləşməs nə və səhvlərə gət r b çıxarır. Ps xolog -
ya elm n n qanunauyğunluqlarının öyrən lməs  
əməkdaşlar tərəf ndən faktların q ymətlənd r l-
məs  zamanı səhv nət cələr n ver lməs n n qarşı-
sını almağa kömək edəcəkd r.Həq qət  öyrənmək 
və had sələr  obyekt v əks etd rmək üçün, şəxs n 
ps x kasında baş verən dəy ş kl klər  öyrənməklə 
bərabər, onlara düzgün təs r etmək bacarığı da zə-
rur d r. Bunun üçün ps xoloj  b l klər çox önəm-
l d r. Bu b l klərs z şəxs n ps x  proseslər n n 

vəfərd  ps xoloj  xüsus yyətlər n n dəy şkənl y n  
müəyyən etmək qeyr -mümkündür. 

Yuxarıda qeyd ed lən xüsus yyətlər n araşdırıl-
maması əməl yyat-axtarış fəal yyət n n subyekt  
k m  cəlb ed lən şəxs n mkanlarından st fadə 
ed lməs n                 qeyr -mümkün ed r və ya bu 
fəal yyət n uğurla həyata keç r lməs n  məhdud-
laşdırır (4, s 2-10).

Bununla yanaşı, dax l  şlər orqanlarının təcrü-
bəs ndə ps xoloj  b l klər n nkar ed lməs  b r sıra 
problemlər yaradır. İct ma  və fərd  şüurun deter-
m nas yası mənəv  dəyərlər n zə fl əməs nə, sos al 
adaptas ya və laqeydl yə, müsbət emos yaların 
tələbatlarla əlaqən  t rməs nə ( ş nə, uğuruna sev-
g  və sev nc h ss və s.) və sos al patalog yanınbü-
tün formalarının akt vləşməs nə səbəb olur.

Eyn  zamanda,hüquq pozuntusu törədən şəxs n 
ps xoloj  xüsus yyətlər  haqda b l klər n olması 
əməl yyat-axtarış fəal yyət n n və c nayət n st n-
taqının eff ekt vl y n n artırılmasında mühüm rol 
oynayır. C nayətkar davranışın ps xoloj  aspek-
t n n öyrən lməs nə başlayarkən hüquq pozuntu-
sunun ps xolog yası anlayışını müəyyən etmək 
lazımdır. Bu lk növbədə, c nayətkar davranışın 
müşah də olunmayan dax l  xüsus yyətlər n n öy-
rən lməs d r. Şəxs yyət n davranışının stən lən 
c nayət had səs ndə k  tərəf  mövcuddur: xar c  
(əşyav -f z k ) və dax l  (ps xoloj ). Başqa sözlə, 
stən lən hüquq pozuntusuna k  qrup: obyekt v- 

həm şə b lavas tə qavranılan və müşah də ed lən 
və ps xoloj  (subyekt v) - nsan tərəf ndən b la-
vas tə görünməyən və müşah də ed lməyən şəra t 
dax ld r.

Qeyd etmək lazımdır k , stən lən ş n obyekt v 
şəra t nə - c nayət n məkanı, zamanı, predmet , 
c nayət törəd lərkən st fadə ed lən s lah, şəxs n 
öz hərəkətlər , həmç n n baş verən c nayət n nə-
t cəs  dax ld r. C nayət n baş verməs n n məqsəd  
və mot v , şəxs  c nayətkar davranışa sövq edən 
ps xoloj  münas bət, davranışın d gər ps xoloj  
tərəfl ər  - ps xoloj  şəra t hesab ed l r. Beləl klə, 
hər b r əməkdaşın konkret c nayətlə bağlı dəq q 
ps xoloj  nformas yanı əldə etməs  və araşdır-
ması üçün əməl yyat-axtarış fəal yyət  zamanı c -
nayətkar davranışın ps xoloj  təhl l n n əsaslarını 
b lməs  zərur d r.
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Babak Atakishiyev
Psychological features of operational search activities

SUMMARY

The article touches on some of the psychological features of the search operation, with the emphasis 
on the study of psychological irregularities, the application and identifi cation of these violations in the 
operational search activities. At the same time, the study of the truth and the objective refl ection of 
events in addition to examining the changes that occur in a person’s psyche have been exploring the 
importance of the ability to infl uence them properly and the importance of psychological knowledge.

           Бабак Атакишиев
Психологические особенности оперативно-розыскной деятельности

РЕЗЮМЕ

В статье рассматриваются некоторые психологические особенности поисковой операции 
с акцентом на изучение психологических нарушений, применение и выявление этих наруше-
ний в оперативно-розыскных мероприятиях. В то же время изучение правды и объективного 
отражения событий в дополнение к изучению изменений, происходящих в психике человека, 
изучает важность способности правильно влиять на них и важность психологических знаний.

Rəyçi: h.ü.f.d., dos. H.Q.Eyvazov
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nün peşəkarlıq məharət , avtotrenajor, ps xoloj  
və ps xof z oloj  vəz yyət.
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Müas r dövrdə avtomob l yollarında 
təhlükəs zl y n təm n ed lməs  ak-
tual məsələlərdən b r d r. Mövcud 

problemlər n həll  və yol nəql yyat had sələr n n 
qarşısının alınması üçün uzun müddətl  elm  araş-
dırmalar və stat st k göstər c lər n təhl l , düzgün 
nət cələr n çıxarılması tələb olunur.

Məlum olduğu k m , yol-nəql yyat had sələr -
n n (YNH) baş verməs nə b r neçə faktor - sürücü 
və ya p yada tərəf ndən yol hərəkət  qaydalarının 
pozulması, yol örtüyün yararsız vəz yyət  və ya 
avtomob l n nasazlığı səbəbkar olur k , buda yol 
hərəkət  təhlükəs zl y n n təm n ed lməs  s ste-
m ndə sürücünün et barlılığı və sər ştəs  mühüm, 
b r sıra hallarda sə əsas və həlled c  rol oynayır. 
Bəzən zaman qıtlığı şəra t ndə sürücü mürəkkəb 
məsələlər  həll etməl  olur, deməl  onun ayrılmaz 
vəz fələr ndən b r  də yaranmış vəz yyət  və öz 
mkanlarını düzgün q ymətlənd rmək olmalıdır. 

Heç şübhəs z k , yol nəql yyat had sələr n n 
70-80% sürucülər n təqs r ndən baş ver r. Buna 
görə də sürücülər n peşəkarlığının artırılması av-
tomob l yollarında qəzaların sayının azaldılması 
və prof lakt k fəal yyət n qurulması st qamət n-
də görülməl  zərur  tədb rlərdən b r d r. Sürücü-

nün peşəkarlıq məharət  avtomob l n təhlükəs z, 
qənaətl  və komfortlu darə olunması məharət n  
təm n edən keyf yyətlər məcmusu k m  müəyyən 
ed l r. Bu keyf yyətlərə sürücünün peşəkar zəkası, 
avtomob l n darə olunmasında texn k  vərd şlər  
və onun şəxs yyət n n sos al-ps xoloj  cəhətlər  
dax ld r. Müxtəl f şəra t və vəz yyətlərdə peşəkar 
məharət n ayrı-ayrı elementlər n n çək s  fəql d r.

Yol hərəkət ndə təhlükəl  vəz yyətlər n yaran-
masını qabaqlamaq bacarığını sürücünün peşəkar 
zəkası adlanır. Yaranmaqda olan yol-nəql yyat 
şəra t n n düzgün q ymətlənd r lməs  və proqnoz-
laşdırılması, onun potens al təhlükə səv yyəs n n 
müəyyən ed lməs , azrued lməz fəsadların qarşı-
sının alınması üçün düzgün qərarın seç m  və qə-
bul ed lməs  sürücü məharət n n peşəkar zəkası 
k m  tərk b element ndən asılıdır.

Nəql yyat vas təs n n darəed lməs ndə tex-
n k  vərd şlərə y yələnmə ən səmərəl  hərəkət 
rej mlər n  seçməyə, yaranmış kr t k vəz yyətdə 
sə yol-nəql yyat had səs n n qarşısını almağa və 

yaxud onun fəsadlarını m n muma end rməyə m-
kan ver r. Yən  texn k  vəd şlər təhlükəl  və kr t k 
vəz yyətlərdən çıxmaq məharət n  müəyyən ed r. 
Sürücünün peşəkarlıq məharət n n üçüncü tərk b 
element  sürücünün r skə və şüurlu olaraq yol 
hərəkət  qaydalarını pozmağa meyl n  müəyyən 
edən şəxs  xarakter st kasıdır (2, s.4-10).

Baş Dövlət Yol Pol s  İdarəs n n (BDYPİ) 
stast kasına görə l ərz ndə aşkar olunmuş yol 
hərəkət  qaydaları əleyh nə olan nz bat  xətalar 
və həm n xətalara görə tərt b olunan protokollar 
əsasən sürət hədd n  aşma, sükan arxasında mob l 
telefon st fadə etmə, manevr etmə qaydalarını 
pozma, alkoqollu çk lər n qəbulu, nasaz nəql y-
yat vas təs  lə hərəkət etmə k m  qayda pozun-

YOL HƏRƏKƏTİ QAYDALARININ 
POZULMASINDA TƏQSİRKAR SÜRÜCÜLƏRİN 
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tularına a dd r. Belə k , l ərz ndə 3.409.698 yol 
hərəkət  qaydaları və yol hərəkət  təhlükəs zl y -
n n təm n ed lməs  qaydaları əleyh nə olan nz ba-
t  xəta aşkarlanıb. O, cümlədən sərxoş vəz yyətdə 
darə etmə 8.113, sürət hədd n  aşma 1.690.044, 

YPX əməkdaşının nəql yyat vas təs n  saxla-
maq tələb n n yer nə yet r lməməs  3.270, sve-
toforun qadağaned c  şarəs nə əməl ed lməməs  
87.296, yolayrıcını keçmə qaydalarının pozul-
ması 141.817, dayanma və durma qaydalarının 
pozulması 316.043, sərn ş n daşıma qaydalarının 
pozulması 10.636, təhlükəs zl k kəmər  bağla-
madan nəql yyat vas təs n  darə etmə 105.925, 
avtoxul qanlıq 296, nəql yyat vas təs n  darə et-
mək hüququ olmadan nəql yyat vas təs n n darə 
ed lməs nə 13.294 (3, s.4-15).

Əksər yol-nəql yyat had sələr ndə təqs r-
kar subyekt – qaydaları pozan sürücüdür. Yol 
Hərəkət  Haqqında AR Qanunun 37-c  maddə-
s nə uyğun olaraq sürücü həm şə d qqətl  olmalı 
və hər b r gözlən lməz hala hazır olmalıdır. Qa-
nun fakt k  olaraq stən lən yol nəql yyat had sə-
s ndə “təqs rkar və zərərçəkən” tərəf n müəyyən 
olunmasına mkan ver r. Sürücü tərəf ndən d gər 
r sk faktorlarına yorğunluq (yuxusuzluq), xəstə 
halda (məsələn, yüksək hərarət) nəql yyat vas tə-
s n  darə etmə, əsəb gərg nl y , hətta q da qəbulu 
a dd r (1, s.82).

Sadalanan pozuntuların qarşısını almaq və 
yaxud onların ağır fəsadlarını azaltmaq üçün sü-
rücü hazırlığı k m  problem c dd  şək ldə və sta-
t st k məlumatlara əsaslanaraq tədq q ed lməl d r.

BDYPİ tərəf ndən ver lən rəsm  məlumatda l 
ərz ndə respubl kada 70.000 - ə yaxın müxtəl f 
kateqor yalı (altkateqor yalı) sürücülük vəs qəs  
və 31.040 ədəd nəql yyat vas təs n n lk n qey-
d yyata alındığı göstər l r. O, cümlədən 9.572 
sürücülük vəs qəs  qadınlara ver lm ş, 134.104 
sürücülük vəs qəs  sə yen s  lə dəy şd r lm şd r 
(3, s.2-9). Onların b r q sm  qısa zaman ərz n-
də (və yaxud dərhal) nəql yyat vas təs n  darə 
etməyə başlayır, yən  “gənc və təcrübəs z sürü-
cü” adını qazanır. Sürücülük hüququ olan lak n 
uzun müddət ərz ndə nəql yyat vas təs n  darə 
etməyən vətəndaşlar b r müddətdən sonra vaxtı 
lə öyrənd y  qaydaları və keçd y  prakt k  təl m 

vərd şlər n  unutmuş olur. Hər k  sürücü kateqo-

r yası r sk qrupuna a d olduğundan onların şt ra-
kı lə törəd lən yol nəql yyat had sələr nə nəzər 
yet rmək olar. Belə k , az təcrübəl  sürücülər n 
şt rakı lə baş verən qəzaların əsas səbəb nə a d-

d r: sürücülük kurslarında hazırlıq keyf yyət n n 
müas r tələblərə cavab verməməs  (o cümlədən, 
təl m proqramının tam həcm ndə yer nə yet r l-
məməs ); real yol hərəkət  şəra t ndə zə f prakt k  
hazırlıq; ps xoloj  hazırlığın yoxluğu. Hesab ed -
l r k , sürücü 3 l və yaxud 100 m n km.ə yaxın 
nəql yyat vas tələr n n darə etmək sahəs ndə 
təcrübədən sonra k fayət qədər təcrübə qazanmış 
olur. Texn k  vərd şlər haqqında söhbət ged rsə, 
sonuncu lə razılaşmamaq olmur. Lak n avtomo-
b l n təhlükəs z darə ed lməs  baxımında bu f k r 
həq qətə uyğundurmu? Xar c  ölkələrdə aparılan 
tədq qatlara görə “gənc” sürücülər ( yən  2 lə qə-
dər və yaxud 30-40 m n km. sürücülük təcrübəs  
olan şəxslər) ağır yol nəql yyat had sələr n n əsas 
səbəbkarı olmur, çünk  bu dövrdə onların özünə 
arxayınlığı aşağı olduğundan avtomob l  daha 
səl qəl  və eht yatlı sürürlər. Bu qənaət  sığor-
ta ş rkətlər n n stat st kasıda təsd q ed r. Adətən 
təcrübəs z sürücülər darə etd y  avtomob l n 
qabar t nə yaxşı bələd olmadığından cüz  madd  
zərər dəym ş yol-nəql yyat had sələr  törəd rlər 
(park nq zamanı boya örtüyünün zədələnməs , 
tıxacda hərəkət zamanı qarşıdakı avtomob l  vur-
ma, zolağı dəy şərkən və yaxud ens z döngələrdə 
toqquşma və sürtünmə və s.).

Respubl ka əhəm yyətl  avtomob l yolların-
da l ərz ndə 1817 yol – nəql yyat had səs  baş 
verm ş, nət cədə 722 nəfər həlak olmuş, 1711 
nəfər müxtəl f dərəcəl  bədən xəsarət  almışdır. 
Ağır yol-nəql yyat had sələr n  törədənlər n ək-
sər yyət  10 ldən yuxarı sürücülük təcrübəs  olan 
(641 had sə) şəxslərd r (3. s.1). Bu dövrdə onla-
rın özünə arxayınlığı z rvədə olur k , bu da yol 
şəra t n n yanlış q ymətlənd r lməs nə gət rərək 
ağır qəzalara səbəb olur (məsələn, sürət hədd -
n  aşma). Beləl klə, et barlı sürücünün hazırlığı 
metodolog yası k  mühüm çatışmazlıqla səc y-
yələn r. B r nc s , əsl sürücülük təcrübəs n n əldə 
ed lməs  xeyl  müddətə uzanır (5-7 l), k nc s  
sə bu dövr həm sürücünün özü üçün, həm də cə-

m yyət üçün c dd  təhlükələrlə fəsadlanır.  
Şəxs n təhlükəs z sürücülük vərd şlər nə 
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kortəb  y yələnməs  problem  r  nəql yyat 
ş rkətlər n n bazasında xüsus  sürücülük məharə-
t  və yaxud xt sasartırma kurslarının yaradılması 
yolu lə həll ed lə b lər. Peşəkar mahərət n tək-
m lləşd r lməs  metodları hələ SSRİ dövründə 
elm -tədq qat nst tutları tərəf ndən xüsus  “s tua-
t v” təl m proqramında şlən b hazırlanmışlar.

Bu təl m proqramının mah yyət  ondan barət 
d  k , burada yüksək təhlükəyə mal k t p k 

yol-nəql yyat şəra tlər  tədq qat obyekt nə çevr -
l r və qəzanın baş verməs nə gət rən sürücü səhv-
lər  xüsus  d qqət mərkəz ndə saxlanaraq təhl l 
olunur. Mövcud əlamətlər n və xüsus yyətlər n 
təhl l  lə təl m kursunu keçən sürücülərə yarana 
b lən təhlükən  proqnozlaşdırmaq və ağır fəsadlar 
baş vermədən təhlükədən yan keçmək yolları öy-
rəd l r. Çox saylı qəza şəra tlər n n təhl l  onların 
hamısının oxşar cəhət n  və yaranma mexan zm -
n  üzə çıxarmağa mkan verm şd r. Yol nəql yyat 
şəra tlər  b r neçə qrupa bölünmüşdür, məsələn; 
p yada keç d ndən hərəkət, avtobusun dayana-
caq yer  qarşısından keçmə, ötmə əməl yyatı və 
s. Təcrübə göstər r k , xüsus  avtotrenajor k m  
texn k  vas tələr n tətb q  lə təl m daha eff ekt v-
d r. Avtotrenajorların daha müas r modellər  xü-
sus  kompyuterlə quraşdırıldığından təl m keçən 
sürücünün səhvlər n  göstər r, “hərəkət” zamanı 
tövs yələr ver r. Belə hazırlığın növbət  mərhələ-
s ndə, sürücülər avtodromlarda prakt k  olaraq, 
yən  real hərəkət şəra t ndə, təl m keç r (4. s.2-4).

Yuxarıda qeyd olunan xüsus  təkm lləşd rmə 
kurslarının təşk l n  sərn ş n və yük daşımaları 
lə məşqul olan ş rkətlərdən tələb etmək lazımdır. 

Nəzərə alsaq k , respubl ka əraz s ndə baş verən 
qəzaların xeyl  h ssəs  yük avtomob llər n n, av-
tobusların və hüquq  şəxslərə məxsus olan m n k 
avtomob llər n n şt rakı lə törəd l r, sürücü və-
z fəs nə qəbul ed lən şç lər n sürücülük sər ştəs  
və peşəkarlığının artırılması məsələs n n nə qədər 
aktual olduğunu təsəvvür etmək çət n dey l. Eyn  
zamanda özəl ş rkətə yaxud dövlət müəss səs nə 
sürücülər n şə qəbulu zamanı şə götürən şəxs 
nam zədlər qarşısında əlavə tələblər qoymalı, 
onların sürücülük tar xcəs n  araşdırmalı (qəza 
səbəbkarı olub-olmaması, nz bat  cər mələr və  
növlər  və s.) və yalnız sürücülük vəs qəs n n 
mövcud olması lə k fayətlənməməl d r.

Sərn ş n daşımalarının sos al əhəm yyət n  və 
nəql yyat fəal yyət  subyekt n n yüksək məsul y-
yət n  nəzərə alaraq, müntəzəm sərn ş n daşıma-
larına cəlb ed lən sürücülər qarşısında, aşağıda 
göstər lən əlavə tələblər n qoyulması da tövs yə 
olunur:

- şəhərlərarası sərn ş n daşımalarına cəlb olu-
nan avtobus sürücülər ndə ən azı son 3 ll k sürü-
cülük təcrübəs ;

- uşaqların daşınmasına cəlb olunan avtobus 
sürücülər ndə ən azı son 5 ll k sürücülük təcrü-
bəs ;

- qarlı və buzlu yollarda yaxud dağlıq marşrut-
larda sərn ş n daşımalarına cəlb olunan avtobus 
sürücülər ndə ən azı son 3 ll k sürücülük təcrü-
bəs ;

- sutkanın qaranlıq saatlarında şəhərlərarası 
marşrutlarda sərn ş n daşımalarına cəlb olunan 
avtobus sürücülər ndə ən azı son 5 ll k sürücü-
lük təcrübəs .

Sürücünün avtobus darə etmək sahəs ndə 
bacarıq və vərd şlər  təcrübədə şəgötürən tərə-
f ndən həm test tapşırıqlarının yer nə yet r lməs  
lə, həm də 40-50 km. məsafəs nə nəzarət yürüşü 
lə yoxlanıla b lər. Bu məsafə ərz ndə nam zəd n 

manevrlər  yer nə yet rməs  keyf yyət , müxtəl f 
yol şəra tlər nə reaks yası yoxlanılır. Əmək mə-
cəlləs nə uyğun olaraq  sürücü maks mum 3 aylıq 
sınaq müddət  lə də şə qəbul ed lə b lər. Sınaq 
müddət  barədə şərt mütlıq əmək müqav ləs n-
də əks olunmalıdır. Sınaq dövründə sürücü qey-
r -qənaətbəxş nət cə nümay ş etd rd kdə sə şə 
götürən tərəf ndən əmək müqav ləs  b rtərəfl  şə-
k ldə ləğv ed lə b lər.

Sürücünün llərlə topladığı peşəkarlıq təcrü-
bəs ndən başqa bu fəal yyət növünün ps xof z -
oloj  aspektlər n  də nəzərdən qaçırmaq olmaz. 
Avtomob l yollarında hərəkət təhlükəs zl y n n 
təm n ed lməs  məsələs  xeyl  dərəcədə sürücülə-
r n “r sk” qrupuna a d olub-olmamasından asılı-
dır. Sürücülər n peşəkar fəal yyət  mürəkkəbl klə 
və qəza zamanı səhv n həm madd  məsrəfl ər, həm 
də nsan təlafatı baxımından olduqca baha başa 
gəlməs  lə xarakter zə olunur.

 Aparılmış tədq qatlar göstər r k , sağ-
lamlıqla və peşə sər ştəs  lə yanaşı sürücülər 
b r sıra ps xoloj  və ps xofzuoloj  xüsus yyət və 
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keyf yyətlərə mal k olmalıdır. Sürücülər n prak-
t k  fəal yyət n n eff ekt vl y  təhlükəs zl y  bu 
k m  vac b peşə keyf yyətlər n n nk şaf səv y-
yəs ndən asılıdır. Sürücünün peşəkar fəal yyət -
n n əsas ps xof z oloj  aspektlər nə nəzər yet rək. 
Nəql yyat vas təs n n sürücüsü peşə yararlığı və 
et barlığının formalaşmasında qabaqcıl rol oy-
nayan ps xoloj  xarakter st kalar s stem nə sah b 
olan şəxs yyətd r. Bu keyf yyətlər n əhəm yyət n  
yalnız ps xoloqlar dey l, avtonəql yyat sahəs n n 
mütəxəss slər  də et raf ed r, cünk  texn k  tərəq  
və yol hərəkət  şəra t n n təkm lləşd r lməs  nsan 
faktorunu nəzərə almadan yollarda təhlükəs zl y  
təm n etm r. İnsanın şəxs yyət  müxtəl f şəra t və 
s tuas yalarda b lavas tə tədq q olunsa bu məqsə-
də na l olmaq olar. Sürücünün şəxs yyət  öyrən l-
mədən onun sürücülük fəal yyət n  tədq q etmək 
mümkün dey l.

Mürəkkəb texn k  avadanlığın (o cümlədən 
nəql yyat vas tələr ) qəzasız və təhlükəs z st s-
marı sahəs ndə müvəff əq yyətə na l olmaq üçün 
ps xoloqlar şç də (sürücüdə) b r sıra şəxs  key-
f yyətlər n olması vac bl y n  vurğulayır. Belə 
k , qarşıda duran vəz fən  müvəfəq yyətlə yer nə 
yet rməkdə dax l  tələbatı, məsul yyət h ss n , 
özünü doğrultmaq stəy n , rad  keyf yyətlər , 
d qqət, həssaslıq, özünə qarşı tənq d  yanaşma və 
s.

Sürücülərdə daha vac b olan ps xoloj  keyf y-
yətlər  m sal olaraq, nəql yyat vas təs n n darə 
olunmasında sürücünün səhvlər  onun hal-hazır-
k  ps xoloj  vəz yyət n n nət cəs  k m  də özünü 
b ruzə verə b lər. Avtomob l  darə edərkən uzun 
müddət ərz ndə (bəzən saatlarla) ətrafdakı nfor-
mas ya və s tuas yaların çev k və keyf yyətl  sə-
v yyədə qavranmasını təm n edən opt mal ps x  
durum mövcud olmalıdır.

Ps x  durumun normadan kənara çıxması 
(məsələn: qıcıqlanma və yaxud depress ya) sürü-
cünün hərəkətlər ndə səhvə yol vermə eht malını 
xeyl  artırır. İnsanların f z k  özəll klər  eyn  de-
y l. Ps x  vəz yyətə s n r s stem nə nüfuz edən ət-
raf müh t təs r ed r k , bu da gedən ps x  proseslə-
r n dər nl y  və sürət n  dəy şə b lər. Orqan zm n 
funks yalarını dəy şən faktorların təs r  də buna 
gət r r. Tədq qatların göstərd y  k m  s stemat k 
olaraq yol hərəkət  qaydalarını pozan sürücülər n 

əksər yyət  eqo st, səhlənkar, ct ma  həyat nor-
maların pozan və xas yyətcə münaq şəyə mey l-
l  nsanlardır. Əks nə qəza törətməyən və nad r 
hallarda yol hərəkət  qaydalarını pozan sürücülər 
həyatda da nt zamlı, düşünçəl , dərrakəl , sab t 
ps x kalı, daha gen ş dünya görüşünə və s. müs-
bət xüsus yyətlərə mal k olan nsanlardır.

R skl  davranış tərz nə yüksək meyl yol 
hərəkət  qaydalarının pozulması və nəql yyat 
had sələr n n  törəd lməs  lə b r başa əlaqədə-
d r. Sürücü da m özünü nəzarətdə saxlamalıdır. 
Əgər sürücü görsə k , da m təhlükəl  vəz yyətlə-
r n səbəbkarı olur, deməl  o yolda öz davranışına 
d qqət yet rməl  və yaxud nəql yyat vas təs n n 
darə ed lməs ndən mt na etməl d r. R skə me-

y ll k sürücünün sos al-ps xoloj  dayanıqlığının 
göstər c s d r. Bəzən sürücünün özü üçün “yol 
ver lən” r sk səv yyəs  onun texn k  məharət nə 
və konkret yol-nəql yyat s tuas yasına uyğun gəl-
məyə b l r. Sürücünün r skl  davanışına görə yol-
da yaranmış vəz yyət n nə qədər təhlükəl  olma-
sını necə müəyyən etmək olar? Bu suala hər kəs 
yalnız subyekt v h ss yatları lə cavab verə b lər. 
“Yaşanmış təhlükə qorxusu” lə yaranan h sslər 
təcrübəl  sürücülərə tanışdır. Belə hallarda qanda 
adr nal n m qdarı artır, ürək döyüntülər  sürətlə-
n r, nsanı soyuq tər alır və s. Stressə qarşı orqa-
n zm n normal reaks yası məhz belə də olur. Az 
müddətdən sonra sürücü təhlükəs z hərəkət üçün 
bütün mkanlarını səfərbər ed r və gələcəkdə belə 
halların baş verməməs ndən sığortalanmaq üçün 
nəql yyat vas təs n  daha d qqətlə və eht yyatla 
darə ed r. Lak n r skə meyll  olan sürücülər şüur-

lu olaraq nəql yyat nas təs n  kəsk n manevrlərlə, 
yüksək sürətlə darə ed r, öz “sürücülük məharə-
t ” lə sərn ş nlər və d gər yol hərəkət  şt rakçı-
ları qarşısında “lovğalanır”. Belə sürücülər təd-
r cən  r sk səv yyəs n  artırır və yolda yaranmış 
təhlükəl  vəz yyətlər  ad  hal k m  dəyərlənd r-
d y nə görə onlarda təhlükə, qorxu h ss  kütləş r. 
Araşdırmalardan bəll d r k , r skl  sürücülük tərz  
lə yol-nəql yyat had səs  qaçılmazdır.

Onu da əlavə etmək lazımdır k , r skə mey ll  
sürücülüklə yanaşı təhlükən  dəyərlənd rməmək 
vərd ş  də yol-nəql yyat had sələr n n baş vermə-
s ndə sab t səbəblərdən b r d r.

Toplanmış təcrübə sayəs ndə yol şəra t n  
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dəyərlənd rən sürücü yolda yaranmaqda olan 
vəz yyət  proqnozlaşdırır. Hər b r t p k yol s tu-
as yasına təhlükə dərəcəs  uyğun gəl r. Obyekt v 
təhlükə qarşısında sürücünün subyekt v dəyərlən-
d rmə meyarları onun qeyr -adekvat hərəkətlə-
r nə gət r b çıxara b lər. Qeyd -adekvat hərəkətlər 
arasında kəsk n manevrlər , qarşı hərəkət zolağı-
na çıxmağı, b r maneədən qurtulmaq məqsəd  lə 
d gər maneən n (p yada, nəql yyat nas təs , yol 
kənarı obyektlər və s.) üzər nə avtomob l  yönəlt-
mə və s. qeyd etmək olar. Həddən artıq eht yat-
lı sürücü də hərəkət axınına uyğunlaşmamaqla, 
sürət  azaltmaqla, əyləc  basmaqla hərəkət h s-
səs ndə təhlükələr n yaranmasına səbəbkar ola 
b lər. Bu səbəbdən sürücünün emos onal sab tl y  
nəql yyat nas təs n n təhlükəs z darə olunması 
üçün vac b faktorlardan b r d r. Qeyd olunduğu 
k m  naşı sürücü həddən artıq eht yatlı olduğu-
na görə hərəkət axınına uyğunlaşa b lm r, yolda 
mövcud vəz yyət  obyekt v dəyərlənd rməkdə 
çət nl k çək r və bununla da həm özü üçün həm 
də d gər yol hərəkət  şt rakçıları üçün təhlükə 
mənbəy nə çevr l r. Sürücünün soyuqqanlığı, 
özünü t rməməs , yaranmış yol şəra t n  obyek-
t v dəyərlənd rərək operat v şək ldə düzgün qərar 
qəbul ed b təhlükədən yan keçməs  emos onal 
sab tl y n  göstər c s d r. Məhz buna görə baş ver-
m ş yol-nəql yyat had səs n n baş vermə səbəb n  
müəyyən etmək üçün lk növbədə nsanın (sürü-
cünün) hərəkətlər n  təhl l etmək lazımdır.

Soyuqqanlılıq, yol şəra t n  obyekt v q ymət-
lənd rmə qab l yyət , d qqət sürücünün ps xo-
loj  sab tl y n n göstər c s d r. Araşdırmalardan 
məlumdur k , ps xoloj  və emos onal sab tl y n 
olmamasından gündəl k həyatda baş verən mü-
naq şələr, stressyaradıcı faktorlar, şəxs  problem-
lər sürücünün yol hərəkət nə adaptas yasını qey-
d -mümkün ed r.

Sürücünün emos onal və ps xoloj  vəz yyət  
da m baş verən mürəkkəb yol şəra t n n  təs r  al-
tında olur. İstən lən vəz yyətdə özünü t rməmə, 
çev k və düzgün qərar qəbul etmə emos onal və 
ps x k  sab tl klə müəyyən ed l r, sürücünün mü-
hüm peşə keyf yyətlər ndən b r  hesab ed l r.

Yol hərəkət  təhlükəs l y n n d gər vac b fak-
torlarından b r  də d qqətd r. Stat st k  məlumat-
lardan da bəll d r k . d qqəts zl k yol-nəql yyat 

had sələr n n baş verməs ndə tez-tez rast gələn 
səbəblərdən b r d r. D qqət – nsan şüurunun bu 
və ya d gər əşyalara və hallara fəal yönəlməs d r. 
D qqət n ən vac b keyf yətlər  sırasında dayanıq-
lığı, cəmləşmən , həcm , bərabər paylaşmasını, 
qeyd etmək olar. Avtobus və ya yük avtomob l-
lər nə sürücü vəz fəs nə seç lən nam zədlər n sa-
h b olduqları kateqor ya (altkateqor ya) lə yanaşı 
peşəkar ps xoloqlar tərəf ndən onların emos onal 
və ps x  sab tl y , d qqət , yorğunluğa qarşı da-
vam gət rə b lməs , k m  vac d göstər c lər  də 
müxtəl f test və tapşırıqlar vas təs  lə yoxlanıl-
malıdır.

Nəql yyat vas təs n n uzun müddət (fas ləs z) 
darə ed lməs  sürücünün ş qab l yyət n n azal-

masına gət r b çıxarır, çünk  belə hal orqan zm n 
funks onal vəz yyət n n pozulması deməkd r. 
Belə pozuntulara qarşı dayanıqlıq hər b r nsanda 
fərql d r. Təs r edən am llər arasında sürücünün 
yaşını, f z k  sağlamlığını, ş və st rahət rej m nə 
r ayət ed lməs n  qeyd etmək olar (5. s.23).

Araşdırmalar göstər r k , yol nəql yyat ha-
d sələr n n xeyl  h ssəs n n təməl ndə  sürücünün 
yorğunluğu durur. Bu səbəbdən sərn ş n və yük 
daşımaları lə məşğul olan nəql yyat ş rkətlər ndə 
sürücülər üçün “mülay m” ş qraf k  təy n ed l-
məl  və buna əmək və sos al müdaf ə naz rl y n n 
müvaf q strukturları tərəf ndən müntəzəm nə-
zarət aparılmalıdır. D gər tərəfən sə şə götürən 
ş rkət n ştatında (kadrlar şöbəs ndə) ps xoloq ştatı 
yaradılmalı və  şə qəbul ed lən sürücü-nam zəd-
lər b r sıra ps xof z oloj  parametrlər (d qqət, re-
aks ya müddət , yaddaş, r skə meyl, stressə qarşı 
dayanıqlıq, təhlükən  proqnozlaşdırmaq bacarığı 
və nəhəyət f z k  gərg nl yə tab gət rmə qab l y-
yət ) üzrə yoxlanmalıdır. Hal hazırda sürücülər 
peşə və mənəv  keyf yyətlər n subyekt v dəyər-
lənd r lməs  yolu lə şə götürülür. Bu keyf yyət 
və xüs yyətlər n aşkar ed lməs nə ps xof z oloj  
peşə seç m  x dmət ed r.

Bu k m  xüsus  tədb rlər kompleks  sürücülü-
yə nam zədlər arasında öz fərd  mkanlarına görə 
konkret nəql yyat vas tələr n n darə ed lməs nə 
yararsız olanları müəyyən etməyə mkan ver r. 
Məsələn; həddən artıq üns yyətc l sürücünün sər-
n ş n daşıması üçün, gecə reyslər ndə yuxusuz 
qala b lməyən sürücünün sə sutkanın qaranlıq 
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saatlarında şə cəlb ed lməs  yolver lməzd r.
Təəssüf k , sürücülər n t bb  müay nəs  

məsələs ndə bütün zərur  məqamların tənz m-
lənməs  üçün normat v baza olsa da, sürücülüyə 
nam zədlər n ps xoloj  yararlığının yoxlanması 
və müay nəs  üçün hər hansı tənz mləmə mexa-
n zm  mövcud dey l. Başqa sözlə, heç k m, şə 
götürən müəss sən  məcbur edə b lməz k , qəbul 
zamanı ps xoloj  seç m  rəhbər tutsun. Lak n ay-
dın məsləd r k , sürücülər n belə seç m  avtobusla 
sərn ş n daşımalarında təhlükəl  yüklər n daşın-
masında mürəkkəb marşrutlar üzrə hərəkətdə və 
s. kadrların ps xof z oloj  müay nəs  və seç m  
hərəkət təhlükəs zl y  baxımından olduqca fay-
dalıdır. 

Məqalədə açıqlanan araşdırma və təhl llərdən 
bəll  olur k , yol hərəkət  təhlükəs zl y n n təm n 
ed lməs ndə ən vac d və həlled c  məsələlərdən 
b r  (və hətta b r nc s ) sürücülər n peşəkarləq sə-
v yyəs d r. Problem n aktuallığını nəzərə alaraq 
avtomob l yollarında təhlükəs zl y n təm n ed l-
məs  baxımından aşağıdakıların təm n ed lməs  
məqsədəmüvaf q olardı:

- sücürülük kursları və ya mərkəzlər ndə təl -
m n tələb olunan səv yyədə və zərur  avadanlıqla 
təm n ed lmək şərt  lə keç r lməs nə nəzarət;

- sərn ş m daşımaları və yük daşıma sahəs n-
də fəal yyət göstərən müəss sələrdə sürücü-na-
m zədlər n yoxlanmasına ps xoloqların cəlb 
olunması lə ps xoloj  müayənələr n, testlər n 
keç r lməs , sürücünün şəxs yyət n n tədq q ed l-
məs ndə ps xometr k metodların tətb q ed lməs ;

- avtobus və yük maşınlarının sürücülər n n 

mütləq qaydada sürücü elektron kab net n n ol-
masının tələb ed lməs , yen  şə qəbul zamanı şə 
götürən ş rkət n kadrlar şöbəs n n həm n elektron 
kab netdən zərur  məlumatların əldə edə b lməs -
n n təm n ed lməs ;

- şəxs n elektron kab net ndə barəs ndə olan 
yol hərəkət  qaydaları əleyh nə nz bat  xətalar, 
onun şt rakçısı olduğu yol-nəql yyat had sələr , 
tərt b ed lm ş protokollar və ya bəraət qazandıran 
qərarlar, o cümlədən cər mə balları barədə məlu-
mat saxlanılsın;

- sərn ş n və yükdaşıma sahəs ndə məşğul 
olan müəss sələr n nəzd ndə sürücünün təkm l-
ləşd r lməs  kursları fəal yyət göstərs n və həm n 
kurslarda yen  şə qəbul olan sürücülər n sınaq 
müddət n n peşəkar yararlığı yoxlanılsın;

- sürücülər n st mullaşdırılması məqsəd  lə 
təcrübədən və nt zamdan asılı olaraq məharət 
dərəcələr  müəyyən ed ls n və bu dərəcələr aylıq 
məvac bə əlavələrlə fərqlənd r ls n;

- sürücülər n ş st rahət qraf k nə, növbətç -
l yə, nahar fas ləs , t bb  təm nat məsələlər nə, 
həmkarlar tt faqı tərəf ndən c dd  nəzarət ed l-
s n, pozuntuların aradan qaldırılması müəss sə 
rəhbərl y ndən tələb ed ls n;

- yol hərəkət  şt rakçılarının həyat və sağlam-
lığı üçün təhlükə lə səc yyələnən nz bat  xəta-
lara görə l ərz ndə 3 dəfədən artıq cər mə olu-
nan sürücülər xüsus  elektron qeyd yyatda “qara 
s yahıya” alınsın və onların avtobus və ya yük 
maşınlarının darə ed lməs nə müəyyən müddətə 
məhdud yyət qoyulsun.
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Бахтияр Дашдамиров 
Правовые и психологические аспекты поведения нарушителей 

правил дорожного движения
РЕЗЮМЕ

Из содержания данного исследования вытекает, что в обеспечении безопасности дорож-
ного движения одним из решающих факторов является уровень профессионализма водите-
лей. Также кроме профессионального опыта водителя, который накапливается годами, нельзя 
оставлять без внимания психологические аспекты данного вида деятельности. В данной статье 
приведены результаты исследований, проведенных в различных странах, выдвинуты конкрет-
ные предложения по совершенствованию мер по усилению безопасности дорожного движе-
ния. Особое внимание уделено психологическому тестированию кандидатов для приёма на 
работу водителя, а также вопросам совершенствования уровня профессиональной подготовки 
действующего персонала транспортных предприятий. 

                                                                                               Bakhtiyar Dashdemirov
Legal and psychological aspects of the behavior of guilty drivers in the 

violation of traffi  c rules
SUMMARY

As a result of the research and analysis published in the article, it is clear that one of the most 
important and crucial issues (and even the fi rst) is the professionalism of drivers. In addition to 
the professional experience that drivers have accumulated over the years, the psychophysiological 
aspects of this type of activity cannot be ignored.  This article presents the results of studies conducted 
in various countries, puts forward specifi c proposals for improving measures to enhance road safety. 
Particular attention is paid to the psychological testing of candidates for hiring a driver, as well as for 
improving the level of professional training of existing personnel of transport enterprises.

Rəyçi: h.ü.f.d.,dosent Rafi q Nəcəfquliyev
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Согласно статьи 31 Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь 
предпринимательская деятель-

ность физического лица (индивидуального 
предпринимателя, учредителя, участника 
собственника имущества или руководите-
ля юридического лица и др.) может быть 
ограничена в судебном порядке сроком до 
3-х лет [1]. Анализ содержания указанной 
статьи позволяет разграничить граждан-
ско-правовые последствия принятия реше-
ния об ограничении предпринимательской 
деятельности. Что касается прав на осу-
ществление предпринимательской деятель-
ности, занятия должностей в исполнитель-
ных органах юридических лиц, быть управ-
ляющим предприятий и иного имущества, 
используемого для предпринимательской 
деятельности, то эти права на весь срок 
ограничения у данного лица отсутствуют. 
Отсутствует и возможность реализации их 
третьими лицами в пользу данного физиче-
ского лица, т.е. речь идёт о сужении сфе-
ры дееспособности. Однако приобретать и 
осуществлять права собственника имуще-
ства (учредителя, участника) юридическо-

го лица данное физическое лицо не может 
только «своими действиями», т.е. его права 
в этой сфере сохранены, утрачена только 
способность действовать в целях их реа-
лизации. Соответственно приведённое за-
конодательное положение имеет отноше-
ние к сфере ограничения дееспособности. 
В данном случае презумпция сознатель-
но-волевого поведения лица опроверга-
ется доказанными в суде фактами его не-
добросовестных действий в сфере хозяй-
ственно-предпринимательской деятельно-
сти, например, осуществление незаконной 
предпринимательской деятельности [2, ст. 
12.7]. Таким образом, рассматриваемый 
акт сочетает в себе две функции: наказа-
ния (ограничение определённого права) и 
охранительную, направленную на защиту 
иных участников гражданского оборота 
от возможных недобросовестных и нераз-
умных действий этого лица (ограничение 
дееспособности относительно правомочий 
собственника и участника корпоративных 
отношений (ограничение дееспособности).

В рассматриваемом случае законодатель 
использовал максимально общую формули-
ровку для определения подлежащих огра-
ничению прав. Поэтому положения статьи 
31 Гражданского кодекса Республики Бела-
русь нуждаются в интерпретации. На осно-
ве анализа указанной нормы можно заклю-
чить, что ограничению подвергается право 
собственности на предприятие как единый 
имущественный комплекс, право использо-
вания лицензионного комплекса, получен-
ного на основании договора франчайзинга, 
право на управление унитарным предприя-
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Коллегия Адвокатов Азербайджанской Республики, адвокат
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тием, а также корпоративные права. 
Франчайзингу как гражданско-право-

вому договору присуща не только регули-
рующая, но и координационная функция, 
поскольку при помощи договора франчай-
зинга «…правообладатель и пользователь 
могут координировать свою производ-
ственно-хозяйственную деятельность и 
осуществлять взаимовыгодное сотрудни-
чество [4, с. 31].

Законодатель предлагает восполнить от-
сутствие дееспособности в перечисленных 
сферах путём передачи данного имущества 
в доверительное управление, тем самым, 
с одной стороны, обеспечив принцип не-
прикосновенности собственности, а с дру-
гой – отстранив субъекта, не обладающего 
достаточной степень зрелости интеллек-
туально-волевой сферы от участия в граж-
данских правоотношениях.

Доверительный управляющий отчиты-
вается о своей деятельности по управле-
нию имуществом подопечного перед ор-
ганом опеки и попечительства в порядке 
и сроки, предусмотренные в договоре. В 
качестве документов, подтверждающих 
осуществление действий (операций) по 
доверительному управлению, могут вы-
ступать расчётные кассовые документы о 
движении средств по доверительному (тра-
стовому) счету, выписки по такому счету, 
соответствующие договоры, заключённые 
доверительным управляющим при довери-
тельном управлении, копии товарных че-
ков, квитанции об уплате налогов, страхо-
вых сумм и т.д. [3].

Относительно использования лицензи-
онного комплекса нужно сразу отметить, 
что договор комплексной предпринима-
тельской лицензии предполагает в каче-
стве участников только юридические лица 
и индивидуальных предпринимателей, со-
ответственно, утрата пользователем стату-
са предпринимателя [1, ст. 910] неминуемо 
приводит к прекращению этого договора. 
Здесь надо отметить, что в случае участия 
в данном договоре лица, ограниченного в 

предпринимательской деятельности, в ка-
честве правообладателя он тоже подлежит 
прекращению в порядке статьи 9108 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь. 
Поэтому имеет смысл дополнить статью 
91011Гражданского кодекса Республики 
Беларусь ч. 4 следующего содержания: 
«Договор франчайзинга, заключённый как 
с указанием срока, так и без указания срока 
подлежит прекращению в случае ограниче-
ния права на осуществление предпринима-
тельской деятельности в порядке статьи 31 
настоящего Кодекса как в отношении пра-
вообладателя, так и в отношении пользова-
теля».

Что касается учреждения доверительно-
го управления предприятием и иным иму-
ществом, используемом в предпринима-
тельской деятельности, то заключая соот-
ветствующий договор, данное физическое 
лицо становится вверителем с приобрете-
нием и утрачивает право непосредственно 
использовать это имущество, сохраняя пра-
во на получение соответствующего дохода. 
Если отвлечься от некоторых особенностей, 
в целом такие отношения напоминают кон-
струкцию отношений «попечитель – лицо, 
отношении которого установлено попечи-
тельство», что ещё раз подтверждает, что 
речь идёт об ограничении дееспособности.

В отношении корпоративных прав, их 
ограничение предполагает передачу в до-
верительное управление долей (паёв) в 
уставных фондах юридических лиц, а так-
же акций акционерных обществ. Причём, 
как представляется, это требование должно 
распространяться как на коммерческие, так 
и некоммерческие юридические лица, по-
скольку последние имеют право осущест-
влять предпринимательскую деятельность, 
если она необходима для их уставных це-
лей, ради которых они созданы, соответ-
ствует этим целям и отвечает предмету дея-
тельности этих организаций [1, ч. 3 ст. 46].

В соответствии со статьёй 896 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь объек-
том доверительного управления могут быть 
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предприятия и другие имущественные ком-
плексы, отдельные объекты, относящиеся к 
недвижимому имуществу, ценные бумаги, 
права, удостоверенные бездокументарны-
ми ценными бумагами, исключительные 
права и другое имущество. Но в отношении 
имущества организации корпоративного 
типа участник имеет обязательственные 
права, т.е. имущественные по содержанию, 
но не удостоверенные никакими ценными 
бумагами (за исключением акционерных 
обществ) [1, п. 2 ст. 44]. Иными словами, у 
лица, ограниченного в праве осуществлять 
предпринимательскую деятельность отсут-
ствует имущество, определяемое в зако-
нодательстве как объект договора довери-
тельного управления. Таким образом, в це-
лях исключения коллизий в рамках ГК Ре-
спублики Беларусь следует дополнить ста-
тью 896 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь словами: «доли, паи в уставных 
фондах коммерческих и некоммерческих 
юридических лиц».

Несколько подробнее стоит остано-
виться на праве на управление унитарным 
предприятием. Поскольку унитарное пред-
приятие не является имуществом, а опре-
деляется в законодательстве как органи-
зационно-правовая форма коммерческого 
юридического лица [1, ст. 113], то и в дове-
рительное управление оно не может быть 
передано. Соответственно, речь может 
идти только о назначении управляющего 
(директора) и запрете лицу, ограниченному 
в праве осуществлять предприниматель-
скую деятельность вмешиваться в управле-
ние этой организацией.

Таким образом можно сделать вывод, что 
основанием ограничения корпоративных 
прав в связи с ограничением в судебном 
порядке предпринимательской деятельно-
сти является опровергнутая решением суда 
презумпция сознательно-волевого, добро-
совестного и разумного поведения лица в 
предпринимательской деятельности.
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Ruslan Vəliyev
SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNİN MƏHUDLAŞDIRILMASI İLƏ ƏLAQƏDAR 

KORPORATİV HÜQUQLARININ MƏHDUDLAŞDIRILMASI
Xülasə

Məqalədə sah bkarlıq fəal yyət n n məhdudlaşdırılmasının hüquq  nət cələr  və bu məhdudlaşdı-
rılmanın korporat v hüquqlarına təs r  əks olunmuşdur. Təhl l nət cəs ndə Belarus Respubl kasının 
qanunver c l y n təkm lləşd r lməs nə da r təkl fl ə hazırlanmışdır.

Ruslan Veliyev
RESTRICTION OF CORPORATE RIGHTS IN CONNECTION WITH RESTRICTION 

OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
Summary

The article considers the legal consequences of restricting entrepreneurial activity and the impact 
of such a restriction on corporate rights. Based on the analysis were developed recommendations for 
improve the legislation of the Republic of Belarus.
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Aydın b r həq qətd r k , stən lən döv-
lətdə bankların həyata keç rd klər  
fəal yyət ölkən n qt sad -təsərrüfat 

həyatı üçün mühüm əhəm yyətə mal kd r. Mü-
bal ğəs z olaraq deyə b lər k k , stən lən döv-
lətdə banklarda dövlətç l y n atr butunu, qt sad  
müstəq ll y n və s yas  suverenl y n zərur  ele-
ment n  görmək mümkündür. Bankların normal 
fəal yyət göstərmələr  bu və ya d gər ölkən n m l-
l  qt sad yyatının vac b şərt d r. İstən lən dövlə-
t n mal yyə-kred t s stem ndə banklar böyük rol 
oynayır.

Bankların həyata keç rd klər  fəal yyət k fayət 
qədər çoxşaxəl d r. Yaşadığımız həyatda elə şəxs 
tapılmaz k , o, bankların göstərd klər  x dmət-
lərdən st fadə etməs n. İnd k  dövrdə bankların 
apardıqları əməl yyatların əhatə da rəs  k fayət 
qədər gen şd r. Belə k , banklar əhal yə kred tlər 
ver r, qt sad yyatın ayrı-ayrı sahələr n n kred t-
ləşməs n  də onlar həyata keç r rlər. Bankların 
apardıqları kred t əməl yyatları nət cəs ndə ölkə-
n n xalq təsərrüfatına a d r  lay hələr mal yyələş-
d r l r. Təsərrüfat-sah bkarlıq fəal yyət n  həyata 
keç rmək və həm n fəal yyət  gen şlənd rmək 
üçün ayrı-ayrı müəss sələr (f rmalar, ş rkətlər, 
korporas yalar və d gər təsərrüfat subyektlər ) 
banklardan kred t alırlar. Vətəndaşlar özlər n n 
sərbəst qalmış pul vəsa tlər n  əmanət k m  bank-
lara qoyurlar k , bu zaman depoz t əməl yyatı 
aparılmış olur. Banklar hüquq  şəxslər n hesab-
larını açır və aparır. Onlar həm də müştər lər nə 
hesablaşma-kassa x dmətlər  göstər r və d gər 
əməl yyatları yer nə yet r rlər. 

Banklar bu k m  əməl yyatlar aparan zaman, 
müəyyən növ ct ma  münas bətlər yaranır; hə-
m n münas bətlər sə müvaf q hüquq normaları-
nın vas təs  və köməy  lə tənz mlən r. Məhz belə 
normaların s stem  bank hüququ adlanır. Bəs, 
bank hüququ ded kdə b z nə başa düşürük?

Bank hüququ çoxcəhətl  anlayışdır. Belə k , o, 
b r neçə mənada şləd l r. B r nc  mənada, bank 
hüququ ded kdə, bank qanunver c l y  başa düşü-
rük. Bank qanunver c l y  sə, bank fəal yyət n  
tənz mləyən normat v hüquq  aktların (qanun və 
qanunqüvvəl  aktların) məcmusudur. Məsələn, 
“Banklar haqqında” AR Qanunu, “Azərbaycan 
Respubl kasının Mərkəz  Bankı” haqqında Qa-
nunu və d gər normat v-hüquq  aktlar bank qa-
nunver c l y nə dax ld r. Bank qanunver c l y  
qanunver c l k sahələr ndən b r  sayılır.

İk nc , bank hüququ ded kdə tədr s kursu başa 
düşülür. Tədr s kursu mənasında bank hüququ 
tədr s fənn  deməkd r. Tədr s fənn  k m  bank 
hüququ k  məsələn  həll ed r. B r nc  məsələ 
bundan barətd r k , tədr s fənn  mənasında bank 
hüququ bank fəal yyət  sahəs ndə çalışan şç lərə, 
eyn  zamanda bank ş  üzrə mütəxəss slərə və 
prakt k  əməkdaşlara bank qanunver c l y n  öy-
rəd r. B r az əvvəldə qeyd etd y m z k m , bank 
qanunver c l y  bank fəal yyət n  tənz mləyən 
normat v-hüquq  aktların s stem ndən barətd r. 
Təb d r k , bank fəal yyət  sahəs ndə çalışan ş-
ç lər və bank ş  üzrə mütəxəss slər bank Qanun-
ver c l y n  b lməl d rlər. Heç kəsə s rr dey ld r 
k , bank Qanunver c l y  barədə ətrafl ı məlumatı 
olmayan nə b r şç , nə b r mütəxəss s eff ekt v 
fəal yyət göstərə b lər. 

Tədr s fənn  k m  bank hüququnun həll etd y  
k nc  məsələ bundan barətd r k , o, bank ş  üzrə 

mütəxəss slər , habelə al m və müəll fl ər  bank 

SƏBUHİ ƏLİYEV 
 Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan M ll  Elmlər Akadem yasının doktorantı
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hüquq doktr nası lə tanış ed r. Bank hüquq dokt-
r nası ded kdə, bank hüquq elm  başa düşülür. 
Bank hüquq elm  ded kdə sə, banklar haqqında 
elm  f k rlər, deyalar və mühak mələr n məcmu-
su başa düşülür. Elm mənasında bank hüququ 
bank hüquq elm n  oxucu aud tor yasına öyrəd r. 
Qeyd etməl y k k , bank hüququ həm də üçüncü 
mənada şləd l r. Belə k , bank hüququ ded kdə, 
bank hüquq elm  (doktr nası) başa düşülür. B r 
az əvvəldə b z, bank hüquq elm nə (doktr nasına) 
anlayış verd k. Təkrar edərək b r daha qeyd ed r k 
k , bank hüquq elm  bank ş  və fəal yyət  haqqın-
da b l klər n (elm  məlumatların) məcmusudur. 
Belə b l klərə y yələnmədən bank ş n  eff ekt v 
şək ldə həyata keç rmək qeyr -mümkündür. Bank 
əməkdaşlarına məsləhət görülür k , bank hüquq 
elm n  (doktr nasını) öyrəns nlər.

Bunlardan başqa bank hüququ həm də sub-
yekt v və obyekt v mənalarda şləd l r. Subyekt v 
mənada bank hüququ ded kdə, bankların mal k 
olduqları hüquqlar (hüquq  mkanlar) başa düşü-
lür, bu mənada bank hüququ subyekt v hüquqla-
rın növlər ndən b r  k m  tanınır. Məsələn, bank-
lar depoz tlər (əmanətlər) cəlb etmək, kred tlər 
vermək, f z k  və hüquq  şəxslərə hesablar aç-
maq, hesablaşma kassa x dmətlər  göstərmək və 
d gər subyekt v hüquqlara mal kd r.

Obyekt v mənada bank hüququ ded kdə, bank 
münas bətlər n  tənz mləyən hüquq normalarının 
s stem  başa düşülür. Bu mənada bank hüququ 
hüquq  qurum k m  çıxış ed r. 

Beləl klə, bank hüququ ded kdə, b r nc s  
Qanunver c l k başa düşülür; bu mənada bank 
hüququ bank Qanunver c l y  anlayışı lə əhatə 
olunur. İk nc s , bank hüququ ded kdə, bank 
hüquq elm  və ya bank hüquq doktr nası başa 
düşülür. Üçüncüsü, bank hüququ subyekt v mə-
nada şləd l r k , bu məna bankların mal k olduq-
ları hüquqlar deməkd r. Dördüncü mənada bank 
hüququ bank münas bətlər n  tənz mləyən hüquq 
normalarının məcmusunu fadə ed r. Təkrar 
edərək, b r daha qeyd ed r k k , hüquq normala-
rının məcmusu (s stem ) mənasında bank hüququ 
ayrıca müstəq l b r hüquq  qurum deməkd r.     

Hüquq  qurum ded kdə, ya müstəq l hüquq 
sahəs  (məsələn mülk  hüquq, c nayət hüququ 
və s.), ya müstəq l hüquq sahəs n n yarımsahəs  

(məsələn, mülk  hüququn əql  mülk yyət hüququ 
k m  yarımsahəs  və s.), ya da hüquq nst tutu 
(məsələn, c nayət hüququnun son zərurət nst tu-
tu və s.) başa düşülür. Bəs bank hüququ hüquq  
qurumlardan hansına a dd r?

Aydın b r həq qətd r k , stən lən dövlətdə 
bankların həyata keç rd klər  fəal yyət ölkən n 
qt sad -təsərrüfat həyatı üçün mühüm əhəm y-

yətə mal kd r. Mübal ğəs z olaraq deyə b lər k k , 
stən lən dövlətdə banklarda dövlətç l y n atr bu-

tunu, qt sad  müstəq ll y n və s yas  suverenl y n 
zərur  element n  görmək mümkündür. Bankla-
rın normal fəal yyət göstərmələr  bu və ya d gər 
ölkən n m ll  qt sad yyatının vac b şərt d r. İstə-
n lən dövlət n mal yyə-kred t s stem ndə banklar 
böyük rol oynayır.

Bankların həyata keç rd klər  fəal yyət k fayət 
qədər çoxşaxəl d r. Yaşadığımız həyatda elə şəxs 
tapılmaz k , o, bankların göstərd klər  x dmət-
lərdən st fadə etməs n. İnd k  dövrdə bankların 
apardıqları əməl yyatların əhatə da rəs  k fayət 
qədər gen şd r. Belə k , banklar əhal yə kred tlər 
ver r, qt sad yyatın ayrı-ayrı sahələr n n kred t-
ləşməs n  də onlar həyata keç r rlər. Bankların 
apardıqları kred t əməl yyatları nət cəs ndə ölkə-
n n xalq təsərrüfatına a d r  lay hələr mal yyələş-
d r l r. Təsərrüfat-sah bkarlıq fəal yyət n  həyata 
keç rmək və həm n fəal yyət  gen şlənd rmək 
üçün ayrı-ayrı müəss sələr (f rmalar, ş rkətlər, 
korporas yalar və d gər təsərrüfat subyektlər ) 
banklardan kred t alırlar. Vətəndaşlar özlər n n 
sərbəst qalmış pul vəsa tlər n  əmanət k m  bank-
lara qoyurlar k , bu zaman depoz t əməl yyatı 
aparılmış olur. Banklar hüquq  şəxslər n hesab-
larını açır və aparır. Onlar həm də müştər lər nə 
hesablaşma-kassa x dmətlər  göstər r və d gər 
əməl yyatları yer nə yet r rlər. 

Banklar bu k m  əməl yyatlar aparan zaman, 
müəyyən növ ct ma  münas bətlər yaranır; hə-
m n münas bətlər sə müvaf q hüquq normaları-
nın vas təs  və köməy  lə tənz mlən r. Məhz belə 
normaların s stem  bank hüququ adlanır. Bəs, 
bank hüququ ded kdə b z nə başa düşürük?

Bank hüququ çoxcəhətl  anlayışdır. Belə k , o, 
b r neçə mənada şləd l r. B r nc  mənada, bank 
hüququ ded kdə, bank qanunver c l y  başa düşü-
rük. Bank qanunver c l y  sə, bank fəal yyət n  
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tənz mləyən normat v hüquq  aktların (qanun və 
qanunqüvvəl  aktların) məcmusudur. Məsələn, 
“Banklar haqqında” AR Qanunu, “Azərbaycan 
Respubl kasının Mərkəz  Bankı” haqqında Qa-
nunu və d gər normat v-hüquq  aktlar bank qa-
nunver c l y nə dax ld r. Bank qanunver c l y  
qanunver c l k sahələr ndən b r  sayılır.

İk nc , bank hüququ ded kdə tədr s kursu başa 
düşülür. Tədr s kursu mənasında bank hüququ 
tədr s fənn  deməkd r. Tədr s fənn  k m  bank 
hüququ k  məsələn  həll ed r. B r nc  məsələ 
bundan barətd r k , tədr s fənn  mənasında bank 
hüququ bank fəal yyət  sahəs ndə çalışan şç lərə, 
eyn  zamanda bank ş  üzrə mütəxəss slərə və 
prakt k  əməkdaşlara bank qanunver c l y n  öy-
rəd r. B r az əvvəldə qeyd etd y m z k m , bank 
qanunver c l y  bank fəal yyət n  tənz mləyən 
normat v-hüquq  aktların s stem ndən barətd r. 
Təb d r k , bank fəal yyət  sahəs ndə çalışan ş-
ç lər və bank ş  üzrə mütəxəss slər bank Qanun-
ver c l y n  b lməl d rlər. Heç kəsə s rr dey ld r 
k , bank Qanunver c l y  barədə ətrafl ı məlumatı 
olmayan nə b r şç , nə b r mütəxəss s eff ekt v 
fəal yyət göstərə b lər. 

Tədr s fənn  k m  bank hüququnun həll etd y  
k nc  məsələ bundan barətd r k , o, bank ş  üzrə 

mütəxəss slər , habelə al m və müəll fl ər  bank 
hüquq doktr nası lə tanış ed r. Bank hüquq dokt-
r nası ded kdə, bank hüquq elm  başa düşülür. 
Bank hüquq elm  ded kdə sə, banklar haqqında 
elm  f k rlər, deyalar və mühak mələr n məcmu-
su başa düşülür. Elm mənasında bank hüququ 
bank hüquq elm n  oxucu aud tor yasına öyrəd r. 
Qeyd etməl y k k , bank hüququ həm də üçüncü 
mənada şləd l r. Belə k , bank hüququ ded kdə, 
bank hüquq elm  (doktr nası) başa düşülür. B r 
az əvvəldə b z, bank hüquq elm nə (doktr nasına) 
anlayış verd k. Təkrar edərək b r daha qeyd ed r k 
k , bank hüquq elm  bank ş  və fəal yyət  haqqın-
da b l klər n (elm  məlumatların) məcmusudur. 
Belə b l klərə y yələnmədən bank ş n  eff ekt v 
şək ldə həyata keç rmək qeyr -mümkündür. Bank 
əməkdaşlarına məsləhət görülür k , bank hüquq 
elm n  (doktr nasını) öyrəns nlər.

Bunlardan başqa bank hüququ həm də sub-
yekt v və obyekt v mənalarda şləd l r. Subyekt v 
mənada bank hüququ ded kdə, bankların mal k 

olduqları hüquqlar (hüquq  mkanlar) başa düşü-
lür, bu mənada bank hüququ subyekt v hüquqla-
rın növlər ndən b r  k m  tanınır. Məsələn, bank-
lar depoz tlər (əmanətlər) cəlb etmək, kred tlər 
vermək, f z k  və hüquq  şəxslərə hesablar aç-
maq, hesablaşma kassa x dmətlər  göstərmək və 
d gər subyekt v hüquqlara mal kd r.

Obyekt v mənada bank hüququ ded kdə, bank 
münas bətlər n  tənz mləyən hüquq normalarının 
s stem  başa düşülür. Bu mənada bank hüququ 
hüquq  qurum k m  çıxış ed r. 

Beləl klə, bank hüququ ded kdə, b r nc s  
Qanunver c l k başa düşülür; bu mənada bank 
hüququ bank Qanunver c l y  anlayışı lə əhatə 
olunur. İk nc s , bank hüququ ded kdə, bank 
hüquq elm  və ya bank hüquq doktr nası başa 
düşülür. Üçüncüsü, bank hüququ subyekt v mə-
nada şləd l r k , bu məna bankların mal k olduq-
ları hüquqlar deməkd r. Dördüncü mənada bank 
hüququ bank münas bətlər n  tənz mləyən hüquq 
normalarının məcmusunu fadə ed r. Təkrar 
edərək, b r daha qeyd ed r k k , hüquq normala-
rının məcmusu (s stem ) mənasında bank hüququ 
ayrıca müstəq l b r hüquq  qurum deməkd r.     

Qeyd etmək lazımdır k , bank hüququnun 
hüquq s stem ndə tutduğu yer hüquq ədəb yya-
tı səh fələr ndə mübah sə doğuran məsələlərdən 
b r  sayılır. Bu məsələlər barədə müəll fl ər n f -
k rlər  heç də üst-üstə düşmür. Bank hüququnun 
hüquq s stem ndə tutduğu yer barədə elm  mü-
bah sə (elm  polem ka) bu gün də davam ed r. 
Bu məsələ haqqında al mlər müxtəl f cür f k rlər 
söyləy rlər.

Bəz  müəll fl ər n f kr ncə, bank hüququ 
müstəq l hüquq sahələr ndən b r d r [5, səh. 27]. 
B r sıra müəll fl ər belə hesab ed rlər k , bank 
hüququ mal yyə hüququnun yarımsahəs d r [6, 
səh. 34]. Üçüncü qrupa dax l olan al mlər n f k-
r ncə, bank hüququ sah bkarlıq hüququnun ya-
rımsahəs  hesab ed l r [7, səh. 21]. Elə müəll fl ər 
də vardır k , onlar bank hüququnu qanunver c l k 
sahələr ndən b r  k m  tanıyırlar [8, səh. 4]; on-
lar bank hüququnu müstəq l hüquq sahəs  k m  
qəbul etm rlər. Bəz  müəll fl ər sə göstər rlər k , 
bank hüququ yaxın vaxtlarda tədr cən müstəq l 
hüquq sahəs nə çevr ləcəkd r.

Hesab ed r k k , müəll fl ər n söyləd klər  f k r-
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lər n hamısında bu və ya d gər dərəcədə həq qət 
mövcuddur. B z m f kr m zcə bank hüququ nə 
müstəq l hüquq sahəs d r, nə mal yyə hüququnun 
yarımsahəs d r. Zənn ed r k k , bank hüququnun 
hüquq nst tutu olması barədə f k r söyləmək 
üçün b z m əl m zdə k fayət dərəcədə tutarlı 
əsaslar vardır. Qeyd etməl y k k , bank hüququ 
kompleks xarakterl  hüquq nst tutudur. Belə k , 
bank hüququna əsasən üz hüquq sahəs nə a d olan 
hüquq normaları dax ld r. Söhbət lk növbədə, 
mülk  hüquqa a d olan hüquq normalarından ge-
d r. Nəzərə almaq lazımdır k , bank kommers ya 
təşk latıdır; kommers ya təşk latlarının fəal yyət  
sə Azərbaycan Respubl kasının Mülk  Məcəlləs  
lə tənz mlən r. Qeyd olunan Məcəllən n k fayət 

dərəcədə normaları məhz kommers ya təşk lat-
larının fəal yyət nə həsr ed lm şd r. B ld y m z 
k m  banklar səhmdar cəm yyət  formasında ya-
radılır, səhmdar cəm yyət  lə bağlı məsələlər n 
hüquq  tənz mlənməs  sə Mülk  Məcəllən n va-
s təs lə həyata keç r l r. Xatırlatmaq stərd k k , 
bu məcəllən n 98-108-c  maddələr  səhmdar cə-
m yyət  lə bağlı münas bətlər n tənz mlənməs nə 
həsr olunmuşdur. 

Bunlardan başqa bankların bağladıqları 
müxtəl f müqav lələr n (məsələn, bank əmanət , 
bank hesabı, kred t və s.) hüquq  tənz mlənmə-
s  Mülk  Məcəllə vas təs lə həyata keç r l r. Bu 
səbəbdən b r sıra müəll f bank hüququnu mülk  
hüququn yarımsahəs  hesab ed r. 

Bank hüququna həm də mal yyə hüquq nor-
maları dax ld r. Təsadüf  dey ld r k , bəz  müəl-
l fl ər bank hüququnu mal yyə hüququnun yarım-
sahəs  k m  tanıyırlar. Unutmaq olmaz k , bank 
hüququnun məzmununa xeyl  dərəcədə mal yyə 
hüquq normaları dax ld r. 

Bank hüququnun məzmunu həm də nz ba-
t  hüquq normalarından barətd r. Bunu nəzərə 
alan bəz  müəll fl ər hətta bank hüququnu nz -
bat  hüququn yarımsahəs  hesab ed rlər. Güman 
ed r k k , belə f k r söyləyən al mlər müəyyən 
dərəcədə haqlıdırlar. Ona görə k , nz bat  hüquq 
dövlət darəç l y n n ayrı-ayrı sahələr n n hüquq  
tənz mlənməs n  həyata keç r r; bu sahələrdən 
b r  mal yyə-kred t s stem  adlanır. Bütün ölkələ-
r n mal yyə-kred t s stem ndə banklar vac b rol 
oynayır. Onlar stən lən ölkən n mal yyə-kred t 

s stem n n ayrılmaz element d r. 
Qeyd etd klər m zdən belə məlum olur k , 

bank hüququ özünün ayrı-ayrı hüquq sahələr nə 
a d olan müxtəl f hüquq normalarını b rləşd r r. 
Bu səbəbdən söyləyə b lər k k , bank hüququ 
kompleks hüquq nst tutudur. Bank hüququ-
nun hüquq s stem ndə tutduğu yer  məhz bu cür 
müəyyənləşd rmək lazımdır.

Bank hüququnun (müstəq l hüquq sahəs -
n n, yarımsahən n və ya hüquq nst tutunun) 
özünəməxsus n zamasalma predmet  və hüquq  
tənz metmə metodu vardır. Məhz bu k m  k  
meyara (əlamətə) görə bank hüququ müstəq l 
hüquq  “status” əldə ed r, yən  “ayrıca” hüquq s-
t tutu k m  tanınır. 

İlk növbədə bank hüququnun n zamasalma 
predmet nə aydınlıq gət rək. Bank hüququnun 
n zamsalma predmet  ded kdə, onun hüquq  
cəhətdən tənz mləd y  ct ma  münas bətlər başa 
düşülür. Bank hüququnun n zamasalma predmet  
belə b r suala cavab ver r: bank hüququ nəy  və 
hansı ct ma  münas bətlər  tənz mləy r? Məhz 
bank hüququnun tənz mləd y  ct ma  münas -
bətlər onun n zamasalma predmet n  təşk l ed r. 
Qeyd etməl y k k , bank hüququnun n zamasal-
ma predmet , yən  bank hüququnun hansı növ c-
t ma  münas bətlər  tənz mləməs  hüquq ədəb y-
yatı səh fələr ndə mübah səyə səbəb 

olan məsələlərdən b r d r. Bu barədə müəll f-
lər n f k rlər  üst-üstə düşmür [9, səh. 54]. Belə 
k , al mlər bank hüququnun n zamasalma pred-
met  barədə b r-b r ndən fərql  müxtəl f cür f k r-
lər söyləy rlər. B z m f kr m zcə əgər b ld rsək k , 
bank fəal yyət  sahəs ndə əmələ gələn münas -
bətlər, bank hüququnun n zamasalma predmet n  
təşk l ed r, yanılmarıq. Bank fəal yyət  sahəs n-
də əmələ gələn münas bətlər sə müxtəl f olub, 
ayrı-ayrı növlərə bölünür. Məsələn, depoz tlər n 
(əmanətlər n) cəlb ed lməs  lə bağlı olan müna-
s bətlər; şəxslər n hesablarının açılması və aparıl-
ması lə bağlı olan münas bətlər və s. 

Bank hüququnun n zamasalma predmet n  
təşk l edən münas bətlər n, yən  bank fəal yyət  
sahəs ndə əmələ gələn münas bətlər n əhatə da-
rəs  k fayət dərəcədə gen şd r; həm n münas bət-

lər olduqca müxtəl fd r. Bu münas bətlərə çoxlu 
m sallar çəkə b lər k. Məsələn, hər hansı vətəndaş 
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banka əmnatə pul qoyur; bu zaman depoz t mü-
nas bətlər  yaranır. Başqa b r m salda təsərrüfat 
subyekt  (f rma, müəss sə) öz sah bkarlıq-kom-
mers ya ş n  gen şlənd rmək üçün bankdan kre-
d t alır. Belə halda sə kred t münas bət  əmələ 
gəl r. D gər b r m salda bank şəxs n pul vəsa t n  
saxlanca qəbul ed r. Söhbət saxlama münas bət-

lər n n yaranmasından ged r. Sadalayaraq m sal 
çəkd y m z bu k m  münas bətlər n hamısı bank 
hüququnun n zamasalma predmet n  təşk l edən 
münas bətlər anlayışına dax ld r.

Göründüyü k m  bank hüququnun n zamasal-
ma predmet n  təşk l edən münas bətlər bank fəa-
l yyət  lə bağlı olaraq yaranır.
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S.O.ALIYEV
THE PLACE OF THE BANKING LAW IN THE LEGAL SYSTEM

SUMMARY

In the presented article, clarifi cation is given to the concept of bank law, the subject of regulation 
of the banking law. The author explains in the scientifi c article that the banking law is in the legal 
fi eld, and he characterizes banking law as one of the areas of independent law. Thus, the author pres-
ents an object of independent regulation of the banking law, excluding the fact that the law doctrine 
has the right of fi nancial law to be a subordinate of entrepreneurial right.

С.О.АЛИЕВ
МЕСТО БАНКОВСКОГО ПРАВА В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ

РЕЗЮМЕ

В представленной статье дано разъяснение понятия банковского права, предмета 
регулирования банковского права. В научной статье автор объясняет, что банковское право 
находится в правовом поле, и он характеризует банковское право как одну из областей 
независимого права. Таким образом, автор представляет объект самостоятельного 
регулирования банковского права, исключая тот факт, что правовая доктрина имеет право 
финансового права подчиняться предпринимательскому праву.
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Açar sözlər: andlılar məhkəməs  nst tutu, 
məhkəmə n zamnamələr , tar x -hüquq  aspekt, 
məhkəmə slahatı, məhkəmə baxışı, andlı clasçı.
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Müas r dövrdə baş verən proseslər 
məhkəmə-hüquq slahatının davam 
etməs n n zərur l y n  və Azərbay-

canın məhkəmə s stem n n nk şafında yen  mər-
hələn n başlanmasını d ktə ed r. Bununla əlaqədar 
müvaf q normat v aktlar qəbul olunur, həmç n n 
mövcud qanunver c l k aktlarına dəy ş kl k və 
əlavələr ed l r. Belə k , «Məhkəmə-hüquq s s-
tem ndə slahatların dər nləşd r lməs  haqqında 
Azərbaycan Respubl kası Prez dent n n 3 aprel 
2019-cu l tar xl  Fərmanı [23] əsasında bu sfera-
da qanunver c l y n təkm lləşd r lməs , məhkəmə 
hak m yyət n n nüfuzunun artırılması və cəm y-
yətdə məhkəmələrə et madın güclənd r lməs , 
məhkəmələr n, d gər orqanların qərarlarının cra-
sının alternat v mexan zmlər  və sah bkarlıq fəa-
l yyət  lə bağlı mübah sələr n məhkəmədənkənar 
həll  vas tələr n n gen şlənd r lməs  lə əlaqədar 
qabaqcıl beynəlxalq təcrübən n öyrən lməs , x-
t saslaşdırılmış kommers ya məhkəmələr n n 
yaradılması, ədalət mühak məs n n əlçatanlığı-
nın və şəff afl ığının yüksəld lməs  üçün «Elekt-
ron məhkəmə» nformas ya s stem n n tətb q , 
məhkəmələr n fəal yyət n n daha opt mal şək l-
də qurulması və məhkəmələrdə şlərə baxılması 
müddətlər n n qısaldılması məqsəd lə hak mlər n 
ümum  sayının artırılması və s. üzrə Al  Məh-

kəməyə, Məhkəmə-hüquq Şurasına, Ədl yyə Na-
z rl y nə və d gər strukturlara tövs yələr nəzərdə 
tutulmuşdur.

Bununla belə, məhkəmə orqanlarının mad-
d -texn k  bazasının möhkəmlənd r lməs nə, 
məhkəmələr n ş n n kompyüterləşməs nə, onlara 
öz vəz fələr n n həyata keç r lməs  üçün əlver şl  
şəra t n yaradılmasına baxmayaraq məhkəmələr-
də ş n keyf yyət n n yüksək səv yyədə olmasını 
qeyd etmək mümkün dey ld r. Belə b r mövqe 
ortaya qoyulur k , məhkəmələr n ş keyf yyət  
əsas et bar lə barəs ndə ş kayət ver lən qərarların 
sayında fadə olunur. Demək olar k , b r nc  ns-
tans ya məhkəməs n n qəaralarının prakt k  ola-
raq 100%-ə yaxınından apellyas ya məhkəmələ-
r nə ş kayət ver l r. Apellyas ya məhkəmələr n n 
təxm nən 90%-ə yaxın qərarlarından Al  Məh-
kəməyə ş kayətlər ünvanlanır. Vətəndaşlar tərə-
f ndən məhkəmələrə et madın aşağı səv yyədə 
olması sonuncuların əsaslandırılmış dd aları 
mütəmad  olaraq təm n etməmələr  lə zah oluna 
b lər. Məhkəmə qərarları qanuna uyğun şək ldə 
əsaslandırıldığı təqd rdə hətta uduzan tərəf belə 
qərarın ədalətl l y n  anlaqla qarşılayırlar. Rəsm  
olaraq et raf olunur k , bəraət hökmlər n n sayı 
tt ham hökmlər nə münas bətdə təxm nən 1 % 

təşk l ed r k , bu da olduqca aşağı göstər c d r. 
Bununla belə, qeyd etmək lazımdır k , bəraət 
hökmlər  məhkəmə s stem n n müstəq ll y n n 
barometr  q sm ndə çıxış ed r. Yuxarıda göstə-
r lənlər ədalət mühak məs n n həyata keç r lmə-
s ndə vətəndaşların b lavas tə şt rakının təm n 
ed lməs  məqsəd  lə andlı clasçıları nst tunun 
Azərbaycanda tətb q n n zərur l y n  b r daha 
təsd qləy r. Andlılar məhkəməs n n yaradılması 
nət cə et bar lə bəraət hökmlər n n sayının artma-
sına, hak mlər n müstəq ll y n n möhkəmlənd r l-
məs nə gət r b çıxaracaqdır.
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D gər məhkəmə formaları lə müqay sədə and-
lılar məhkəməs n n başlıca üstünlüklər  q sm ndə 
onun hak m yyət nümayənlər  və ya «hər şeyə 
qad r xüsus » şəxslər tərəf ndən olan təzy qlərdən 
sərbəstl y  və həyata bələd olması qeyd olunur. 
Hər b r halın ən ədalətl  b r şək ldə həll nə çalış-
maqla andlı clasçıları qanunun sərtl y n  yumşal-
dır və onu nsan  ədalət tələblər  lə uzlaşdırırlar. 
Köhnəlm ş və sərt qanun normalarının mövcud-
luğu şəra t ndə andlılar c nayət had səs  faktı-
nın olmasına baxmayaraq müttəh mlərə bəraət 
verməklə qanun normasının xalq düşüncəs  lə 
uyğunsuzluğunu üzə çıxarır k , bu da əksər hal-
larda c nayət qanunver c l y n n dəy şd r lməs nə 
gət r b çıxarır. Bu nst tut mühak mə craatından 
gözlən lən nət cələr n eff ekt vl y n n artırılma-
sına yol açmaqla yanaşı, ədalət mühak məs n n 
həyata keç r lməs ndə ct ma yyət n fəal şt rakı-
nı nəzərdə tutur k , bu da həm n proses n daha 
demokrat k səc yyəyə mal k olmasını göstər r. 

Yalnız ədalət mühak məs n n dey l, həm də 
vətəndaş cəm yyət n n mühüm nst tutlarından 
b r  olaraq andlılar məhkəməs  mühak mə cra-
atında d spoz t vl k, çək şmə, obyekt vl k, tərəf-
lər n bərabərl y , təqs rs zl k prezumps yası k m  
pr ns plər n nk şafına mkan ver r. Müxtəl f ste-
reot plər n aradan qaldırılmasına səbəb olmaqla 
o, həm də proses şt rakçılarının peşəkarlıq səv y-
yət n n artmasına şəra t yaradır.

Andlı clasçıları nst tutunun ümum ləşd r l-
m ş müsbət cəhətlər  aşağıdakılarda fadə olunur: 
a) İnsan hüquqlarının mühüm konst tus on təm -
natı, lk növbədə ədalətl  mühak mən n əlçatanlı-
ğının təm natı q sm ndə çıxış ed r; b) Məhkəmə 
hak m yyət n n, məhkəmələr n müstəq ll y n n 
və ədalətl  məhkəmə prosedurlarının təm n nə 
yol açır; c) Məhkəmə slahatının, qanunların 
ədalətl l y n n dəyərlənd r lməs n n və gen ş əha-
l  kütlələr n n hüquq düşüncəs n n tərb yələnd -
r lməs n n vas təs d r. Bu nst tutun mah yyət n-
də demokrat k tendens ya daha çox özünü b ruzə 
ver r, yən  xalq nümayəndələr  b lavas tə məh-
kəmə hak m yyət n n həyata keç r lməs ndə şt -
rak ed rlər. Andlı clasçıların dövlətdən və dövlət 
tt hamından müstəq ll y  dərəcəs  daha yüksək-

d r. Bunun da nət cəs ndə tərəfl ər n çək şməs  
üçün daha gen ş şəra t yaradılır. Burada, xüsusən 
də kolleg allığı, ps xoloj  olaraq tt hamed c  yö-

nümün olmamasını, ş n mater alları haqqında 
clasçıların məlumatlı olmamalarını, peşəkar ha-

k mlərdən onların müstəq ll y n , yən  sərbəst şə-
k ldə öz f k rlər n  fadə etmələr n , ədalət müha-
k məs nə sağlam və sadə mə şət düşüncə tərz n n 
gət r lməs n  göstərmək olar.

Bununla yanaşı, adı çək lən nst tunu tənq d  
təhl l  nət cəs ndə andlı clasçılarının şt rakı lə 
keç r lən məhkəmələr n b r sıra çatışmazlıqları 
haqqında da f k r söyləmək lazım gəl r. Həm n 
çatışmazlıqlar özünü əsasən onda fadə ed r k , 
andlı clasçıların hüquq  baxımdan sər ştəs zl y  
onların qərarlarının gözlən lən nət cələrə gət r b 
çıxarmamalarına səbəb olur. Belə k , bu qərarlar 
b r çox hallarda qanuna dey l, şəxs  təəssürata 
söykən r. Nət cədə haqlı tərəf dey l, bəlağətl  da-
nışan ş  udur. D gər tərəfdən clasçılar kütləv  n-
formas ya vas tələr  tərəf ndən böyük təs rə mə-
ruz qalırlar. Həmç n n, onların ht rakı lə aparılan 
məhkəmə proseduru özünün bahalığı, tərk b et -
bar lə mürəkkəbl y  və ləngl y  lə fərqlən r [24]. 
Andlı clasçıları nst tutunun tətb q n n əleyhdar-
ları («fakt hak m » hesab olunanlar) vətəndaşla-
rın hüquq düşüncəs n n aşağı səv yyədə olmasına 
st nad etməklə, onların clasçı q sm ndə çıxış et-

d klər  halda açıq aydın cəzaya lay q olanlara bə-
raət verə b ləcəklər  eht malını d lə gət r lər. On-
ların f kr ncə, prakt kada andlıların çıxardıqları 
verd ktlər təsadüf  hallardan da asılı olur. Andlı 
clasçıları c nayət had səs n n sübut olunmasına 

baxmayaraq nsanı təqs rs z hesab etmək hüququ-
na mal kd rlər və təcrübədə bu k m  hallara rast 
gəlmək mümkündür. Belə k , b r yerdə yaşadığı 
şəxs  qəsdən qətlə yet rd y nə görə təqs rlənd -
r lən Krasn nanın ş  üzrə (RF, İvanovo v layət ) 
andlı clasçıları belə b r qərar çıxarmışdılar: «Ha-
d sən n həm n şəxs tərəf ndən törəd lməs nə bax-
mayaraq, o günahsızdır». Göründüyü k m , belə 
verd kt n çıxarılmasında zərəçəkən n şəxs yyət  
haqqında məlumatlar, onun müttəh mə münas -
bətdə yol verd y  təhq rlər, şgəncələr və s. əsas 
götürülmüşdü. Başqa b r m sal: RF-nın Moskva 
v layət ndə 1500 ABŞ dolları məbləğ ndə rüşvət 
almaqda tt ham olunan şəxs n təqs rl y n n sübut 
olunmuş fakt k m  q ymətlənd rmələr nə baxma-
yaraq andlı clasçıları onun xəstə həyat yoldaşı-
nın müal cəs  baxımından belə b r addım atma-
sını əsas götürərək günahsızlığı haqqında verd kt 
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çıxarmışdılar [25]. 
Onu da qeyd edək k , b r sıra postsovet ölkələ-

r ndə məhkəmə şlər n n baxılması zamanı gen ş-
lənd r lm ş clasçı kolleg yalarının d gər forma-
ları da mövcuddur. Məsələn, Özbək standa və 
Qırğızıstanda artıq neçə llərd r k , b r növ andlı-
lar məhkəməs nə bənzər ağsaqqallar məhkəmələ-
r  fəal yyət göstər r və mütəxəss slər n f kr ncə, 
onların çıxardıqları qərarlar çox müsbət qarşıla-
nır. Həm n məhkəmələrə əsasən a lə və mə şət 
zəm n ndə baş verən mübah səl  halları həll et-
mək hüququ ver l b [25]. Lak n belə «xalq məh-
kəmələr n n» eff ekt vl y nə baxmayaraq, onlar 
ağır c nayət şlər n n baxılması üçün təşk l ed lən 
və əhal n n ən müxtəl f təbəqələr n n ədalət mü-
hak məs n n həyata keç r lməs ndə gen ş şt rakı-
nı nəzərdə tutan andlı clasçıları məhkəməs n n 
klass k və ya kont nental formalarını tam şək ldə 
əvəz edə b lm rlər.

Hələ XIX əsr n k nc  yarısında – məhkəmə s-
lahatının həyata keç r ld y  dövrdə andlı clasçıla-
rı nst tutunun tətb q  məsələs  azərbaycan quber-
n yalarının da dax l olduğu Rus ya mper yasında 
c dd  ct ma -s yas  reaks ya doğurmuşdu. Sonla-
lar müxtəl f dövrlərdə bu məsələn n üzər ndə da-
yanılmış (Sovetlər b rl y  dövrü st sna olmaqla), 
bu nst tutun yen dən təşk l  məsələs  gündəmə 
gət r lərkən mövqe və yanaşma müxtəl fl y  özü-
nü b ruzə verm şd r. Müas r Azərbaycanda ötən 
əsr n sonlarında andlı clasçıları məhkəməs n n 
təb q  nəzər  baxımdın müəyyən qanun normala-
rında öz fadəs n  tapmışdı.

«Məhkəmələr və hak mlər haqqında» 1997-c  
l qanununa ed lən və Azərbaycanda andlı clas-

çıları məhkəməs n n ləğv n  nəzərdə tutan dəy -
ş kl klərdən və Azərbaycan Respubl kasının C -
nayət Prosessual Məcəlləs ndən andlı clasçıların 
fəal yyət qaydası və səlah yyət da rəs  lə bağlı 
məsələlər  müəyyən edən müddəaların çıxarıl-
masından sonra adı çək lən nst tutun faydalılığı 
və ya lazımsızlığı səbəb  lə ara-sıra ortaya çıxan 
müzak rələr tükənm r.  Bəz lər  qeyd ed rlər k , 
«andlılar məhkəməs  nst tutu Azərbaycan üçün 
dey l, daha çox qərb ölkələr  üçün keçərl d r» 
[22], və ya «heç b r müvaf q b l y  və təcrübəs  
olmayan şəxslər b rdən-b rə nsan taley n  həll 
etməyə qalxırlar. Andlılar məhkəməs  üçün ölkə 
vətəndaşları düşüncə və mənəv yyat baxımından 

yet şməl d r. Seçməyə gəld kdə sə k m n k m  
seçməs  məsələs  ortaya çıxır. Seçənlər n çər -
s ndən təm z və namuslu adamı tapın. Əgər tap-
sanız, o zaman da onu hak m təy n etmək olar və 
andlı clasçılarına da heç b r eht yac duyulmaz» 
[21]. D gər qrupun f kr ncə, «ölkədə məhkəmə 
s stem n n slahatlarının hələ də davam etd y  b r 
dövrdə qanunver c kdən andlı clasçıları məh-
kəməs  haqqında müddəaları çıxarmaq düzgün 
dey ld r. Əgər həyata keç rlən slahatlar prose-
s ndə andlılar məhkəməs n n səmərəs zl y  orta-
ya çıxarsa, o halda onu ləğv etmək olar. Andlılar 
məhkəməs  korrups yanın yayılmasının qarşısını 
ala b lər. Ad  məhkəmələrdə mühak mə proses n  
yönlənd rən yalnız hak mlər, prokurorlar və və-
k llərd r. Bu baxımdan da məhkəmə proseslər n-
də ct ma yyət n gen ş nümayəndələr n n şt rakı 
ədalət mühak məs n n səmərəl y nə böyük təs r 
göstərcəkd r[22]. 

Bu d skuss yalar nəzər yyəç lər və prakt klər 
arasında andlı clasçıları nst tutu lə bağlı vah d 
mövqen n olmamasını b r daha təsd qləy r. Qeyd 
etmək lazımdır k , b r sıra postsovet ölkələr ndə, 
o cümlədən də Azərbaycanda andlı clasçıları 
nst tutunun təşk l  və fəal yyət n n müas r prob-

lemlər , onun tənq d  XIX əsr n k nc  yarısında 
– XX əsr n əvvəllər ndə bu nst tutun tətb q n n 
əleyh darlarının f k rlər  lə əhəm yyətl  dərəcədə 
uzlaşır. Ona görə də göstər lən tar x  dövrlərdə 
Azərbaycanda andlı calsçıları nst tutunun qa-
nunver c l k bazasının formalaşdırılması və onun 
tətb q  problemlər nə d qqət n yönəld lməs  tərə-
f m zdən vac b hesab olunur.

Azərbaycanın məhkəmə s stem  tar x ndə 
andlı clasçıları məhkəməs  haqqında lk n mə-
lumatlar 1864-cü l məhkəmə slahatının həyata 
keç r lməs  dövrünə təsadüf ed r. «Zaqafqaz ya 
d yarında 20 noyabr 1864-cü l tar xl  məhkəmə 
n zamnamələr n n tətb q  haqqında Əsasnamə»-
n n [18, 43880]  və «Məhkəmə n zamnamələr n n 
hüquq  qüvvəs n n 1 yanvar 1968-c  l tar xdən 
Zaqafqaz ya d yarına şam l ed lməs  haqqında 
Fərman»ın [18, 46374] əsasında həm n n zam-
namələr n d yarın əraz s ndə, xüsusən də azər-
baycan qubern yalarında tətb q  zamanı Cənu-
b  Qafqaz d yarının xüsus yyətlər  və baş¬lıca 
olaraq, yerl  əhal n n «ümum  nk şafdan ger də 
qalması» pərdəs  altında məhkəmə quruculuğu-
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nun və mühak mə craatının ümum  qaydaların-
dan b r sıra mühüm st snalar nəzərdə tutulurdu. 
Məhkəmə D vanxanaları Təs satı (N zamnamə-
s ) və C nayət Mühak mə İcraatı N zamnamə-
s n n müddəalarında XIX əsn n k nc  yarısında 
Rus ya mper yasının bütün nəhəng məkanında 
məhkəmələrdə ct ma  element n formalaşdırıl-
masının nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, Azər-
baycanda b r çox demokrat k nst tutlar k m  and-
lı clasçıları məhkəməs n n də təşk l  reallıqda öz 
əks n  tapmadı [9, s.130-132].        

Belə halın baş verməs nə səbəb də Zaqafqa-
z yada andlı clasçıları məhkəməs n n tətb q nə 
münas bətdə yerl  bürokrat k məmurların gət r-
d y  dəl llərdən qaynaqlanırdı. Onların b r q sm  
qət  olaraq bu nst tutun əleyh nə çıxmış və f k r-
lər n  belə əsaslandırmışdılar k , buranın camaatı 
nk şafdan ger  qaldığı üçün ncə təhl l və mən-

t q  nət cələr tələb edən düşüncə tərz nə mal k 
dey llər, d gərlər n n f kr ncə, bu nst tut «s yas  
səc yyə» daşıyır, buna görə də onun bu əraz lər-
də tətb q  arzualınmaz nət cələrə gət r b çıxara 
b lər. Lak n onların hamısı belə b r ümum  f k rdə 
b rləş rd lər k , əhal s  guya «mədən  cəm yyət  
dəhşətə gət rən had sələr n c nayət xarakterl  ol-
duğunu son dərəcə az dərk ed r və məhkəmələr-
də clasçı q sm ndə çıxış edə b ləcək bu əhal n n 
nümayəndələr  bütün c nayətkarlara ucdantutma 
bəraət verə b lər» [19, s.78].

Çar məmurlarının buradakı əhal n n c nayət-
karlıq haqqında anlayışlarının (xüsus lə də, qan 
nt qamı, qarətç l k, qadın qaçırılması k m  halla-

rın) ct ma  təhlükəs zl y n əsas anlayışlarına uy-
ğun olmadığını, bu və ya d gər ağır c nayətlər n 
az qala Qafqaz əhl n n özünün mə şət nə məxsus 
olmasını dd a etmələr  kobud ft ra d  və çar ha-
k m yyət orqanlarının «yad xalqlara» münas bət-
də şov n st s yasət n n fadəs  d . D gər tərəfdən, 
belə mülah zələr hətta rəsm  stat st kanın məlu-
matları lə z dd yyət təşk l ed rd . 

Stat st k məlumatlara görə Zaqafqaz ya qu-
bern yalarında c nayətlər n yayılma dərəcəs  təx-
m nən Rus yanın dax l  qubern yalarında olduğu 
qədər d  və bəz  hallarda hətta azlıq təşk l ed r-
d . Elə bu stat st kanın nət cələr nə görə, 1879-
cu l ərz ndə da rə məhkəməs nə a d yyət  olan 
yalnız r  c nayətlər n adambaşına düşən sayını 
müqay sə etsək görər k k , Gəncə qubern yasın-

da hər 315 nəfərə, T fl s qubern yasında hər 322 
nəfərə, İrəvan qubern yasında sə hər 484 nəfərə 
b r c nayət düşürdüsə, Odessa da rəs ndə hər 416 
nəfərə, Peterburq da rə məhkəməs n n əhatə etd -
y  əraz də hər 344 nəfərə b r c nayət n törəd ld y  
qeydə alınmışdı [19, s.81-82]. Onu da qeyd etmək 
lazımdır k , bu rəsm  məlumatlar da şlər n həq q  
vəz yyət n  əks etd rm rd , çünk  Zaqafqaz ya qu-
bern yaları üzrə törəd lən c nayətlər n hesabatını 
apararkən, əməkç  xalqın, xüsusən kəndl lər n 
müstəmləkəç lərə və yerl  st smarçılara qarşı 
mübar zəs n n ayrı-ayrı formalarını da c nayət 
əməllər  k m  qeydə alırdılar. Əksər hallarda bu 
mübar zə qaçaqlar hərəkatında fadə olunurdu. 
Kəndlərdən meşələrə və dağlara qaçmış kəndl lə-
r n k ç k qruplarda b rləşərək çar məmurlarına və 
əhal  lə amansız rəftar edən bəylərə qarşı apardı-
ğı mübar zən  belə adlandırırdılar. Bu cür çıxışla-
rın sos al köklər n  və onların xarakter n  nəzərə 
almayan hak m yyət da rələr , onların da ardınca 
rus burjua hüquqşünasları qaçaqların hərəkətlər -
n  «quldurluq və qarət» k m  tövs f ed rd lər. 

Zaqafqaz yanın bütün əraz s ndə olduğu k m , 
Azərbaycanda da 19 fevral 1868-c  ldən et barən 
c nayət şlər  üzrə dövlət məhkəmələr n n təs -
s ndən sonra mərkəz  və yerl  hak m yyət n özü 
bu məhkəmələr n yararsızlığına və ct ma yyət n 
cəlb ed lməs  yolu lə onların yen dən formalaş-
dırılması zərur l y nə əm n oldu. Bu zaman ha-
k m yyət orqanları andlılar məhkəməs nə d qqət 
yet rməyərək, əhal n n nümayəndəl y n  ən 
«et barlı şəxslərlə» əhəm yyətl  dərəcədə məh-
dudlaşdıran başqa forma axtarmağa başladı. Bu 
məqsədlə müxtəl f lay hələr – Qafqazın baş rə -
s  tərəf ndən tərt b ed lm ş Qafqaz məhkəmələ-
r n n tərk b nə «yerl  məlumatlı, şb lən adam-
ların» dax l ed lməs  zərur l y  haqqında lay hə, 
T fl s məhkəmə palatası prokurorunun «Qafqaz 
d yarının da rə məhkəmələr n n tərk b nə yerl  
sak nlərdən seç lən fəxr  üzvlər n dax l ed lməs  
haqqında» lay həs ; məhkəmə h ssəs  üzrə qanun 
müddəalarına yen dən baxılmasına da r kom s-
s ya tərəf ndən şlən b hazırlanmış «da rə məh-
kəməs n n üç üzvündən və 3 andlı clasçısından 
barət xüsus  tərk bl  b rləşm ş kolleg yanın ya-

radılması haqqında» lay hə k m  sənədlər hazır-
lanmışdı. 

O dövrün ct ma  və dövlət xad mlər  Zaqafqa-
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z yada andlılar məhkəməs n n tətb q  lə bağlı 
məsələyə münas bətdə fərql  yanaşma sərg lə-
y rd lər. Q.M.Tumanov, M.O.Qruzenberq və d -
gərlər  dövlət məhkəmələr n n müstəsna olaraq 
fəal yyət göstərd y  bütün yerlərdə, xüsusən də 
Qafqaz əraz s ndə Al  Kom ss yanın təkl f etd y  
k m  yüksək təhs l və əmlak senz  əsasında se-
ç lən və dövlət n təy n etd y  hak mlərlə b r kolle-
g yada b rləşd r lməklə yaradılan xüsus  tərk bl  
andlılar məhkəməs n n dey l, əhal n n bütün tə-
bəqələr n n nümuyəndələr n n təms l olunduğu 
ümum  tərk bl  andlı clasçıları məhkəməs n n 
tətb q n n zərur l y  lə əlaqədar f k rlər n  d lə 
gət r rd lər.

Eyn  zamanda Qafqazın gen ş  ct ma  da rələ-
r ndə və dövrü mətbuatda belə b r f k r əsaslandı-
rılırdı k , andlılar məhkəməs nə eht yac Qafqaz-
dakı qədər heç yerdə bu qədər yüksək dey ld r. 
Burada məhkəmə əhal n n həyatından, onun 
hüquq  və et k əq dəs ndən, mə şət xüsus yyətlə-
r ndən daha çox uzaqlaşmışdı. 

Xüsus  hüquq təhs l n n və peşə fəal yyət -
n n şərtlər  lə məhdudlaşması ucbatından şlə-
r n düzgün həll ed lməs  üçün müxtəl f mə şət 
şəra t , c nayət n törəd ld y  müxtəl f şəra tlə ta-
nış olmayan peşəkar hak mlər n əks nə olaraq, 
cəm yyət n müxtəl f nümayəndələr ndən barət 
andlı clasçılar yerl  əhal n n bütün təbəqələr -
n n həyatına bələd d lər və cəm yyət n tərk b nə 
dax l olan çoxsaylı müxtəl f qrupların yerl  xüsu-
s yyətlər n  hərtərəfl  b l rd lər. Ona görə də and-
lılar məhkəməs n n Azərbaycanda onun sak nlə-
r n n doğma d l ndə tətb q ed lməs  (əks təqd rdə 
rus d l n n burada gen ş nt şar tapmadığı və yerl  
əhal n n həm n d lə bələd olmadından müqəss r n 
təqs rl  olub-olmaması lə əlaqədar andlı clasçı-
lar müşav rə zamanı bütün hallarda tərcüməç n n 
köməy ndən st fadə etməl  olardılar) c nayət ş-
lər  üzrə tac, yən  dövlət məhkəmələr nə (andlı 
clasçı şt rak etməyən məhkəmələr) n sbətən cə-

m yyətə daha böyük fayda gət rə b lərd .
Cənub  Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda 

andlılar məhkəməs n n tətb q n n zərur l y  həm 
də andlı clasçıların hər b r konkret ş n bütün 
fərd  xüsus yyətlər nə müstəsna dərəcədə həs-
saslıqla yanaşmaları lə müəyyən ed l rd . Lak n 
qanunda azərbaycan qubern yalarında məhkəmə 

slahatının tətb q  zamanı nəzərdə tutulan məh-
dud yyətlər yerl  əhal n  məhkəmədə şt rakdan 
tamam lə kənarlaşdırırdı. Hak m yyət da rələr  
bu əraz lərdə yerl  əhal  tərəf ndən seç lən ha-
k mlər n – andlı clasçıların təms l olunduğu və 
müəyyən mənada nz bat  rəhbərl k tərəf ndən 
təy n ed lən hak mlər n özbaşınalığını daralda və 
ya məhdudlaşdıra b ləcək məhkəmən n yaradıl-
masını arzuolunmaz hal hesab ed rd lər.               

Bununla belə, tədr cən Zaqafqaz yanın gen ş 
ct ma  da rələr ndə, xüsus lə müxtəl f ct ma  

təşk latların bəz  rəsm  qərarlarında və dövrü 
mətbuatda sə d yarda fəal yyət göstərən c nayət 
məhkəməs n n ancaq b r slahatı – andlı clasçı-
ların tətb q  yolu lə slahatının vac bl y nə nam 
təsd q ed l rd  (6, s.554). T fl s məhkəmə palatası 
nəzd ndə andlı vək l vəz fəs ndə çalışan M.O.Q-
ruzenberq tərəf ndən hələ o vaxt «Zaqafqaz -
yada andlılar məhkəməs n n tətb q  haqqında» 
qanun lay həs  hazırlanmışdı. Lay hədə ədalət 
mühak məs n n andlı clasçıların şt rakı lə yerl  
əhal n n ana d l ndə aparılmasının tətb q  və ha-
k mlər n təy n  qaydalarına dəy ş kl klər ed lməs  
təkl f olunurdu [16, s.177-178]. Qanun lay həs  
andlı clasçıların seç lməs  qaydası, onların se-
ç lməs  üçün ümum  və xüsus  s yahıların hansı 
qaydada tərt b ed lməs , s yahıların tərt b  üzrə 
yaradılan kom ss yanın hüquq və vəz fələr , hər 
hansı şəxs n ümum  s yahılara dax l ed lməməs  
və ya düzgün olmayaraq dax l ed lməs , hər b r 
qubern ya üzrə s yahılara dax l ed lən növbəl  və 
eht yatda saxlanılmalı clasçıların sayı, c nayət 
şlər nə baxılması və həll ndə şt rak üçün andlı 
clasçıların çağırılma qaydası və d gər bu k m  

çoxsaylı məsələlər  nəzərdə tuturdu.
Lak n məhkəmə n zamnamələr  lə müəyyən 

ed lən və andlı clasıçarı məhkəməs n n təşk l  
və fəal yyət n  (da rə məhkəmələr ndə törəd l-
məs nə görə bütün hüquqlardan və mt yazlar-
dan məhrum ed lmə cəzasının nəzərdə tutulduğu 
c nayətlər n baxılmasının müttəh m n təqs rl  
olub-olmaması haqqında məsələn  səs çoxluğu 
lə həll etməl  olan 12 nəfər seçk l  andlı clasçı-

nın şt rakı lə keç r lməs n ) nəzərdə tutan hüquq 
normaları Azərbaycan əraz s ndə 1918-c  lə qə-
dər, yən  lk demokrat k cümhur yyət n yarandığı 
dövrə qədər hüquq  qüvvəyə mal k olmadı.
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1918-1920-c  llərdə Azərbaycanda lk de-
mokrat k respubl kanın fəal yyət  dövründə ölkə-
n n ct ma  və s yas -hüquq  həyatında nəhəng 
dəy ş kl klər baş verd  k , bunların da çər s ndə 
respubl kanın məhkəmə s stem ndək  slahatlar 
xüsus lə seç l rd . Məhz bu dövrdə ümumbəşər  
demokrat k dəyərlər  özündə eht va edən hüquq  
aktlar qəbul ed lm ş, xüsusən də məhkəmə- s-
t ntaq orqanlarının eff ekt v fəal yyət göstərmə-
s  üçün hüquq  baza yaradılmışdı. Azərbaycan 
Cümhur yyət n n hökumət  fəal yyət n n lk gün-
lər ndən başlayaraq əvvəlk  hak m yyət n döv-
ründə fəal yyəts z qalmış (Gəncə qubern yasın-
da) yaxud da ləğv ed lm ş (Bakı qubern yasında) 
da rə, barışıq məhkəmələr n n və st ntaq şöbələ-
r n n bərpası lə məşğul olmuşdu. 

Cümhur yyət dövründə çoxsaylı qanunlarla 
yanaşı «Azərbaycanda andlı clasçılar məhkəmə-
s n n təs s ed lməs  haqqında» qanun lay hə-
s  hazırlanmış və qəbul ed lm şd . Azərbaycan 
Respubl kasının Ədl yyə Naz rl y n n nəzd n-
də 1919-cu l n fevralından fəal yyət göstərən 
«Ədalət mühak məs n n həyata keç r lməs ndə ş-
t raka ct ma yyət n cəlb ed lməs  üzrə» yardımçı 
kom ss yasının 20 fevral 1919-cu l tar xdə şlə-
y b hazırladığı və 1920-c  l n əvvəllər ndə qəbul 
ed lm ş qanunda Azərbaycanda «keçm ş Rus ya 
mper yasında mövcud olmuş andlı clasçıları 

məhkəməs n n formalaşdırılmasının əsaslarından 
mühüm dərəcədə fərqlənən və bu məsələ üzrə 
Qərb  Avropada yayılmış hüquq  f kr n ən son 
na l yyətlər nə və yerl  şəra tə uyğun olan zəm n-
lər n üzər ndə» [12, s.64] andlılar məhkəməs n n 
təs s  nəzərdə tutulurdu. Bu qanunun müddəala-
rında yalnız müttəh m n təqs rl  olub-olmaması 
dey l, həm də cəza təy n  məsələlər n n həll ndə 
andlı clasçılarının şt rakı müəyyən ed l rd  [7, 
s.292]. Lak n əvvəlk  s yas  rej m zamanı fəal y-
yətdə olan andlı clasçıları yalnız müttəh m n təq-
s rl l y  (ya da təqs rs zl y ) haqqında məsələn n 
həll ndə şt rak ed r və cəzanın müəyyənləşd r l-
məs  məsələs ndə hak mə təs r göstərmək mka-
nına mal k dey ld lər. Təəssüfl ə qeyd ed lməl d r 
k , Azərbaycanın bolşev k Rus yası tərəf ndən 
yen dən şğalı b r çox demokrat k dəy ş kl klər-
lə yanaşı, bu nst tutun da reallaşmasına mkan 
verməd .

1920-c  ldə Azərbaycanda qurulan sovet ha-
k m yyət  əvvəlk  rej m n demokrat k əsaslarla 
təşk l ed lən bütün məhkəmə orqanlarını ləğv 
etd . Sovetlər B rl y  dövründə ədalət müha-
k məs  hak m və k  xalq clasçısı vas təs lə hə-
yata keç r l rd . Hüquq  baxımdan formal olaraq 
onların hər üçü eyn  hüquqlara mal k olsalar da, 
prakt kada həm c nayət, həm də mülk  mühak mə 
craatında ş üzrə qərar fakt k  olaraq peşəkar 

hak m tərəf ndən təkbaşına qəbul ed l rd . Xalq 
clasçılarının çatışmaz cəhət  q sm ndə onların 

pass l y n  göstərmək olar k , bunun da nət cə-
s ndə qəbul ed lən qərarın kolleg allığı olduqca 
şərt  səc yyə daşıyırdı. Onlar sə b r qayda olaraq, 
stər- stəməz hak m n avtor tet nə tabe olmaqla, 

d nməzcə çıxarılan verd ktə qoşulurdular. 
Öətən əsr n 80-c  llər n n sonunda hak mlə-

r n yerl  adm n stras yadan asılılıqdan qurtulma-
sı məqsəd lə 13 noyabr 1989-cu l tar xdə qəbul 
ed lm ş SSR İtt faqı və müttəf q respubl kaların 
mühak mə craatı haqqında Qanunver c l y n 
Əsaslarının 11-c  maddəs ndə andlı clasçıları 
məhkəməs n n yaradılması deyası öz təsb t n  
tapdı. Keçm ş SSRİ-n n tərk b ndək  müttəf q res-
publ kaların çər s ndə Azərbaycan b r nc  olaraq 
andlı clasçıları məhkəməs n n təs s n  nəzərdə 
tutan normanı qanunver c l klə təsb tləd . 26 yun 
1990-cı ldə qəbul ed lm ş «Məhkəmə quruluşu 
haqqında» Azərbaycan SSR Qanununun əsasında 
Respubl kanın C nayət Prosessual Məcəlləs nə 
müvaf q dəy ş kl klər ed ld . Andlı clasçıları 
məhkəməs n n təşk l nə hazırlıq məqsəd lə altı 
aylıq müddət nəzərdə tutulsa da, Azərbaycan Al  
Sovet n n «Azərbaycan Respubl kasında C nayət 
Prosessual Məcəlləs n n b r sıra maddələr n n 
hüquq  qüvvəs n n dayandırılması haqqında» 9 
fevral 1991-c  l tar xl  Qərarı lə müvaf q maddə  
donduruldu və andlı clasçıları məhkəməs , təəs-
süf k , fəal yyət göstərə b lməd .

Doğrudur, sonradan b r sıra normat v hüquq   
aktlarda, xüsusən də 1997-c  l tar xl  «Azərbay-
can Respubl kasında məhkəmələr və hak mlər 
haqqında» Qanunun XXI fəsl ndə (115-123-cü 
maddələr) və 2000-c  l tar xl  Azərbaycan Res-
publ kasının C nayət Prosessual Məcəlləs n n  
XLVI fəsl ndə (359-380-c  maddələr) andlılar 
məhkəməs n n təşk l  və fəal yyət  lə əlaqədar 
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müddəalar müəyyən ed lm şd . Lak n b r qədər 
sonra yenə də bu nst tutun təşk l  məqbul hesab 
ed lməd  və andlı clasçıları nst tutu fəal yyət 
göstərmədən b rdəfəl k qanunver c lkdən, yən  
yuxarıda göstər lən aktların məzmunundan çıxa-
rıldı. 

Bununla belə, andlılar məhkəməs n n fəal y-
yət göstərd y  postsovet ölkələr n n prakt ka-
sında bu nst tutun eff ekt vl y  sübuta yet r l r. 
Məsələn, Rus yada fəal yyət  1993-cü ldə bərpa 
ed lm ş andlı clasçıları məhkəmələr ndə ad  qay-
dada şlər n baxılması lə müqay sədə daha çox 
bəraət hökmlər n n çıxarılması müşah də olunur. 
Belə k , 2017-c  ldə şlər  məhkəmə tərəf ndən 
ümum  qaydada baxılan 318 m n müttəh mdən 
67 fa z  (yən  212 m n ) mühak mə olunmuş, 0,9 
fa z  (2,9 m n) bəraət almış, 1,2 fa z nə (3,9 m n) 
münas bətdə şlər reab l tas yaed c  əsaslarla x -
tam ed lm ş, 28 fa z nə (90 m n) münas bətdə 
sə şlərə reab l tas yaya məruz qalmama əsasları 
lə x tam ver lm şd r. 11 fa z (23 m n) şlər üzrə 

məhkəmələr tt hamı yüngülləşd rm şlər. Həm n 
ldə xüsus  qaydada baxılan şlər üzrə məhkum-

ların cəm  0,3 fa z  bəraət almışdır. Andlı clasçı-
ların çıxardıqları verd ktlər əsasında 2017-c  ldə 
446 nəfər məhkum olunmuş, 52 nəfər müttəh mə 
(10 fa z) sə bəraət ver lm şd r. 2008-2017-c  l-
lərdə ümum l kdə andlılar məhkəməs n n bax-
dığı c nayət şlər  üzrə clasçıların çıxardıqları 
verd ktlər n 16 fa z  müttəh mlərə bəraət ver l-
məs n  nəzərdə tuturdu [26]. Ona görə də hak -
m yyət mənsubları andlı clasçılar məhkəməs n n 
məhkəmə a d yyət n n gen şlənd r lməs n  zərur  
hesab etm şd lər. Əgər andlı clasçıları nst tunun 
bərpasından sonra bu məhkəmələr n səlah yyət 
da rəs n n tədr cən daraldılması müşah də ed -
l rd sə (məsələn, 2008-2013-cü llərdə onların 
a d yyatından «Terrorçuluq», «G rovların gö-
türülməs », «Kütləv  ğt şaşlar», «Casusluq», 
«C nayətkar b rl y n təşk l », «Adam öldürmə», 
«Böyük həcmdə narkot klər n stehsalı və satışı», 
«Zorlama və uşaqlar əleyh nə şəhvan  hərəkət-
lər», «İct ma  xad mlərə, hüquq mühaf zə, məh-
kəmə orqanlarının əməkdaşlarına  su -qəsdlər» 
və s. k m  maddələr üzrə şlərə baxılması çıxa-
rılmışdı və onların səlah yyətlər nə çoz az say-
da c nayət şlər  a d ed lm şd ), son dövrlərdə 

vətəndaş cəm yyət n n nümayəndələr n n, xüsu-
s lə də nsan hüquqları üzrə Müvəkk l n və nsan 
hüquqları üzrə Şuranın üzvlər n n təşəbbüsü lə 
(onlar öz mövqelər ndə clasçıların gen ş kolle-
g yalarının şt rakı lə ədalət mühak məs n n hə-
yata keç r lməs  zamanı prakt kada əldə ed lən 
eff ekt v na l yyətlərə əsaslanırdılar) və həmç n n 
bu məsələn n həll ndə RF Prez dent n n andlılar 
məhkəməs  nst tunun rolunun gen şlənd r lmə-
s n n vac bl y nə verd y  önəml  dəstəy n nət -
cəs ndə RF-n n C nayət Prosessual Məcəlləs nə 
düzəl şlər ed lm ş və 2018-c  l yun ayının 1-dən 
et barən onlar hüquq  qüvvəyə m nm şd r. 

Həm n düzəl şlər nə nk  əvvəllər andlı clas-
çıları məhkəməs n n a d yyət ndən çıxarılmış ş-
lər n ger  qaytarılmasını, həm də andlı clasçıları 
nst tutunun rayon və qarn zon məhkəmələr nə 

də şam l olunmasını nəzərdə tuturdu. Əlavə ola-
raq andlı clasçılarının a d yyət nə RF C nayət 
Məcəlləs n n 105-c  maddəs n n 1-c  h ssəs ndə 
(ağırlaşdırıcı hallar olmadan adamöldürmə) və 
111-c  maddəs n n 4-cü h ssəs ndə (zərərçəkən n 
ölümünə səbəb olan qəsdən sağlamlığa ağır zərə-
r n vurulması) əks etd r lən c nayət də dax l ed l-
m şd r. Beləl klə, ekspertlər n f kr ncə, Rus yada 
andlı clasçıların şt rakı lə baxılan şlər n sayı 
70 dəfəyədək, yən  l ərz ndə 15 m nə qədər arta 
b lər [27].

Azərbaycanda məhkəmə-hüquq slahatlarının 
davam etd y  və müxtəl f məhkəmə hüquq nst -
tutlarının və modellər n n fəal surətdə müzak rə 
olunduğu nd k  şəra tdə andlı clasçıları nst -
tutunun da yen dən bərpa ed lməs n n məqsə-
dəuyğunluğu haqqında məsələn n qanunver c l k 
səv yyəs ndə baxılmasını zərur  hesab ed rəm. 
Mühak mə craatına andlı clasçıları nst tutu-
nun nteqras yası problem n  həll edən zaman 
yalnız beynəlxalq təcrübən  dey l, ölkəm z n 
tar x -hüquq  təcrübəs n  də nəzərə almaq va-
c bd r. Andlı clasçıları məhkəməs n n məhz bu 
st qamətdə d rçəld lməs  və nk şafı bütövlükdə 

xalqımız üçün əlçatan olan ədalət mühak məs n n 
həyata keç r lməs  ş ndə ümumən məhkəmələr n 
keyf yyət baxımdan səv yyəs n n yüksəlməs nə 
yol aça b lər. 



POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 4 (24), 2019

103

Ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tarix Arxivi (ARDTA), ff . 100, 169, 894, 895.
2. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Sənədlər və materiallar. 1918-1920-ci illər. C.B. Quliyevin redaktəsi 

ilə. Bakı: Elm, 1998, 616 s.
3. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Ensiklopediyası. Bakı: Lider nəşriyyatı, 2 cilddə. I cild, 2004, 

440 s.; II cild, 2005, 472 s.
4. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920). Parlament. 2 cildə. I cild, Bakı: Elm, 1998.
 5. Rəsulzadə M.Ə. Əsərləri. IVcild (1917-aprel 1918). Bakı: «Qanun» nəşriyyatı, 2013, 456 

s.
6. İsmayılov X.C. Azərbaycanda məhkəmə və yerli özünüidarəetmə orqanları (XIX əsr – XX əsrin 

əvvəlləri). Bakı: Elm və Təhsil, 2020, 584 s.
 7. İsmayılov X.C. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət və hüququ. Bakı: Elm və Təhsil, 

2018, 332 s.
8. İsmayılov X.C. Azərbaycanın hüquq tarixi. Dərslik. Bakı: Elm və təhsil, 2015, 572 s.
9. İsmayılov X.C. XIX əsrdə Azərbaycanda məhkəmə sistemi. Bakı: «Nurlan», 2004, 232 s.
10. İsmayılov X.C. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin hüquqyaratma fəaliyyətinin bəzi aspektləri//

Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası, 1999,  №1, s. 66-83.
11. Azerbaydjanskaə Demokratiçeskaə Respublika (1918-1920 qq.). Zakonodatelğnıe aktı: Baku: 

«Azerbaydjan»,  1998, 560 s.
12. Adres-kalendarğ Azerbaydjanskoy Respubliki na 1920 q. Pod red. A.M.Stavrovskoqo. Baku, 

1919-1920, 588 s.
13. Afanasğev A.K. Sud prisəjnıx v Rossii / orqanizaüiə, sostav i deətelğnostğ v 1866-1885 qq. 

Dissert. na soisk. kand. ist. nauk, M., 1978.
14. Qruzenberq M.O. Sud prisəjnıx v Zakavkazğe, Tifl is, 1917.
15. Damirov M.A. Orqanizaüiə qosudarstvennoy vlasti v Azerbaydjane. 1918-1920 qq. (İstoriko-

pravovoe issledo¬vanie). Odessa: Astoroprint, 1998,160 s.
9. 16. İsmaylov X.Dj. Orqanizaüiə i deətelğnostğ sudebnıx orqanov v Azerbaydjane v XIX veke. 

M.: «Vısşaə şkola», 2003, 188 s.
17. Milğman A.Ş. Politiçeskiy stroy Azerbaydjana v XIX – naçale XX vekov, Baku: Azerneşr, 

1966, 320 s.
18. Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii (PSZ), t.XLII, st.43880; st.46374.
19. Tumanov Q.M. Zemelğnıe voprosı i prestupnostğ na Kavkaze, SPb., 1900.
20. Tumanov Q.M. Razboi i reforma suda na Kavkaze, SPb., 1903.
21. https://www.disput.az/topic/308243.
22. http://interfax.az/view/612109.
23. https://president.az/articles/32587
24. http://www.kalinovsky-k.narod.ru/p/krat_kurs/22-1.htm.
25. https://works.doklad.ru/view/lK5Bd5Hf9Os.html.
26. https://tass.ru/obschestvo/ 3812750
27. https://tass.ru/obschestvo/5251793.



POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 4 (24), 2019

104

Khayyam Ismayilov
LEGAL MEASURES TO INTRODUCE THE INSTITUTION OF JURORS IN 

AZERBAIJAN: HISTORICAL AND LEGAL EXCURSION
Abstract

In recent years, discussions have intensifi ed in our country regarding the improvement of the 
national judicial system, the implementation of reforms in this area, and the introduction of new judicial 
institutions. Against the background of these discussions, many assumptions are made regarding the 
revival (in an improved form) of various judicial institutions, among which the positions regarding 
the institution of jurors attract attention. The article makes an attempt to examine issues related to 
the application of the jury trial in Azerbaijan at diff erent historical stages, as well as reveals the 
nature and characteristic features of the relevant legal measures. For this purpose, along with archival 
materials, legislative and publicistic sources were also used. Based on the analysis by using various 
legal methods, primarily the systemic, comparative and historical-legal methods, the author expresses 
his position on the possibility of implementing the institution of jurors in the Republic of Azerbaijan.
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 Институт взаимодействия в каждой обла-
сти, атрибут согласованности, успешной целе-
направленной дальнейшей деятельности, поо-
этапность, последовательность которого при-
водит к высоким положительным результатам.

 На современном этапе институт взаимо-
действия является актуальной, научно - обо-
снованной темой рассмотрения, изучения и 
исследования ученых, практических работни-
ков, целью которого является прогнозирова-
ние, планирование, разработка и выдвижение 
наиболее оптимальных, доступных, рентабель-
ных направлений и путей совершенствования 
в этой области. 

 Организация взаимодействия между орга-
нами государственной власти, местного само-
управления, международных и общественных 
организаций основывается на принципах кон-
ституционности, законности, коллегиально-
сти, солидарности, взаимосвязи и взаимопони-
мания, как органов, так и руководителей, долж-
ностных лиц и непосредственно исполнителей.

 Как указал Потапов Л.В.: «взаимодействие 
- это различного рода контакты, направленные 
на совместное проведение сторонами како-
го-либо дела, в осуществлении которого у них 
есть взаимный интерес. Это ситуация, когда 
стороны координируют усилия для решения 
общих задач. В теории социального управле-
ния «взаимодействие - это совместное участие 
и связь сотрудников, подразделений, организа-
ций, органов в процессе трудовой деятельно-
сти, возникающие на основе различных функ-
ций, полномочий, взаимных обязательств» . [7]

 Целью организации взаимодействия слу-
жит своевременное претворение в жизнь по-
ставленных задач, которая является приоритет-
ной в особенности в деятельности правоохра-
нительных органов.

 Т.М. Джолдошбеков в научной статье отме-
тил, что: термин “взаимодействие” (координа-
ция) широко применяется и на практике, и в те-
ории, поскольку адекватно описывает характер 
коллективных усилий правоохранительных 
органов при решении и выполнении стоящих 
перед ними задач. [3]

ШАХИН ШУКЮРОВ  
Доцент кафедры «Административной деятельности в ОВД» 
Академии Полиции МВД Азербайджанской Республики,
доктор  философии  по праву, Представитель МВД 
Азербайджанской Республики в НКС при СМВД.  

ПРАВОВЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ВОПРОСЫ  
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ В 
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 Важную роль среди правоохранительных 
органов играют органы внутренних дел, основ-
ными задачами которых являются обеспечение 
общественной безопасности, охрана жизни 
и здоровья граждан, противодействие пре-
ступным посягательствам на собственность 
граждан, организаций, государства. Указан-
ные задачи решаются на основе функциональ-
ной деятельности, имеющей административ-
но-правовую природу, т.е. административной 
деятельности [4, с. 69 ] .

 Административная деятельность — это 
подзаконная государственно-властная деятель-
ность органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, «направленная на выявле-
ние и пресечение правонарушений, на разре-
шение споров между участниками обществен-
ных отношений, на обеспечение безопасности 
государства и общества». [1]

             Как особо отметил Нестеров С. Л.: «Ад-
министративная деятельность ОВД является 
одним из важнейших звеньев в сложном меха-
низме борьбы с преступностью. Эффективная 
деятельность по выявлению, раскрытию, рас-
следованию и предупреждению преступлений 
невозможна без взаимодействия следователей 
и оперативных работников с другими структу-
рами органов внутренних дел, в том числе, и со 
службами, осуществляющими административ-
ную деятельность: патрульно-постовой, охран-
но-конвойной службами, инспекторами ПДН, 
участковыми уполномоченными, ГИБДД, вне-
ведомственной охраной и другими. Практика 
показывает, что успешную борьбу с преступ-
ностью могут осуществлять лишь всесторон-
не, профессионально подготовленные сотруд-
ники при условии безупречной организации и 
взаимодействия в процессе выполнения своих 
служебных обязанностей».  [6]

Важнейшими задачами органов внутренних 
дел в сфере административной деятельности, 
охраны общественного порядка являются пре-
дотвращение и пресечение преступлений и 
других правонарушений. Взаимодействие – это 
режим взаимосвязей, осуществляемый в систе-
ме органов внутренних дел между ее элемента-
ми, при котором, они согласованно действуют 
в целях решения общих задач. Это общее поня-

тие выражает сущность взаимодействия.
            Т.М. Джолдошбеков указывает, так-

же о том что: «в зависимости от обстоятельств 
возможны различные виды взаимодействия:

 1) сотрудничество (партнеры по взаимодей-
ствию содействуют друг другу в решении об-
щих задач, стоящих в области защиты прав и 
свобод граждан);

 2) противоборство (партнеры расходятся в 
понимании методов и способов обеспечения 
защищенности граждан); 

3) одностороннее взаимодействие (один из 
участников уклоняется от взаимодействия, а 
другой – способствует достижению целей пер-
вого или совместных целей); 

4) однонаправленное взаимодействие (один 
из партнеров препятствует достижению целей 
другого, а второй уклоняется от взаимодей-
ствия с первым); 5) контрастное взаимодей-
ствие (один из участников старается содейство-
вать другому, а второй прибегает к стратегии 
активного противодействия первому); 6) ком-
промиссное взаимодействие (партнеры прояв-
ляют отдельные элементы как содействия, так 
и противодействия); 

7) обоюдное уклонение от взаимодействия».
 Институт взаимодействия – это не просто 

механическая составляющая правоохрани-
тельной системы или соглашение подразде-
лений органов внутренних дел, пусть даже 
скрепленные самыми высокими и именитыми 
подписями, а союз силовых структур, прочно 
базирующийся на юридических и духовных 
основах, союз, реализация которого требует 
высокого профессионализма, мужества и нрав-
ственности. [3, с.99]

 Немаловажным считается взаимосвязь и 
взаимодействие органов внутренних дел по 
охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности с государствен-
ными органами.

 Э.В. Маркина указала, что: «Эффектив-
ность обеспечения правопорядка во многом 
зависит от непосредственной связи полиции 
с государственными органами исполнитель-
ной власти РФ. Главная цель взаимодействия 
— обеспечение единства действий, взаимопо-
мощи и объединения усилий для успешного 
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решения общих задач.
 Взаимодействие полиции с федеральными 

органами исполнительной власти по охране 
общественного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности обеспечивается:

•единым пониманием поставленных перед 
ними задач, твердым знанием общих и особых 
обязанностей и способов их выполнения всеми 
взаимодействующими органами;

•знанием оперативной обстановки;
•наличием устойчивой и бесперебойной 

связи, постоянной взаимной информации о по-
лученных новых данных в оперативной обста-
новке и действиях по охране общественного 
порядка и обеспечения общественной безопас-
ности.

 Э.В. Маркина также рассматривает принци-
пы, на которые основывается институт взаимо-
действия: «Взаимодействие сторон проводится 
на основе принципов соблюдения законности, 
самостоятельности каждого органа в пределах, 
предоставленных ему законодательством Рос-
сийской Федерации полномочий, процессу-
альной независимости и персональной ответ-
ственности сотрудников за точное выполнение 
согласованных мероприятий по вопросам ох-
раны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности». [5]

 Институт охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности не-
посредственно исходит не только от взаимос-
вязи органов внутренних дел с государствен-
ными органами, но и с общественными орга-
низациями. 

 Герасименко А. очень правильно отметил, 
что: «Эффективность обеспечения правопо-
рядка и общественной безопасности в значи-
тельной степени зависит от организации вза-
имодействия органов внутренних дел (ОВД) с 
общественными объединениями правоохрани-
тельной направленности. Участие населения 
придает подразделениям и службам органов 
внутренних дел дополнительные силы и воз-
можности в борьбе с преступностью, позволяет 
им оперативно получать достоверную инфор-
мацию  о фактах готовящихся, совершаемых и 
совершенных преступлений. Продуктивность 
взаимодействия ОВД с общественными объе-

динениями, в свою очередь, зависит от степени 
организации информационного обеспечения». 
[2]

 Отдельным вопросом по направлению вза-
имосвязи с органами внутренних дел в адми-
нистративной деятельности служат средства 
массовой информации. 

 Янбухтин Р. М. отметил, что: «Концепту-
альные основы повышения эффективности 
функционирования ОВД и всей правоохрани-
тельной системы в целом включают вопросы 
системного взаимодействия органов внутрен-
них дел со средствами массовой информации 
и определения основополагающих принци-
пов взаимодействия органов правопорядка со 
СМИ, общественными объединениями, насе-
лением с целью реализации конструктивного 
сотрудничества в сфере защиты прав и свобод 
граждан, обеспечения общественной безо-
пасности. Являясь незаменимым источником 
информационного обеспечения общественно-
сти и выступая необходимым общественным 
институтом, обеспечивающим двустороннюю 
связь правоохранительных органов с обще-
ственностью, институтами гражданского об-
щества, средства массовой информации вы-
полняют не только социально значимую, но 
и многофункциональную роль в правоохра-
нительной деятельности органов внутренних 
дел, включая систематическое освещение раз-
личных аспектов их функционирования в рос-
сийском обществе». [8, с.213]

 Институт взаимодействия органов внутрен-
них дел в борьбе с преступностью  регулиру-
ется  не только  внутри  государства. Вопро-
сы борьбы с преступностью регулируются на 
международном уровне между руководителя-
ми центральных органов исполнительной вла-
сти. На примере можно указать, что вопросы 
взаимодействия правоохранительных органов 
России и Азербайджана на приграничных тер-
риториях обсуждались 24 октября 2018 года  в  
городе Баку на заседании специализированной 
рабочей группы.

Российский Министр отметил насыщен-
ный, поступательный характер взаимодей-
ствия двух ведомств в последние годы: «Акти-
визировались контакты на уровне руководства 
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министерств, между профильными подразде-
лениями, причем как на двусторонней, так и на 
многосторонней основе».

 «Как показывает практика взаимодействия 
органов внутренних дел различных государств, 
достичь реального успеха в борьбе с преступ-
ностью возможно только совместными усили-
ями», сказал Владимир Колокольцев. [9]

Завершая научную статью на тему «Право-
вые и теоретические вопросы административ-
ной деятельности органов внутренних дел по 
организации взаимодействия с другими орга-
нами в борьбе с преступностью»  хотелось бы 
выдвинуть ряд предложений. Среди них хоте-
лось бы указать:

 создание условий для проведения иссле-
дований посвященных теоретическим вопро-
сам взаимодействия органов внутренних дел в 
борьбе с преступностью;

 проведение сравнительно-правовых ана-
лизов института взаимодействия органов вну-
тренних дел в борьбе с преступностью разви-
тых государств;

 усовершенствование института взаимодей-
ствия органов внутренних дел в борьбе с пре-
ступностью с другими функциями и формиро-
вание перспектив;

 развитие и совершенствование институ-
та взаимодействия органов внутренних дел в 
борьбе с преступностью с другими государ-
ственными органами по реализации прав и 
свобод человека и гражданина;

 усовершенствование института сотрудни-
чества и взаимодействия органов внутренних 
дел в борьбе с преступностью государствен-
ных органов с гражданским обществом по ре-
ализации правоохранительной функции госу-
дарства.
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Şahin Şükürov
Cinayətkarlıqla mübarizədə daxili işlər orqanlarının inzibati fəaliyyətinin 
digər orqanları  ilə  qarşılıqlığının  təşkili üzrə  hüquqi  və  nəzəri  sualları

Xülasə

Elm  məqalədə müəll f tərəf ndən qarşılıqlığın məzmunu, qarşılıqlığın gözlən lməs n n  yüksək  
nal yyətlər n  əldə  olunmasına  səbəb və şəra t n yaradılması  barədə  vurğulanır.  Dövlət hak m yyət ,  
yerl  özünü darəetmə  orqanları  arasında  qarşılıqlıq  nst tutunun  gözlən lməs ,  qarşılıqlıq  pr n-
s p n n r ayət ed lməs  barədə   elm  məqalədə  qeyd olunur.  Bu sahədə al mlər n, prakt k  şç lər n 
araşdırlmaları, xüsusən ct ma  qaydanın, ct ma  təhlükəs zl y n  təm n e lməs , c nayətkarlıqla mü-
bar zədə   dax l  şlər orqanlarının  nz bat  fəal yyət n n təşk lat  formasının  qarşılıqlı olaraq əlaqələr  
barədə acıqlanır.

Məqalən n yekununda   b r sıra elm  nət cələr təkl fl ər  olunur.      

Shahin Shukurov
     Legal and theoretical questions on the organization of interaction of internal aff airs bodies 

with other bodies in the fi ght against crime.
Summary

The author emphasizes the content of the interaction, the expectation of interaction, and the creation 
of conditions for achieving high intentions in the article.

Expectation of the institution of interaction between state authorities and local self-government 
bodies, and the principle of reciprocity is mentioned in the scientifi c article. Scholars’ research and 
practical comments are particularly relevant to the interaction of internal aff airs agencies with public 
order, public security, and the organizational form of administrative activities in the fi ght against 
crime.

A number of scientifi c results are presented at the end of the scientifi c article.
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Ключевые слова: дежурная часть, поли-
ция, подготовка и повышение квалификации 
сотрудников дежурных частей.

Key words: duty un t, pol ce, tra n ng and ad-
vanced tra n ng of employees of duty un ts.

Дежурная часть МВД России — 
структурное подразделение поли-
ции, на которое возложены функции 

оперативного управления в системе органов 
внутренних дел Российской Федерации.

Дежурные части территориальных органов 
МВД России являются центром оперативного 
управления. 

Их основными задачами являются: 
-сбор и анализ информации об оператив-

ной обстановке;
-прием и регистрация поступивших за-

явлений, сообщений и иной информации о 
преступлениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях, прием иных 
обращений граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
а также обеспечение своевременного реагиро-
вания па них;

-управление комплексными силами и сред-
ствами органов внутренних дел по обеспече-
нию правопорядка в общественных местах, 

участие в их подготовке к несению службы;
-обеспечение оповещения о непосред-

ственной подготовке к переводу на работу в 
условиях военного времени, о введении сте-
пеней готовности, о внезапном нападении 
противника, о начале выполнения меропри-
ятий по гражданской обороне, а также обе-
спечение оповещения по плану действий при 
чрезвычайных обстоятельствах.

Исходя из этого дежурные части терри-
ториальных органов МВД России являются 
важнейшим элементом в системы управления 
в органах внутренних дел. Именно им при-
сущи все функции управления – это и орган 
оперативного управления нарядами, задей-
ствованными в обеспечении общественного 
порядка и противодействия преступности, и 
координатор деятельности сил и средств всех 
подразделений органа внутренних дел в во-
просах охраны общественного порядка, что 
подтверждается тезисом М.К. Кумышевой, 
согласно которому «на дежурную часть возло-
жены задачи по непрерывному сбору и обра-
ботке поступающей информации о состоянии 
оперативной обстановки, выработке управ-
ленческих решений по маневру нарядами при 
её изменении, своевременному информирова-
нию руководства и контролю за реализацией 
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принимаемых в связи с этим решений и пору-
чений» [1]

Задачи стоящие перед дежурными частями 
в полном объёме, оперативно и качественно 
смогут выполнить только подготовленные со-
трудники дежурных частей территориальных 
органов МВД России. Оперативным дежур-
ным, лицам, выполняющим их обязанности 
во время их отсутствия, для качественного 
выполнения задач, необходимо очень хорошо 
знать территорию района, силы и средства, 
задействованные в охране общественного 
порядка. Также необходимо знать личный со-
став, входящий в следственно-оперативную 
группу (СОГ), группу немедленного реаги-
рования (ГНР) и другие наряды, их деловые 
качества и профессиональные навыки. Для 
умелого управления необходимо обладать 
определёнными психологическими навыка-
ми, твёрдо знать нормативно-правовые акты, 
регламентирующие деятельность различных 
служб и подразделений, а также обладать ор-
ганизационными навыками 

От сотрудников дежурной части террито-
риальных органов МВД России в основном 
зависит организация оперативного взаимо-
действия, они осуществляют разработку и 
вносят начальнику ОМВД предложения по 
осуществлению неотложных мер реагирова-
ния на изменения в оперативной обстановки. 
Так же они вносят предложения руководству 
ОМВД о совершенствовании порядка прохож-
дения оперативной информации в вышестоя-
щий территориальный орган МВД России, 
укрепление межведомственного информаци-
онного взаимодействия. Для этого необходи-
мо знать структуру регионального управления 
внутренних дел, а так же особенности сосед-
них территориальных органов МВД России.

Всеми этими знаниями и навыками, на 
наш взгляд, могут обладать лица прошедшие 
специальную подготовку, имеющие достаточ-
ный опыт работы в полиции. Перефразируя 
крылатую фразу: «Театр начинается с вешал-
ки, а отдел милиции (полиции) – с дежурной 
части», можно сказать: «Работа отдела поли-
ции начинается с работы дежурной части».

Прошедшие сокращения в системе мини-
стерства не обошли стороной и дежурные 
части, когда некоторыми руководителями 
территориальных органов МВД России были 
приняты решения о сокращении личного со-
става дежурных смен до минимально допу-
стимой численности. Соответственно, в связи 
с сокращением повысилась нагрузка на остав-
шихся сотрудников, что, в свою очередь, при-
вело к частой сменяемости на должностях в 
дежурной части. В результате на должности 
стали назначаться сотрудники, не имеющие 
соответствующего опыта как в общих вопро-
сах деятельности подразделений полиции, 
так и знаний, необходимых для работы с про-
граммным обеспечением. 

Следует отметить, что ранее, в период до 
проведения пресловутой реформы МВД Рос-
сии, существовала апробированная временем 
практика комплектования дежурных частей 
органов внутренних дел сотрудниками, име-
ющими, как правило, высшее образование и 
стаж практической службы не менее трёх лет.    

В настоящее время назначение на должно-
сти сотрудников дежурных частей осущест-
вляется в общем порядке, установленном 
правовыми актами МВД России, а именно: в 
соответствии с требованиями Приказа МВД 
России от 1 февраля 2018 г. № 50 «Об утверж-
дении Порядка организации прохождения 
службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации» для назначения на должности 
старшего начальствующего состава органов 
внутренних дел Российской Федерации обяза-
тельно наличие стажа службы в органах вну-
тренних дел не менее 3 лет или стажа (опыта) 
работы по специальности не менее 4 лет; на 
должности среднего начальствующего соста-
ва органов внутренних дел Российской Фе-
дерации - не менее 2 лет или стажа (опыта) 
работы по специальности не менее 3 лет [2].

 С одной стороны, это, безусловно, облегча-
ет проблему комплектования подразделений 
дежурных частей в современных условиях ка-
дрового дефицита, однако, с другой стороны, 
это отрицательно сказывается на уровне про-
фессионализма сотрудников. 
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В настоящее время помощники оператив-
ного дежурного территориальных органов 
МВД России проходят профессиональную 
подготовку лиц рядового состава и младшего 
начальствующего состава, впервые принятых 
на службу в органы внутренних дел Россий-
ской Федерации, по должности служащего 
«Полицейский». Примечательно, что у мно-
гих из них в должностном регламенте присут-
ствует пункт, что во время отсутствия опера-
тивного (старшего) дежурного они исполняют 
его обязанности и пользуются его правами. 
Таким образом, можно спрогнозировать си-
туацию, при которой сотрудник, имеющий 
практический опыт работы в МВД России 
менее одного года, будет наделен полномочи-
ями в дежурные сутки руководить нарядами 
и расчётами, принимать меры к организации 
раскрытия преступлений по горячим следам 
и выполнять другие административно-орга-
низационные функции. Способен ли он буден 
справиться с этими задачами? Увы, но мы не 
испытываем больших иллюзий на этот счёт. 

Таким образом, приходится констатиро-
вать, что на практике сегодня в подразде-
лениях дежурных частей территориальных 
органов МВД России зачастую назначают-
ся и привлекаются сотрудники, не имеющие 
достаточный уровень подготовки для выпол-
нения возложенных на них управленческих 
функций, в результате чего в целом снижается 
эффективность деятельности территориаль-
ных органов МВД России.

Необходимо отметить, что в соответствии 
с положениями ведомственных нормативных 
правовых актов, в связи со служебной необхо-
димостью обязанности по должности опера-
тивного дежурного (помощника оперативного 
дежурного) могут быть временно возложены 
на сотрудников других подразделений терри-
ториального органа МВД России. Как прави-
ло, это наиболее подготовленные сотрудники, 
владеющие оперативной обстановкой, знаю-
щие территорию обслуживания, по своим де-
ловым качествам способные принимать само-
стоятельные и правильные решения. С ними 
организуется правовая и служебная подготов-

ка по направлениям оперативно-служебной 
деятельности сотрудников дежурных частей. 

По нашему мнению, именно из числа со-
трудников подразделений территориальных 
органов МВД России на которых временно 
были возложены обязанности по должности 
оперативного дежурного (помощника опера-
тивного дежурного) и должны впоследствии 
комплектоваться кадры дежурных частей. 
Именно эти сотрудники, как правило, знают 
территорию, социально-экономические осо-
бенности и руководство района, а так же обла-
дают практическим опытом. Существует мне-
ние, что именно из помощника оперативного 
дежурного «вырастает» опытный дежурный.

Подготовка сотрудников дежурных частей 
территориальных органов МВД России это 
одно из самых ответственных направлений 
обучения. Преподаватели, не имеющие опы-
та работы в дежурных частях, не всегда мо-
гут увязать требования нормативно-правовых 
актов со сложившейся правоприменительной 
практикой, особенности взаимодействия с 
прокуратурой, следственным комитетом рай-
она, а так же с сотрудниками федеральной 
службы безопасности, курирующими терри-
ториальные органы МВД России. Эти пре-
подаватели должны иметь соответствующий 
допуск с секретной информации.

Обобщая сказанное, сделаем следующие 
выводы. Решение проблемы повышения уров-
ня правовых знаний и организационных на-
выков кадрового состава дежурных частей 
территориального органа МВД России, по на-
шему мнению, требует принятия следующих 
организационно-правовых мер:

Во-первых, закрепить в ведомственных 
нормативных правовых актах 

МВД России положение о том, что на долж-
ность оперативного дежурного дежурной ча-
сти территориальных органов МВД России 
может быть назначен только сотрудник име-
ющий опыт оперативно-служебной работы в 
иных подразделениях МВД России не менее 
3-х лет.

Во-вторых, в каждом территориальном 
органе МВД России должен быть создан ка-
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дровый резерв оперативных дежурных, в 
который должны войти лица, проходящие 
службу в других подразделений МВД России 
и прошедшие специальную подготовку. Обя-
занность по обучению сотрудников кадрового 
резерва дежурных частей следует возложить 
на образовательные учреждения МВД Рос-
сии, имеющие соответствующую матери-
ально-техническую основу (полигоны, тема-
тические кабинеты и др.), а также кадровый 
профессора-преподавательский потенциал. 
На сегодняшний день из образовательных ор-
ганизаций МВД России, в соответствии с про-
филизацией деятельности, осуществляет под-
готовку кадров для подразделений дежурных 
частей только Казанский юридический инсти-
тут МВД России, что в масштабах ведомства 
недостаточно. В Нижегородской академии 
МВД России организована профессиональная 
подготовка лиц рядового состава и младшего 
начальствующего состава, впервые принятых 
на службу в органы внутренних дел Россий-
ской Федерации, по должности служащего 
«Полицейский» с профессионально-специа-
лизированным циклом по вариативной дис-
циплине «Актуальные вопросы деятельности 
подразделений дежурных частей». В Ниже-
городской академии МВД России накоплен 
значительный опыт подготовки сотрудников 
для подразделений дежурных частей терри-
ториальных органов МВД России по допол-
нительным профессиональным программам 

повышения квалификации и переподготовки. 
В связи с этим данное образовательное уч-
реждение также может претендовать на за-
крепление за ней дополнительного профиля – 
«Подготовка сотрудников дежурных частей».

В-третьих, занятия с сотрудниками кадро-
вого резерва дежурных частей следует орга-
низовывать непрерывно и в условиях самого 
территориального подразделения по месту 
прохождения их службы. В целях сохране-
ния преемственности практических знаний 
и профессионального опыта  полагаем воз-
можным ввести в территориальных органах 
должность консультанта по организации ра-
боты дежурной части. На эти должности мож-
но принимать лиц, имеющих опыт работы в 
дежурной части не менее 10 лет, положитель-
но себя зарекомендовавших, уволенных со 
службы МВД России в связи с выходом на 
пенсию. Одновременно с этим, полагаем, что 
при организации обучения в условиях терри-
ториального органа МВД России необходимо 
привлекать сотрудников и работников образо-
вательных учреждений системы МВД России 
для проведения выездных занятий. 

Полагаем, что данные предложения могут 
быть полезны для совершенствования обуче-
ния сотрудников дежурных частей не только в 
Российской Федерации, но и в странах пост-
советского пространства, которые близки нам 
по правовой организации работы правоохра-
нительных органов. 
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Красавин Н.Н., Лизунов А.С. 
Аннотация 

B предлагаемой научной статье обозначена проблема комплектования дежурных частей 
территориальных органов МВД России квалифицированными кадрами. Сделаны выводы о 
необходимости организации непрерывного обучения этих сотрудников не только в образова-
тельных учреждениях МВД России в рамках первоначальной подготовки и повышения ква-
лификации, но и в территориальных органах по месту прохождения их службы. Кроме этого, 
обоснована необходимость дополнить перечень требований для лиц, претендующих на долж-
ность оперативного дежурного дежурной части, в виде наличия опыта оперативно-служебной 
работы в иных подразделениях МВД России не менее 3-х лет.

Кrasav n N.N., L zunov А.S. 
Abstract 

The proposed scientifi c article outlines the problem of staffi  ng the duty units of the territorial 
bodies of the Ministry of Internal Aff airs of Russia with qualifi ed personnel. Conclusions are drawn 
about the need for the organization of continuous training for these employees not only in educational 
institutions of the Ministry of Internal Aff airs of Russia as part of initial training and advanced training, 
but also in the territorial bodies at the place of their service. In addition, the need has been substantiated 
to supplement the list of requirements for persons applying for the post of the operational on-call duty 
in the form of at least 3 years of operational-service experience in other divisions of the Ministry of 
Internal Aff airs of Russia.
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Наши представления о мире и о том, 
как он работает, неизбежно зависят 
от периода времени, в котором мы 

живем. Точно так и идеи о целесообразности, 
назначении и лучшем способе функциони-
рования системы ювенальной юстиции зави-
сят от степени международного признания 
ценности прав человека в целом и ребенка в 
частности, развития других философско-гу-
манистических концепций, социально-эко-
номических и культурно-традиционных фак-
торов отдельных стран и народов. Эти идеи 
возникают в определенные исторические мо-
менты и отражают исторические условия того 
или иного времени. В свое время А. Н. Штиг-
лиц справедливо замечал: «чтобы основатель-
но ознакомиться с любым научным вопросом, 
необходимо проследить процесс его истори-
ческого движения» [1, с. 3].

Институт ювенальной юстиции в исто-
рических масштабах является относительно 
молодым явлением. Его развитие в Украине 
имеет еще менее долгий путь и, вообще преж-
девременно говорить о его завершенности. 
Отдельные проявления ювенальной юстиции 
на территории украинских земель связаны 

с историческими особенностями правовых 
систем и социальных процессов тех государ-
ственных образований, в состав которых на 
определенном историческом этапе входили 
украинские территории. Впрочем, для наибо-
лее полного понимания общих тенденций эво-
люции ювенальной юстиции этот институт 
следует рассматривать в мировом масштабе.

Внимание со стороны ученых к историче-
ским аспектам ювенальной юстиции преиму-
щественно воплощается в исследованиях по 
теории и истории государства и права (Н. Н. 
Крестовская, Н. В. Ортынская, Н. Н. Штыко-
ва), конституционного права (М. Р. Арпентье-
ва, Л. В. Ханахмедова), уголовно-правовых 
(уголовно-процессуальных) исследованиях 
(А. С. Автономов, О. Ю. Андриянова, В. Н. 
Бурдин, Н. И. Кудрявцева, Г. Мартин, Р. Скотт 
Райдер, П. Элрод), судебной и прокурорской 
деятельности (И. В. Предеина, Е. Н. Ярмоц). 
В то же время, в пределах эволюции юве-
нальной юстиции научный интерес должны 
вызывать и вопросы административно-пра-
вового характера. Если усматривать истоки 
ювенальной юстиции в процессе осуществле-
ния правосудия, то и в этом случае среди ряда 
социально-правовых событий и исторических 
фактов можно выделить присутствие адми-
нистративно-правового компонента.Исто-
рический подход и метод синтеза помогут 
сконцентрировать внимание на тех аспектах 
(отношениях), которые, на нынешнем этапе 
развития правовой системы, составляли бы 
объект административно-правового регулиро-
вания, а следовательно и научного исследова-
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ния.
В данной статье преследуется цель не толь-

ко определить значимые факты и события в 
истории возникновения и эволюции институ-
ту ювенальной юстиции в мировом масштабе, 
но и подчеркнуть характерные особенности 
тех отношений (решений, действий), которые 
имеют административно-правовой характер 
(в современном понимании этой категории).

Исторически возникновение ювенальной 
юстиции связывается с появлением судов для 
несовершеннолетних. Первые суды в мире 
по делам детей и подростков появились бо-
лее 100 лет назад в Австралии, Канаде, США. 
Предысторию возникновения идеи ювеналь-
ной юстиции некоторые исследователи (С. Л. 
Данильченко, Н. И. Кудрявцева, А. Н. Ники-
тина) пытаются усмотреть в таких правовых 
памятниках истории как: Дигесты императора 
Юстиниана, Закон XII таблиц и т.д. Следует 
признать, что римское право оставило нам 
доктрину «parens patriae», провозгласившую 
защиту детей государством. Так называемый 
принцип «уменьшенной вменяемости» в те-
чение длительного времени был распростра-
нен в тех странах, которые восприняли рим-
ское право. Французский исследователь прав 
несовершеннолетних Ф. Робер оценивает это 
правило Закона XII таблиц как основу обще-
го для уголовной ответственности несовер-
шеннолетних принципа понимания, который 
окончательно был сформулирован позже [2, с. 
62]. Некоторые особенности ответственности 
детей прослеживаются и в правовых источ-
никах, которые действовали в средневековье 
на украинских землях, например в Литовском 
статуте (1529 год), впрочем, они касались дел 
гражданско-правового характера. Наряду с 
этим, в течение длительного исторического 
периода – вплоть до XIX в., характерной осо-
бенностью всех стран старого и нового мира 
было отсутствие специальной правовой защи-
ты детей и подростков.

А. С. Автономов вообще категорически за-
являет, что говорить о ювенальной юстиции 
до конца XIX в. нельзя. И даже предыстория 
ювенальной юстиции, по его мнению, нача-
лась только в XIX в.. До этого, все известные 

идеи особого отношения к ребенку в право-
вом контексте – это всего лишь отдельные 
эпизоды, которые представляли собой редкие 
отклонения от общей тенденции. Иное дело 
–это меры воспитательного характера в от-
ношении детей [3, с. 54-55]. В 1555 году (по 
другим источником – в 1556 году) исправи-
тельный дом был образован в Лондоне (Ан-
глия). Это была попытка повлиять на большое 
количество бедных и обездоленных людей, 
которые не имели убежища, занимались раз-
вратом, попрошайничеством и преступной де-
ятельностью (много среди них было и детей). 
Первые исправительные дома были открыты 
частными предпринимателями по контракт-
ному соглашению с местным правительством 
(можно считать определенным проявлением 
административного договора, поскольку от-
ношения имеют публично-властный характер, 
обусловлены удовлетворением публичных 
интересов, а один из их субъектов имеет юри-
дически властные полномочия в отношении 
других участников этих отношений – Н. В.). 
В этих учреждениях особое внимание уделя-
лось работе воспитанников. Учитывая, что 
проблема детской беспризорности была ха-
рактерна не только для тогдашнего Лондона, 
в 1576 году парламент Англии принял Закон о 
бедности, согласно которому подобные заве-
дения были созданы в каждом графстве стра-
ны (также является правовым актом управ-
ленческого характера – Н. В.). Со временем, 
заведения, основанные на модели английских 
исправительных домов распространились на 
континент [4, с. 88-92; 5, с. 34-35]. Этот при-
мер представляет интерес по той причине, что 
организация решения социальной проблемы 
– улучшение положения уязвимой категории 
детей, осуществлялась через административ-
ное (управленческое) решение правительства.

Реформистской эпохой ювенальной юсти-
ции в Англии, а в дальнейшем и в Новом 
Свете стал XIX в. Поведение, которое сейчас 
определяют как ювенальная преступность, 
стала признаваться в качестве отдельной кате-
гории девиантного поведения исключительно 
для несовершеннолетних. В эту эпоху были 
созданы дома для молодежи и суды по делам 
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несовершеннолетних. Открыв специализиро-
ванные учреждения по лечению и уходу за 
детьми (известные как «дома приюта») сна-
чала в Англии, эту же модель реформаторы 
позже перенесли в Северную Америку XIX в. 
Сначала английские традиции и законы были 
адаптированы к американским условий с ре-
лигиозным толкованием коррекции детского 
поведения. Из-за крайне разрушительных де-
мографических и социальных процессов во 
время промышленной революции, в американ-
ском обществе XIX в. наблюдалось кризисное 
положение с высоким уровнем детской бес-
призорности и преступности, что обусловило 
появление реформаторских просветительских 
идей (фундаментальной философии «спаса-
телей детей») по обращению с детьми, кото-
рые оказывались в конфликте с законом. Со 
временем эти идеи воплотилось в норматив-
ных предписаниях. Одним из примеров реа-
лизации философии спасения детей в жизни 
стало создание «реформаториев» (специаль-
ных заведений), более известных как «школы 
реформ», которые концептуально отличались 
от домов приюта. Концептуальные сдвиги 
сместили доктрину ювенальной юстиции в 
сторону воспитания и защиты несовершенно-
летних, совершивших преступление[5, с. 38-
42]. Следует отметить, что в сферу внимания 
нового подхода заботы о детях попадали не 
только несовершеннолетние правонарушите-
ли, но и дети группы риска с улиц или небла-
гополучных семей. Решением по делу по иску 
гр. Круза (1838 год) суд воплотил на практике 
доктрину «parens patriae» – «подростку лучше 
оставаться под государственным надзором, а 
не под надзором «непригодных »родителей», 
фактически создав новый (на то время) преце-
дент вмешательства в «дела семейные». Это 
предоставило государству юридические пол-
номочия определять судьбу тех детей и семей, 
которые попали в поле зрения общественно-
сти или государственных представителей [6, 
с. 5].

Первый суд по делам несовершеннолетних 
был создан в Австралии (1890 год), затем по-
добные суды были образованы в Канаде (1894 
год) и в 1899 году в США, где в американском 

штате Иллинойс в июле указанного года был 
принят Закон о суде по делам несовершенно-
летних. Законопроект, который официально 
назывался «Закон о регулировании обраще-
ния с детьми, находящимися на иждивении, 
безнадзорными и правонарушителями» стал 
первым комплексным правовым актом о пра-
восудии в отношении несовершеннолетних. 
Первая система судов по делам несовершен-
нолетних была создана для того, чтобы были 
в действительности реализованы доктрины 
обеспечения наилучших интересов ребенка. 
Это была новая модель и новая система, пол-
ностью оторванная от системы уголовного 
правосудия для взрослых [5, с. 42-47].

Еще одной важной особенностью амери-
канского (так называемого – чикагского) суда 
для несовершеннолетних было то, что ему 
поручалось руководить учреждениями попе-
чительского надзора за несовершеннолетни-
ми. К 1911 году сеть этих учреждений, как 
и самих судов для несовершеннолетних, ох-
ватила большинство штатов США [7, с. 30]. 
Таким образом, внедрение института попе-
чителей стало воплощением создания новых 
государственных органов, расследовавших 
дела в отношении несовершеннолетних не с 
полицейской или следственной точки зрения, 
а с позиции потребностей и интересов самого 
ребенка. Как в свое время отмечал П. И. Лю-
блинский, постановка новой идеи обращения 
с несовершеннолетними сводилась к реформе 
судебного и частично досудебного следствия 
по делам несовершеннолетних и заключалась 
в ряде процессуальных изменений, реализа-
ция которых зависела от гибкости соответ-
ствующей судебной системы. В этих преде-
лах ее удавалось провести часто путем одних 
административно-судебных мероприятий, без 
издания особых законов[8, с. 163-164].

В Англии первый суд для детей был создан 
в Бирмингеме в 1905 году. Тогда же был издан 
специальный циркуляр Министра внутрен-
них дел Великобритании (циркуляр Дугласа 
Экерса), где говорилось о «желательности» 
создать суды по делам о несовершеннолет-
них на всей территории Соединенного коро-
левства. После этого указанные суды стали 
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создаваться интенсивно по всей стране. В 
1909 году в Англии был издан первый Закон 
о детях (так называемая «Хартия детей»). Что 
касается Шотландии, то в этой части Соеди-
ненного Королевства уже вначале XX в. стала 
создаваться очень своеобразная юрисдикция 
для несовершеннолетних. Она была не судеб-
ная, а скорее административная – «Слушание 
детей». В несколько измененном виде такие 
инстанции действуют в Шотландии по сей 
день [9, с. 22].

Примеру Австралии, Канады и США (где-
были созданы суды для несовершеннолетних) 
следовали и другие страны мира. В течение 
первой половины ХХ в. ювенальная юстиция 
была создана на всех континентах. Сложи-
лись такие ее модели: 1) автономная судебная 
система или, по крайней мере, специализиро-
ванные суды по делам несовершеннолетних; 
2) опекунские (семейные) суды; 3) суды сме-
шанной юрисдикции; 4) подразделения обще-
го суда; 5) внесудебные органы [9, с. 23]. К 
1931 году ювенальные суды существовали в 
30 странах мира.

В России система детских судов появилась 
в 1910 году в Санкт-Петербурге. Позже суды 
по делам несовершеннолетних были обра-
зованы в других частях государства, в част-
ности в таких украинских городах как Киев, 
Харьков, Одесса, Екатеринослав (современ-
ный г. Днепр), Николаев. Российская модель 
ювенальной юстиции была очень удачной. До 
70% несовершеннолетних правонарушителей 
«детские» суды отправляли не в тюрьмы, а 
под надзор попечителей, наблюдавших за их 
поведением. Да и сам суд рассматривался как 
«орган государственного попечения о несо-
вершеннолетних» [10, с. 20; 11, с. 84]. В 1912-
1914 годах проходил процесс создания юве-
нального суда (судьи) в г. Киеве. В декабре 
1913 года Министерство юстиции сообщило, 
что не возражает против установления осо-
бого порядка рассмотрения дел в отношении 
несовершеннолетних в этом городе, а уже ян-
варе 1914 года Киевский городской съезд ми-
ровых судей постановил: «все уголовные про-
изводства, как с малолетними обвиняемыми, 
так и с малолетними пострадавшими выде-

лить, и их ведения поручить дополнительном 
мировому судье…» [12, с. 77-79].Судья этого 
суда осуществлял судебный надзор за работой 
учреждений, которые берут на себя заботу о 
малолетних нарушителях. Позже, в 1913 году, 
в компетенцию «детского» суда были вклю-
чены дела о беспризорных несовершеннолет-
них в возрасте до 17 лет. Это сразу расширило 
сферу его административного и опекунского 
судопроизводства[13, с. 17-18; 9, с. 23-25].

Реформы ХIХ – начала ХХ века лучше все-
го можно назвать судебным периодом юве-
нальной юстиции. По завершении этого пе-
рехода философия и созданные социальные 
институты радикально изменили процесс от-
правления правосудия в отношении несовер-
шеннолетних. Правительство, суды и частные 
учреждения стали неотъемлемыми участни-
ками развивающейся системы ювенальной 
юстиции. В результате тех реформ возникли 
стандарты и институты, которые продолжают 
существовать и сейчас. Впрочем, тенденции 
эволюции ювенальной юстиции не всегда и, 
не во всех странах были последовательными 
и предсказуемыми. В зависимости от истори-
ческих социально-политических и экономи-
ческих катаклизмов векторы развития основ 
ювенальной юстиции в отдельных странах и 
в отдельные времена существенно менялись.

В период от начала до второй половины ХХ 
в. (до 60-70 годов) государственная реформа 
классической модели ювенальной юстиции и 
укрепления прав детей в правосудии в США 
достигла своей кульминации на общенацио-
нальном уровне. Однако в конце 70-х годов 
произошел культурный и политический пе-
ресмотр отправления правосудия. Это было 
связано с ростом уровня преступности и же-
стокости преступлений в стране, в том числе 
рецидивной преступности со стороны несо-
вершеннолетних. Общественное мнение за-
ключалось в том, что несовершеннолетние 
преступники «выигрывают» от снисходитель-
ного отношения к ним и им предоставляется 
слишком много прав. В 80-х годах прошлого 
века к власти пришла консервативная админи-
страция президента Р. Рейгана, которая начала 
проводить жесткую политику, направленную 



POLİS AKADEMİYASININ ELMİ XƏBƏRLƏRİ / № 4 (24), 2019

119

на подавление преступности. Законы, скон-
центрированные на поддержании порядка и 
обеспечении благополучия общества вытес-
нили общественную заботу о благополучии 
несовершеннолетних правонарушителей. 
Данный факт свидетельствует о переориен-
тации ювенальной юстиции США в каратель-
ную модель правосудия и реабилитации пра-
вонарушителей [5, с. 48-55].

Существенные изменения в функциониро-
вании системы ювенальной юстиции прои-
зошли и на территории бывшего (дореволю-
ционного) Российского государства. После 
октябрьской революции автономная россий-
ская ювенальная юстиция перестала суще-
ствовать –согласно Декрета СНК РСФСР 
от 14.01.1918 г. она была заменена на иную 
систему, которая, по мнению ее создателей, 
мыслилась более гуманной, более приспосо-
бленной к обращению с детьми и подростка-
ми. Действие данного Декрета впоследствии 
было распространено и на Украину [9, с. 23]. 
Предписывалось, что дела о несовершенно-
летних обоего пола до 17 лет, замеченных в 
деяниях общественно опасных, подлежат рас-
смотрению комиссией по делам несовершен-
нолетних. С учетом характера совершенного 
деяния комиссия или освобождала ребенка, 
или направляла его в один из приютов Народ-
ного комиссариата общественного призрения. 
Учитывая тяжелые условия жизни в стране в 
опасный переходный период и обязанность 
государства оберегать детей, Постановлением 
СНК РСФСР от 04.01.1919 г. был учрежден 
Совет защиты детей, которому были предо-
ставлены полномочия издавать обязательные 
постановления, касающиеся охраны здоровье 
детей и т. д.

На смену Декрету 1918 года в марте 1920 
года СНК РСФСР утвердил новый Декрет «О 
делах несовершеннолетних, обвиняемых в 
общественно опасных деяниях». В частности 
новые правила допускали передачу дел несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
народный суд, если комиссия по делам несо-
вершеннолетних установила невозможность 
применить к ним медико-педагогические ме-
роприятия. Это свидетельствовало о возвра-

щении некоторых дореволюционных правил 
ювенальной юстиции. Однако последний 
правовой акт не ставил цель восстановления 
автономной ювенальной юстиции. Наоборот, 
он сохранял юрисдикцию комиссий по делам 
несовершеннолетних, которые просущество-
вали до 1935 года. Судебное вмешательство 
осуществлялось только в случаях совершения 
несовершеннолетними тяжких преступлений. 
Эти дела были отнесены к компетенции об-
щих народных судов, где организовывались 
специальные составы судей. Исследователи 
отмечают несколько большую либеральность 
украинского советского законодательства 
по сравнению с российским. В частности, 
21.06.1921 г. Постановлением 1920 года были 
внесены изменения (которые действовали 
только в УССР), согласно которым все дела 
о преступных деяниях несовершеннолетних 
были подведомственны комиссиям по делам 
несовершеннолетних. Исключение составля-
ли только дела лиц, достигших 17 лет, в слу-
чае совершения ими бандитизма [14, с. 15-16]. 
Кроме того, Постановлением Всеукраинского 
Центрального Исполнительного Комитета от 
04.01.1922 г. устанавливалось: «к лицам, не 
достигшим совершеннолетия, арест, как спо-
соб административного и дисциплинарного 
взыскания, не накладывать». В марте 1931 
года ЦИК и СНК УССР приняли Постановле-
ние «О комиссиях по делам несовершенно-
летних».

Примером карательной переориентации 
советской системы ювенальной юстиции 
стало Постановление ЦИК и СНК СССР от 
07.04.1935 г. «О мерах борьбы с преступно-
стью среди несовершеннолетних». Как и во 
многих случаях, основные изменения юве-
нальной политики, касающиеся основ уголов-
ной и уголовно-процессуальной практики в 
отношении несовершеннолетних, в конечном 
итоге обусловливали все прочие организаци-
онно-правовые, в том числе и административ-
ные аспекты ювенальной юстиции того време-
ни. Постановлением от 07.04.1935 г. возраст 
уголовной ответственности по значительной 
части составов преступлений был снижен 
до 12 лет. Восстанавливался принцип при-
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менения к несовершеннолетним всех видов 
наказаний. Во исполнение директивы ЦИК 
и СНК СССР 1935 года, «чтобы скорее лик-
видировать преступность среди несовершен-
нолетних» на территории украинских земель 
ЦИК и СНК УССР 09.04.1935 г. приняли ана-
логичное Постановление «О мерах борьбы с 
преступностью среди несовершеннолетних». 
В мая 1935 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
приняли постановление «О борьбе с детской 
беспризорностью и безнадзорностью». Нали-
чие этого негативного социального явления в 
стране объяснялось плохой работой местных 
советских органов, партийных органов и об-
щественности. Документ содержал меры по 
улучшению состояния детских домов и ко-
лоний; предупреждения детской беспризор-
ности; организации борьбы с хулиганством 
детей на улицах; усиления ответственности 
родителей и борьбы с правонарушениями 
малолетних. В частности, ликвидировались 
комиссии по делам несовершеннолетних; от-
ветственность за своевременное устройство 
и обеспечение детей-сирот возлагалась на 
председателей соответствующих городских и 
сельских советов; усиливалась роль милиции 
в противодействии фактам детской беспри-
зорности и безнадзорности; предоставлялось 
право органам милиции штрафовать родите-
лей в административном порядке за«шало-
сти» и уличное хулиганство детей; внедря-
лась цензура детской литературы и фильмов 
со стороны соответствующих органов куль-
турно-просветительской работы и органов 
печати. Во исполнение этой союзной Дирек-
тивы 1935 года ЦИК и СНК УССР приняли 
Постановление от 04.08.1935 г. «Об измене-
ниях в законодательстве УССР в связи с ме-
рамипо ликвидации детской беспризорности 
и безнадзорности», согласно которогоиз норм 
Устава о судоустройстве УССР исключалось 
упоминание о комиссиях по делам несовер-
шеннолетних. Устанавливался минимальный 
возраст для применения «судебно-исправи-
тельных мер социальной обороны» (имеется 
в виду меры уголовного наказания) – с 14 лет 
(в УК УССР 1927 года), а также для приме-
нения мер административного воздействия 

(за нарушение обязательных постановлений 
и за малозначительные нарушения) – с 12 лет 
(Административный кодекс УССР 1927 года). 
За«шалости» и уличное хулиганство, совер-
шенные детьми в возрасте до 12 лет, началь-
ники городской и районной милиции имели 
право налагать штраф на их родителей. В 40-х 
годах ХХ в. в составе НКВД были созданы 
подразделения по борьбе с детской беспри-
зорностью, а в 50-х годах – детские комнаты 
милиции (в структуре подразделений уголов-
ного розыска).

УК УССР 1960 года, действовавший в 
Украине до сентября 2001 года, вернул две 
возрастные границы уголовной ответственно-
сти – общий возраст (16 лет) и сниженный (14 
лет). Тем не менее, Н. М. Крестовская с сожа-
лением отмечает, что данный Кодексна долгое 
время сохранил старую карательную парадиг-
му уголовной ответственности несовершен-
нолетних, в соответствии с которой к данной 
категории лиц применялись те же наказания, 
что и к взрослым (единственно – со смягчени-
ем условий их назначения и отбывания) [9, с. 
23-25]. В самом конце 1961 года в УССР были 
восстановлены комиссии по делам несовер-
шеннолетних (фактически начали работать с 
1962 года). В 1968 году Указом Президиума 
Верховного Совета УССР было утверждено 
обновленное Положение о комиссии по делам 
несовершеннолетних, которое (с некоторы-
ми изменениями) просуществовало до 1994 
года (захватив даже несколько первых лет 
независимости Украины). Следует отметить, 
что этот коллегиальный орган имел опреде-
ленные административные полномочия, ко-
торые позволяли ему влиять на решение как 
общих, так и индивидуальных вопросов за-
щиты прав детей в различных правоотноше-
ниях (семейных, образовательных, трудовых 
и т.д.). Дополнительно, с целью повышения 
роли общественности в воспитании несовер-
шеннолетних, совершивших правонаруше-
ния, в августе 1967 года был учрежден ин-
ститут общественных воспитателей. Кслову, 
Положение об общественных воспитателях (с 
определенными изменениями) действует до 
настоящего времени, но указанный институт 
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сейчас фактически не действует. В 1996 году 
совместным приказом Председателя Верхов-
ного Суда Украины и Министра образования 
Украины № 113/113814 было утверждено По-
ложение «О судебных воспитателях». Впро-
чем, содержание и этого института не было 
воплощено в жизнь [15].

С учетом вышеизложенного, вниманию на-
учного сообщества мы предлагаем следующие 
выводы, призванные подчеркнуть значение 
административно-правового регулирования 
для развития и функционирования института 
ювенальной юстиции в системе обеспечения 
прав детей.

1. Отправным моментом начала истории 
ювенальной юстиции как социально-правово-
го института в мировом масштабе мы считаем 
период создания первых ювенальных судов в 
Австралии (1890 год), Канаде (1894 год), США 
(1899 год). С этого времени в процессе сосу-
ществования уголовного судопроизводства и 
ювенальной юстиции как института обеспе-
чения прав детей, подлежащих реабилитации 
происходит вычленение нового предмета (со-
циального, организационного, профилакти-
ческого), который становится объектом регу-
лирования не только уголовного, но и других 
отраслей права, в частности административ-
ного (в нашем современном представлении).

2. Процессу эволюции ювенальной юсти-
ции свойственны такие черты как:

- ассимиляция (заимствование страна-
ми или сообществом положительных идей и 
апробированных в других странах институци-
онально-правовых моделей функционирова-
ния ювенальной юстиции);

- интегрированность (создание взаимосвя-
зей между институтом правосудия, государ-
ственным администрированием и институтом 
общественности; взаимопроникновение ад-
министративно-правовых отношений в про-
цесс правосудия для несовершеннолетних и 
ресоциализации последних);

- цикличность (изменение действующих 
парадигм ювенальной юстиции в стране под 
влиянием социально-политических факторов 
(может иметь как негативные, так и позитив-
ные тенденции), что обусловливает измене-

ния законодательства. Следуетподчеркнуть, 
что с развитием системы правового регули-
рования административное право становится 
консолидирующим элементом государствен-
ной стратегии внедрения и развития новой 
парадигмы);

3. Исторический опыт развития института 
ювенальной системы на украинских землях, 
по нашему мнению, начинается с иницииро-
вания специализации суда для малолетних в 
г. Киеве (1913 год) и включает следующие пе-
риоды:

- дореволюционная эпоха начала ХХ в. 
(1913-1918 годы) – включает образование 
ювенальных (детских) судов в украинских 
городах Киеве, Харькове, Одессе, Екатери-
нославе (Днепре), Николаеве. Администра-
тивно-правовой аспект этого периода вклю-
чал такие элементы как разработка проекта 
организации ювенального суда и положения 
о его введении, организация деятельности 
этих судов со стороны Министерства юсти-
ции; организация деятельности исправитель-
ных учреждений для несовершеннолетних; 
выполнение контрольно-надзорных функций 
«детских» судов за деятельностью названных 
учреждений;

- послереволюционный советскийпериод 
(1918-1935 годы) – ликвидация ювенальных 
(детских) судов; образование комиссий по 
делам несовершеннолетних (административ-
ный коллегиальный орган); администрирова-
ние(управление) работою приютов для детей, 
обеспечением прав и благополучия детей в 
трудные переходные времена; обеспечение 
реализации назначенных народными судами 
медико-педагогических мер для несовершен-
нолетних преступников;

- средний советский («карательно-цен-
тристский») период (1935-1960 годы) – лик-
видация комиссий по делам несовершенно-
летних; усиление карательного воздействия 
на несовершеннолетних правонарушителей; 
усиление административно-правовых пре-
вентивных (по сути – принудительных) мер 
милиции в сфере противодействия детской 
беспризорности и ювенальной деликтности; 
введение административной ответственно-
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сти родителей за ненадлежащий присмотр за 
поведением детей; создание в составе НКВД 
специализированных подразделений по борь-
бе с детской беспризорностью, безнадзорно-
стью и преступлениями и т.п.;

- поздний советский («административ-
но-центристский») период (1960-1990 года) 
– восстановление комиссий по делам несо-
вершеннолетних; введение института обще-
ственных воспитателей;

- ранний (постсоветский) период украин-
ской самостоятельности (1991-2011 годы) 
– постепенное реформирование социально-
го обеспечения и охраны детства в Украине; 
установление исключительной компетенции 
суда относительно рассмотрения дел об ад-
министративных и прочих правонарушениях, 
совершенных несовершеннолетними; право-
вое обеспечение системы органов и служб по 
делам детей и специальных учреждений для 
детей и т.д.;

- современный украинскийпериод (с 2011 
года - по настоящее время) – принятие Кон-

цепции развития уголовной юстиции отно-
сительно несовершеннолетних в Украине, 
Национальной стратегии реформирования 
системы юстиции в отношении детей; созда-
ние подразделений (секторов) ювенальной 
пробации; реформирование в составе Нацио-
нальной полиции подразделений ювенальной 
превенции.

4. Несмотря на то, что во время советской-
эпохи правоотношения в сфере ювенальной 
юстиции были основаны на общесоюзном 
советском законодательстве,нормативно-пра-
вовые акты Украинской ССР в вопросах обе-
спечения прав и интересов детей отличались 
бóльшей либеральностью.

5. Изменения парадигм ювенальной юсти-
ции и особенности институционально-право-
вой системы в этой сфере в советское время 
повлияли на процесс формирования нацио-
нальной модели и обусловили имеющиеся 
проблемы функционирования института юве-
нальной юстиции в современной (суверен-
ной) Украине.
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Nikolay Veselov

MÜASİR İNZİBATİ-HÜQUQİ TƏNZİMLƏMƏ KONTEKSTİNDƏ YUVENAL 
ƏDLİYYƏNİN YARANMA TARİXİNƏ BAXIŞ

Annotasiya

Məqalə yuvenal ədliyyə institutunun tarixi formalaşmasına həsr edilmişdir. ABŞ, İngiltərə, Rusiya, 
SSRİ və bir sıra digər ölkələrin nümunələrindən (əsas aspektlərdən) istifadə edərək yetkinlik yaşına 
çatmayanlarla  bağlı ədalət mühakiməsinin dünya miqyasında təkamül yolları öyrənilir. Ukrayna 
ərazilərində yuvenal ədliyyənin inkişaf tarixinə xüsusi diqqət yetirilir. Digər oxşar tədqiqatlardan 
fərqli olaraq, məqalədə inzibati-hüquqi kontekstə malik tarixi faktlara və hüquqi aktlara diqqət 
yetirilir.

Nikolay Veselov

THE VIEW ON THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF JUVENILE JUSTICE IN 
THE CONTEXT OF MODERN ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION

Summary

The article is devoted to the historical formation of the institution of juvenile justice. The ways of 
evolution of juvenile justice on a global scale are studied, using the example of the USA, England, 
Russia, the USSR and some other countries (main aspects). Particular attention is paid to the history 
of the development of juvenile justice in Ukrainian territories. Unlike other similar studies, the article 
focuses on historical facts and legal acts that have an administrative-legal context (in the modern 
sense of this category).

Rəyçi: h.ü.f.d., dos. R.Nəcəfquliyev
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