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AAllii  MMəəhhkkəəmməənniinn  PPlleennuummuu  0044..0033..22001111  
      

4 mart 2011-ci  ildə Ramiz Rzayevin sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikası 
Ali Məhkəməsinin növbəti Plenumu keçirilmişdir. 

   
 
Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev 

Plenum iclasını açaraq bildirmişdir ki, mənəvi 
dəyərlərə böyük zərbə vuran, qloballaşan 
dünyada bəşəriyyətin ümumi bəlasına çevrilən 
narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin  
qanunsuz dövriyyəsi və narkomanlıqla  
mübarizə sahəsində  ölkəmizdə  dövlət 
siyasətinin strateji  istiqamətləri müəyyən 
olunmuş,  bu məqsədlə bir sıra təşkilati-hüquqi  
və  əməli  tədbirlər həyata keçirilmişdir. Ulu 
öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1996-cı 
ildən narkomanlığa və narkotik vasitələrin 
qanunsuz dövriyyəsinə qarşı  mübarizə üzrə  
Dövlət Komissiyası yaradılmış, bu ağrılı bəlaya 
qarşı mübarizə ümumdövlət  vəzifəsi hesab 
edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin 28 iyun  2005-ci il tarixli 
Fərmanı ilə “Narkotik vasitələrin, psixotrop 
maddələrin və ya onların prekursorlarının 
dövriyyəsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu və digər  hüquqi 
aktlar qəbul edilmişdir. Bu məqsədlə 2007-
2012-cü illər üçün yeni “Proqram” təsdiq 
edilmişdir. 

Plenumda  “Narkotik vasitələrin, 
psixotrop maddələrin və ya onların 
prekursorlarının qanunsuz dövrüyyəsinə dair 
cinayət işləri üzrə məhkəmə təcrübəsi 
haqqında” məsələ respublika hüquq-mühafizə 

orqanları rəhbərlərinin iştirakı ilə geniş 
müzakirə edilmiş, təhlillər aparılmışdır. 

Müəyyən edilmişdir ki, narkotik 
vasitələrin və  psixotrop maddələrin  qanunsuz 
dövriyyəsi ilə bağlı işlərin baxılma keyfiyyəti 
əvvəlki illərə nisbətən xeyli yaxşılaşsa da, bu 
bəlaya qarşı  mübarizə sahəsində müəyyən 
çatışmazlıqlar olduğu,   bəzi birinci instansiya 
məhkəmələri tərəfindən cinayət işlərinə 
baxılarkən müəyyən xarakterli nöqsanlara  yol 
verildiyi göstərilmişdir. 

Plenum narkotik vasitələrin və 
psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə 
bağlı cinayət işləri üzrə  qanunvericiliyin 
məhkəmələr tərəfindən düzgün və eyni cür 
tətbiq olunmasını, vahid məhkəmə təcrübəsinin 
formalaşdırılmasını təmin etmək üçün müvafiq 
qərar qəbul etmişdir.  

Plenumda konkret cinayət və mülki 
işlərə də baxılmışdır. 

Plenum  müzakirə olunan məsələ və 
baxılmış işlər barədə müvafiq qərarlar qəbul 
etmişdir.  

Plenumun işində  Məhkəmə-Hüquq 
Şurasının sədri, Ədliyyə naziri Fikrət 
Məmmədov, Baş Prokuror Zakir Qaralov, 
Daxili İşlər naziri Ramil Usubov və Prezident 
Administrasiyası Hüquq-Mühafizə Orqanları 
ilə İş Şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov  iştirak 
etmişlər. 
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Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun 

 
Q Ə R A R I 

 
  
Bakı şəhəri         “04” mart 2011-ci il 

 
 

Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və ya 
onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə dair 

cinayət işləri üzrə məhkəmə təcrübəsi 
 

H A Q Q I N D A 

 

Bu gün bəşəriyyəti düşündürən, cəmiyyətin ciddi bəlasına çevrilən, insan  cəmiyyətinin mənəvi və 
əxlaqi dəyərlərinə böyük zərbə vuran  narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi və narkomanlıq ən ağrılı 
problemlərdən biridir. 

Azərbaycan Respublikası narkotiklərin qanunsuz dövriyəsinə qarşı mübarizəni tənzimləyən 
beynəlxalq hüquq normalarını tam, hərtərəfli və sistemli şəkildə əks etdirən Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Konvensiyalarına, o cümlədən 1972-ci il protokolu ilə edilmiş düzəlişlərlə “Narkotik 
vasitələrə dair 1961-ci il Vahid Konvensiyasına”, “Psixotrop maddələr haqqında” 1971-ci il 
Konvensiyasına və “Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə 
haqqında” 1988-ci il Konvensiyasına qoşulmaqla  bu cinayətlərə qarşı mübarizədə  öz üzərinə mühüm 
vəzifələr götürmüşdür. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 iyun 2007-ci il tarixli 2271 saylı sərəncamı ilə 
“Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi və 
narkomanlığın yayılması ilə mübarizə üzrə 2007-2012-ci illər üçün Proqram” təsdiq edilmişdir. 

Proqramda tövsiyə olunan tədbirlərin icrası ilə əlaqədar son beş ildə respublika üzrə bu 
kateqoriyalı işlərlə bağlı cinayətkarlığın dinamikasına dair məhkəmə statistikası təhlil edilmiş, bu 
sahədə qanunvericiliyin məhkəmələr tərəfindən  düzgün  və eyni cür tətbiq olunmasına köməklik 
göstərmək və belə cinayətlərin törədilməsini doğuran səbəb və şəraitin müəyyən edilməsi üçün narkotik 
vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar 
respublikanın məhkəmələri tərəfindən 2009-cu ildə baxılmış cinayət işləri üzrə məhkəmə təcrübəsi 
öyrənilərək ümumiləşdirilmişdir.  

İşlərin öyrənilməsi göstərir ki, məhkəmələr tərəfindən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin 
və  onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı cinayət  işlərinə baxılarkən qanunvericiliyin 
tələblərinə əsasən düzgün əməl edilmişdir. 

Bununla yanaşı Plenum qeyd edir ki, bəzi məhkəmələr bu qəbildən olan işlərə baxarkən maddi və 
prosessual hüquq normaları düzgün tətbiq edilməmiş, bir sıra hallarda bu cinayətlərin bütün 
iştirakçılarının müəyyən olunmasına, narkotik vasitələrin əldə edilmə mənbəyinin aşkar edilməsinə 
kifayət qədər diqqət yetirilməmiş, təqsirləndirilən şəxslərin əməllərinin hüquqi tövsifində və cəza təyini 
məsələlərində səhvlərə yol verilmiş, bu növ cinayətlərin törədilməsinə imkan verən səbəb və şəraitin 
aşkar edilməsinə və qarşısının alınmasına lazımı səviyyədə səy göstərilməmişdir. 
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Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi ilə 
bağlı cinayət işləri üzrə qanunvericiliyin  məhkəmələr tərəfindən düzgün  və eyni cür tətbiq olunmasını, 
vahid  məhkəmə təcrübəsinin formalaşdırılmasını  təmin  etmək məqsədi ilə  Azərbaycan Respublikası 
Ali Məhkəməsinin Plenumu Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 131-ci, “Məhkəmələr və 
hakimlər haqqında” Qanunun 79 və 80-cı maddələrini rəhbər tutaraq 

 

QƏRARA  ALIR: 

 

1. Məhkəmələrin diqqəti narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının 
qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizəyə yönəldilən qanunların düzgün tətbiq edilməsi, bu barədə 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Konvensiyalarının tələblərindən irəli gələn müddəalarına  ciddi əməl 
olunması, işin bütün hallarının tam, hərtərəfli və obyektiv araşdırılması sahəsində fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi zəruriliyinə cəlb edilsin. 

2. Məhkəmələrə izah olunsun ki, belə işlərə baxılarkan “Narkotik vasitələrin, psixotrop 
maddələrin və onların prekursorlarının dövriyyəsi haqqında”  28 iyun 2005-ci il tarixli Azərbaycan 
Respublikası Qanununun (bundan sonra Qanun) 1-ci maddəsində şərh verilmiş  anlayışlara dair 
müddəalar tətbiq edilsin. 

3. Şəxsin Azərbaycan Respublikası CM-in 234-240-cı maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb 
edilməsi və təqsirli bilinməsi məsələsi həll edilərkən maddələrin narkotik vasitə, psixotrop maddə, 
prekursor, güclü təsir edən və ya zəhərli maddə olduğunun, onların tibb məqsədləri üçün istifadəyə 
yararlı olub-olmamasını, bitkilərin narkotik xassəli bitkilər olmasının aydınlaşdırılması üçün xüsusi 
biliklər tələb edildiyindən həmin məsələlər üzrə müvafiq ekspertizanın keçirilməsi zəruridir. Maddənin 
məhz narkotik vasitə və ya yuxarıda göstərilən hər hansı maddə olması, onun miqdarı, bitkinin isə 
narkotik xassəli olması dəqiq müəyyən edilmədikdə (bu barədə ekspert rəyi olmadıqda) şəxs bunlar 
barədə yalnız ehtimallar əsasında yuxarıda göstərilən maddələrlə cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna 
bilməz. 

4. Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz əldə edilməsi 
anlayışının şərhi Qanunun 1.0.9-cu maddəsində verilmişdir. Qanunun həmin maddəsinin mənasına görə, 
o cümlədən narkotik vasitələrin satın alınması, başqa əmlakla və əşya ilə dəyişdirilməsi, borc və ya 
bəxşiş kimi alınması, borc əvəzinə qəbul edilməsi, tapılmış narkotik vasitənin mənimsənilməsi, yabanı 
çətənə bitkisinin, xaş-xaşın və ya onların müəyyən hissələrinin,  eləcə də məhsul  yığımı başa çatdıqdan 
sonra mühafizə olunmayan əkin sahələrindən tərkibində narkotik vasitələr olan bitkilərin yığılması 
hərəkətləri də başa düşülməlidir. 

Törədilmiş cinayət əməlinin CM-in 234.1-ci maddəsi ilə tövsif olunması yalnız təqsirkarın bu 
cinayətin predmetini şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda əldə etməsi və saxlaması müəyyən  
edildikdə mümkündür. Qanunun  21.1-ci maddəsinə görə  narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin 
şəxsi istehlak üçün nəzərdə tutulan miqdarı  şəxsi istehlak üçün mümkün hər bir narkotik vasitənin və ya 
psixotrop maddənin ayrı-ayrılıqda birdəfəlik istehlak həcminə əsasən müəyyən edilir. Şəxsi istehlak 
üçün nəzərdə tutulan narkotik vasitələrin  və psixotrop maddələrin miqdarı onların təmiz və qarışıq 
vəziyyətində ayrılıqda müəyyən olunur. 

Narkotik vasitələrin və psixotrop  maddələrin şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarı “Şəxsin 
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və   psixotrop maddələrin 
miqdarına, habelə külli miqdarına görə siyahısının təsdiq edilməsi haqqında” 28 iyun 2005-ci il tarixli 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən olunmuşdur. 

5. Qanunun 1.0.10-cu maddəsində narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz 
saxlanması anlayışının şərhi verilmişdir. Həmin maddənin mənasına görə narkotik vasitələrin və 
psixotrop maddələri saxlama, bu maddələrin saxlanılmasının yerindən və müddətindən asılı olmayaraq, 
onlara qanunsuz surətdə faktiki malik olma deməkdir.  
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Təqsirli şəxsin narkotik vasitələri öz ixtiyarında (məsələn, üstündə, gizli saxlanc yerlərində, 
binalarda və s.) saxlaması ilə əlaqədar olan hər hansı qəsdən edilən hərəkətləri saxlama kimi başa 
düşülməlidir.  

Narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri qanunsuz olaraq başqa şəxsdən əmanət kimi 
saxlamaq üçün qəbul etmiş şəxs də bu maddələri saxlamağa görə məsuliyyət daşımalıdır. 

6. Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz daşınması və ya göndərilməsi anlayışı 
Qanunun 1.0.8-ci maddəsində şərh edilmişdir.  

Qanunun mənasına görə narkotik vasitənin, psixotrop maddənin və prekursorların şəxsin özündə 
nəqliyyat vasitələri ilə və ya belə vasitələrdən istifadə etməməklə yerinin dəyişdirilməsi onların 
daşınması kimi, belə maddələrin poçtla, baqajla, həmin maddələrdən xəbəri olmayan şəxsin vasitəsi ilə 
bu maddələrin yerinin dəyişdirilməsi onların göndərilməsi kimi qiymətləndirilməlidir.  

Bu cinayətin subyekti təkcə narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin sahibi və ya onları 
müvəqqəti saxlayan şəxs deyil, həm də digər şəxslər ola bilərlər.  

Narkotik vasitələrin və  psixotrop maddələrin qanunsuz olaraq Azərbaycan Respublikasının 
gömrük sərhədlərindən daşınmaqla və ya göndərməklə keçirilməsinin həm də qaçaqmalçılıq cinayətinin 
tərkibini yaratdığı  müəyyən edildikdə, təqsirkarın əməli cinayətlərin məcmusu qaydasında, yəni həm 
narkotik vasitələri və psixotrop maddələri qanunsuz daşımağa və ya göndərməyə görə və həm də 
qaçaqmalçılığa görə tövsif olunmalıdır.   

7. Məhkəmələrin diqqətinə çatdırılsın ki, “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların 
prekursorlarının dövriyyəsi haqqında” 28 iyun  2005-ci il  tarixli Qanunda narkotik vasitələrin emalı və 
istehsal edilməsi anlayışlarına ayrıca şərh verilməmiş, onların emalı və istehsalı ilə bağlı hərəkətlər 
narkotik vasitələrin hazırlanması anlayışına daxil edilmişdir. 

Bununla əlaqədar məhkəmələrə izah olunsun ki, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin 
qanunsuz hazırlanması dedikdə – həyata keçirilməsi üsulundan asılı olmayaraq Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydaları pozmaqla narkotik tərkibli bitkilərdən, 
dərmanlardan, kimyəvi və digər maddələrdən istehlaka yarayan və ya yaramayan narkotik vasitələrin və 
psixotrop maddələrin alınmasına (bilavasitə hazırlanmasına) qəsdən yönəlmiş hərəkətlər, belə 
maddələrin istehsalı dedikdə, onların davamlı şəkildə qanunsuz hazırlanmasına qəsdən yönəlmiş 
hərəkətlər (xüsusi avadanlıqlardan istifadə etməklə, belə maddələrin bu məqsədlər üçün nəzərdə 
tutulmuş istehsalat sahəsində və qablaşdırılmış şəkildə hazırlanması), bu maddələrin emalı dedikdə isə 
onların saflaşdırılmasına və ya bir narkotik vasitənin, yaxud psixotrop maddənin digər narkotik vasitəyə 
və ya psixotrop maddəyə çevrilməsi yolu ilə  narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin alınmasına, 
yaxud onların təsirinin gücləndirilməsinə qəsdən yönəldilmiş hərəkətlər  başa düşülməlidir. 

Xaşxaş bitkisinin qozalarından südə bənzər şirənin alınması da narkotik vasitələri qanunsuz 
hazırlama hesab olunur. 

Şəxsə narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri qanunsuz hazırlamağa və ya emal etməyə görə 
ittiham irəli sürülərkən hazırlanmış və ya emal olunmuş narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin 
siyahısına daxil edilib-edilməməsi, onun istehlak və istifadə üçün hazır olub-olmaması, kənar 
qatışıqlardan təmizləndikdən sonra preparatda narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin hansı 
qatılıqda olması müəyyənləşdirilməlidir. 

8. Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz satılması anlayışına Qanunun 1.0.11-ci 
maddəsində şərh verilmişdir. 

Məhkəmələrə izah edilsin ki, həmin Qanunda şəxsi maraq dedikdə şəxsin özünün və ya 
yaxınlarının maddi xarakterli müəyyən öhdəliklərdən azad olunmasına nail olunması, yaxud qeyri-
əmlak xarakterli mənfəət əldə etmə başa düşülür. Narkotik vasitələri əldə edən üçün vasitəçilik edib 
narkotik vasitə almış şəxsin bunu edərkən özünün də narkotiki istehlak etmək məqsədi olması halı şəxsi 
maraq kimi qiymətləndirilə bilməz. 
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9. Azərbaycan Respublikası CM-in 234.2-ci maddəsinin dispozisiyasına görə narkotik vasitələri 
və ya psixotrop maddələri təkcə satma deyil, həm də bu maddələri satış məqsədi ilə qanunsuz olaraq 
əldə etmə, və ya saxlama, hazırlama, istehsal etmə, emal etmə, daşıma, göndərmə həmin maddə ilə 
cinayət məsuliyyətini yaratdığı üçün yuxarıda göstərilən hərəkətlərin həmin maddələrin satış məqsədi ilə 
edilməsinin müəyyən olunması bu qəbildən olan işlərin düzgün həlli üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Təqsirkarın  narkotik vasitələri satmaq niyyətində olması müəyyən edilərkən başqa sübutlarla və 
narkotik vasitələrin miqdarı ilə yanaşı, istehlakçı ilə əvvəlcədən razılıq əldə edilməsi, narkotik vasitənin 
çəkilib xırda bağlamalara bükülməsi, onların hazırlanması üçün avadanlığın olması və işin digər halları 
nəzərə alınmalıdır.  

10. Məhkəmələrə izah edilsin ki, CM-in 234.3-cü maddəsinin dispozisiyasına əsasən, 
prekursorları hazırlama, əldə etmə, saxlama, göndərmə və daşıma və ya satma hərəkətlərinə görə 
məsuliyyət yalnız o vaxt yaranır ki, bu hərəkətlər narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin 
qanunsuz hazırlanmasında və emalında həmin prekursorların istifadə edilməsi məqsədi ilə törədilsin. Bu 
səbəbdən də həmin hərəkətləri etmiş şəxsin məqsədi dəqiq müəyyən edilməlidir. Şəxsin yuxarıda 
göstərilən hərəkətləri digər məqsədlə etməsi müəyyən olunduqda və ya həmin maddədə göstərilən 
məqsədin olduğu sübuta yetirilmədikdə CM-in 234.3-cü maddəsi ilə məsuliyyət yaranmır. 

Məhkəmələrə eyni zamanda izah edilsin ki, CM-in 234.3-cü maddəsi ilə nəzərdə tutulan cinayətin 
tərkibinin yaranması üçün prekursorları hazırlamış, əldə etmiş, saxlamış, göndərmiş və ya daşımış 
şəxsin tamah niyyətinin və ya sair marağının olub-olmaması əhəmiyyət kəsb etmir. 

Bu maddə ilə əməlin tövsifi məsələləri ilə əlaqədar məhkəmələrə həm də izah edilsin ki, 
hazırladığı, əldə etdiyi, saxladığı, göndərdiyi və ya daşıdığı prekursorlardan istifadə etməklə şəxsin 
özünün satış məqsədi ilə narkotik vasitə və ya psixotrop maddələri hazırlaması və ya emal etməsi bu 
maddələrin miqdarından asılı olaraq CM-in müvafiq olaraq 234.2 və 234.4.3-cü maddələrinin tərkibi ilə 
əhatə olunduğundan həmin maddələrlə tövsif edilməli və belə əməllərin cinayətlərin məcmusu 
qaydasında əlavə olaraq CM-in 234.3-cü maddəsi ilə tövsif olunmasına ehtiyac yoxdur. 

Hazırladığı, əldə etdiyi, saxladığı, göndərdiyi və ya daşıdığı prekursorlardan istifadə etməklə 
şəxsin satış məqsədi olmadan narkotik vasitə və ya psixotrop maddə hazırlaması, istehsal etməsi və ya 
emal etməsi əməli yalnız CM-in 234.3-cü maddəsinin tərkibini yaradır və həmin əməlin cinayətlərin 
məcmusu qaydasında əlavə olaraq CM-in 234.1-ci maddəsi ilə tövsif edilməsinə ehtiyac yoxdur.            

11. Azərbaycan Respublikası CM-in 234.4-cü maddəsində əməlin tövsifedici əlamətləri kimi 
CM-in 234.2 və 234.3-cü maddələrində sadalanan əməllərin qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs 
tərəfindən və ya mütəşəkkil  dəstə tərəfindən törədilməsi, təkrar törədilməsi və külli miqdarda 
törədilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

 İzah edilsin ki, qeyd olunan cinayətin qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən 
törədilməsi bu cinayətdə birgə törətmək haqqında qabaqcadan razılaşmaqla iki və ya daha çox şəxsin 
birlikdə iştirak etməsi başa düşülməlidir. Cinayətin qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən 
törədilməsi anlayışının şərhi CM-in 34.2-ci maddəsində verilmişdir. 

 Həmin maddənin mənasına görə, CM-in 234.2 və 234.3-cü maddələri ilə nəzərdə tutulan 
cinayətlərin törədilməsinə yönəlmiş hərəkətlər edilənədək, cinayətin iştirakçıları arasında qabaqcadan 
əlbirlik olması, cinayətkar niyyətin həyata keçirilməsi üçün razılıq əldə edilməsi müəyyən edildikdə 
əməl qeyd olunan cinayətlərin qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədilməsi kimi 
qiymətləndirilməlidir. 

Qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən yuxarıda göstərilən cinayətin törədilməsi həm də o 
zaman yaranır ki, iştirakçılar arasında razılaşmaya əsasən həmin maddələrdə (CM-in 234.2 və 234.3-cü 
maddələrində) göstərilən hərəkətləri onlardan biri həyata keçirsin. Qabaqcadan razılaşmaya və vəzifə 
bölgüsünə əsasən cinayətin bilavasitə icraçısına kömək göstərməyə yönəldilmiş hərəkətlər etmiş şəxs də 
cinayətin icraçısı hesab edilir (birgə icraçılıq) və belə hallarda əməl CM-in 32-ci maddəsinə istinad 
edilmədən tövsif edilir. 
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Cinayətin gedişində cinayətə qoşulmaqla (cinayətin digər iştirakçıları ilə qabaqcadan cinayətin 
törədilməsi məqsədi ilə əlbir olmadan) cinayətdə iştirak etmiş və ya digər cinayət törətmiş şəxsin 
hərəkətləri cinayətin iştirakçıları (içraçıları) ilə qabaqcadan cinayət əlaqəsinə girməklə cinayəti əlbir 
olan qrup şəkildə törətməsi kimi qiymətləndirilməməli və həmin şəxs özünün törətdiyi konkret 
hərəkətlərə görə məsuliyyət daşımalıdır.      

Yalnız Azərbaycan Respublikası CM-in 234.2 və 234.3-cü maddələrində göstərilən hərəkətlərin 
qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədilməsinin CM-in 234.4.1-ci maddəsinin tərkibini 
yaratması nəzərə alınmaqla məhkəmələrə həm də izah edilsin ki, təqsirkar şəxsin narkotik vasitəni 
satanla və ya satış məqsədi olmadan əldə edənlə qabaqcadan əlbir olmasının dəqiq müəyyən edilməsi 
əməlin düzgün tövsifi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bununla əlaqədar məhkəmələr digər şəxsin 
xahişi ilə (sonuncu üçün) və ya birgə istifadə üçün təqsirkarın (vasitəçinin) narkotik vasitə və ya 
psixotrop maddə, yaxud prekursoru alması əməli qiymətləndirilərkən təqsirkarın bu hərəkətləri kimin 
mənafeyinə (həmin maddələri satanın və ya alanın) uyğun etdiyini, həmin maddələri satan şəxslə onların 
satışı barədə əvvəlcədən razılığa gəlib-gəlməməsini, özünün bu maddələrin satışından mənfəət əldə 
edib-etməməsini araşdırmalıdır. Belə razılığın və ya mənfəətin əldə edilməsi təsdiq edilmədiyi halda 
digər şəxsin xahişi ilə və ya sonuncu ilə birlikdə satış məqsədi olmadan narkotik vasitə almış təqsirkarın 
əməli narkotiki satanla qabaqcadan əlbir olma kimi deyil, habelə narkotik vasitə satma kimi deyil, satış 
məqsədi olmadan narkotik vasitə əldə etmə kimi qiymətləndirilməlidir.       

Prekursorları göndərən və ya satan təqsirkarla prekursorları alıb onları istifadə etməklə narkotik 
vasitə və psixotrop maddə hazırlayan, istehsal edən və ya emal edən şəxs arasında bu münasibətlər 
prekursorların göndərilməsi və satışı və ya narkotik vasitənin (psixotrop maddənin) hazırlanması, emalı, 
istehsalı məqsədi ilə qabaqcadan cinayət əlaqəsinə girmə kimi qiymətləndirilə bilməz. Belə olan halda 
prekursorları göndərən və ya satan şəxsin əməli CM-in 234.3-cü maddəsi ilə, prekursorları alıb onlardan 
istifadə etməklə narkotik vasitəni və ya psixotrop maddəni satış məqsədi ilə hazırlayan, emal və ya 
istehsal edən şəxsin əməli isə narkotik vasitənin və psixotrop maddənin miqdarından asılı olaraq CM-in 
234.2 və 234.4.3-cü maddəsi ilə tövsif edilməlidir.    

12. Təsvir olunan cinayət əməllərinin mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədilməsi bu dəstənin bütün 
iştirakçılarının, onların hər birinin narkotik vasitələrin və ya  prixotrop maddələrin, habelə 
prekursorların qanunsuz dövriyyəsində yerinə yetirdiyi roldan asılı olmayaraq, birgə icraçılar tərəfindən 
törədilməsini ehtiva edir. 

Dəstənin mütəşəkkil olması bir qrup şəxsin ediləcək cinayəti əvvəlcədən planlaşdırması, 
cinayətkar qəsdin həyata keçirilməsi üçün vasitələrin hazırlanması, cinayətin iştirakçılarının seçilməsi 
və dəstəyə cəlb edilməsi, dəstəyə cəlb olunanların arasında rolların bölünməsi, cinayətin gizlədilməsini 
təmin edən tədbirlərin görülməsi və sair əlamətlərlə xarakterizə oluna bilər. 

Cinayətin mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədilməsi məsələsi həll olunarkən CM-in 34.3-cü 
maddəsində nəzərdə tutulan əlamətlərin mövcudluğu nəzərə alınmalıdır. 

13. Azərbaycan Respublikası CM-in 234.2 və 234.3-cü maddələrində nəzərdə tutulan əməllərin 
təkrar törədilməsi dedikdə onların hər hansı birinin iki dəfə və ya daha çox törədilməsi başa 
düşülməlidir. 

Əvvəlki cinayətə görə məhkumluq götürüldükdə, ödənildikdə və yaxud cinayət məsuliyyətinə 
cəlb etmə müddəti keçdikdə təkrarlıq əlaməti yaranmır. 

Məhkəmələr nəzərə almalıdırlar ki, şəxs narkotik vasitəni və ya psixotrop maddəni satış 
məqsədilə əldə edir və özündə saxlayırsa, belə maddə bir şəxsə və ya bir çox şəxsə satıla bilər. Əgər 
qeyd edilən maddə və ya onun bir hissəsi eyni vaxtda, yaxud da müxtəlif  vaxtlarda iki və ya daha çox 
şəxsə satılarsa, belə satma həmin maddələrin satış məqsədi ilə əldə edilib saxlanılması hərəkətləri ilə 
birlikdə vahid niyyətlə əhatə olunduğundan təkrar satma kimi deyil, belə maddənin satış məqsədi ilə 
əldə edilməsi (saxlanılması) və satılması əməli kimi (bir əməl) qiymətləndirilməli və satış məqsədi ilə 
əldə olunmuş narkotik vasitə, psixotrop maddənin miqdarından asılı olaraq CM-in 234.2 və ya 234.4.3-
cü maddəsi ilə tövsif edilməlidir. 
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Azərbaycan Respublikasının hazırda qüvvədə olan Cinayət Məcəlləsində narkotik vasitələri və ya 
psixotrop maddələri satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq təkrar əldə etmə və ya saxlama tövsifedici 
əlamət kimi nəzərdə tutulmamışdır. Buna görə də satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik 
vasitələri və ya psixotrop maddələri  şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda bir neçə dəfə əldə etmə 
və saxlama əməli CM-in 234.1-ci maddəsi ilə əhatə olunur və həmin maddə ilə tövsif olunmalı, satış 
məqsədi olmadan narkotik vasitələri və psixotrop maddələri şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda 
təkrar əldə etmə CM-in 61.1.1-ci maddəsinə əsasən cəzanı ağırlaşdıran hal kimi nəzərə alınır. 

Azərbaycan Respublikası CM-in 234.4.2-ci maddəsi ilə bu Məcəllənin 234.2 və 234.3-cü 
maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllərin təkrar törədilməsinə görə məsuliyyət müəyyən edildiyindən, 
əvvəllər Azərbaycan Respublikası CM-in 234.1-ci maddəsi ilə  nəzərdə tutulan cinayət törətmiş şəxs 
tərəfindən, həmin əməllərin hər hansı birinin törədilməsi CM-in 234.4.2-ci maddəsi ilə tövsif oluna 
bilməz. 

Məhkəmələrə həm də izah olunsun ki, prekursorlar hazırlamış, əldə etmiş, saxlamış, göndərmiş və 
ya daşımış  şəxsin sonradan həmin prekursorları istifadə etməklə ilk dəfə narkotik vasitə və ya psixotrop 
maddə hazırlaması, istehsal etməsi və ya emal etməsi hərəkətləri həmin cinayəti təkrar törətməsi kimi 
qiymətləndirilə bilməz (prekursorlar elə narkotik vasitə hazırlamaq, istehsal etmək və ya emal etmək 
məqsədi ilə hazırlanmış, əldə edilmiş, saxlanılmış, göndərilmiş və daşınmışdır). Azərbaycan 
Respublikası CM-in 234.3-cü maddəsində göstərilən hərəkətlərin bu maddədə qeyd olunan məqsədlə 
dəfələrlə edilməsi və ya ilk dəfə həmin hərəkətlər edilməsinə baxmayaraq, hazırlanmış, əldə edilmiş, 
saxlanılmış, göndərilmiş və daşınmış prekursorlar istifadə edilməklə dəfələrlə satış məqsədi ilə narkotik 
vasitə hazırlama, istehsal etmə və ya emal etmə CM-in 234.4.2-ci maddəsinin tərkibini (təkrarlıq) 
yaradır. 

Əvvəllər Azərbaycan Respublikası CM-in 234.2 və 234.3-cü maddələri ilə cinayət törətmiş 
təqsirkar tərəfindən təkrarən bu maddələrlə nəzərdə tutulan cinayət və ya CM-in 234.4.1-ci yaxud 
234.4.3-cü maddəsi nəzərdə tutulan cinayətlərin hər hansı biri törədildikdə, şəxsin hərəkətlərinin hamısı 
CM-in 234.4.2-ci maddəsi və ya CM-in 234.4.1, 234.4.2 yaxud 234.4.3-cü, 234.4.2-ci maddələri ilə 
tövsif edilməli, belə olan halda əməlin əlavə olaraq CM-in 234.2 və 234.3-cü maddələri ilə tövsif 
edilməsinə ehtiyac yoxdur (bu maddələrdə nəzərdə tutulan cinayətlər başqa ardıcıllıqla törədildikdə də 
əməllər yuxarıda göstərilən qaydada tövsif edilməlidir).    

14. Azərbaycan Respublikası CM-in 234.2 və 234.3-cü maddələrində nəzərdə  tutulan əməllərin 
külli miqdarda törədilib-törədilməməsi məsələsi Azərbaycan Respublikasının “Şəxsin cinayət 
məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və  psixotrop maddələrin miqdarına, 
habelə onların külli miqdarına görə siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında” 28 iyun 2005-ci il tarixli 
Qanunu ilə  müvafiq miqdarları özündə əks etdirən siyahılara uyğun (I və II siyahılar) olaraq həll 
olunmalıdır. 

Bir neçə növ narkotik vasitənin və ya psixotrop maddənin satış məqsədi ilə əldə edilməsi, 
saxlanılması, hazırlanması, istehsal edilməsi, emal edilməsi, daşınması və göndərilməsi müəyyən 
edildikdə, külli miqdar tövsifedici əlamətin olub-olmaması məsələsi həll edilərkən hər bir növ narkotik 
vasitənin miqdarı əsas götürülməli, hər hansı bir növ narkotikin miqdarı yuxarıda qeyd edilən 
siyahılarda külli miqdar kimi göstərilmiş miqdarı təşkil etdikdə əməl CM-in 234.4.3-cü maddəsi ilə 
tövsif edilməli, aşkar olunmuş narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin heç biri külli miqdar təşkil 
etmədikdə isə əməl (satış məqsədi ilə həmin maddələrin əldə edilməsi, saxlanılması və sair) CM-in 
234.2-ci maddəsi ilə tövsif edilməlidir. 

Aşkar edilmiş narkotiklərin bir növünün külli miqdar, digərinin isə külli miqdar təşkil etmədiyi 
hallarda əməl cinayətlərin məcmusu qaydasında Azərbaycan Respublikası CM-in 234.2 və 234.4.3-cü 
maddələri ilə deyil, yalnız CM-in 234.4.3-cü maddəsi ilə tövsif edilməlidir. 

Satış məqsədi olmadan narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin əldə edilməsi və 
saxlanılması cinayətinin tərkibinin mövcudluğu həll edilərkən də nəzərə alınmalıdır ki, CM-in 234.1-ci 
maddəsi ilə cinayət məsuliyyəti aşkar olunmuş narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin heç 
olmasa bir növünün miqdarı adı çəkilən siyahılarda bu növ üçün şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdar 
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daxil olmaqla yuxarı həddi göstərilmiş miqdardan çox olduqda yaranır. Aşkar edilmiş ayrı-ayrı növ 
narkotik vasitə, psixotrop maddələrin hər birinin miqdarı həmin siyahılarda göstərilənlərdən az olduqda 
isə belə məsuliyyət yaranmır (bir neçə növ narkotik vasitələrin miqdarlarının cəmi hər hansı növ maddə 
üçün həmin siyahılarda göstərilən miqdardan çox olduqda belə). Maddənin tərkibini bir necə növ 
narkotik vasitə (psixotrop maddə) təşkil etdikdə  də narkotik vasitənin (psixotrop maddənin) miqdarı 
yuxarıda göstərilən qaydada müəyyən edilməlidir. Maddənin tərkibində olan narkotik  vasitə sayılmayan 
maddələrin çəkisi isə nəzərə alınmamalıdır.       

Məhkəmələrə həm də izah olunsun ki, prekursorla CM-in 234.3-cü maddəsində göstərilən 
hərəkətlərin hansı hallarda “külli miqdarda” törədilmiş hesab edilməli olduğu qanunvericilikdə 
tənzimlənilmədiyindən prekursorun miqdarından asılı olmayaraq həmin prekursorlarla əlaqədar 
törədilmiş hərəkətlər CM-in 234.3-cü maddəsinin tərkibi ilə əhatə olunur.   

15. Məhkəmələrə izah olunsun ki, cəzaçəkmə müəssisələrində və ya istintaq təcridxanalarında 
saxlanılan şəxslər tərəfindən istehlak miqdarından artıq miqdarda narkotik vasitənin və psixotrop 
maddənin satış məqsədi olmadan əldə edilməsi və saxlanılması və ya bu maddələrin miqdarından asılı 
olmayaraq onların satış məqsədi ilə hazırlanması, saxlanılması və daşınması əməlləri müvafiq olaraq 
Azərbaycan Respublikası CM-in 234.1 və ya 234.2-ci, yaxud 234.4.3-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş 
cinayətlərin tərkibi ilə əhatə olunur, həmin maddələrlə tövsif edilməli və həmin əməllərin əlavə olaraq 
CM-in 317-2-ci maddəsi ilə tövsif olunmasına ehtiyac yoxdur. 

Cəzaçəkmə müəssisələrində və ya istintaq təcridxanalarında saxlanılan şəxslərə istehlak 
miqdarında və ondan az miqdarda narkotik vasitə və ya psixotrop maddənin satış məqsədi olmadan 
ötürülməsi və həmin şəxslər tərəfindən həmin miqdarda belə maddələr hazırlanması, saxlanılması, 
gəzdirilməsi əməlləri yalnız müvafiq olaraq  CM-in 317-1 və 317-2-ci maddələri ilə tövsif olunmalıdır. 

Cəzaçəkmə müəssisələrində və ya istintaq təcridxanalarında şəxslərə satış məqsədi olmadan 
istehlak miqdarından artıq miqdarda narkotik vasitə və ya psixotrop maddənin və satış məqsədi ilə 
həmin maddələrin hər hansı miqdarda ötürülməsi əməlləri isə cinayətlərin məcmusu qaydasında CM-in 
317-1-ci maddəsi və narkotik vasitənin və psixotrop maddənin ötürülməsi məqsədindən və miqdarından 
asılı olaraq CM-in 234.1 və ya 234.2-ci yaxud 234.4.3-cü maddələri ilə tövsif olunmalıdır. 

16. Məhkəmələr nəzərə almalıdırlar ki, Azərbaycan Respublikası CM-in 234.5-ci maddəsinin 
dispozisiyasına görə bu cinayətin subyekti həmin maddədə göstərilən qaydalara vəzifəsinə (vəzifəli 
şəxs) və ya rəsmi qaydada ona tapşırılmış işə görə riayət etməli olan şəxsdir. Qaydalara riayət edilməsi 
müvafiq xidməti təlimat, əmr və ya sərəncamla tapşırıla bilər. Belə qaydalara riayət etməli olmayan 
şəxslər həmin maddədə göstərilən hərəkətlərə görə məsuliyyətə cəlb edilə bilməzlər. 

Həmin maddədə nəzərdə tutulmuş cinayət qəsdən və ehtiyatsızlıqdan törədilə bilər. Bu cinayəti 
törətmiş şəxs vəzifəli şəxs olduqda və əməlində həm də qulluq mənafeyi əleyhinə olan cinayətlərin 
tərkibi müəyyən edildikdə təqsirkarın hərəkətləri cinayətlərin məcmusu qaydasında CM-in 234.5-ci və 
CM-in XXXIII fəslinin müvafiq maddələri ilə tövsif edilir. 

Məhkəmələrə izah olunsun ki, CM-in 234.5-ci maddəsində qeyd olunan predmetlərlə davranma 
qaydaları pozulduğu andan həmin cinayət başa çatmış hesab edilir və bunun üçün ictimai təhlükəli 
nəticələrin (narkotik vasitələrin oğurlanması, itirilməsi və sair) baş verməsi tələb olunmur. 

Əməlin həmin maddə ilə tövsif edilməsi məsələsi həll edilərkən qəsdən törədilən hərəkətlərin 
motivi (tamah məqsədinin və ya sair şəxsi marağın olmaması, yaxud hər hansı bir şəxsə rəhm 
göstərməklə törədilməsi)əhəmiyyət kəsb etmir. Eyni zamanda nəzərə alınmalıdır ki, qaydalara riayət 
etməli olan şəxs bu qaydaları narkotik vasitələri talama məqsədi ilə pozursa, onun əməli yalnız CM-in 
235-ci maddəsi ilə tam əhatə olunduğundan həmin maddə ilə tövsif edilməli, belə əməlin həm də CM-in 
234.5-ci maddəsi ilə tövsif olunmasına isə ehtiyac yoxdur.          

17. Məhkəmələrə izah edilsin ki, narkotik vasitələri, psixotrop maddələri və prekursorları talama 
dedikdə, bu maddələrin oğurluq, soyğunçuluq, quldurluq, dələduzluq, mənimsəmə və israf etmə yolu ilə 
talan edilməsi başa düşülməlidir. 

Narkotik tərkibli bitkilərin və onların hissələrinin bu bitkilərin təsərrüfat məqsədi ilə əkilib-
becərilməsi və mühafizə olunan ərazilərdən yığılması da talama kimi qiymətləndirilməlidir. 
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Tərkibində narkotik vasitələr olan bitkiləri və ya onların hissələrini bu bitkilərin təsərrüfat 
məqsədi ilə əkilmədiyi və mühafizə olunmayan ərazilərdən yığılması məqsədindən asılı olaraq CM-in 
234.1-ci yaxud da 234.2-ci maddələri ilə tövsif olunmalıdır. 

Törədilmiş əməlin CM-in 235-ci maddəsi ilə tövsif edilməsi üçün narkotik vasitələrin, psixotrop 
maddələrin və ya prekursorların dövlət və ya  ictimai, yaxud özəl müəssisələrə, idarələrə, təşkilatlara 
yaxud da bu maddələrə qanuni və ya qanunsuz olaraq  sahiblik edən ayrı-ayrı vətəndaşlara məxsus 
olması əhəmiyyət daşımır. 

 Narkotik vasitələri, psixotrop maddələri  və ya  prekursorları hədə-qorxu ilə tələb etmə dedikdə, 
zortətbiq etmə, yaxud özgənin əmlakını məhv etmə və ya zədələmə, habelə zərərçəkmiş şəxsin və ya 
onun yaxın qohumlarının şəxsiyyəti üzərində zor göstərmə, onların haqqında rüsvayedici məlumatları 
yayma və ya onların əmlakını tələf etmə hədəsi ilə adı çəkilən maddələri tələb etmə başa düşülməlidir. 

Narkotik vasitələri, psixotrop maddələri və prekursorları talama və ya hədə-qorxu ilə tələb 
etmənin sonradan həmin predmetləri satma məqsədi ilə  törədilməsi müəyyən olunarsa, onda 
təqsirləndirilənin əməli cinayətlərin məcmusu qaydasında, həm də CM-in müvafiq  maddələri ilə 
nəzərdə tutulan cinayətə hazırlıq kimi tövsif olunmalıdır. 

Cinayət Məcəlləsinin 235-ci maddəsi ilə tövsif etmə zamanı əməlin əlavə olaraq narkotik 
vasitələri qanunsuz əldə etmə kimi tövsif edilməsinə ehtiyac qalmır, çünki bu əməl adları çəkilən 
predmetləri talama və ya hədə-qorxu ilə tələb etmə anlayışı ilə tam əhatə olunur. 

Şərh olunan cinayətin predmetlərini talama və ya hədə-qorxu ilə tələb etmədən sonra bu 
predmetləri satış məqsədi ilə və ya bunsuz saxlama, emal etmə, daşıma və göndərmə mövcud olarsa, 
əməl  cinayətlərin məcmusu üzrə CM-in 235-ci və 234-cü maddələri ilə tövsif olunmalıdır. 

Təqsirkarın əvvəllər ancaq narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrini talaması üçün deyil, həm 
də CM-in 177-183-cü, 217, 227 və 232-ci maddələri ilə iki dəfə və ya  daha çox məhkum edilmiş şəxs 
tərəfindən yenidən narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri talama və ya hədə qorxu ilə tələb etmə 
əməli CM-in 235.4.4-cü maddəsi ilə cinayət məsuliyyəti yaradır. Bunun üçün əvvəlki məhkumluqlar 
qanunla müəyyən edilmiş qaydada ödənilməmiş və ya götürülməmiş olmalıdır. 

Banda tərəfindən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların oğurlanması 
cinayətlərin məcmusu ilə tövsif olunmalıdır.   

18. Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin qanunsuz istehlakı və istehlakına təhrik etmə 
anlayışlarına Qanunun 1.0.14 və 1.0.10-cu maddələrində şərh verilmişdir.  

Qanunun mənasına görə dilətutma, təklif etmə, məsləhət vermə, aldatma və  sair üsullarla narkotik 
vasitələrdən və psixotrop maddələrdən istifadə həvəsini yaratmağa yönəldilmiş hər hansı qəsdən edilmiş 
hərəkətlər Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz istehlakına təhrik etmə kimi başa 
düşülməlidir. 

Məhkəmələrə izah olunsun ki, təqsirkarın hərəkəti iki və ya daha çox şəxsdə narkotik vasitələrdən 
istifadə həvəsini yaratmağa yönəldilmişsə (bu təsdiq olunmuşsa), bu hərəkətin hər iki şəxs barəsində 
eyni vaxtda və yaxud da ayrı-ayrı vaxtlarda edilməsindən asılı olmayaraq, onun əməli CM-in 236.2.3-cü 
maddəsi ilə tövsif olunmalıdır. Belə hərəkətlər təkrar törədilən kimi qiymətləndirilə bilməz. 

Bu hərəkətlər o vaxt yetkinlik yaşına çatmayanlar barəsində edilmiş hesab olunur ki, həmin şəxsin 
yetkinlik yaşına çatmaması təqsirkar şəxsə məlum olsun. 

Narkotik vasitələrin və psixotrop  maddələrin istehlakına təhrik etmə törədilmə üsuluna görə 
zorakı və qeyri-zorakı formada ola bilər.  

Azərbaycan Respublikası CM-in 236.1-ci maddəsi yalnız qeyri-zorakı üsulları (məsələn, dilə 
tutma, vəd vermə, təklif etmə, məsləhət vermə  və s.) nəzərdə tutur. 

CM-in 236.2.4-cü maddəsinin nəzərdə tutduğu mənada zor dedikdə  zərərçəkmiş şəxsi narkotik 
vasitələrin və ya psixotrop maddələrin istehlakına təhrik etmək məqsədilə tətbiq olunan fiziki zor və ya 
belə zor tətbiq etmək hədəsi başa düşülməlidir. 
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Narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin istehlakına zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq 
etmək hədəsi ilə təhrik etmə nəticəsində zərərçəkmiş şəxsin narkomaniya və ya toksikomaniya ilə 
xəstələnməsi qəsdən sağlamlığa zərər vurma kimi qiymətləndirilə bilməz. 

Şərh olunan cinayətin xüsusi tövsifedici əlamətləri qismində CM-in 236.1 və 236.2-ci 
maddələrində təsvir olunan hərəkətlərin ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə və ya başqa ağır 
nəticələrə səbəb olması nəzərdə tutulur. 

Təqsirkarın CM-in 236.3-cü maddəsi ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün zərərçəkmiş 
şəxsin ölümünün məhz narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin istehlakına təhrik etmənin 
nəticəsi olması, yəni nəzərdən keçirilən əməllə zərərçəkmişin ölümü arasında səbəbli əlaqənin olması 
müəyyən edilməlidir. 

Narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin istehlakına təhrik etmə ehtiyatsızlıqdan 
zərərçəkmişin ölümünə səbəb olduqda, bu CM-in 236.3-cü maddəsi ilə tam əhatə olunduğu üçün CM-in 
124-cü maddəsi ilə əlavə tövsifə ehtiyac qalmır. 

Zərərçəkmiş şəxsin ölümünə münasibətdə təqsirkarın qəsdən hərəkət etməsi müəyyən olunarsa, 
əməl qəsdən adam öldürmə kimi qiymətləndirilməli, CM-in 236.3-cü maddəsi  ilə deyil, müvafiq olaraq 
Azərbaycan Respublikası CM-in 120.1 və ya 120.2-ci maddələri ilə tövsif olunmalıdır.  

CM-in 236.3-cü maddəsinin nəzərdə tutduğu mənada başqa ağır nəticələr dedikdə, zərərçəkmiş 
şəxsin intihar etməsi, az ağır və ya ağır xəsarət alması, ruhi xəstəliyə tutulması, zöhrəvi və sair 
xəstəliklərə yoluxması başa düşülür. 

19. Azərbaycan Respublikası CM-in 237-ci maddəsində işlədilən narkotik xassəli, yəni 
tərkibində narkotik maddələr olan bitkilərin qanunsuz kultivasiyası anlayışının şərhi Qanunun 1.0.6-cı 
maddəsində verilmişdir. 

Məhkəmələrə izah olunsun ki, şərh olunan cinayətin predmeti əkilməsi, yetişdirilməsi və 
toplanılması qadağan edilən narkotik xassəli bitkilər, onların hissələri, çətənə, xaşxaş növləri, tərkibində 
narkotik maddələr olan digər bitkilərdir (siyahı III - qanunsuz kultivasiya edilən, tərkibində narkotik 
maddələr olan bitkilər). 

Əkmə dedikdə qanunsuz olaraq narkotik xassəli bitkilərin toxumunu və  ya şitillərini hər hansı 
torpaq sahəsində əkmə başa düşülməlidir. 

Bu zaman cinayət həmin bitkilərin yetişdirilməsi üçün nəzərdə tutulan torpaq sahələrinə toxum və 
ya şitilin əkildiyi andan, onların yetişdirilməsindən və sonrakı inkişafından asılı olmayaraq başa çatmış 
sayılır. 

Yetişdirmə dedikdə narkotik xassəli bitkilərin əkildiyi və ya təbii şəkildə bitdiyi torpaq sahələrinə 
və burada böyüyən bitkilərə qulluq etmə başa düşülməlidir. Narkotik xassəli bitkilərin yetişdirilməsi 
cinayəti qulluq etmənin başlandığı andan başa çatmış hesab olunur.  

Qanunsuz olaraq tərkibində narkotik maddələr olan bitkilərin (onların hissələrinin) toplanılması 
dedikdə - bu növ bitkilərin əkildiyi, yetişdirildiyi, mühafizə olunmayan əkin sahələrindən həmin 
bitkiləri (onların hissələrini) yığma başa düşülür.   

20. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 238-ci maddəsində təsbit edilmiş 
cinayətlərin obyektiv tərəfini tiryəkxanaların təşkil edilməsində, saxlanılmasında habelə tiryəkxanaların 
təşkil edilməsi və saxlanılması üçün binaların verilməsində ifadə olunan qəsdən törədilən hərəkətlər 
təşkil edir. 

“Tiryəkxana” dedikdə narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin mütəmadi istehlakı üçün 
nəzərdə tutulmuş yaşayış (məsələn, mənzil, fərdi ev, bağ evi) və yaxud qeyri-yaşayış sahəsi (anbar, 
qaraj, zirzəmi və s.) başa düşülür. Tiryəkxananın təşkili və saxlanılması məqsədi ilə binanın verilməsi də 
konstruktiv təyinatından asılı olmayaraq istənilən tikilinin və yaxud onun bir hissəsinin həmin 
məqsədlər üçün başqa şəxsin (tiryəkxananı təşkil edənin, saxlayanın) istifadəsinə verilməsini ehtiva edir. 
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Tiryəkxana üçün yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin əldə edilməsi, icarəyə, əvəzsiz olaraq 
istifadəyə və ya sahibliyə götürülməsi, təmir olunması, yenidən qurulması, xüsusi avadanlıqlarla təhciz 
edilməsi və sair bu kimi hərəkətlər tiryəkxananın təşkil edilməsi kimi təfsir olunmalıdır.  

Tiryəkxananı saxlama dedikdə isə artıq şəxsin özü və yaxud başqası tərəfindən təşkil olunmuş 
tiryəkxananın fəaliyyətinin davam etdirilməsinə yönələn hərəkətlər, məsələn, tiryəkxananın yerləşdiyi 
yaşayış və yaxud qeyri-yaşayış sahələrinin istismarı ilə bağlı maliyyə xərclərinin çəkilməsi, onların 
mühafizəsinin təşkil edilməsi, tiryəkxanadan istifadəni nizamlamaq üçün tədbirlərin görülməsi başa 
düşülməlidir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, Cinayət Məcəlləsinin 238-ci maddəsində nəzərədə tutulmuş cinayətlər 
formal tərkiblidirlər. Bu cinayətlər tiryəkxanada narkotik vasitələrdən faktiki olaraq istifadə edilib-
edilməməsindən asılı olmayaraq, tiryəkxanaların təşkil edilməsini, saxlanmasını, habelə tiryəkxanaların 
təşkil edilməsi və saxlanılması üçün binaların verilməsini ifadə edən hərərkətlər törədildiyi andan bitmiş 
hesab olunur. 

Cinayət Məcəlləsinin 238.1.1 və 238.2.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş tövsifedici əlamətlərlə 
törədilmiş cinayətlərə dair işlərə baxılarkən “qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs”, “mütəşəkkil dəstə”, 
“cinayətlərin təkrar törədilməsi” haqqında CM-in müvafiq olaraq 34.2, 34.3 və 16-cı maddələri rəhbər 
tutulmalıdır. 

Plenum izah edir ki, eyni əməllərin təkrar törədilməsi dedikdə (CM-in 238.2.2-ci maddəsi), məhz 
CM-in 238.1-ci maddəsində təsvir olunmuş kriminal hərəkətlərin, yəni tiryəkxananın təşkil edilməsinin 
və saxlanmasının, eləcə də tiryəkxananın təşkil edilməsi və saxlanması məqsədi ilə binanın verilməsinin 
iki və ya iki dəfədən çox törədilməsi başa düşülür. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, tiryəkxananı təşkil edən və saxlayan şəxs tiryəkxananın istifadəçilərini 
narkotik vasitələrlə və ya psixotrop maddələrlə təmin etdikdə və yaxud onları həmin maddələrin və ya 
vasitələrin istehlakına təhrik etdikdə, onun hərəkətləri cinayətlərin məcmusu qaydasında CM-in 238-ci 
maddəsi ilə yanaşı müvafiq olaraq CM-in 234.2 (234.4) və 236-cı maddələri ilə tövsif olunmalıdır.   

21. Azərbaycan Respublikası CM-in 239-cu  maddəsinin dispozisiyasına əsasən narkotik 
vasitələri və psixotrop maddələri əldə etmək hüququ verən reseptləri tibbi göstəricilər olmadan 
qanunsuz vermə cinayətinə görə məsuliyyət o vaxt yaranır ki, resept belə sənəd vermə səlahiyyəti olan 
şəxs tərəfindən verilsin (xüsusi subyekt) və buna tibbi göstəricilər olmasın. Səlahiyyəti olmayan şəxs 
tərəfindən belə resept verilməsi həmin sənədin saxtalaşdırılması kimi qiymətləndirilməlidir. 

Resept verilməsinə tibbi göstəricələrin olub-olmaması ekspert rəyi ilə müəyyənləşdirilməlidir.    

Resept dedikdə həkimin dərmanların hazırlanması və buraxılması, habelə onların istifadə 
olunması haqqında aptekə təqdim olunmaq üçün verdiyi yazılı tövsiyə başa düşülür. 

Reseptləri saxtalaşdırma dedikdə əsl sənədə (blanka) bilə-bilə yalan məlumatlar yazma, yaxud 
əsl reseptə oxşayan tam saxta sənəd düzəltmə və ya reseptin məzmununu burada yazılanları təhrif 
etməklə (məsələn, ayrı-ayrı sözləri, rəqəmləri müxtəlif üsul və vasitələrlə pozub onların əvəzinə başqa 
məlumatlar yazma) dəyişdirmə başa düşülür. 

Həmin cinayət narkotik vasitələri və psixotrop maddələri əldə etmək hüququ verən peseptlər 
qanunsuz olaraq verildiyi və ya saxtalaşdırıldığı andan bitmiş  hesab edilir. Təqsirkarın bu cinayəti 
törətməklə narkotik vasitə və psixotrop maddə əldə etməyə nail olub-olmaması əhəmiyyət daşımır.   

Belə reseptlə narkotik vasitələrin əldə edilməsi ayrıca tövsif edilir, yəni bu halda cinayətlərin 
məcmusu yaranır. 

Reseptin saxtalaşdırılması əməlinin həm də CM-in 320-ci maddəsi ilə tövsif edilməsinə ehtiyac 
yoxdur.  

22. Azərbaycan Respublikası CM-in 240-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayətin tərkibinin 
olub-olmamasını müəyyən edərkən məhkəmələr maddələrin güclü təsir edən və ya zəhərli olub-
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olmamasını, avadanlığın belə maddələr hazırlamaq, emal etmək üçün nəzərdə tutulub-tutulmadığını 
araşdırmalıdırlar. Bunlara dair nəticə müvafiq ekspert rəyinə əsaslanmalıdır. 

CM-in 240.2 və 240.3-cü maddələrində nəzərdə tutulan tövsifedici əlamətlərə yuxarıda şərh 
verilmişdir (narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar olan hissədə). 

CM-in 240.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş başqa mühüm ziyan vurulması tövsifedici əlamət 
şəxsin uzunsürən xəstəliyə tutulmasında, ətraf mühütün zəhərli maddələrlə çirkləndirilməsi, istehsalat 
prosesinin uzun müddətə dayandırılmasında, ehtiyatsızlıqdan sağlamlığa az ağır və ya ağır zərər 
vurmada və sair nəticələrdə ifadə oluna bilər. Bu hərəkətlər ehtiyatsızlıqdan adam öldürməyə səbəb 
olduqda həmin hərəkətlər cinayətlərin məcmusu qaydasında CM-in 240.4 maddəsi və CM-in 124.1 və 
ya 124.2-ci maddələri ilə tövsif olunmalıdır. 

23. Məhkəmələrə tövsiyə olunsun ki, Azərbaycan Respublikası CM-in 234-cü maddəsinin 
qeydində göstərilən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların könüllü surətdə təhvil 
verilməsi dedikdə həmin vasitələrlə real surətdə istənilən kimi sərəncam vermə imkanına malik olan 
şəxsin bu vasitələrin hakimiyyət nümayəndəsinə  könüllü təhvil verilməsi başa düşülməlidir. 

Məhkəmələrə izah olunsun ki, şəxs tutulan zaman, habelə narkotik vasitənin və psixotrop 
maddənin aşkar edilib götürülməsi məqsədi ilə istintaq hərəkətləri aparılarkan bu hərəkətləri aparan 
müvafiq vəzifəli şəxsin təklifi ilə və artıq bu hərəkətlərlə əlaqədar təqsirkarın narkotik vasitələrə 
sərəncam vermək imkanının olmadığını dərk etməsi nəticəsində narkotik vasitələrin təhvil verilməsi 
təqsirkara CM-in 234-cü maddəsinin qeydinin 1-ci bəndinin tətbiq edilməsinə əsas vermir. 

Məhkəmələrə izah olunsun ki, həmin qeydin məzmununa və mənasına görə qeyddə göstərilən 
hərəkətlərin edilməsi narkotik vasitənin və ya psixotrop maddənin əldə edilməsinin və saxlanılmasının 
məqsədindən asılı olmayaraq (satış məqsədi və ya belə məqsəd olmadan) şəxsin cinayət 
məsuliyyətindən azad olunmasına əsas verir (səbəb olur). 

Eyni zamanda izah olunsun ki, şəxsin əldə edib saxladığı narkotik vasitə və ya psixotrop 
maddənin, yaxud prekursorların bir hissəsini satdığı, qalan hissəsini isə qeydə uyğun qaydada təhvil 
verdiyi halda, həmin şəxs yalnız satdığı narkotik vasitənin, psixotrop maddənin və ya prekursorların 
satışına görə məsuliyyət daşımalıdır. 

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın tapılmasında, qeyd olunan cinayətləri törətmiş şəxslərin 
aşkar edilməsində fəal iştirak etmə dedikdə, təkcə bu cinayətin predmetlərinin saxlandığı, hazırlandığı 
və satıldığı yer haqqında deyil, onların qanunsuz dövriyyəsindən əldə edilən əmlakın olduğu yer  
haqqında hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat vermə başa düşülməlidir. 

24. Azərbaycan Respublikası CM-in 234-cü maddəsinin qeydinin 2-ci bəndində istinad edilən  
qanunda (siyahılarda) müəyyən olunmayan  maddənin (o  cümlədən, narkotik vasitələrin və psixotrop 
maddələrin analoqlarının) əldə edilməsi və ya saxlanılması cinayət məsuliyyəti yaratmır. 

25. Məhkəmələr narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və ya onların prekursorlarının 
qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar cinayətləri törətmiş şəxslər barəsində cəza təyin edərkən CM-in  58-ci 
maddəsində göstərilmiş cəza təyin etmənin ümumi prinsiplərini rəhbər tutmalıdır. 

Bu zaman törədilmiş cinayətin ictimai təhlükəlilik dərəcəsinə, o cümlədən cinayətin törədilmə 
şəraitinə (belə cinayətlər törədilərkən zor və silah tətbiq edildikdə, humanitar əməliyyatları həyata 
keçirmək üçün nəzərdə tutulmuş  nəqliyyat və s. vasitələrdən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin 
qanunsuz daşınması üçün istifadə edildikdə, bu növ  cinayətlər islah, hərbi, tibbi müalicə, maarif və 
təhsil müəssisələrində, idman və ictimai tədbirlər keçirmək üçün nəzərdə tutulan digər yerlərdən istifadə 
etməklə  törədildikdə, narkotik vasitələr və psixotrop maddələr azyaşlı və əqli cəhətdən inkişaf 
etməmişlərə təklif və təqdim edildikdə, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin satılması , insan  
ölümü  və  sağlamlığa  ziyan  vurmaqla nəticələndikdə və s.), təqsirkarın şəxsiyyətinə (residivistlər, 
mütəşəkkil qruplar tərkibində həmin cinayətləri törətmiş şəxslər, narkotik vasitələrin, psixotrop 
maddələrin və ya onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə aparmalı olan, narkotik 
vasitələrin saxlanması həvalə edilən, onlardan müalicə və digər məqsədlər üçün  istifadə hüququ olan 
şəxslər və s.) diqqət yetirilməlidir. 
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Bu halların cəza təyin edilərkən nəzərə alınması Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il oktyabrın 
28-də qoşulduğu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə 
mübarizə haqqında” 1988-ci il Konvensiyasının tövsiyələrindən də irəli gəlir.  

Məhkəmələrə izah olunsun ki, Azərbaycan Respublikası CM-in 234.2, 234.3 və 234.4-cü 
maddərinin sanksiyalarında əmlak müsadirəsi cəzası nəzərdə tutulsa da, belə cəza yalnız CM-in 51.1-ci 
maddəsində nəzərdə tutulan əmlak aşkar edildikdə təyin edilə bilər. Bu səbəbdən də belə əmlakın aşkar 
edilməsi üçün müvafiq tədbirlər görülməlidir. Belə əmlak müəyyən edilmədikdə əmlak müsadirəsi 
cəzası təyin edilmir. Belə cəzanın təyin edilməməsi hökmün təsviri-əsaslandırıcı hissəsində 
əsaslandırılmalıdır. CM-in 51.1-ci maddəsində göstərilən əmlak müəyyən edilmədikdə təqsirkara CM-in 
234.4-cü maddəsi ilə əmlak müsadirə olunmamaqla cəza təyin edilərkən CM-in 62-ci maddəsinə istinad 
edilməsinə ehtiyac yoxdur (hökmün təsviri-əsaslandırıcı hissəsində bunun əsaslandırılması kifayətdir).   

Narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsindən əldə edilmiş pul 
vəsaitinin və ya digər əmlakın müsadirəsini təmin etmək məqsədilə istintaq orqanı tərəfindən təqsirli 
şəxsin bank, maliyyə və kommersiya sənədləri üzərinə həbs qoyulmadığı hallarda məhkəmələr bu 
tədbirin həyata  keçirilməsini təmin etməlidirlər. 

26. Məhkəmələr narkomaniya xəstəliyinə düçar olmuş təqsirli şəxslər barəsində cəza təyin 
edərkən onların cəza çəkdiyi müddətdə narkomaniyadan məcburi qaydada müalicə olunması məsələsini 
həll etməlidirlər (belə müalicənin tətbiq edilməli olub-olmaması barədə müvafiq ekspertiza rəyi 
alınmalıdır). Bu halda məcburi müalicənin müddəti məhkəmələr tərəfindən hökmdə göstərilməməlidir. 

Narkomaniyadan məcburi  müalicənin belə şəxslərə zərərli təsir göstərməsi həkim rəyində qeyd 
olunduğu halda və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin                   09 fevral 2006-cı il tarixli 
39 №-li qərarının 3-cü bəndində nəzərdə tutulan digər hallarda məhkəmə hökmdə Cinayət Məcəlləsinin 
93.1.4-cü maddəsinin tətbiq edilməməsinin səbəblərini əsaslandırmalı,  belə şəxslərin ərazi narkoloji 
dispanserində qeydiyyata  götürülməsi təmin edilməlidir. 

27. İstintaq orqanı Azərbaycan Respublikası CPM-in 211-ci maddəsinin tələblərinə zidd olaraq 
narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin əldə etmə mənbələri barədə cinayət işi əvəzinə, material 
ayırdıqda məhkəmələr bu qanun pozuntusuna öz münasibətlərini bildirməlidirlər. 

28. Məhkəmələrin diqqətinə çatdırılsın ki, Azərbaycan Respublikası CPM-nin 246.2.1-ci 
maddəsinə əsasən məhkəmənin qərarı olmadan şəxsi axtarış şübhəli şəxs tutulduqda və polis və ya digər 
hüquq-mühafizə orqanına gətirildikdə aparıla bilər. Azərbaycan Respublikası CPM-nin 153-cü 
maddəsinin mənasına görə isə tutulmuş şəxs təxirə salınmadan polis və digər tətqiqat orqanlarının 
müvvəqəti saxlama yerinə gətirilməli və onun tutulması müvafiq protokolla rəsmiləşdirilməlidir. 
Qanunun bu normalarının düzgün tətbiqi məsələsini nizama salmaq məqsədi ilə məhkəmələrə izah 
edilsin ki, şəxsi axtarışın şübhəli şəxs qismində tutma protokolu tərtib olunmazdan əvvəl (şəxsi axtarış 
barədə məhkəmə qərarı olmadan) aparılması halı müəyyən edildikdə məhkəmə buna münasibətini 
bildirməli və bu yolla əldə olunmuş sübutların mümkünlüyü məsələsini Azərbaycan Respublikası CPM-
nin 125.1, 125.2.1 və 125.2.7-ci maddələrinə uyğun olaraq həll etməlidir.   

29. Məhkəmələr Azərbaycan Respublikası CPM-nin 355-ci maddəsinin tələbinə uyğun olaraq bu 
kateqoriyadan olan cinayətlərin baş verməsinə səbəb olan və şərait yaradan halları  müəyyən edib 
aradan qaldırılmaq üçün tədbir görməlidirlər. 

30. Narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların prekursorlar, güclü təsir edən  və zəhərli 
maddələr üzrə cinayət işlərində maddi sübutların məsələsi həll edilərkən Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2005-ci il tarixli 181 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq müsadirə edilmiş narkotik vasitələrin, psixotrop 
maddələrin və onların prekursorlarının məhv edilməsi Qaydası” və “Qanunsuz dövriyyədən Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq müsadirə edilmiş, lakin dərman preparatları şəklində 
olduğuna və tibbi məqsədlərlə istifadə oluna biləcəyinə görə məhv edilməsi mədsədə uyğun  olmayan 
narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin tibbi məqsədlərlə istifadə edilməsi üçün təhvil verilməsi   
Qaydası”na uyğun olaraq məhkəmələr onların məhv edilməsini və ya tibb məqsədləri üçün istifadəyə 
yararlı olan narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının Azərbaycan 
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CCİİNNAAYYƏƏTT  İİŞŞLLƏƏRRİİ  ÜÜZZRRƏƏ  MMƏƏHHKKƏƏMMƏƏ  TTƏƏCCRRÜÜBBƏƏSSİİNNDDƏƏNN  
  

Təqsirləndirilən şəxslərin əməllərinin hüquqi tövsifi zamanı sübutlara 
Azərbaycan Respublikası CPM-nin 143-146-cı maddələrinin tələblərinə 
müvafiq olaraq düzgün qiymət verilməməsi və cəza təyini zamanı iş üzrə 

müəyyən edilməmiş cəzanı yüngülləşdirən halın nəzərə alınması 
apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qərarının ləğv edilməsinə və işin 

yeni apellyasiya baxışına təyin edilməsinə səbəb olmuşdur 
  

Ağır Cinayətlərə dair işlər üzrə 
Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 27 iyul 
2010-cu il tarixli hökmü ilə M.M.Seyidzadə və 
Z.H.Ələkbərov, hər biri Azərbaycan 
Respublikasının CM-nin 180.2.1 və 180.2.5-ci 
maddələri ilə təqsirli bilinib, ayrı-ayrılıqda əmlakı 
müsadirə olunmadan 4 il müddətinə azadlıqdan 
məhrum etmə cəzasına məhkum edilmişlər ona 
görə ki, onlar qabaqcadan əlbir olaraq bir qrup 
tərkibində birləşərək özgənin əmlakını acıq 
talama məqsədilə 05 yanvar 2010-cu il tarixdə 
saat 00:30 radələrində üzlərini qara rəngli idman 
papağı ilə örtüb Bakı şəhəri Nərimanov rayonu 
N.Hacıyev küçəsi 6 A saylı yaşayış binasının 1-ci 
mərtəbəsində yerləşən «Məhəllə» marketə daxil 
olmuş, Z.H.Ələkbərov marketin satıcısı Sultanova 
Nargilə Nazim qızının yanında dayanmış, 
M.M.Seyidzadə isə marketdə soyuducunun 
üstünə qoyulmuş və içində 2050 manat pul, 
«Azercell», «Bakcell» və «Azərfon» mobil 
operatorlar üçün nəzərdə tutulmuş mobil telefon 
danışıq kartları və 5 manat dəyərində olan əl 
çantasını götürməklə nəticədə zərərçəkmiş şəxsə 
ümumilikdə 6.000 manat, xeyli miqdarda ziyan 
vurmaqla soyğunçuluq cinayət əməlini 
törətmişlər.  
         Ağır Cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan 
Respublikası Məhkəməsinin 27 iyul 2010-cu il 
tarixli hökmündən verilmiş hər iki məhkumun 
müdafiəçisi A.Q.Tağıyevanın apellyasiya 
şikayətləri və dövlət ittihamçısı M.Əliyevin 
apellyasiya protesti əsasında işə baxan Bakı 
Apellyasiya Məhkəməsinin cinayət kollegiyasının 
30 sentyabr 2010-cu il tarixli qərarı ilə hökm 
dəyişdirilmədən, apellyasiya şikayətləri və 
apellyasiya protesti isə təmin edilmədən 
saxlanılmışdır. 

Apellyasiya instansiyası məhkəməsinin 
yuxarıda qeyd olunan qərarından dövlət 
ittihamçısı M.Mustafayev kassasiya protesti 
verərək apellyasiya instansiyası məhkəməsinin 

qərarının ləğv edilərək işin yeni apellyasiya 
baxışına təyin edilməsi barədə qərar qəbul 
edilməsini xahiş etmişdir. 

Dövlət ittihamçısı kassasiya protestini 
onunla əsaslandırmışdır ki, M.M.Seyidzadəyə və 
Z.H.Ələkbərova Azərbaycan Respublikası CM-
nin 181.3.2-ci maddəsi ilə ittiham olunan əməlin 
istinad edilən ittihamın sübuta yetirilməsinə 
baxmayaraq, məhkəmələr zərərçəkmiş şəxsin və 
şahidlərin ifadələrinə düzgün hüquqi qiymət 
verməmiş, yalnız müdafiə tərəfinin ehtimalları 
üzərində qurulmuş ifadələrinə əsaslanaraq əməlin 
tövsifində səhvə yol verərək qanunsuz qərarlar 
qəbul etmişlər. 

Protestdə həmçinin qeyd edilir ki, işin 
obyektiv halları ilə hadisə zamanı məhkum 
Z.H.Ələkbərovun əlində tutduğu dəmir parçası ilə 
zərərçəkmiş şəxsin həyat və sağlamlığı üçün 
təhlükəli zorakılıq tətbiq edəcəyi, üzləri maskalı 
şəxslər tərəfindən həyata keçiriləcəyi sübuta 
yetirilmiş, lakin məhkəmələr zərərçəkmiş şəxsin 
Z.H.Ələkbərovun əlində konkret hansı predmet 
tutmasını izah edə bilməməsi səbəbindən bu halı 
məhkumların xeyrinə qiymətləndirmişdir. 
Məhkəmələr bununla maddi hüquq normalarını 
və Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi 
Plenumunun 03 mart 2005-ci il tarixli 1 saylı 
qərarının tövsiyyələrini nəzərə almamışlar. 

Protestin digər arqumentlərindən biri də 
ondan ibarətdir ki, məhkəmələr tərəfindən 
məhkumların vurduqları ziyanın külli miqdar 
təşkil edən 8355 AZN manatdan xeyli miqdar 
ziyana-6000 AZN manata endirilmiş, eləcə də 
onların məsuliyyətini ağırlaşdıran və ya 
yüngülləşdirən hallar nəzərə alınmamış, 
Azərbaycan Respublikası CM-nin 59.1.1-ci 
maddəsinin tətbiqi isə əsassız və qanunsuz 
olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Ali 
Məhkəməsinin cinayət kollegiyası cinayət işinin 
materiallarını araşdırıb kassasiya protestinin 
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dəlillərini müzakirə edərək, hesab etmişdir ki, 
aşağıdakı əsaslara görə kassasiya protesti təmin 
edilməli, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin cinayət 
kollegiyasının 30 sentyabr 2010-cu il tarixli 
qərarı ləğv edilməli, iş yenidən baxılması üçün 
apellyasiya instansiyası məhkəməsinə 
qaytarılmalıdır. 

Kassasiya protestinin dəlilləri ilə əlaqədar 
olaraq məhkəmə kollegiyası qeyd etmişdir ki, 
Azərbaycan Respublikası CPM-nin 419-cu 
maddəsinə əsasən kassasiya instansiyası 
məhkəməsi kassasiya şikayətinə və ya kassasiya 
protestinə mahiyyəti üzrə baxaraq, yalnız hüquqi 
məsələlər üzrə cinayət qanununun və cinayət 
prosessual qanun normalarının tətbiqinin 
düzgünlüyünü yoxlayır. Kassasiya instansiyası 
məhkəməsində məhkəmə baxışının predmetini 
qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə aktları təşkil 
etdiyindən, bu instansiyada işin halları 
araşdırılmır, yeni sübutlar təqdim edilmir və 
mövcud sübutlara hüquqi qiymət verilmir. 
Kassasiya qaydasında hökm və ya qərarın 
qanuniliyi, birinci və ya apellyasiya instansiyası 
məhkəməsində işə baxılarkən və mübahisə edilən 
hökm və ya qərar qəbul edilərkən maddi və ya 
prosessual normalara, yəni cinayət qanununun və 
CPM-nin normalarının tələblərinə əməl edilib-
edilməməsi yoxlanılır. 

İş materiallarından görünür ki, ibtidai 
istintaq orqanı tərəfindən Azərbaycan 
Respublikası CM-nin 181.3.2-ci maddəsi ilə hər 
iki məhkum M.M.Seyidzadə və Z.H.Ələkbərov 
ittiham olunmuşlar ona görə ki, onlar 05 yanvar 
2010-cu il tarixdə saat 00:30 radələrində üzlərini 
qara rəngli idman papağı ilə örtüb Bakı şəhəri 
Nərimanov rayonu N.Hacıyev küçəsi 6 A saylı 
yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsində yerləşən 
“Məhəllə” marketə daxil olmuş, Z.H.Ələkbərov 
silah qismində istifadə etdiyi, əlində saxladığı 
dəmir parçasını marketin satıcısı 
N.N.Sultanovaya nümayiş etdirməklə zorakılıq 
tətbiq edəcəyi hədəsi ilə basqın etmiş, 
M.M.Seyidzadə isə marketdə soyuducunun 
üzərində olan 2050 manat pul, «Azercell», 
«Bakcell» və «Azərfon» mobil operatorlar üçün 
nəzərdə tutulmuş 6300 manat dəyərində mobil 
telefon danışıq kartları olan 5 manat dəyərində əl 
çantasını götürməklə zərərçəkmiş şəxsə 
ümumilikdə 8355 manat, külli miqdarda ziyan 
vurmaqla quldurluq etmişlər. 

Hər iki məhkum məhkəməyə qədər icraat 
zamanı hadisəni yuxarıda təsvir olunduğu tərzdə 
törətmələrini etiraf etsələr də, məhkəmədə 

özlərini yalnız soyğunçuluq cinayətini törətməkdə 
təqsirli bilərək, mağazaya daxil olarkən artıq 
orada satıcının qadın olmasını 
müəyyənləşdirdiklərindən hər hansı bir alət 
götürməmələrini, yalnız içərisində çoxlu telefon 
danışıq kartları və pul olan çantanı götürüb 
mağazanı tərk etmələrini bildirmişlər. 

Zərərçəkmiş şəxs N.N.Sultanova 
ifadəsində və məhkumlarla üzləşməsində 
göstərmişdir ki, 04 yanvar 2010-cu il tarixdə əri 
Sultanov Fərid saat 24 radələrində mağazaya 
gələrək içərisində telefon kartları və pul olan 
çantasını ona vermiş və saxlamağı tapşırmışdır. 
Fərid bayıra çıxdıqdan təxminən 20 dəqiqə sonra 
iki nəfər tanımadığı cavan oğlanlar sonradan 
şəxsiyyətləri məlum olan M.M.Seyidzadə və 
Z.H.Ələkbərov içəri daxil olub konfet istədikdə, 
onlara gözləməyi və uşağın gəlib konfeti çəkib 
verəcəyini bildirdikdə, həmin şəxslərdən biri 
cavab olaraq uşağın gələcəyini soruşmuş, bu 
zaman oğlu Əliağa içəri daxil olmuş, ona 
müştərilərin istədiyi konfeti çəkməyi tapşırmış, 
lakin həmin şəxslər konfet çəkilməsini 
gözləməyib bayıra çıxmışlar. Gecə saat 01 
radələrində mağazada özü və oğlu Əliağa ilə 
olduğu zaman üzlərinə qara papaq çəkmiş həmin 
iki oğlan yenidən mağazaya daxil olmuş, 
oğlanlardan biri, dolu bədənli olan əlində dəmir 
parçası yanında duraraq pulları verməyi tələb 
etmiş, digəri isə bir söz demədən soyuducunun 
yanına keçərək çantanı götürüb digər şəxslə 
birlikdə mağazadan qaça-qaça çıxmışlar. O, 
dərhal mağazadan bayıra çıxmış, lakin həmin 
şəxsləri görməmişdir. Ərinə zəng edib hadisə 
barədə xəbər vermişdir. Hadisədən sonra ərizə 
verərkən çantanın içərisindən 6000 manat 
dəyərində telefon danışıq kartları və nəğd pul 
olmasını göstərmiş, lakin sonra həyat yoldaşı 
Fəridlə birlikdə hesab edərkən müəyyən 
edilmişdir ki, çantada 2050 manat nəğd pul və 
6300 manat dəyərində "Azercell", "Bakcell", 
"Azərfon" telefon danışıq kartları olmuş, çantanın 
dəyəri 5 manat olmaqla onlara ümumilikdə 8355 
manat ziyan vurulmuşdur. Vurulmuş ziyan, yəni 
8355 manat təqsirləndirilən şəxslərin qohumları 
tərəfindən onlara tam ödənilmiş və bu barədə 
istintaqa qəbz təqdim etmişdir. 

Bu xüsusatlar şahidlər Ə.İ.İbrahimovun 
və F.H.Süleymanovun ifadələri ilə öz təsdiqini 
tapmışdır. 

Kassasiya kollegiyası hesab etmişdir ki, 
hadisə zamanı məhkumların maskada olması, 
Z.Əhmədovun əlində dəmir parçası tutaraq pul 
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Latın qrafikalı əlifbanı bilməyən şəxsin barəsində cinayət işi üzrə 
məhkəməyədək icraatda müvafiq mütəxəssisin iştirak etməməsi kobud 

qanun pozuntusu kimi qiymətləndirilmişdir
  
Bakı şəhəri Qaradağ Rayon 

Məhkəməsinin 14 iyul 2010-cu il tarixli hökmü 
ilə Ə.A.Həsənova Azərbaycan Respublikası CM-
nin 177.2.1 və 177.2.2-ci maddələrində nəzərdə 
tutulmuş cinayət əməlini törətməkdə təqsirli 
bilinərək əmlakı müsadirə olunmamaqla 5 (beş) il 
müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına 
məhkum edilmiş, Xətai Rayon Məhkəməsinin 22 
aprel 2009-cu il tarixli qərarı ilə tətbiq olunmuş 
cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad etmə 
CM-nin 76.6.3-cü maddəsinə əsasən ləğv edilmiş, 
Əli Bayramlı Rayon Məhkəməsinin 21 avqust 
2007-ci il tarixli hökmü ilə təyin edilmiş 
cəzasının çəkilməmiş qalan 1 il 6 ay 29 günü 
CM-nin 67.1-ci maddəsinə əsasən hazırki cəza ilə 
qismən birləşdirilməklə üzərində qəti olaraq 
əmlakı müsadirə edilməməklə 5 (beş) il 6 (altı) ay 
müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası 
saxlanılmışdır.  

Bakı Apellysiya Məhkəməsinin 8 
sentyabr 2010-cu il tarixli qərarı ilə yuxarıda 
göstərilən hökm Ə.Həsənovaya aid olan hissədə 
dəyişdirilmədən saxlanılmışdır. 
 Kassasiya şikayətinə əsasən işə baxan 
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin 
Cinayət Kollegiyası hesab etmişdir ki, 
Ə.Həsənovanın barəsində olan cinayət işi üzrə 
ibtidai istinataqın gedişində Azərbaycan 
Respublikası CPM-in kobud pozuntularına yol 
verilmiş, məhkəmələr isə həmin pozuntuları 
nəzərlərindən qaçırmışlar. 
 Kassasiya kollegiyası gəldiyi nəticəni 
qərarında aşağıdakı qaydada əsaslandırmışdır. 
 Ə.Həsənovanın şahid qismində 
dindirilməsinə dair 14 fevral 2010-cu il tarixli 
protokoldan görünür ki, Ə.Həsənova ibtidai 
istintaqı aparan Qaradağ Rayon Polis İdarəsinin 
İstintaq Şöbəsinin baş müstəntiqi A.S.Zahidova 
latin qrafikalı əlifba ilə yazmağı və oxumağı 
bacarmadığını bildirmiş, hətta müstəntiq həmin 
səbəbdən dindirmə protokolunu kompüterdə kiril 
əlifbası ilə tərtib etmişdir. Cinayət işində 
Ə.Həsənova tərəfindən icra edilmiş yazı 
mətnlərini əks etdirən bütün digər materiallar da 
ona dəlalət edir ki, həqiqətən də Ə.Həsənova latın 
əlifbasını bilmir. Çünki həmin mətnlərin hamısı 
(izahat və protokolların sonundakı qeydlər) 

Ə.Həsənova tərəfindən kiril əlifbası ilə icra 
edilmişdir. Təqsirləndirilən şəxs qismində 
dindirmə protokolunun hazır blankında olan 
“Azərbaycan dilinin latın qrafikasında sərbəst 
oxuyuram, lakin yazmaqda çətinlik çəkirəm, ona 
görə də ifadəmin kiril əlifbasında kompüterdə 
yazılmasını xahiş edirəm” qeydi Ə.Həsənovanın 
istintaqın əvvəlində etdiyi müraciətlə uzlaşmır və 
beləliklə həqiqəti də əks etdirmir. Digər tərəfdən 
həmin qeydin özündə daxili ziddiyyət olduğundan 
anlaşılmazdır: bir tərəfdən ifadə verənin kiril 
əlifbasında sərbəst oxuya bilməsi qeyd olunur, 
digər tərəfdən isə ifadə verən şəxs ifadənin 
“sərbəst” oxuya bildiyi əlifba ilə deyil, məhz kiril 
əlifbasında kompüterdə tərtib olunmasını xahiş 
edir (Ə.Həsənovanın həmin ifadəsi əl yazısı ilə 
latın qrafikalı əlifbada tərtib olunmuşdur). 
 Ə.Həsənovanın latın qrafikalı əlifba ilə 
yazıb oxuya bilməməsinə baxmayaraq, müstəntiq 
Ə.Həsənovanın məhkəməyədək icraatda səmərəli 
iştirakını təmin etmək üçün müvafiq ixtisasa 
malik olan mütəxəssisi icraata cəlb etməmiş və 
ibtidai istintaqın sonunda da Həsənovanı 
mütəxəssisin iştirakı olmadan cinayət işinin 
materialları ilə tanış etmişdir. Ə.Həsənovanın 
cinayət işinin materialları ilə tanış edilməsi 
haqqında 6 aprel 2010-cu il tarixli protokolda 
müstəntiq Ə.Həsənovanın mütəxəssisə 
ehtiyacının olmadığını bildirdiyini qeyd etsə də 
(Həsənovanın oxuya bilmədiyi latın 
qrafikasında), bütün yuxarıda şərh edilənlər 
əslində Həsənovanın müvafiq mütəxəssisin 
köməyinə ehtiyacının olduğunu və təkbaşına latın 
qrafikasında tərtib edilmiş cinayət işinin 
materialları ilə tanış olmaq iqtidarında olmadığını 
göstərir. Bu isə o deməkdir ki, Ə.Həsənova 
faktiki olaraq cinayət işinin materialları ilə tanış 
olmamış və 6 aprel 2010-cu il tarixli protokol 
formal olaraq tərtib olunmuşdur. Onun cinayət 
işinin materialları ilə tanış edilməməsi isə cinayət 
işi üzrə ibtidai istintaqda Azərbaycan 
Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 
284-286-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş 
cinayət işinin materialları ilə tanış etmə 
qaydalarının pozulmasına, yəni CPM-in 303.3 və 
303.3.8-ci maddələrinin kobud qanun pozuntusu 
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kimi səciyyələndirdikləri nöqsana səbəb 
olmuşdur. 
 İcraatda müvafiq mütəxəssisin iştirak 
etmədiyi vəziyyətdə Ə.Həsənovanın icraatın 
aparıldığı azərbaycan dilinin latın qrafikalı 
əlifbasını bilməməsindən törəyən problemlər 
ibtidai istintaqda müdafiəçinin cinayət prosesinə 
buraxılması ilə aradan qaldırıla və beləliklə 
Həsənovanın cinayət mühakimə icraatında 
səmərəli və real iştirakı təmin oluna bilərdi. Lakin 
iş materiallarından göründüyü kimi ibtidai 
istintaqda Ətirə Həsənova vəkilin hüquqi yardımı 
ilə təmin olunmamışdır. Halbuki, aşağıdakılara 
görə kollegiya hesab edir ki, işdə müdafiəçinin 
məhkəməyədək icraatda mütləq iştirakını 
şərtləndirən əsas mövcud olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası CPM-in 26-cı 
maddəsində təsbit edilir ki, “cinayət mühakimə 
icraatı Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində 
və ya müvafiq ərazinin əhalisinin çoxluq təşkil 
edən hissəsinin dilində aparılır”. Həmin və CPM-
in 26.4-cü maddəsinin mənasına görə icraat 
azərbaycan dilində aparıldıqda icraatı aparan 
orqanın tərtib etdiyi cinayət işinin materialları da 
azərbaycan dilində, yəni onun rəsmi qəbul 
olunmuş latın qrafikalı əlifbasında tərtib 
olunmalıdır. Barəsində icraat aparılan şəxsin latın 
qrafikalı əlifbanı bilməməsi icraat materiallarının 
hər hansı başqa, o cümlədən kiril əlifbasında 
tərtib edilməsinə əsas vermir, necə ki azərbaycan 
dilini bilməyən əcnəbinin barəsində ibtidai 
istintaqın aparılması istintaq materiallarının 
həmin şəxsin dilində tərtib edilməsini tələb etmir. 
Gətirilən müqayisədən görünür ki, əslində istər 
icraatın aparıldığı dili bilməyən əcnəbi, istərsə də 
icraat materiallarının tərtib olunduğu əlifbanı 
bilməyən azərbaycanlı olsun, onların hər ikisi 
müəyyən məqamlarda (məsələn, istintaqın 
gedişində qəbul edilmiş qərarların surətləri, 
hüquqularına dair bildirişlər təqdim olunanda, 
istintaq başa çatdıqda cinayət işinin materialları 
ilə tanış olduqda, ittiham aktını aldıqda) 
mahiyyətcə eyni vəziyyətdə olur, çünki əcnəbi 
kimi, əlfbanı bilməyən azərbaycanlı da icraat 
materiallarını oxumaq, başa düşmək və beləliklə 
irəli sürülmüş ittihamdan səmərəli şəkildə 
müdafiə olunmaq imkanından məhrumdur. Bu 
ondan irəli gəlir ki, şifahi məhkəmə icraatından 
fərqli olaraq ibtidai istintaq yazılı icraatdır. Bu 
icraatda yazının əlifbasını bilmək icraatın 
aparıldığı dili bilmək qədər əhəmiyyətlidir. 
Deyilənlər onu göstərir ki, əlifbanı bilməyən şəxs 
ibtidai istintaqda dili bilməyənə bərabər tutulmalı 

və sonuncuya prosessual qanunun aid etdiyi 
prosessual vasitələr anologiya üzrə əlifbanı 
bilməyənə də şamil olunmalıdır. Yəni, CPM-in 
26.2.2-ci maddəsinə əsasən dili bilməyən proses 
iştırakçısının tərcüməçiyə malik olmaq hüququ 
təmin edildiyi qaydada əlifbanı bilməyən 
təqsirləndirilən şəxsin də latın qrafikalı əlifbada 
tərtib olunmuş sənədləri oxuyan mütəxəssisin 
köməyindən istifadə etmək hüququ təmin 
edilməlidir. Və yaxud CPM-in 26.4-cü maddəsi 
dili bilməyən şəxslərə münasibətdə müəyyən 
etdiyi kimi, əlifbanı bilməyən şübhəli və yaxud 
təqsirləndirilən şəxsə də təqdim edilməli olan 
sənədlər onun oxuya bildiyi əlifbada təqdim 
edilməlidir. Eyni ilə icraatın aparıldığı dili 
bilməyən şübhəli və təqsirləndirilən şəxsə CPM-
in 92.3.4-cü maddəsi ilə aid edilmiş müdafiəçi ilə 
təmin olunmaq hüququ ibtidai istintaqda (yazılı 
icraatda) icraat materiallarının tərtib olunduğu 
əlifbanı bilməyən şübhəli və təqsirləndirilən şəxsə 
də şamil olunmalıdır. Bu hüququn təmin edilməsi 
hazırki işdə olduğu kimi, müvafiq mütəxəssis 
ibtidai istintaqda iştirak etmədiyi halda xüsusilə 
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Odur ki, icraatı 
aparan müstəntiq Azərbaycan Respublikası CPM-
in 92.3.4 və 92.4.2-ci maddələrinə əsasən 
təqsirləndirilən şəxs Ə.Həsənovaya 30 mart 2010-
cu il tarixdə ittihamı elan edərkən həmin andan 
onu müdafiəçi ilə təmin etməli və hətta 
Ə.Həsənova müdafiəçidən imtina etdikdə belə, 
CPM-in 92.12-ci maddəsinə əsasən imtinanı 
qəbul etməyib onun səlahiyyətlərini saxlamalı idi. 
Lakin cinayət işinin materiallarından göründüyü 
kimi, müstəntiq müdafiəçini prosesə cəlb 
etməmiş, prosessual qanunun müəyyən etdiyi 
prosedurdan kənara çıxmaqla imtinanı qəbul 
etmişdir. Hətta Ə.Həsənovanın müdafiəçidən 
imtina etməsi ilə bağlı tərtib olunmuş sənədlər 
belə həqiqətən də ona müdafiəçinin təyin 
olunması və CPM-in 92.12-ci maddəsinin tələb 
etdiyi kimi məhz təyin olunmuş müdafiəçinin 
iştirakı ilə Ə.Həsənovanın hüquqi yardımdan 
imtina etməsi barədə nəticəyə gəlmək üçün əsas 
vermir. Buna dair şübhələr ondan irəli gəlir ki, 
işdə nə müdafiəçinin təyini ilə əlaqədar 
müstəntiqin qərarı, nə də ki, onun müdafiəçinin 
təyin olunması məqsədilə hansısa bir vəkillər 
qurumuna müraciət etməsini təsdiq edən sənəd 
yoxdur. Bundan başqa, cinayət işində olan 
Ə.Həsənovanın müdafiəçi Əsgərov Elxaz 
Allahşükür oğlundan imtina etməsi barədə 
protokoldan və ərizədən görünmür ki, E.Əsgərov 
hansı vəkil qurumu tərəfindən təyin olunmuşdur 
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(protokol blankında sadəcə “ərazi üzrə vəkil 
qurumu” ifadəsi işlədilmişdir). Eyni zamanda işə 
E.Əsgərovu təyin etmiş müvafiq vəkillər 
qurumunun orderi və yaxud Əsgərovun 
vəsiqəsinin surəti əlavə edilmədiyinə görə onun 
məhz Ə.Həsənovanın müdafiəsi üçün təyin 
edilmiş vəkil olmasını, hansı vəkil qurumunda 
təmsil olunduğunu  müəyyən etmək mümkün 
deyil. 

Qeyd olunanlar özü-özlüyündə, eləcə də 
Ə.Həsənovanın latın əlifbasını bilməməsi ilə 
bağlı müəyyən olunmuş pozuntu ilə birlikdə 
götürülməklə ibtidai istintaqda Ə.Həsənovanın 
müdafiə hüququnun pozulmasına yol verildiyini 
göstərir. Azərbaycan Respublikası CPM-in 303.3-
cü və 303.3.1-ci maddələri isə həmin pozuntunu 
cinayət-prosessual qanunun kobud pozuntusu 
kimi səciyyələndirir. 

Şərh olunanlar məhkəməyədək icraatda 
həm də CPM-in 303.3.2-ci maddəsində təsbit 
edilən kobud prosessual pozuntuya yol verilməsi 
barədə nəticəyə gəlmək üçün əsas verir. 

İbtidai istintaqda yol verilmiş aşağıda 
təsvir edilən pozuntu da nəticə etibarı ilə Ətirə 
Həsənovanın müdafiə hüququnun 
məhdudlaşdırılmasına səbəb olmuşdur.  

Cinayət işinin başlanması haqqında 
Qaradağ Rayon Polis İdarəsinin İstintaq 
Şöbəsinin müstəntiqi A.S.Zahidovun 14 fevral 
2010-cu il tarixli qərarında cinayət işinin fakt 
üzrə başlandığı qeyd edilsə də, həm qərarın 
təsviri-əsaslandırıcı, həm də nəticəvi 
hissələrindən aydın görünür ki, əslində cinayət işi 
fakta görə deyil, konkret şəxslər, o cümlədən 
Ə.Həsənova barəsində qaldırılmışdır. Qərarın 
təsviri hissəsində qeyd olunur ki, “fakt üzrə 
aparılmış araşdırma ilə müəyyən edilmişdir ki, 
S.C.Abbasova və Ə.A.Həsənova dükanlardan 
oğurluq etmək məqsədi ilə qabaqcadan danışıb 
razılığa gələrək 13 fevral 2010-cu il tarixdə Sahil 
qəsəbəsinə gəlib Z.Qasımov küçəsində vət. 
İ.Ə.Eyyubovun şəxsi dükanına gəlib oradan 
satıcıdan gizlin 50 manat dəyərində ərzaq 
məhsullarını, T.S.Kərimovun işlətdiyi Sahil 
qəsəbəsi, M.Seyidov küçəsində yerləşən 
dükandan 40 manat dəyərində geyim paltarlarını, 
həmin ünvanda yerləşən İ.Q.Mürsəliyeva məxsus 
dükandan və sair dükanlardan ərzaq məhsulları və 
gündəlik tələbat mallarını gizli olaraq talamışlar”. 
Qərarın nəticəvi hissəsinin 1-ci bəndində isə 
bunlar qeyd olunmuşdur: “Qərarın təsviri 
hissəsində göstərilənlərə əsasən vət. 
İ.Ə.Eyyubovun, T.S.Kərimovun və digərlərinin 

xüsusi mülkiyyətlərində olan əmlaklarının 
Ə.A.Həsənova və S.C.Abbasova tərəfindən 
oğurlanması faktı üzrə Azərbaycan Respublikası 
CM-in 177.2.1-ci maddəsilə cinayət işi 
başlanılsın”. Qaradağ Rayon Polis İdarəsinin 38-
ci bölməsinin rəisinə ünvanlanan İ.Ə.Eyyubovun 
13 fevral 2010-cu il tarixli ərizəsindən, habelə 
həmin polis bölməsinin əməkdaşlarının eyni 
tarixli raportlarından görünür ki, Ə.Həsənova və 
S.Abbasova oğurluq faktı ilə əlaqədar olaraq 13 
fevral 2010-cu ildə sonuncular tərəfindən 
saxlanılıb 38-ci polis bölməsinə gətirilmişlər və 
həmin gün bölmənin inzibati binasında onlarda 
aşkar olunmuş ərzaq məhsullarına, paltarlara, 
məişət əşyalarına baxış keçirilmiş və baxışın 
gedişində Azərbaycan Respublikası CPM-in 51 
və 236-cı maddələrinə əsasən tərtib olunmuş 13 
fevral 2010-cu il tarixli protokolla qeyd olunan 
predmetlər maddi sübut kimi Ə.Həsənovadan və 
S.Abbasovadan götürülmüşdür. Qeyd olunanlar 
Ətirə Həsənovanın cinayət işinin başlanılması 
tarixindən - rəsmi olaraq, təhqiqat zamanı – 13 
fevral 2010-cu il tarixli protokolun tərtib 
edilməsindən sonra isə faktiki olaraq cinayət 
mühakiməsi qaydasında təqib olunduğuna və 
təqibi həyata keçirən səlahiyyətli orqan qarşısında 
şübhəli şəxs kimi çıxış etməsinə dəlalət edir. Belə 
təfsir şübhəli şəxsə dair Azərbaycan Respublikası 
CPM-in 90.1-ci maddəsinin hərfi mənası ilə 
uzlaşmasa da, İnsan Hüquqularının və Əsas 
Azadlıqların Müdafiəsi Haqqında Konvensiyanın 
(Avropa Konvensiyasının) 6-cı maddəsində təsbit 
edilmiş ədalətli məhkəmə araşdırması 
hüququndan və həmin hüquq üzrə Avropa 
Məhkəməsinin təcrübəsindən irəli gəlir. 

Belə ki, Azərbaycan Respublikası CPM-
in 90.1.1-90.1.3-cü maddələrinə görə şübhəli şəxs 
qismində aşağıdakı şəxslər tanınır: 
_ ittiham elan olunması üçün barəsində tutulma 
haqqında qərar çıxarılmış şəxs; 
_ cinayət törətməkdə şübhələnildiyinə görə 
tutulmuş şəxs; 
_ haqqında həbs, girov və ya ev dustaqlığı istisna 
olmaqla, qətimkan tədbiri seçilməsi barədə qərar 
çıxarılmış şəxs. 

Göründüyü kimi təsvir edilən normalara 
görə Ə.Həsənovanı nə 13 fevral 2010-cu il tarixli 
protokolun tərtib edilməsindən, nə də ki, cinayət 
işinin başlanılması haqqında 14 fevral 2010-cu il 
tarixli qərardan sonra şübhəli şəxs kimi nəzərdən 
keçirmək olmaz, çünki o, qeyd olunan tarixlərdə 
tutulmamış, eləcə də onun barəsində tutulma və 
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yaxud qətimkan tədbirinin seçilməsi haqqında 
qərarlar çıxarılmamışdı. 

Lakin, İnsan Hüquqları üzrə Avropa 
Məhkəməsi cinayətin törədilməsində şübhəli 
bilinən şəxsin prosessual statusunun və bundan 
irəli gələn hüquq və vəzifələrinin müəyyən 
edilməsinə formal qaydalar əsasında deyil, 
cinayət prosesində şəxsin həqiqi vəziyyətini 
şərtləndirən faktlar əsasında yanaşmağı tələb edir. 

Avropa Məhkəməsinin “Aleksandr 
Zayçenko Rusiya Federasiyasına qarşı” iş üzrə 11 
fevral 2010-cu il tarixli qərarı deyilənə əyani 
misaldır. 

Həmin işdə RF vətəndaşı A.Zayçenko 
təşkilatdan dizel yanacağının oğurlanması faktları 
ilə əlaqədar təşkilat rəhbərliyinin müraciəti 
əsasında yollarda təşkil olunmuş yoxlamanın 
gedişində - 21 fevral 2001-ci ildə milis 
əməkdaşları tərəfindən saxlanılmış və o, yanacağı 
pulla əldə etməsini təsdiq edən sübutlar təqdim 
edə bilmədiyi üçün onun avtomobilində aşkar 
edilmiş dizel yanacağı ilə dolu iki 20 litrlik 
kanistr RF Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 
normaları əsasında tərtib edilmiş protokolla 
maddi sübut kimi götürülmüşdü. Baxmayaraq ki, 
həmin vaxt A.Zayçenkonun barəsində cinayət işi 
başlanılmamışdı və o, cinayətin törədilməsində 
şübhəli şəxs kimi rəsmən tanınmamış və 
tutulmamışdı, Avropa Məhkəməsi yollarda 
keçirilən yoxlamanın məhz oğurluq faktları ilə 
əlaqədar olaraq təşkil olunmasına, belə 
yoxlamanın gedişində saxlanılmış Zayçenkonun 
dizel yanacağını qanuni yolla əldə etməsini təsdiq 
edən sübutları təqdim edə bilməməsinə və 
kanistrlərin məhz cinayət-prosessual hüquq 
normaları əsasında maddi sübut kimi 
götürülməsinə əsaslanmaqla belə nəticəyə 
gəlmişdi ki, A.Zayçenko milis əməkdaşlarına 
yanacağın qanuni mənbələrini göstərə bilmədiyi 
vaxtdan, yəni artıq 21 fevral 2001-ci il tarixdən 
cinayətin törədilməsində şübhəli şəxs idi və elə 
həmin andan etibarən şübhəli şəxsə aid olan 
hüquq müdafiə vasitələri ona şamil edilməli, o 
cümlədən onun susmaq və özünə qarşı ifadə 
verməmək hüququ təmin olunmalı idi (qərarın 42, 
52-ci bəndləri). Həmin hüquq isə Avropa 
Məhkəməsi tərəfindən ədalətli məhkəmə 
araşdırması hüququnun mühüm tərkib elementi 
kimi nəzərdən keçirilir. Bununla əlaqədar qərarın 
38-ci bəndində qeyd olunur: “Avropa Məhkəməsi 
onu da xatırladır ki, susmaq və özünə qarşı ifadə 
verməmək hüquqları Konvensiyanın 6-cı 
maddəsinə əsasən ədalətli prosedurun təməlini 

təşkil edən beynəlxalq standartlar kimi 
tanınmışlar. Onların məqsədi hakimiyyətin 
qanunsuz məcburetmə tədbirlərindən 
təqsirləndirilən şəxsin müdafiəsini təmin etmək 
və beləliklə ədalət mühakiməsindən sui-istifadə 
olunmanı istisna etməklə Konvensiyanın 6-cı 
maddəsinin məqsədlərini həyata keçirməkdir ... 
Özünə qarşı ifadə verməmək hüququ ilk növbədə 
təqsirləndirilən şəxsin susmaq niyyətinə hörməti 
nümayiş etdirir və ittiham tərəfinin şəxsin iradəsi 
ziddinə məcburetmə vasitələri ilə əldə olunmuş 
sübutlara əl atmadan təqsirləndirilənə qarşı 
sübutlar təqdim etmək vəzifəsini ehtiva edir. Bu 
mənada sözügedən hüquq Konvensiyanın 6-cı 
maddəsinin 2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş 
təqsirsizlik prezumpsiyası ilə sıx bağlıdır...”  
Qərarın 39-cu bəndində isə Avropa Məhkəməsi 
qeyd edir ki, “Konvensiyanın 6-cı maddəsində 
nəzərdə tutulmuş ədalətliliyə dair ümumi tələblər 
konkret cinayətin xüsusiyyətlərindən asılı 
olmayaraq istənilən cinayət prosedurlarına şamil 
olunur. Ümumi maraq Konvensiyanın 6-cı 
maddəsi ilə təminat verilən ərizəçinin müdafiə 
olunmaq, o cümlədən özünə qarşı ifadə 
verməmək hüququnun mahiyyətinə toxunan 
tədbirlərə bəraət qazandıra bilməz”. 

İnsan Hüququları üzrə Avropa 
Məhkəməsinin mövqeyinə görə Konvensiyanın 6-
cı maddəsinin kotekstində eyni məna kəsb edən 
cinayətdə şübhəli bilinən, cinayətdə ittiham 
olunan, cinayət qaydasında təqib olunan şəxs 
anlayışlarının izahı yuxarıda istinad olunan 
qərardan başqa Avropa Məhkəməsinin bir çox 
başqa qərarlarında da öz əksini tapmışdır. Belə 
qərarlara misal olaraq “Deveer Belçikaya qarşı” 
iş üzrə 27 fevral 1980-cı il tarixli qərarı (42-46-cı 
bəndlər), “Ekle Almaniya Federativ 
Respublikasına qarşı” iş üzrə 15 iyul 1982-ci il 
tarixli qərarı (73-cü bənd) göstərmək olar. Həmin 
qərarlarda Avropa Məhkəməsi hesab etmişdir ki, 
“cinayət ittihamı” anlayışı təkcə cinayət-
prosessual qanunda nəzərdə tutulmuş formal 
qaydalar əsasında deyil, həm də şəxsin 
vəziyyətinə ciddi təsir göstərən – cinayət 
törətməsi barədə onun üzərinə şübhə salan digər 
əsasların olub-olmaması nəzərə alınmaqla təfsir 
edilməlidir. Məsələn, “Elke Almaniya Federativ 
Respublikasına qarşı” iş üzrə qərarın 73-cü 
bəndində Avropa Məhkəməsi qeyd etmişdir ki, 
şəxsin həbs edildiyi, özünə qarşı cinayət işinin 
qaldırılması barədə məlumatlandırıldığı tarixlərlə 
yanaşı ibtidai istintaqın başlandığı tarix də 
cinayət ittihamının irəli sürüldüyü an kimi 
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nəzərdən keçirilə bilər. Bu işlərdə də Avropa 
Məhkəməsinin mövqeyi belə idi ki, şəxs dar 
mənada deyil, Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 
nəzərdə tutduğu geniş mənada cinayət 
mühakiməsi qaydasında təqibə məruz qaldığı 
vaxtdan, ittihamdan müdafiə olunmaq hüquqları 
və vasitələri ilə təmin olunmalıdır.  

Lakin cinayət işinin materiallarından 
göründüyü kimi, nəinki Qaradağ Rayon Polis 
İrarəsinin 38-ci bölməsinə gətirilib törətdiyi 
cinayət barəsində etirafedici izahatı alındıqdan və 
cinayətin predmetlərinin protokolla 
götürülməsindən, hətta cinayət işinin başlanılması 
haqqında qərarın çıxarılmasından sonra da 
cinayət təqibi orqanı Ə.Həsənovaya şübhəli şəxs 
kimi yanaşmamış və Həsənovanı şübhəli şəxsə 
aid olan hüquq-müdafiə vasitələri ilə təmin 
etməmişdir. Əksinə, Ə.Həsənovanın həqiqi 
prosessual vəziyyətinin ziddinə olaraq müstəntiq 
cinayət işinin başlanılmasından sonra - 14 fevral 
2010-cu il tarixdə Həsənovanı ifadə verməkdən 
imtina etməyə və bilə-bilə yalan ifadə verməyə 
görə cinayət məsuliyyəti daşıması barədə 
xəbərdar etməklə cinayət işinin başlanılması 
haqqında qərarda törədilməsi ona aid edilən 
cinayət hadisələri barəsində şahid qismində 
dindirmiş, yəni özünə qarşı ifadə verməyə məcbur 
etməklə onun Avropa Konvensiyasının 6-cı 
maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş susmaq və özünə 
qarşı ifadə verməmək hüquqlarını pozmuşdur. 
Bundan sonra da, demək olar ki, bütöv ibtidai 
istintaq müddətində müstəntiq Ə.Həsənovanı 
həmin prosessual statusda (yəni şahid kimi) 
saxlamış və yalnız 30 mart 2010-cu ildə onu 
təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmişdir. 
Bundan sonra müstəntiq digər təqsirləndirilən 
şəxsin dindirilməsindən başqa Ə.Həsənovanın 
təqsirinin sübut edilməsi yönündə hər hansı 
istintaq hərəkətlərini yerinə yetirməmiş və 6 aprel 
2010-cu il tarixdə ibtidai istintaqın başa çatması 
ilə əlaqədar onu cinayət işinin materialları ilə 
tanış etmişdir. Beləliklə, icraatı aparan orqanda 
cinayət işinin başlanılması tarixindən (2010-cu il 
14 fevraldan) etibarən məhz Ətirə Həsənova 
tərəfindən cinayətin törədilməsi barədə qənaət (ən 
azından təhqiqat materiallarına əsaslanan şübhə) 
olsa da o, ittihamın sübuta yetirilməsi 
istiqamətində bütün prosessual hərəkətlərini (o 
cümlədən 14 fevral 2010-cu il tarixli dindirməni) 
və qərarlarını Həsənovanın həqiqi prosessual 
statusunu təmin etmədən, yəni onu şübhəli şəxsə 
xas olan müdafiə vasitələrindən, o cümlədən nəyə 
görə təqib olunduğunu bilmək, etirazlar vermək, 

vəsatətlər qaldırmaq, sübutlar təqdim etmək, 
müdafiəçiyə malik olmaq, susmaq, özünə qarşı 
ifadə verməmək kimi hüquqlardan məhrum 
etməklə həyata keçirmişdir. Cinayət təqibi 
orqanının bu hüquqları təmin etmək vəzifəsi isə 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 151-
ci maddəsindən və Azərbaycan Respublikası 
Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 2.3-cü 
maddəsindən irəli gəlir. Çünki həmin qaydalar 
milli cinayət-prosessual hüquq normaları ilə 
beynəlxalq müqavilələrin normaları (deməli həm 
də şübhəli şəxs anlayışının izahına dair CPM-in 
90.1-ci maddəsinin müddəaları ilə Avropa 
Konvensiyasının 6-cı maddəsi) arasında ziddiyyət 
olduqda cinayət təqibi orqanından beynəlxalq 
müqavilələrin qaydalarını (yəni konkret bu halda 
Konvensiyanın 6-cı maddəsini və həmin 
maddənin kotekstində Avropa Məhkəməsinin 
cinayətdə şübhəli bilinən, cinayət mühakiməsi 
qaydasında ittiham, təqib olunan şəxs anlayışına 
verdiyi təfsiri) tətbiq etməyi tələb edir.  

Beləliklə, kollegiya Avropa 
Konvensiyasının 6-cı maddəsini və Avropa 
Məhkəməsinin hüquqi mövqeyini rəhbər tutub, 
Azərbaycan Respublikası CPM-in 303.3.1-ci 
maddəsinə əsaslanmaqla yuxarıda şərh olunan 
üçüncü prosessual qüsuru da Ə.Həsənovanın 
müdafiə hüququnun məhdudlaşdırılmasına səbəb 
olmuş kobud pozuntu kimi qiymətləndirir.    

İbtidai istintaq zamanı yol verilmiş daha 
bir prosessual pozuntu ittiham aktının surətinin 
təqsirləndirilən şəxş Ə.Həsənovaya təqdim 
olunmamasıdır. 

Azərbaycan Respublikası CPM-in 292.3-
cü maddəsinə əsasən “İbtidai araşdırmaya 
prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror eyni 
zamanda təqsirləndirilən şəxsə və onun 
müdafiəçisinə imza etdirməklə ittiham aktının və 
ona əlavələrin təsdiq edilmiş sürətlərinin 
verilməsini təmin etməlidir”. CPM-in 292.4-cü 
maddəsində isə təsbit edilir ki, “Cinayət işinin 
aparıldığı dili bilməyən təqsirləndirilən şəxsə və 
onun müdafiəçisinə ittiham aktının və ona 
əlavələrin təsdiq edilmiş və tərcüməçi tərəfindən 
imzalanmış tərcümələri, habelə həmin sənədlərin 
məhkəmə icraatının aparıldığı dildə yazılmış 
surətləri verilməlidir”. Həmin Məcəllənin 
303.3.7-ci maddəsi “cinayət mühakimə icraatının 
aparıldığı dili bilməyən təqsirləndirilən şəxsə ana 
dilinə və ya bildiyi başqa dilə tərcümə olunmuş 
ittiham aktının surətinin verilməməsi”ni 
məhkəməyədək icraatın kobud pozuntusu kimi 
səciyyələndirir.  
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Kollegiya ibtidai istintaqda icraatın 
aparıldığı dilin əlifbasını bilməyənlə dili 
ümumiyyətlə bilməyən şəxslərin müəyyən 
məqamlarda (işin materialları ilə tanış olarkən, 
qərarların, ittiham aktının surətləri, hüquqularına 
dair bildirişlər verilərkən) eyni vəziyyətdə 
olmaları haqqında yuxarıda əsaslandırdığı 
mövqedən və CPM-in 292.3, 292.4-cü 
maddələrindən çıxış etməklə hesab edir  ki, 
ibtidai istintaqa prosessual rəhbərliyi həyata 
keçirmiş prokuror tərəfindən Ətirə Həsənovaya 
ittiham aktının latın qrafikalı əlifbada tərtib 
olunmuş surəti ilə yanaşı, həm də müvafiq 
mütəxəssisin kiril əlifbasına çevirdiyi surəti də 
təqdim olunmalı idi. Lakin artıq qeyd olunduğu 
kimi, məhkəməyəqədər icraatda Ə.Həsənovaya 
nəinki kiril əlifbasında ittiham aktının surəti, hətta 
onun latın qrafikalı əlifbada icra olunmuş surəti 
belə verilməmişdir. Bu isə o deməkdir ki, 
məhkəməyədək icraatda Azərbaycan 
Respublikası CPM-in 303.3.7-ci maddəsində 
nəzərdə tutulmuş kobud pozuntuya yol 
verilmişdir (birinci instansiya məhkəməsində 
latın qrafikasında tərtib olunmuş ittiham aktının 
surətu Ə.Həsənovaya göndərilmişdir). 

Azərbaycan Republikası CPM-in 140-cı 
maddəsinə əsasən cinayət prosesi gedişində 
müəyyən hallar həmin maddədə göstərilən 
konkret sübutlar vasitəsi ilə müəyyən 
olunmalıdır. O cümlədən CPM-in 140.0.5-ci 
maddəsində təsbit edilir ki, təqsirləndirilən şəxsin 
əvvəlki məhkumluğunun olması və ona müəyyən 
cəzanın təyin edilməsi yalnız məhkəmə 
hökmünün surəti ilə müəyyən edilə bilər. Lakin 
qanunun bu tələbinə və Ə.Həsənovanın əvvəlki 
məhkumluğu barəsində Azərbaycan Respublikası 
Daxili İşlər Nazirliyinin BƏSİİ-dən məlumat 
almasına baxmayaraq, müstəntiq Həsənovanın 
ödənilməmiş məhkumluqlarını təsdiq edən 
hökmlərin surətlərini almamış və bununla da 
CPM-in 140.0.5-ci maddəsinin pozuntusuna yol 
vermişdir (Ə.Həsənovanın əvvəllər məhkum 
edilməsinə dair hökm birinci instansiya 
məhkəməsində cinayət işinə baxılması zamanı 
alınıb işə əlavə edilmişdir). 

Yuxarıda şərh olunmuş prosessul hüquq 
pozuntularından görünür ki, sonuncu istisna 
olmaqla yerdə qalan digər qüsurların hamısı 
məhkəməyəqədər icraatın kobud pozuntularıdır. 
CPM-in 303.3-cü maddəsindən isə görünür ki, 
qanunverici kobud pozuntulara cinayət işi üzrə 
məhkəmə icraatına təsir göstərən, əksər hallarda 
onu mümkünsüz edən ciddi qanun pozuntularını 

aid etmişdir. Odur ki, bu pozuntuları görmədən və 
yaxud onlara əhəmiyyət verilmədən aparılan 
məhkəmə icraatları və həmin icraatların gedişində 
qəbul olunmuş qərarlar qanuni prosedurlara 
uyğun olan icraatlar və qanuniliyi şübhə 
doğurmayan qərarlar kimi qəbul edilə bilməz. 

Lakin cinayət işinin materiallarından 
görünür ki, nə birinci instansiya məhkəməsi, nə 
də ki apellyasiya instansiyası pozuntuların kobud 
xarakterli olmasına baxmayaraq onları görməmiş 
və müvafiq olaraq Ə.Həsənovanın barəsində işə 
və apellyasiya şikayətinə mahiyyəti üzrə 
baxmışlar. 

Belə ki, birinci instansiya qaydasında işə 
baxan Qaradağ Rayon Məhkəməsi 
məhkəməyədək icraatda yol verilmiş yuxarıda 
şərh olunan kobud qanun pozuntularına görə 
Azərbaycan Respubliksaı CPM-in 303.3-cü 
maddəsinə uyğun olaraq qərar qəbul etməli 
olduğu halda, 6 aprel 2010-cu il tarixli hazırlıq 
iclasında qəbul etdiyi qərarda “məhkəməyədək 
icraat zamanı ibtidai araşdırmanın Azərbaycan 
Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 
tələblərinin pozulmasına yol verilmədən” 
aparıldığını qeyd etməklə təqsirləndirilən şəxslər 
barəsində məhkəmə baxışını təyin etmişdir. 

Eynilə Ə.Həsənovanın apellyasiya 
şikayəti üzrə icraatı aparan Bakı Apellyasiya 
Məhkəməsinin Cinayət kollegiyası apellyasiya 
şikayətinə ilkin baxılması üzrə 30 avqust 2010-cu 
il tarixli qərarında birinci instansiya 
məhkəməsində aparılmış icraatda kobud qanun 
pozuntularına yol verilmədiyini qeyd edərək 
apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə baxışını təyin 
etmişdir. Halbuki CPM-in 391.8 və 391.8.1-ci 
maddələri birinci instansiya məhkəməsində 
məhkəmə baxışının cinayət-prosessual qanunun 
303.3-cü maddəsinin tələblərinin pozulması ilə 
keçirilməsini birinci instansiyada aparılmış 
icraatın kobud qanun pozuntusu kimi 
səciyyələndirir və bu halda apellyasiya şikayətinə 
baxılmasına xitam verilməsi və işin birinci 
instansiya məhkəməsinə qaytarılmasına dair 
qərarın çıxarılmasını tələb edir. 

Qeyd olunanlar ona dəlalət edir ki, 
apellyasiya məhkəməsi Azərbaycan Respublikası 
CPM-in 391.3.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş 
apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə baxışının 
təyin edilməsi haqqında qərarı əsassız olaraq 
çıxarmış, yəni CPM-in 416.0.20-ci maddəsində 
göstərilən pozuntuya yol vermişdir. Həmin 
normaya görə apellyasiya instansiyası 
məhkəməsinin CPM-in 391.3.4-cü maddəsində 
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İşdə iştirak edən şəxslər məhkəmənin qərardadından qanunda 
göstərilən hallarda və qərardad işin sonrakı hərəkətlərinə mane 

olduqda şikayət verə bilərlər 
 

 
İddiaçı V.F.Həsənov cavabdehlər 

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri 
Dövlət  Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın 
Dövlət Reyestr Xidmətinin Bərdə ərazi İdarəsi 
(bundan sonra DƏDRX), Goranboy rayon Aqrar 
İslahat Komissiyası və maraqlı şəxslər Qarqucaq 
Bələdiyyəsi, Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Goranboy 
rayon şöbəsinə qarşı Goranboy rayonunun Hacallı 
kəndində yerləşən mərhum anası 
S.A.Həsənovanın istifadəsində olmuş 0.25 ha 
həyətyanı torpaq sahəsinin və həmin torpaq 
sahəsində yerləşən tikiliyə onun istifadə və 
mülkiyyət hüququnun tanınmaqla DƏDRX-in 
Bərdə Ərazi İdarəsinin üzərinə qeyd olunan 
torpağa və tikiliyə onun mülkiyyət hüququnun 
qeydə alınması və bununla bağlı 
hüquqmüəyyənedici sənədlərin verilməsi 
öhdəliyinin qoyulması, Goranboy rayon Aqrar 
İslahat Komissiyasının üzərinə qeyd olunan 0.25 
ha həyətyanı torpaq sahəsinin ona şəxsi 
mülkiyyət hüququ əsasında verilməsi haqqında 
qərarın qəbul edilməsi vəzifəsi öhdəliyinin 
qoyulması,  Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə 
Komitəsinin Goranboy rayon şöbəsinin öhdəsinə 
torpağın kadastrının, planının və sxeminin tərtib 
olunması vəzifəsinin qoyulması barədə qətnamə 
çıxarılmasını xahiş etmişdir. 
           Goranboy rayonunun Hacallı kənd sakini 
F.F.Həsənov Goranboy Rayon Məhkəməsinə 11 
avqust 2010-cu il tarixli ərizə ilə müraciət edərək 
onun tərəf kimi məhkəmə iclasında iştirakının  
təmin edilməsini xahiş etmişdir.  
           Naftalan şəhərində yaşayan N.F.Həsənov 
da  Goranboy Rayon Məhkəməsinə 23 avqust 
2010-cu il tarixli ərizə ilə müraciət edərək onun 
da tərəf kimi məhkəmə iclasında iştirakının  
təmin edilməsini xahiş etmişdir.  
           Goranboy Rayon Məhkəməsinin  23 
sentyabr 2010-cu il tarixli qərardadı ilə Goranboy 
rayonunun Hacalı kəndində yaşayan 
F.F.Həsənovun ərizəsi təmin edilərək o, müstəqil 
tələblər irəli sürməyən üçüncü şəxs qismində işə 
cəlb edilmiş, Naftalan şəhərində yaşayan 

N.F.Həsənovun müstəqil tələblər irəli sürməyən 
üçüncü şəxs qismində işə cəlb edilməsinə dair 
ərizəsi əsassız olduğundan təmin edilməmişdir.  
       Goranboy Rayon Məhkəməsinin 23 sentyabr 
2010-cu il tarixli qərardadından iddiaçı 
V.F.Həsənov şikayət verərək qərardadın ləğv 
edilməsini xahiş etmişdir.  
        Həmin qərardaddan N.F.Həsənov da şikayət 
verərək qərardadın ləğv edilib onun həmin iş üzrə 
maraqlı şəxs kimi tanınmasını xahiş etmişdir.  
         Goranboy Rayon Məhkəməsinin 07 oktyabr 
2010-cu il tarixli qərardadı ilə V.F.Həsənovun və 
N.F.Həsənovun həmin məhkəmənin 23 sentyabr 
2010-cu il tarixli qərardadından verdikləri 
şikayətlər əsassız olduğundan təmin 
edilməmişdir. 

Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi Mülki 
Kollegiyasının 18 oktyabr 2010-cu il tarixli 
apellyasiyanın mümkünlüyü barədə qərardadı ilə  
iddiaçı V.F.Həsənov və ərizəçi N.F.Həsənov 
tərəfindən verilmiş şikayətlərin apellyasiya 
qaydasında baxılması mümkün hesab edilmişdir. 

Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi Mülki 
Kollegiyasının 28 oktyabr 2010-cu il tarixli 
qərardadı ilə  N.F.Həsənovun şikayəti  təmin 
edilməmiş, iddiaçı V.F.Həsənovun şikayəti təmin 
edilərək bu iş üzrə Goranboy Rayon 
Məhkəməsinin 23 sentyabr 2010-cu il tarixli 
qərardadı və bu qərardad əsasında çıxarılmış 07 
oktyabr 2010-cu il tarixli qərardad ləğv edilmiş, 
F.F.Həsənovun və N.F.Həsənovun hazırkı mülki 
iş üzrə işdə tərəf kimi tanınmalarına dair ərizələri 
təmin edilməmişdir.  
         N.F.Həsənov və F.F.Həsənov verdikləri 
kassasiya şikayətində apellyasiya instansiyası 
məhkəməsinin qərardadının ləğv edilərək mülki 
işin yenidən baxılması üçün həmin məhkəməyə 
göndərilməsi barədə qərar çıxarılmasını xahiş 
etmişlər. 
          Kassasiya şikayəti onunla 
əsaslandırılmışdır ki, apellyasiya instansiyası 
məhkəməsinin qərardadı prosessual hüquq 
normalarının pozulması və düzgün tətbiq 
edilməməsi, o cümlədən Azərbaycan 
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Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 50.1, 
57.1, 398.0.3-cü maddələrinin tələblərinin 
pozulması ilə çıxarılmış, iş üzrə əhəmiyyət kəsb 
edən hallar nəzərə alınmamış, nəticədə əsassız və 
qanunsuz qərardad qəbul edilmişdir.       

Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki 
Kollegiyası yuxarıda göstərilən 28 oktyabr 2010-
cu il tarixli qərardadı onunla əsaslandırmışdır ki, 
birinci instansiya məhkəməsi N.F.Həsənovun və 
F.F.Həsənovun tərəf kimi işə cəlb edilmələri 
barədə ərizələrinə baxarkən Azərbaycan 
Respublikası Mülki-Prosessual Məcəllənin 50.1 
və 57.1-ci maddələrinin tələblərini pozmuşdur. 
Ərizəçilər özlərinin tərəf kimi bu işə cəlb 
edilmələrini xahiş etmişlər. Tərəflərin hüquqi 
mövqeyi yuxarıda şərh edilən tələblərə cavab 
vermə baxımından həll edilir. Lakin məhkəmə 
onların mübahisə predmeti barəsində müstəqil 
tələblər irəli sürməyən üçüncü şəxslər qismində 
işə cəlb edilmələri məsələsinə baxaraq əslində 
edilməmiş xahişə baxmışdır. Əslində onlar işdə 
iştirak edən şəxslərin vəsatəti və ya məhkəmənin 
təşəbbüsü ilə işdə iştirak etməyə cəlb oluna 
bilərdilər. İşdə isə belə bir vəsatət olmamışdır. 
Mübahisənin predmeti barəsində müstəqil tələb 
irəli sürməyən üçüncü şəxslər prosesin elə 
iştirakçılarıdır ki, onlar tərəflərdən biri ilə (iddiaçı 
və ya cavabdehlə) hər hansı hüquq münasibətində 
olur, bu münasibətlər məhkəmə baxışının 
predmetini təşkil etmir və məhkəmənin mübahisə 
ilə bağlı qətnaməsi bu şəxslərin tərəflərdən birinə 
münasibətdə hüquq və vəzifələrinə təsir edə bilər.   

Apellyasiya instansiyası məhkəməsinin 
gəldiyi nəticə ilə əlaqədar kassasiya instansiyası 
məhkəməsi aşağıdakıların qeyd olunmasını zəruri 
hesab etmişdir. 

İş materialları ilə müəyyən edilmişdir ki, 
iddiaçı V.F.Həsənovun cavabdehlər DƏDRX-nin 
Bərdə ərazi İdarəsi, Goranboy rayon Aqrar İslahat 
Komissiyası və maraqlı şəxslər Qarqucaq 
Bələdiyyəsi, Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Goranboy 
rayon şöbəsinə qarşı Goranboy rayonunun Hacallı 
kəndində 0,25 ha torpaq sahəsinin və həmin 
sahədə  yerləşən, 2 otaqdan ibarət ümumi sahəsi 
120 kv.m. yaşayış sahəsi 96 kv.m. ölçüdə olan 
evə anası S.A.Həsənovanın mülkiyyət hüququ 
üzrə sahiblik, ondan istifadə etmək və onun 
barəsində sərəncam vermək faktının müəyyən 
edilməsinə dair iddia ərizəsi ilə məhkəməyə 
müraciət etmişdir. 

Məhkəmədə işə baxılarkən Goranboy 
rayonunun Hacallı kəndində yaşayan 

F.F.Həsənov və Naftalan şəhərində yaşayan 
N.F.Həsənov ərizə ilə məhkəməyə müraciət 
edərək həmin mülki işdə tərəf kimi tanınıb işin 
baxılmasına cəlb edilmələrini xahiş etmişlər. 

Goranboy rayon məhkəməsi çıxardığı 23 
sentyabr 2010-cu il tarixli qərardadla Azərbaycan 
Respublikası MPM-nin 57.1-ci maddəsinə istinad 
edərək hesab etmişdir ki, F.F.Həsənov Goranboy 
rayonunun Hacallı kəndində qeydiyyatda 
olduğundan və iş üzrə çıxarılacaq qətnamə onun 
hüquq və vəzifələrinə təsir edə biləcəyindən o, 
işdə müstəqil tələblər irəli sürməyən üçüncü şəxs 
qismində iştirak edə bilər. 

Azərbaycan Respublikası MPM-nin 57.1-
ci maddəsinə əsasən mübahisə predmeti barəsində 
müstəqil tələblər irəli sürməyən üçüncü şəxslər iş 
üzrə birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən 
qətnamə çıxarılana qədər, bu qətnamə tərəflərdən 
birinə münasibətdə onların hüquq və vəzifələrinə 
təsir edə biləcəyi təqdirdə, prosesdə iddiaçının və 
ya cavabdehin tərəfində iştirak edə bilərlər. Onlar 
işdə iştirak edən şəxslərin vəsatəti üzrə və ya 
məhkəmənin təşəbbüsü ilə işdə iştirak etməyə 
cəlb oluna bilərlər. 

Birinci instansiya məhkəməsinin 
qərardadlarından şikayət verilə bilməsi halları 
müəyyən edilmiş Azərbaycan Respublikası 
MPM-nin 395-ci maddəsinə görə isə işdə iştirak 
edən şəxslər qətnamədən ayrılıqda birinci 
instansiya məhkəməsinin qərardadlarından bu 
Məcəllədə göstərilən hallarda və məhkəmənin 
qərardadı işin  sonrakı hərəkətlərinə mane 
olduqda şikayət verə bilərlər. 

Birinci instansiya məhkəmələrinin digər 
qərardadlarından şikayət verilmir. İşdə iştirak 
edən şəxslər bu qərardadlardan narazı qaldıqda 
qərardada olan etirazlarını apellyasiya 
şikayətlərinə daxil edə bilərlər. 

Azərbaycan Respublikası MPM-nin 57.1-
ci maddəsində birinci instansiya məhkəməsinin 
mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli 
sürməyən üçüncü şəxslərin işdə iştirak etməyə 
cəlb olunub-olunmaması haqqında 
qərardadlarından şikayət verilə bilməsi nəzərdə 
tutulmamışdır. 

F.F.Həsənovun müstəqil tələb irəli 
sürməyən üçüncü şəxs kimi işə cəlb olunmasının 
işin sonrakı hərəkətlərinə mane olmasına təsir edə 
biləcəyini təsdiq edən halın mövcud olması isə iş 
materiallarından görünmür. 

Azərbaycan Respublikası MPM-nin 
395.1-ci maddəsində qətnamədən ayrılıqda birinci 
instansiya məhkəməsinin qərardadlarından həmin 
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Mənəvi zərərin ödənilməsi barədə iddia o hallarda təmin edilə bilər ki, 
iddiaçının fiziki və mənəvi sarsıntılar keçirməsi, bunların cavabdehin 

qanunsuz hərəkəti və ya hərəkətsizliyi nəticəsində baş verməsi, 
qanunsuz hərəkət və hərəkətsizliklə mənəvi zərər arasında səbəbli 
əlaqənin olması və zərərvuran şəxsin təqsiri müəyyən edilmiş olsun 

 
         
 Bakı şəhəri Nərimanov rayon  
məhkəməsinin 29 yanvar 2010-cu il tarixli 
qətnaməsi ilə   iddiaçı H.X.Bayramovun 
cavabdeh “Hyundai Auto Azərbaycan ” MMC-yə 
qarşı maddi və mənəvi zərərin ödənilməsi barədə 
iddiası təmin edilməmiş, cavabdeh “Hyundai 
Auto Azərbaycan” MMC-nin iddiaçı 
H.X.Bayramova qarşı avtomobilin ehtiyat  
hissələrinin qiymətinin  və təmir haqqının 
ödənilməsi barədə qarşılıqlı iddiası qismən təmin  
edilərək  “Hyundai Santa Fe” markalı 10 SZ 201 
dövlət qeydiyyat nişanlı  avtomobilin ehtiyat 
hissələrinin dəyərini və təmir haqqını təşkil edən 
1700 manat məbləğində pulun H.X.Bayramovdan 
alınıb “Hyundai Auto Azərbaycan” MMC-yə 
verilməsi, qarşılıqlı  iddianın  qalan hissəsinin  
təmin edilməməsi qət edilmişdir. 
 Bakı Apellyasiya Məhkəməsi MK-nın 20 
oktyabr 2010-cu il tarixli  qətnaməsi  ilə 
Nərimanov rayon  məhkəməsinin qətnaməsi 
qismən ləğv edilib,  “Hyundai Auto Azərbaycan” 
MMC-dən H.X.Bayramovun xeyrinə 500 manat  
məbləğində mənəvi zərərin tutulması və 
qətnamənin qalan hissəsinin dəyişdirilmədən  
saxlanılması qət olunmuşdur. 
          Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi 
MK-nın 1 mart 2011-ci il tarixli qərarı ilə Baki 
Apellyasiya Məhkəməsi MK-nın 20 oktyabr 
2010-cu il tarixli qətnaməsinin H.X.Bayramova 
500 manat məbləğində mənəvi zərərin ödənilməsi 
hissəsi ləğv edilib, H.X.Bayramovun həmin tələbi 
təmin edilməmiş, qətnamənin qalan hissəsi 
dəyişdirilmədən saxlanılmışdır. 
 İş materiallarından görünür ki, iddiaçı 
H.X.Bayramov cavabdeh “Hyundai Auto 
Azərbaycan” MMC -yə  qarşı Bakı şəhəri 
Nərimanov rayon məhkəməsinə iddia ərizə ilə 
müraciət edib, 1700 manat məbləğində  maddi və 
10 000 manat məbləğində mənəvi zərərin 
“Hyundai Auto Azərbaycan” MMC-dən onun 
xeyrinə tutulmasına dair  qətnamə çıxarılmasını 
xahiş etmişdir.  H.X.Bayramov daha sonra iddia 
ərizəsinə əlavə  təqdim edərək ona məxsus  

“Hyundai Santa Fe” markalı  10 SZ 201 dövlət 
qeydiyyat nişanlı  avtomobilin cavabdeh  
təşkilatın  servisində qeyri-qanuni saxlanılması 
nəticəsində ona vurulmuş maddi zərərə görə 
10 000 manat, mənəvi zərərə görə 100 000 manat  
məbləğində pulun cavabdehdən onun xeyrinə 
tutulmasını xahiş etmişdir. 
 “Hyundai Auto Azərbaycan” MMC 
iddiaçı H.X.Bayramova qarşı qarşılıqlı iddia ərizə 
ilə  məhkəməyə müraciət edib,  avtomobilin 
təmirinə və ehtiyat hissələrinə çəkilən 1 944 
manat məbləğində xərcin və 20 manat 
məbləğində ödənilmiş dövlət rüsumunun  
H.X.Bayramovdan onların xeyrinə tutulmasını 
xahiş etmişdir. 
 Iddiaçı H.X.Bayramov öz iddiasını 
bununla əsaslandırmışdır ki, 18 noyabr 2006-cı il 
tarixdə “Hyundai Auto Azərbaycan” MMC-dən  
“Hyundai Santa Fe” markalı  avtomobili  
almışdır. Müqaviləyə əsasən  avtomobil ona  3 
(üç) illik zəmanət (qarantiya) müddəti ilə 
satılmışdır. Satıcı olan “Hyundai Auto 
Azərbaycan” MMC tərəfindən həmin müddət 
ərzində avtomobilin  mühərrikinin və  ötürücü  
sisteminin normal  işləməsinə zəmanət 
verilmişdir. Avtomobilin qeyd olunan hissələri 
zədələnib sıradan çıxdığı təqdirdə onların təmiri 
satıcının hesabına aparılmalıdır. Müqavilənin 
şərtlərinə müvafiq olaraq o, avtomobilin cari 
təmir işlərini  cavabdeh təşkilata məxsus  
avtoservisdə aparmış, bu müddətdə mühərrikin və 
ötürücü  sistemin  yağlarını  həmin  servislərdə  
dəyişdirmişdir. O, 2009-cu ilin aprel  ayının 
birinci  dekadasında , yəni qarantiya müddətində, 
Xırdalan şəhərində yerləşən cavabdehin 
avtoservis məntəqəsində avtomobilin 
mühərrikinin və ötürücü sisteminin yağlarını 
dəyişdirmiş,  avtoservisdən evə qayıdarkən yolda 
avtomobilin  ötürücü sistemində nasazlıq baş 
vermişdir. Səhəri gün avtoservis  məntəqəsinə 
qayıdaraq avtomobilin ötürücü sistemində baş 
verən nasazlıq barədə onlara bildirmişdir. Həmin 
vaxt avtomobilə baxış keçirilmiş, avtomobildə 
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yaranmış nasazlığın səbəbini müəyyən etmək 
üçün o, cavabdeh təşkilatın Bakı şəhəri, 
Z.Bünyadov prospektində yerləşən  əsas 
avtoservis mərkəzinə  göndərilmişdir. Orada 
avtomobilə yenidən  baxış  keçirilmiş, nasazlığın 
səbəbi kimi avtomobilin ötürücüsü sistemində 
xırda  bir hissənin sıradan çıxdığı bildirilmiş və 
həmin hissə dəyişdirilmişdir. Buna baxmayaraq 
onun avtomobilində yaranmış nasazlıq yenə də 
qalmış və avtoservisdə ona avtomobilin ötürücü 
sisteminin sıradan çıxdığı bildirilmişdir. Lakin, 
avtomobilin ötürücü sisteminin hansı səbəbdən 
sıradan çıxması və təmirlə bağlı xərclərin kim 
tərəfindən çəkiləcəyi ona bildirilməmişdir. 
Avtomobili təmir etdikdən sonra ondan 1900 
manat pul tələb etmişlər. O, buna etiraz edərək 
nasazlığın avtomobilin ötürücü sistemində yağın  
dəyişdirilməsindən  sonra yarandığını  bildirəndə 
cavabdehin nümayəndələri ötürücü sistemin 
təmirinə görə  ondan 1 700 manat məbləğində pul 
istəmişlər. Ona məxsus  avtomobilə zərər 
cavabdeh MMC-nin işçilərinin  səhvi nəticəsində  
və 3 illik təminat müddətində dəymişdir. Bu 
səbəbdən zərərin əvəzi “Hyundai Auto 
Azərbaycan” MMC tərəfindən ödənilməlidir. 
Iddiaçı H.X.Bayramov həmçinin  bildirmişdir ki, 
cavabeh MMC qeyri-qanuni olaraq ona məxsus  
avtomobili avtoservisdə saxlamaqla onun 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında 
təsbit olunmuş mülkiyyət  hüquqlarını kobud 
surətdə pozmuşdur. Bunun nəticəsində o, əsəb 
gərginliyi keçirmiş və ona  mənəvi zərər 
yetirilmişdir. Cavabdeh tərəfindən ona mənəvi 
zərər də ödənilməlidir. 
 “Hyundai Auto Azərbaycan” MMC 
qarşılıqlı iddiasını bununla əsaslandırmışdır ki,  
onlar cavabdeh H.X.Bayramova məxsus  
avtomobili təmir edərək, avtomobilin ötürücü 
qutusunda  olan qüsurları aradan qaldırmışlar. 
Bunun üçün işlədilən  ehtiyat  hissələrinin  və  
surtü yağının qiyməti 1594 manat, ustaların 
xidmət haqqı 350 manat  olmaqla,  cəmisi 1944 
manat təşkil edir. Görülən  işlər və onların dəyəri 
H.X.Bayramovla əvvəlcədən razılaşdırılsa da, 
bütün işlər  görüldükdən sonra H.X.Bayramov 
1944 manat pulu ödəyə  bilməyəcəyini  və həmin  
məbləğin azaldılmasını xahiş  etmişdir. Onlar 
həmin məbləğdən 350 manatı  H.X.Bayramova 
güzəştə getmişlər.  O, sonradan ümumiyyətlə hər 
hansı   məbləği ödəməkdən imtina etmişdir. Onun 
avtomobilinin təminat müddəti kilometraja görə 
bitmişdir.  

 Iddiaçı H.X.Bayramov kassasiya 
şikayətində Bakı Apellyasiya Məhkəməsi MK-
nın 20 oktyabr 2010-cu il tarixli qətnaməsinin  
ləğv edilməsini və işi yeni apelyasiya baxışına 
göndərmədən onun iddia tələblərinin  
bütünlüklə təmin edilməsini, cavabdeh 
“Hyundai Auto Azərbaycan” MMC isə 
kassasiya  şikayətində iddiaçı H.X.Bayramovun  
mənəvi zərər tələbinin rədd edilməsini, 
qətnamənin  qalan hissəsinin dəyişdirilmədən  
saxlanılmasını xahiş etmişdir. Onlar kassasiya 
şikayətlərini Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 
MK-da həmin işə baxıldıqa maddi və 
prosessual qanun pozuntularına yol verilməsi 
dəlilləri ilə əsaslandırmışlar. 
 H.X.Bayramov kassasiya şikayətində 
bildirmişdir ki, “Hyundai Auto Azərbaycan” 
MMC-dən 18 noyabr 2006-cı il tarixdə  aldığı 
“Hyundai Santa Fe” markalı  minik avtomobili 
təminat  müddətində  sıradan  çıxdığı üçün satıcı 
MMC həmin avtomobili  pulsuz təmir  etməyə 
borcludur. Cavabdeh “Hyundai Auto 
Azərbaycan” MMC isə kassasiya şikayətində 
bildirmişdir ki, onlar  H.X.Bayramovdan 
avtomobilinin təmir xərclərini qanuni tələb 
etmişlər. Məhkəmələr  onların  iddialarını qanuni 
hesab edib təmin etdiyi  halda  onlardan 
H.X.Bayramovun xeyrinə 500 manat  məbləğində  
mənəvi zərər tutmuşdur. Onlardan mənəvi zərər 
qanunsuz və əsassız tutulmuşlar. 
 Aşağı instansiya məhkəmələrində həmin 
işə baxıldıqda müəyyən olunmuşdur  ki, iddiaçı 
H.X.Bayramovla cavabdeh “Hyundai Auto 
Azərbaycan” MMC arasında 18 noyabr 2006-cı il 
tarixdə “Hyundai Santa Fe” markalı  avtomobilin 
alqı-satqısı barədə müqavilə bağlanılmışdır. 
Həmin  müqavilədə H.X.Bayramova satılan  
avtomobil üçün zəmanət (qarantiya)  müddəti 3 
illik müddət və ya 60 000 kv.m sürmə  həddi  
müəyyən  edilmişdir. H.X.Bayramov sonuncu 
dəfə 14 aprel 2009-cu il tarixdə servizə müraciət 
edəndə aldığı avtomobilin yürüş  məsafəsi 
(kilometrajı) 95 000 km olmuşdur.  
 Azərbaycan Respublikası  Mülki 
Məcəlləsinin (MM-nin) 582-ci  maddəsinə görə  
malın keyfiyyəti üçün qarantiya  müəyyən edilə 
bilər. Həmin Məcəllənin  582.3-cü maddəsinə 
əsasən  əşyanın  keyfiyyəti üçün qarantiya əgər 
alqı-satqı  müqaviləsində  ayrı qayda nəzərdə  
tutulmayıbsa, onun tərkib hissəsinə də şamil 
edilir. 



 Ali Məhkəmənin bülleteni                                                                                                    2011                   

36 
 

 Məhkəmələrdə həmin işə baxıldıqda 
müəyyən olunmuşdur ki, “Hyundai Auto 
Azərbaycan” MMC ilə  H.X.Bayramov arasında  
“Hyundai Santa Fe” markalı avtomobilin alqı-
satqısı barədə müqavilə  bağlanıldıqda tərtib 
edilmiş service pasportda hansının tez baş  
verməsindən  asılı olaraq  3 il və ya 60 000 km 
sürülmə həddi ilə zəmanət (təminat) müddəti 
müəyyən edilmişdir. Həmin pasporta görə  
zəmanət  verilən  hissələrə mühərrik , sürətlər 
qutusu, arxa və ön körpü hissələri aid edilmişdir. 
Iddiaçı H.X.Bayramov  avtomobildə baş vermiş  
qüsurun aradan  qaldırılması üçün 14 aprel 2009-
cu il tarixdə servizə müraciət  etdikdə  
avtomobilin  yürüş məsafəsi (kilometrajı) 95 000 
km olmuşdur. 
 Işin yuxarıda  göstərilən hallarına hüquqi  
qiymət verən Nərimanov rayon məhkəməsi  
H.X.Bayramovun  mülkiyyətində olan  “Hyundai 
Santa Fe” markalı 10 SZ 201 dövlət qeydiyyat 
nişanlı  avtomobilə münasibətdə yürüş 
məsafəsinə (kilometraja) görə zəmanət (təminat) 
müddətinin ötməsi nəticəsinə gəlib, həmin 
avtomobilin təmirinə xərclənmiş 1700 manat 
məbləğində pulun H.X.Bayramovdan  “Hyundai 
Auto Azərbaycan” MMC-nin  xeyrinə tutulması 
barədə qətnamə  qəbul  edmiş, Bakı Apellyasiya  
Məhkəməsinin MK-sı tərəfindən  həmin qətnamə 
dəyişdirilmədən  saxlanılmışdır. 
 Kassasiya kollegiyasının qənaətinə görə, 
məhkəmə  qətnamələrinin həmin  hissələri mülki 
qanunvericiliyə və tərəflər  arasında  bağlanılmış 
alqı-satqı  müqaviləsinin  şərtlərinə uyğundur. 
Buna görə Bakı Apellyasiya Məhkəməsi  
qətnaməsinin həmin hissəsi dəyişdirilmədən  
saxlanılmışdır. 
 Məhkəmə Kollegiyası  Bakı Apellyasiya 
Məhkəməsi MK-nın qətnaməsinin  cavabdeh 
“Hyundai Auto Azərbaycan” MMC-dən iddiaçı 
H.X.Bayramovun  xeyrinə  500 manat  
məbləğində mənəvi zərərin tutulması hissəsini 
qanuni və əsaslı  hesab etməmişdir. 
 Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin MK-sı 
qətnaməsinin bu hissəsini onunla əsaslandırmışdır 
ki, iddiaçı H.X.Bayramov avtomobilin təmiri 
üçün cavabdeh “Hyundai Auto Azərbaycan” 
MMC-nin tələb etdiyi məbləği ödəmədiyi üçün 
MMC onun  mülkiyyətində olan avtomobili ona 
verməkdən imtina etmiş və bununla da müəyyən 
müddət ərzində onu avtomobili üzərində sahiblik, 
istifadə və sərəncam hüquqlarından məhrum 
etmişdir. Apellyasiya Məhkəməsi belə nəticəyə 

gəlib ki, “Hyundai Auto Azərbaycan” MMC 
H.X.Bayramovu onun mülkiyyətində olan 
“Hyundai Santa Fe” Markalı 10 SZ 201 dövlət 
qeydiyyat nişanlı  avtomobildən  müəyyən 
müddətə istifadə etməkdən məhrum etməklə 
hüquqlarını pozmuşdur. Bu, H.X.Bayramovun  
şüurunda  mənfi  psixi  reaksiyaya səbəb olmaqla 
ona mənəvi zərər dəyməsi ilə nəticələnmişdir.  
 “Mənəvi zərərin ödənilməsi barədə 
qanunvericiliyin məhkəmələr tərəfindən  tətbiqi 
təcrübəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Ali 
Məhkəməsi Plenumunun 03 noyabr  2008-ci il 
tarixli Qərarının 8-ci bəndində Plenum izah 
etmişdir ki,  Azərbaycan Respublikası  Mülki 
Məcəlləsinin 1097-ci maddəsinə müvafiq olaraq 
mənəvi  zərərin  ödənilməsi barədə iddia o 
hallarda təmin edilə bilər  ki, iddiaçının  fiziki və 
mənəvi sarsıntılar  keçirməsi, bunların  
cavabdehin  qanunsuz  hərəkəti və  ya 
hərəkətsizliyi nəticəsində  baş verməsi, qanunsuz 
hərəkət və hərəkətsizliklə  mənəvi  zərər arasında 
səbəbli əlaqənin olması və zərərvuran şəxsin 
təqsiri  müəyyən edilmiş olsun. Plenum qeyd 
etmişdir ki,  məhkəmə mənəvi zərərin ödənilməsi 
barədə tələblərə  baxdıqda mülki  məsuliyyətin 
yaranması əsaslarını  müəyyən etməklə bərabər 
zərərçəkənin  mənəvi sarsıntı və iztirablara  
məruz  qalmasının nədə ifadə olunmasını, 
bunların hansı şəraitdə və hansı hərəkət 
(hərəkətsizlik) nəticəsində  baş verməsini, 
zərərvuran şəxsin təqsirini, zərərçəkən  şəxsin  
hansı mənəvi sarsıntı  və iztirablar  keçirməsini, 
zərəçəkənin  bunları hansı  məbləğdə  və sair  
maddi formada qiymətləndirməsini 
aydınlaşdırmağa  borcludur. 
 Bakı Apellyasiya Məhkəməsi MK-nın 
qətnaməsindən  görünür ki, iddiaçı 
H.X.Bayramovdan avtomobilin təmirinə çəkilən 
1700 manat  məbləğində xərcin cavabdeh 
“Hyundai Auto Azərbaycan ” MMC-nin  xeyrinə 
tutulması qət edilmiş, H.X.Bayramovun həmin 
məbləği ödəməkdən imtina etməsi əsassız hesab 
edilmişdir. Beləliklə, Məhkəmə Kollegiyası hesab 
etmişdir ki, cavabdeh “Hyundai Auto 
Azərbaycan” MMC-nin qanunsuz hərəkət - 
hərəkətsizliyi və təqsiri  müəyyən edilmədiyinə 
görə ondan H.X.Bayramovun xeyrinə 500 manat  
məbləğində mənəvi zərər qanunsuz və əsassız 
tutulmuşdur. Buna görə Bakı Apellyasiya 
Məhkəməsi MK-nın qətnaməsinin həmin hissəsi 
ləğv edilmiş, H.X.Bayramovun ona mənəvi zərər 
ödənilməsi tələbi təmin edilməmişdir.
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VƏTƏNDAŞLARIN  POZULMUŞ  HÜQUQLARININ  BƏRPASI 
İSTİQAMƏTİNDƏ  YENİ  MƏRHƏLƏ 

  
Azərbaycanda uğurla həyata keçirilən 

məhkəmə hüquq islahatı nəticəsində ölkəmizdə 
əvvəlkindən prinsipcə köklü surətdə fərqlənən 
yeni hüquq sistemi yaradılıb, qısa müddət ərzində 
demokratik prinsiplərə və beynəlxalq tələblərə 
uyğun qanun və məcəllələr qəbul edilib. 

21.10.2005-ci il tarixdə İnzibati icraat 
haqqında qanun qəbul edilmiş, dövlətimizin 
başçısı İlham Əliyevin 2010-cu il 22 iyun tarixli 
fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının məhkəmə sisteminin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər və 
“Məhkəmələr və hakimlər haqqında”, 
“Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının qanunlarına dəyişikliklər və 
əlavələr edilməsi barədə” qanunla yerli iqtisad 
məhkəmələrinin bazasında inzibati-iqtisadi 
məhkəmələr yaradılmış və məlum olduğu kimi, 
“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual 
Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında ” 
Azərbaycan Respublikasının 30 iyun 2009-cu il 
tarixli Qanunu ilə qəbul edilmiş Azərbaycan 
Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi 
2011-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minmişdir. 

İnzibati məhkəmələrin yaradılmasının, 
İnzibati icraat haqqında qanunun və İnzibati 
Prosessual Məcəlləsinin vacibliyi ilə bağlı qeyd 
edilməlidir ki, şəxsi inzibati orqanların qanunsuz 
inzibati aktlarından və hüquqazidd 
hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) qorumaq 
üçün səmərəli və ədalətli hüquqi müdafiə 
institutlarının yaradılması hüquqi dövlət 
prinsipləri baxımından çox önəmlidir. 

İnzibati Prosessual icraat haqqında 
qanunun qəbul edilməsi inzibati orqanların icraat 
qaydalarını hüquqi dövlət prinsiplərinə 
uyğunlaşdırmaq və şəffaflaşdırmaq, inzibati 
orqanların fəaliyyətinin qanuna əsaslanmasını 
təmin etmək, habelə vətəndaşlara və hüquqi 
şəxslərə inzibati orqanların onlara dair qəbul 
etdiyi qərarlarının məhkəmə qaydasında 
yoxlamaq hüququ vermək məqsədi daşıyır.  

İnzibati Prosessual Məcəllə isə maraqlı 
şəxsə inzibati akta və digər inzibati fəaliyyət 
formalarına qarşı hüquqi baxımdan müdafiə 
olunmaq, öz mövqeyini müdafiə etmək üçün daha 
səmərəli və təsirli hüquqi vəzifələrdən istifadə 
etmək imkanları verir. 

 Qeyd olunmalıdır ki, bu qanunlar 
vətəndaşlarla dövlət arasındakı münasibətləri 
fərqli bir şəkildə tənzimləyərək Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyasında nəzərdə 
tutulmuş qanunun aliliyi prinsipini daha da 
möhkəmləndirir. 

İnzibati Prosessual Məcəllə bir tərəfdən 
inzibati orqanlarla fiziki və ya hüquqi şəxslər 
arasında yaranmış inzibati mübahisələrə 
baxılması və həll edilməsinin prosessual 
qaydalarını müəyyən edir, digər tərəfdən isə 
şəxsin bu sahədə hüquqi müdafiəsinin inzibati 
məhkəmə prosesi formasında təmin olunmasını 
nəzərdə tutur.  

Göstərilən Məcəllə qəbul olunanadək, 
inzibati orqanlardakı icraat qaydaları ayrı-ayrı 
qanunlardakı müxtəlif normalar və bir sıra 
normativ-hüquqi aktlarda yalnız səthi şəkildə 
tənzimlənmişdir. Bu sahədə vahid bir qanun 
olmadığı üçün müxtəlif inzibati orqanlarda bu 
münasibətləri tənzimləyən normalar çox fərqlidir. 
Hər bir dövlət orqanı vətəndaşlara münasibətdə 
icraat qaydalarını özü müəyyən edirdi. Əksər 
hallarda bu qaydalar dövlət orqanlarının deyil, 
vətəndaşların vəzifələrini tənzimləyirdi. 

İnzibati icraat barədə hüquqi dövlətin 
tələblərinə cavab verən bu qaydalar demokratik 
bir dövlət üçün mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir.Yalnız inzibati orqanların bütün 
proseduralarına və qəbul etdiyi qərarlara şamil 
olunan vahid müddəaların müəyyən edilməsi ilə 
hüquqi təhlükəsizlik və bütün vətəndaşların 
bərabərhüquqluğu təmin olunur. 

Bu məqsədlə yeni inzibati icraat hər 
şeydən əvvəl dövlətin vətəndaşlara münasibətdə 
vəzifələrini, eləcə də vətəndaşların dövlətə 
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münasibətdə malik olduqları hüquqları 
tənzimləyir. 

Azərbaycanın yeni inzibati icraat 
hüququ inzibati orqanın daxilində onun 
qərarlarına qarşı inzibati şikayət formasında 
hüquqi müdafiənin şərtlərini tənzimləyir. Lakin 
vətəndaşın onun razı olmadığı tədbirə qarşı heç 
də inzibati orqanın özünə müraciət etməsi zəruri 
deyil, belə ki, o, hüquqi müdafiə əldə etmək üçün 
birbaşa məhkəməyə də müraciət edə bilər. 
Bununla bağlı müddəalar İnzibati-Prosessual 
Məcəllədə nəzərdə tutulmuşdur.          

Həmin Məcəllənin 2.1-ci maddəsinə 
əsasən qanunla başqa aidiyyət qaydası müəyyən 
edilməmişdirsə, inzibati mübahisələrə dair işlər 
üzrə məhkəmə icraatı inzibati və iqtisadi 
mübahisələrə dair işlər üzrə məhkəmələr və 
inzibati və iqtisadi mübahisələrə dair işlər üzrə 
məhkəmə kollegiyaları tərəfindən həyata keçirilir. 

İnzibati məhkəmə icraatında iştirak 
etmək hüququna fiziki və ya hüquqi şəxslər, 
dövlət orqanları və ya bələdiyyələr malikdirlər.  

İnzibati Prosessual Məcəllənin tələbləri 
baxımından inzibati məhkəmələrin üzərinə böyük 
məsuliyyət qoyulur.  

Belə ki, İnzibati Prosessual Məcəllədə 
nəzərdə tutulan məhkəmə icraatı mülki icraatdan 
kəskin olaraq fərqlənir. Bu fərq məhkəmə 
icraatının prinsiplərində də öz əksini tapıb. Belə 
ki, işin hallarının araşdırılması prinsiplərinə həsr 
olunmuş 12-ci maddəsinin 1-ci və 2-ci bəndlərinə 
əsasən məhkəmə proses iştirakçılarının izahatları, 
ərizə və təklifləri ilə, onların təqdim etdikləri 
sübutlarla və işdə olan digər materiallarla 
kifayətlənməyərək, mübahisənin düzgün həlli 
üçün əhəmiyyət kəsb edən bütün faktiki halları 
xidməti vəzifəsinə görə araşdırmağa borcludur. 
Məhkəmə müstəqil şəkildə öz təşəbbüsü ilə və ya 
proses iştirakçılarının vəsatətinə əsasən digər 
zəruri sübutları toplamağa borcludur. Məhkəmə 
tərəflərdən əlavə məlumat və sübutlar tələb edə 
bilər. 

 Həmin Məcəllənin 13-cü maddəsində 
məhkəmələrin yardım etmək vəzifəsi göstərilir. 
Həmin maddəyə əsasən məhkəmə qaldırılan 
iddialarda yol verilən formal xətaların aradan 
qaldırılmasında, aydın olmayan iddia tələblərinin 
dəqiqləşdirilməsində, yanlış iddia növlərinin 
münasibləri ilə əvəz olunmasında, natamam 
faktiki məlumatların tamamlanmasında, eləcə də 
işin hallarının müəyyənləşdirilməsi və 
qiymətləndirilməsi baxımından əhəmiyyət kəsb 

edən izahatların təqdim olunmasında proses 
iştirakçılarına yardım etməyə borcludur.  

Halbuki Mülki Prosessual Məcəlləsinin 
14.2, 77.1-ci maddələrinin tələblərinə əsasən  
sübutetmə vəzifəsini qanun tərəflərin üzərinə 
qoyur.  

İnzibati-Prosessual Məcəlləsinin 
müddəalarına əsasən iddiaçı inzibati aktın ləğv 
olunması və ya dəyişdirilməsi, bu cür iddialara 
mübahisələndirmə haqqında iddia deyilir, eləcə 
də özünün arzuladığı inzibati aktı qəbul etmək 
vəzifəsini cavabdehin üzərinə qoymağı 
məhkəmədən tələb edə bilər.  

Belə iddialar isə məcburetmə haqqında 
iddia adlanır. Məsələn, dövlət orqanın və ya 
bələdiyyənin qəbul etdiyi qərar hər hansı bir fiziki 
və ya hüquqi şəxsin hüquqlarını pozur. Belə olan 
halda həmin fiziki və ya hüquqi şəxs məhkəmədə 
iddiaçı qismində çıxış edərək qəbul edilmiş 
inzibati aktın ləğv olunmasını və ya 
dəyişdirilməsini (mübahisələndirmə haqqında 
iddia) məhkəmədən tələb edə bilər (İPM-nin 32-
ci maddəsi). Eyni zamanda yuxarıda artıq 
göstərildiyi kimi, qanun iddiaçıya onun arzuladığı 
inzibati aktı qəbul etmək vəzifəsini cavabdehin 
(dövlət orqanı və ya bələdiyyə) üzərinə qoymağı 
məhkəmədən tələb etmək hüququnu da vermişdir. 
(İPM-nin 33-cü maddəsi). 

Məhkəmə inzibati aktın qəbul olunması 
üçün müəyyən müddət təyin edir. Təyin edilmiş 
müddət bitənədək inzibati orqan tərəfindən 
inzibati akt qəbul edilmədikdə, məhkəmə qərar 
qəbul edir və məhkəmənin həmin qərarı inzibati 
aktı əvəz edir. 

Bundan başqa şəxs inzibati orqanın 
hərəkətsizliyindən müdafiəyə dair və Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin 
səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər istisna 
olmaqla, normativ xarakterli aktların qanuna 
uyğunluğunun yoxlanılmasına dair iddialar 
qaldıra bilər. 

Bununla yanaşı İnzibati Prosessual 
Məcəlləsinə görə iddiaçılar öhdəliyin icrası 
haqqında iddia vasitəsi ilə cavabdehdən inzibati 
aktın qəbul edilməsi ilə bağlı olmayan müəyyən 
hərəkətlərin edilməsini və ya müəyyən hərəkətləri 
etməkdən çəkinməyi, həmçinin inzibati orqanlar 
tərəfindən ümumi hüquqi öhdəliklərin pozulması 
nəticəsində vurulmuş ziyana görə 
kompensasiyanın ödənilməsini də tələb edə bilər.  

Bu cür iddialara öhdəliyin icrası 
haqqında və ya müəyyən hərəkətləri etməkdən 
çəkinməyə dair iddia deyilir (İPM-nin 34-cü 
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maddəsi). Məsələn, dövlət orqanının və ya 
bələdiyyənin istənilən şəxs qarşısında qanunla və 
ya müqavilə ilə müəyyən edilmiş öhdəliyi 
mövcuddur, lakin həmin orqanlar öhdəliyi icra 
etməkdən yayınır. Belə olan halda şəxs 
məhkəmədə iddiaçı qismində çıxış edərək dövlət 
orqanından və ya bələdiyyədən, inzibati aktın 
qəbul edilməsinə yönəlməyən müəyyən 
hərəkətlərinin edilməsini və həmçinin inzibati 
orqanlar tərəfindən ümumi hüquqi öhdəliklərin 
pozulması nəticəsində vurulmuş ziyana görə 
kompensasiyanın ödənilməsini də tələb edə bilər. 
Bundan əlavə müəyyən etmə və ya tanınma 
haqqında iddia vasitəsi ilə iddiaçı hər hansı hüquq 
münasibətinin mövcud olması və ya 
olmamasının, yaxud inzibati aktın etibarsızlığının 
tanınmasını məhkəmədən tələb edə bilər. Bu cür 
iddialara müəyyən etmə və ya tanınma haqqında 
iddia deyilir (İPM-nin 36-cı maddəsi). Məsələn, 
şəxs məhkəmədə iddiaçı qismində çıxış edərək 
dövlət orqanları və ya bələdiyyə ilə əlaqədar olan, 
yəni onların səlahiyyətlərinə aid olan hər hansı bir 
hüquq münasibətinin mövcud olması və ya 
olmamasının tanınmasını tələb edə bilər. 
Həmçinin müəyyən etmə və ya tanınma haqqında 
iddia vasitəsi ilə iddiaçı artıq icra olunmuş 
inzibati aktın qanunsuz sayılmasını məhkəmədən 
tələb edə bilər.  

Bu kimi iddialarda cavabdeh qismində 
mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti, bələdiyyə 
orqanları, inzibati aktı qəbul etmək səlahiyyəti 
verilmiş hüquqi və ya fiziki şəxs ola bilər. 

Qeyd olunmalıdır ki, göstərilən normalar 
iddiaçı üçün geniş imkanlar verməklə yanaşı, 
məhkəmənin üzərinə böyük məsuliyyət qoyur. 

Bundan başqa qeyd olunmalıdır ki, 
şəxslərin hüquqlarının inzibati icraat çərçivəsində 
müdafiə edilməsi üçün məhkəmə aidiyyətinin 
düzgün müəyyən olunması vacibdir. 

İnzibati Prosessual Məcəlləsinin 2.2-ci 
maddəsində sadalanan inzibati məhkəmə icraatı 
qaydasında baxılan iddiaların siyahısından 
görünür ki, inzibati mübahisələr üzrə cavabdeh 
qismində inzibati orqanlar iştirak edir ki, bu da 
inzibati mübahisələri mülki işlərdən və iqtisadi 
mübahisələrdən səciyyələndirən  
xüsusiyyətlərdən biridir və məhz bu xüsusiyyət 
məhkəmələr tərəfindən mübahisələrin məhkəmə 
aidiyyətinin düzgün müəyyən edilməsində əsas 
rol oynayır. 

Aidiyyətin düzgün müəyyən edilməsi 
üçün şəxsləri təmsil edən və hüquqi yardım 

göstərən vəkillərdən və hüquqşünaslardan da çox 
şey asılıdır. 

Məhkəməyə müraciət etmək istəyən 
maraqlı şəxs məhkəmə aidiyyətini düzgün 
seçmədiyi hallarda, məhkəmə şəxsi hüquqi 
cəhətdən təlimləndirməyə borcludur və iddia 
ərizəsinin aidiyyət üzrə müvafiq məhkəməyə 
göndərilməsinin təminatçısı kimi çıxış etməlidir. 

Heç istisna deyildir ki, İnzibati 
Prosessual Məcəlləsinin müddəalarının tətbiqi 
zamanı təfsirə və şərhə ehtiyacı olan suallar 
meydana çıxa bilər. 

Belə olan halda məhkəmələr Avropa 
İnsan Hüquqları Konvensiyasının müddəalarına 
və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 
qərarlarına nəzər yetirməlidirlər. Burada 
beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi də yerində 
olardı. 

Son illər ərzində Avropa İnsan 
Hüquqları Məhkəməsinə Azərbaycan 
Respublikasından və digər ölkələrdən çoxlu 
müraciətlər daxil olmuşdur. Onların arasında  
inzibati şikayətlər də mövcuddur.  

Avropa İnsan Hüquqları 
Konvensiyasının 6-cı və 13-cü maddələri bütün 
Avropa Şurası dövlətləri üçün minimal icraat 
standartlarını nəzərdə tutur. 

Belə ki, Avropa İnsan Hüquqları 
Konvensiyasının 6-cı və 13-cü maddələrinə 
əsasən hər kəs, onun mülki hüquq və vəzifələri 
müəyyən edilərkən və ya ona qarşı hər hansı 
cinayət ittihamı irəli sürülərkən, qanun əsasında 
yaradılmış müstəqil və qərəzsiz məhkəmə vasitəsi 
ilə, ağlabatan müddətdə işinin ədalətli və açıq 
araşdırılması hüququna malikdir. Bu 
Konvensiyada təsbit olunmuş hüquq və azadıqları 
pozulan hər kəs, hətta bu pozulma rəsmi fəaliyyət 
göstərən şəxslər tərəfindən törədildikdə belə, 
dövlət orqanları qarşısında səmərəli hüquqi 
müdafiə vasitələrinə malikdir.   

Göstərilənlərlə bağlı qeyd olunmalıdır 
ki, dövlət hər kəsin hüquqlarını və azadlıqlarının 
müdafiəsinə təminat verdiyindən, məhkəmə 
qərarları isə dövlətin adından çıxarıldığından 
məhkəmə prosedurları ədalət məhkəməsinin 
nümunəvi şəkildə keçirilməsini müəyyənləşdirən 
hüquq normalarına uyğun olmalıdır. İnzibati 
qaydada iddialara baxan hakimlər öz professional 
biliklərindən səmərəli istifadə edərək, Avropa 
İnsan Hüquqları Konvensiyasının, Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiyasının, İnzibati 
Prosessual Məcəlləsinin tələblərini yerinə 
yetirərək, beynəlxalq hüquq təcrübəsindən 
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Müzəffər Ağazadə  

Azərbaycan Respublikasının əməkdar hüquqşünası 
 
 

AZAD ETMƏK ÜÇÜN MÜTLƏQ ƏVVƏL HƏBS ETMƏLİYİK 
 
Azərbaycan Respublikası Cinayət 

Prosessual Məcəlləsinin 154-cü maddəsinə əsasən 
qətimkan tədbiri dedikdə şübhəli və ya 
təqsirləndirilən şəxsin qanuna zidd hərəkətlərinin 
qarşısını almaq və hökmün icrasını təmin etmək 
məqsədi ilə onların barəsində seçilən prosessual 
məcburiyyət tədbiri başa düşülür. Cinayət-
prosessual qanunvericiliyində həbs, ev dustaqlığı, 
girov, başqa yerə getməmək haqqında iltizam, 
şəxsi zaminlik, təşkilatın zaminliyi, polisin 
nəzarəti altına vermə, nəzarət altına vermə, 
komandanlığın müşahidəsi altına vermə və 
vəzifədən kənarlaşdırma kimi cəmi 10 növ 
qətimkan tədbiri növü müəyyən edilsə də 
müəyyən səbəblərdən bunların ən çox tətbiq 
ediləni həbs və başqa yerə getməmək haqqında 
iltizamdır. İndi az da olsa ev dustaqlığı qismində 
qətimkan tədbiri tətbiq edilməsi hallarına təsadüf 
edilir. 

On növ qətimkan tədbirindən dördü, yəni 
həbs, ev dustaqlığı, girov və vəzifədən 
kənarlaşdırma yalnız məhkəmənin qərarı əsasında 
tətbiq oluna bilər. Qalan növ qətimkan 
tədbirlərinin seçilməsi, yaxud ümumiyyətlə 
qətimkan tədbirlərinin seçilməməsi təhqiqatçının, 
ibtidai istintaq orqanının səlahiyyətinə aiddir. 
 Bu yazıda biz məhkəmə tərəfindən tətbiq 
edilən ev dustaqlığı növündə qətimkan tədbirinin 
mahiyyəti və onun tətbiqi zamanı qarşıya çıxan 
bəzi problemlərdən danışmaq istəyirik. 
 Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin (bundan 
sonra CPM) 163.1-ci maddəsinə görə ev 
dustaqlığı qətimkan tədbiri qismində 
təqsirləndirilən şəxsi həbsdə saxlamadan və 
cəmiyyətdən tam təcrid etmədən, lakin 
məhkəmənin qərarı ilə müəyyən edilmiş azadlıq 
və digər bir sıra hüquqlara məhdudiyyətlər 
qoyulmasından ibarətdir. CPM-nin 154.4-cü 
maddəsinə görə ev dustaqlığı həbsə alternativ 
qətimkan tədbiridir və təqsirləndirilən şəxsin 
həbsə alınması barədə məhkəmənin qərarı 
alındıqdan sonra onun əvəzinə seçilə bilər. Həmin 
Məcəllənin 156.2-ci maddəsində də qeyd edilir 
ki, ev dustaqlığı həbsin əvəzinə müdafiə 
tərəfinin vəsatəti üzrə məhkəmə tərəfindən 
seçilə bilər. Eyni müddəa CPM-nin 163.2-ci 

maddəsində də öz əksini tapır. Orada qeyd edilir 
ki, ev dustaqlığının qətimkan tədbiri qismində 
seçilməsi məsələsinə məhkəmə tərəfindən yalnız 
müdafiə tərəfinin vəsatəti əsasında həbs 
qətimkan tədbirinin seçilməsi haqqında qəbul 
olunmuş qərarın əvəz edilməsi kimi baxıla bilər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ev dustaqlığı 
kimi girov qismində qətimkan tədbirinin 
seçilməsi üçün də qanunla eyni normalar 
müəyyən edilmişdir. Yəni təqsirləndirilən şəxs 
haqqında əvvəlcədən həbs qətimkan tədbiri 
seçilməli, sonra isə bu qətimkan tədbiri ev 
dustaqlığı və ya girov qətimkan tədbiri ilə əvəz 
edilməlidir. 

Bunlarla yanaşı cinayət prosessual 
qanunvericilikdə bu normalarla üst-üstə 
düşməyən normalar da vardır. Məsələn CPM-nin 
157.5-ci maddəsində göstərilir ki, həbsin 
qətimkan tədbiri qismində seçilməsi məsələsinə 
baxarkən məhkəmə təqsirləndirilən şəxsin həbsdə 
saxlanılmaqla cəmiyyətdən təcrid edilməsinə 
zərurət olmadığı qərarına gəldikdə, həbsi ev 
dustaqlığı ilə əvəz etməyə haqlıdır. 

Göründüyü kimi burada məhkəməyə 
səlahiyyət verilir ki, özünün təşəbbüsü ilə 
təqsirləndirilən şəxs haqqında ev dustaqlığı 
qismində qətimkan tədbiri seçsin. Çünki burada 
ev dustaqlığı qismində qətimkan tədbirinin 
seçilməsi müdafiə tərəfinin vəsatətinin 
mövcudluğu ilə şərtləşdirilmir. Bir də əgər hakim 
«təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlanmaqla 
cəmiyyətdən təcrid edilməsinə zərurət olmadığı 
qərarına gəlirsə» nə üçün onun haqqında 
əvvəlcədən həbs qətimkan tədbiri seçilməlidir və 
sonradan həbs qətimkan tədbirini dəyişmək üçün 
müdafiə tərəfinin vəsatətini gözləməlidir? Axı bu 
adi məntiqə ziddir. Birdən müdafiə tərəfinin 
vəsatəti olmadı?! Onda «şəxsin həbsdə 
saxlanılmaqla cəmiyyətdən təcrid edilməsinə 
zərurət olmadığı qərarına gəlmiş» hakimin 
qənaəti necə olsun? 

Bu problemlə əlaqədar CPM-nin 448-ci 
maddəsi ilə müəyyən edilən norma da maraqlıdır. 
Orada (448.1.3-cü maddəsində) qeyd edilir ki, 
hakim təqsirləndirilən şəxs barəsində həbs və ya 
ona alternativ olan qətimkan tədbirinin seçilməsi 
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və ya bundan imtina barədə qərar qəbul edir. Fikir 
verin, burada həbs və ya ona alternativ olan 
qətimkan tədbirini hakimin seçməsindən söhbət 
gedir. Yəni alternativ qətimkan tədbiri növləri 
həbslə əvəz olunan qətimkan tədbiri kimi qeyd 
edilmir. 

Fikrimizcə sübut etməyə ehtiyac yoxdur 
ki, məhkəmə «təqsirləndirilən şəxsin həbsdə 
saxlanılmaqla cəmiyyətdən təcrid edilməsinə 
zəruriyyət olmadığı qərarına gəldikdə» onun 
haqqında həbs qətimkan tədbiri seçilməməlidir. 
Məntiqə görə belə hallarda məhkəmə 
təqsirləndirilən şəxs haqqında ev dustaqlığı və 
qanunda müəyyən edilən şərtlər olduqda girov 
qismində qətimkan tədbiri seçə bilər. 

Bu məntiqi mülahizəni rəhbər tutan 
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin 
Plenumu «Təqsirləndirilən şəxsin barəsində həbs 
qətimkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı 
təqdimatlara baxılarkən məhkəmələr tərəfindən 
qanunvericiliyin tətbiqi təcrübəsi haqqında» 
2009-cu il 3 noyabr tarixli qərarının 10-cu 
bəndində qeyd etmişdir ki, təqsirləndirilən şəxs 
barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi və 
ya həbsdə saxlama müddətinin uzadılması barədə 
təqdimatlara baxılarkən şəxsin cəmiyyətdən 
təcrid edilməsinə zərurət olmadığı qərarına 
gəldikdə məhkəmə öz təşəbbüsü ilə həbs 
qətimkan tədbiri əvəzinə ev dustaqlığı qətimkan 
tədbiri seçə, yaxud seçilmiş həbs qətimkan 
tədbirini ev dustaqlığı qətimkan tədbiri ilə əvəz 
edə bilər. Qeyd olunmuşdur ki, apellyasiya 
instansiyaları məhkəmələri də apellyasiya 
şikayətləri və ya apellyasiya protestləri əsasında 
materiallara baxarkən eyni məzmunlu qərar qəbul 
edə bilərlər.  

Nəzərdə tutulmuşdu ki, qanun normaları 
(CPM-nin 154.4, 156.2, 163.2-ci maddələrilə 
157.5 və 448.1-ci maddələr) arasında ziddiyyət 
olduğundan qanunvericilik təşəbbüsü hüququna 
malik olan Ali Məhkəmə  Azərbaycan 
Respublikası Milli Məclisinə qanunvericilikdə 
dəyişiklik edilməsi barədə müvafiq təkliflər 
versin. Lakin az keçməmiş Bakı Apellyasiya 
Məhkəməsi məhkəmənin öz təşəbbüsü ilə və ya 
müdafiə tərəfinin vəsatəti əsasında həbsin ev 
dustaqlığı ilə əvəz edilməsi məsələsinə məhkəmə 
təcrübəsində fərqli yanaşma olduğunu əsas 
götürərək CPM-nin 154.4, 156.2 və 163.2-ci 
maddələrinin tələbləri baxımından həmin 
Məcəllənin 157.5-ci maddəsinin şərh olunması 
barəsində Azərbaycan Respublikası Konstitusiya 
məhkəməsinə müraciət etmişdir. Konstitusiya 

məhkəməsi özünün 2010-cu il 9 iyul tarixli 
qərarında qeyd etmişdir ki, CPM-nin 157.5-ci 
maddəsi həmin Məcəllənin 154.4, 156.2 və 
163.2-ci maddələrinin tələblərinə riayət 
olunmaqla tətbiq olunmalıdır. Bu isə o deməkdir 
ki, təqsirləndirilən şəxs haqqında əvvəlcədən 
həbs qətimkan tədbiri seçilməli, sonra isə 
müdafiə tərəfinin vəsatəti olduqda bu, ev 
dustaqlığı qətimkan tədbiri ilə əvəz edilməlidir. 

Biz burada iki yüksək məhkəmə 
orqanlarından hansının düzgün mövqe tutmasına 
qiymət vermək fikrindən uzağıq. Mənim 
subyektiv fikrimə görə qərar qəbul edən hər iki 
yuksək məhkəmə orqanı mövcud, ziddiyyətli 
qanun normalarına istinad etmişdir. Ali 
Məhkəmənin qərarı daha çox məntiqə, 
Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı isə qanuna 
əsaslıdır. Hərçənd qanunlar məntiqə zidd 
olmamalıdır. Lakin bizim toxunduğumuz 
məsələdə məntiqsizlik və ziddiyyət göz 
qabağındadır. Qanun normalarını oxuyarkən 
anlamaq olmur ki, hakim «həbsin qətimkan 
tədbiri seçilməsi məsələsinə baxarkən 
təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlanılmaqla 
cəmiyyətdən təcrid edilməsinə zərurət olmadığı 
qərarına gəldikdə» nə üçün bu növ qətimkan 
tədbiri seçməlidir. 

Burada şahidi olduğum lətifəyəoxşar bir 
hadisə yadıma düşür. Mən keçən əsrin 80-cı 
illərində Bərdə rayon məhkəməsinin sədri 
vəzifəsində işləyərkən o vaxt mövcud olan 
qaydalara görə kolxozlardan birinə təhkim 
edilmişdim. Qonşu «Bakı» kolxozunda mal-qara 
fermasında aşkar edilən nöqsanların müzakirəsi 
ilə əlaqədar mən də yığıncağa dəvət edilmişdim. 
İclasda Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsinin 
Bərdə rayonu üzrə təhkimçisi S.Cəfərov da iştirak 
edirdi. Raykomun birinci katibi, məhrum Rüstəm 
Səfərəliyev müzakirənin axırında RPK-nın 
təşkilat şöbə müdirinə tapşırdı ki, ferma müdiri 
həmin vəzifəyə layiq olmadığından onun 
məsələsini raykomun büro iclasına çıxartsın. Bu 
tapşırıqdan sonra ferma müdiri bir neçə dəfə əl 
qaldırıb söz istəsə də istəyinə nail ola bilmədi. 
Nəhayət ona söz verildikdə o, yazıq-yazıq bildirdi 
ki, yoldaş Səfərəliyev, axı mən heç partiyanın 
üzvi deyiləm. Araya ani sükut çökdü. Qımışanlar, 
gülənlər də oldu. Bu zaman Mərkəzi Komitənin 
nümayəndəsi üzünü raykom katibinə tutub dedi 
ki, «Rüstəm, nə olar onu əvvəl partiyaya qəbul 
elə, sonra da partiyadan çıxart». 

Əlbəttə o, həmin sözləri ciddi demirdi. 
Ancaq bu yaranmış situasiyaya adekvat cavab idi. 
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İslam Əliyev 

Ali Məhkəmənin hakimi 
 

Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 10-cu maddəsi ilə bağlı 
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində 

fakt iddiası ilə fikir ifadəsinin fərqləndirilməsi 
 
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 

(bundan sonra Avropa məhkəməsi, Strasburq 
məhkəməsi, Məhkəmə) Avropa İnsan Hüquqları 
Konvensiyasına (bundan sonra AİHK, 
Konvensiya) dair şərhində qanunun aliliyinə 
söykənən toplumlarda mətbuat azadlığının üstün 
əhəmiyyətini dəfələrlə vurğulayıb. Belə ki, 
mətbuat siyasi və digər mühüm məsələlərə dair 
əhalini məlumatlandırır, əhali isə həmin 
məlumatlardan yararlanır. Avropa Məhkəməsinin 
presedent hüququnda demokratik sistemin 
davamlığı baxımından söz azadlığının da 
əhəmiyyətinə xüsusi diqqət yetirilir. Məhkəməyə 
görə, “siyasi mübahisə azadlığı bütün 
Konvensiyanın məğzini təşkil edən demokratik 
cəmiyyət konsepsiyasının təməlini təşkil edir”. 

İctimaiyyətin marağında olan bütün 
məsələlərə dair dövlətin rəsmi şəxslərinin tənqidi 
üçün həmin tənqid hətta sərt və ya təhrikçi 
şəkildə edilirsə belə, ən geniş imkanlar olmalıdır. 
Belə ki, “D-nin Belçikaya qarşı” davasına dair 
qərarında Məhkəmə əlverişsiz və ya şübhəli 
informasiyanı açıq müdafiə etmişdir: 

“...Məhkəmə söz azadlığının təkcə 
cəmiyyətdə xoş qarşılanan, yaxud zərərsiz və ya 
əhəmiyyətsiz sayılan “məlumat” və ya “fikirlər”ə 
yox, həmçinin şok yaradan, incidən, ya da 
dövlətin və ya əhalinin bir qisminin narahatlığına 
səbəb olanlara da tətbiq olunduğunu vurğulayır. 
Bununla yanaşı jurnalist azadlığı müəyyən qədər 
mübaliğəyə, hətta təxribata da əl atmağın 
mümkünlüyünü ehtiva edir”. 

Bununla belə ifadə azadlığı müəyyən 
məhdudiyyətlərlə, o cümlədən başqaların 
nüfuzunu qorumaqdan irəli gələnlərlə də bağlıdır. 
Söz azadlığına tətbiq edilən bu cür 
məhdudiyyətlər sırasında difamasiya qanunları da 
var. Beləliklə, liberal demokratiyalarda söz 
azadlığının təməl əhəmiyyətilə difamasiya 
qanunlarındakı son dərəcə dəqiq yozulacaq və 
əsla sərbəst izah edilməyəcək olan 
məhdudiyyətlər arasında düzgün tarazlığın 
müəyyənləşdirilməsi çox vacibdir. 

Söz azadlığının müdafiəsini təmin 
edəcək və mətbuata “toplumun həyət iti” 
qismində çalışmaq üçün şərait yaradacaq 
vasitələrdən biri də heç kəsdən onun fikirlərinin 
doğruluğunu sübut etməyin tələb edilməyəcəyi 
prinsipidir. Elə həmin prinsip bu yazının 
mövzusudur. Bu prinsip mətbuatın üzərinə 
düşənləri yerinə yetirməsi üçün əlverişli şəraitin 
yaradılması baxımından olduqca böyük 
əhəmiyyətə malikdir. Başqa mühüm vasitə 
ictimai xadimlərin (nisbətən az qorunan) və 
ictimai xadim olmayanların özəl həyatının 
toxunulmazlığının qorunması arasında aydın fərq 
qoymaqdır. Aşağıda göstərildiyi kimi, fakt və 
fikir arasındakı fərqin yozulması zamanı çətin 
həll edilən məsələlər ortaya çıxır. Məsələn, təhqir 
bir fikir sayıla bilərmi və hakimlər kütləvi 
informasiya vasitələri tərəfindən hansı həddədək 
tənqid oluna bilərlər? Hansısa şəxs haqqında 
yalan iddianın söylənməsi və ya dərc edilməsi 
məsuliyyətə səbəb ola bilər, amma Avropa 
məhkəməsinin mövqeyinə görə, dəyərləndirmə 
fikirlərinın təbiətinə görə həqiqiliyi sübut edilə 
bilməz. Ona görə də bir fikir ifadəsi həqiqiliyini 
sübut etmək mümkün olmasa belə difamasiya 
qanununa əsasən məsuliyyətə səbəb yaratmır. 

Bu bölmədə Strasburqdakı Avropa 
məhkəməsinin difamasiya davalarında faktla fikir 
arasında sədd qoymaq kimi həssas sahədə 
mənafelərin tarazlığını necə saxladığını 
görəcəyik. Belə ki, faktla fikir arasındakı nəzəri 
cəhətdən çox vaxt aydın görünən fərqləri konkret 
hallarda müəyyənləşdirmək lazım gəldikdə 
Avropa məhkəməsinə də, ölkə məhkəmələrinə də 
böyük çətinliklər yaradır. Xarici sədlərini sırf 
nəzəri şəkildə qoymaq, yaxud da təriflər vasitəsilə 
müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Ona görə də, 
məhkəmənin konkret hallarda onlara hansı 
əhəmiyyət verdiyini ayırd etmək üçün bu 
fərqləndirməni Avropa presedent hüququ 
baxımından təhlil etmək lazım gələcək. 

Bu yazıda fikir ifadələrinə 
(dəyərləndirmələrə) və fakt iddialarına müxtəlif 
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yanaşmalar müəyyən bir məsələni aydınlaşdırmaq 
baxımından məqbul göründükdə Strasburq 
məhkəməsinin və başqa liberal demokratiyaların 
presedent hüququndan misallarla izah ediləcək. 
Avropa məhkəməsinin fakt və fikir arasındakı 
səddi müəyyənləşdirərkən əsas götürdüyü başlıca 
prinsiplərə nəzər salaq: 

a) Fikir ifadəsindən ibarət olan iddiaların 
həqiqiliyini sübut etməyi nəşirlərdən tələb 
edən ölkə qanunları AİHK-ın 10-cu 
maddəsinə ziddir, çünki fikir həqiqiliyini 
sübut etməyi mümkün olmayan 
dəyərləndirmə mülahizəsidir. 

b) Ölkə məhkəmələrinin qətnamələrində və 
ya ölkə qanunlarında dəyərləndirmə 
mülahizəsinin həqiqiliyini sübut etməyi 
tələb edən müddəaların olması hətta 
mətbuatda dərc edilmiş siyasi fikir 
olmayan mülahizələrə aid olmasa belə 
AİHK-ın 10-cu maddəsinə ziddir. 

c) Nəşirlərdən söylənmiş fikirləri 
əsaslandıracaq yetərincə faktik əsaslar 
göstərməyi tələb etmək olar. Ortada ölkə 
məhkəmə sistemi (digər hakimiyyət 
qollarından fərqli olaraq) baxımından 
difamasiya xarakterli fikirlər varsa, 
hakimlərin özəl rolu nəzərə alınır və 
Avropa məhkəməsi adətən əsasssız 
hücumlardan müdafiəni dəstəkləyir. 

d) Məhkəmə adətən nəşirdən difamasiya 
xarakterli fakt iddialarını dərc etməzdən 
əvvəl ətraflı yoxlamağı tələb edir. 

e) Difamasiya yükü nisbətən yüngül olan 
iddia ortaya qoyulsa nəşirin bu cür iddianı 
dərc etmək üçün məntiqi əsaslara malik 
olması, məsələn, rəsmi məlumata və 
yaxud başqa mənbələrin xəbərlərinə 
istinad etməsi məqbul sayılır. 

f) Müəlliflərə iddialarını sübut etmək 
hüququ tanımayan ölkə qanunları AİHK-
ın 10-cu maddəsinə ziddir. 

g) Strasburq məhkəməsində karikatura, 
kollaj, rəsm kimi materiallara görə 
difamasiya ilə bağlı presedent hüququ 
hələlik təşəkkül tapmasa da, liberal 
demokratik ölkələrdə karikatura 
müəlliflərini difamasiyaya dair məhkəmə 
proseslərində “dürüst şərh” əsaslanması 
ilə müdafiə etmək meyli yaranıb. Adətən 
karikaturalar, satirik və məzəli əsərlər 
fikir ifadəsi kimi qəbul olunur. 

İndi də yuxarıda sadalanan prinsiplərə məhkəmə 
proseslərində əməli tətbiqi baxımından nəzər 
salaq. 

A. Nəşirlərdən fikir ifadəsi olan iddiaların 
həqiqiliyini sübut etməyi tələb edən ölkə 
qanunları AİHK-ın 10-cu maddəsinə 
ziddir, çünki fikirlər həqiqiliyi sübut 
etmək mümkün olmayan dəyərləndirmə 
mülahizələridir. 
Əvvəla, liberal demokratik ölkələrin 

əksəriyyətində təşəkkül tapan hüquq 
sistemlərindəki presedent hüququnda nəzəri 
cəhətdən açıq-aydın görünəcək fakt-fikir səddi 
əməldə ilk baxışdan göründükdən daha mürəkkəb 
olur. Beləliklə, Avropa məhkəməsinin bu 
məsələni konkret davalarda necə həll etdiyini 
təhlil etmək lazımdır. 

Avropa məhkəməsi ilk dəfə faktla fikir 
arasında fərqləndirmə səddini “L-nin Avstriyaya 
qarşı” davasında çəkmişdir. Bununla bağlı bəndlə 
başa çatan uzun qərarında Avropa məhkəməsi 
həm də siyasi və qeyri-siyasi xəbərlər arasında 
mühüm fərqləndirmə aparıb. Bu dava 
Avstriyadakı Bruno Krayskinin və Fridrix Peter 
başçılığındakı Liberal Partiyanın qələbə çaldıqları 
ümumi seçkilərindən sonrakı hadisələrlə bağlıdır. 
Belə ki, seçki nəticələri açıqlandıqdan az sonra 
Simon Vizentalın rəhbərlik etdiyi Yəhudi 
Sənədlər Mərkəzi Fridrix Peterə qarşı ikinci 
dünya müharibəsi zamanı SS-də xidmət etməkdə 
ittiham irəli sürdü. Cənab Lingens də bir dərgidə 
F.Peterin nasist keçmişinə görə Avstriyada 
siyasətlə məşğul ola bilməyəcəyi barədə silsilə 
yazılar dərc etdi. Hərçənd Fridrix Peter də SS-lə 
bağlı olduğunu inkar etməyib, lakin şəxsən cəza 
tədbirlərində iştirak etmədiyini bildirib. 
B.Krayski isə F.Peteri müdafiə etmiş və Yəhudi 
Sənədlər Mərkəzinə “mafiya” demişdi. Sonrakı 
yazılarında Lingens Krayski barəsindəki tənqidi 
fikirlərini davam etdirərək onu Avstriyanın siyasi 
həyatında getdikcə daha fəal iştirak edən digər 
keçmiş nasistlərə də qarşı guya yumşaq 
münasibətdə ittiham edib. 

Dairə məhkəməsi Lingensi Avstriya 
Cinayət Məcəlləsindəki difamasiya haqqında 
müddəaları pozmaqda təqsirli bilib və onun 
Krayski barəsində “əxlaqsız” və “ləyaqətsiz 
davranış” ittihamlarının, “bayağı oportunizm” 
ifadəsini işlətməsinin difamasiya xarakterli 
olduğu qənaətinə gəlib. Dairə məhkəməsinin 
fikrincə, Lingens üçün yeganə müdafiə yolu 
iddialarının doğruluğunu sübut etməkdi. Və dairə 
məhkəməsi Lingensin öz dediklərinin həqiqiliyini 
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sübut etmək cəhdlərindən narazı qaldı. Dairə 
məhkəməsinin qərarı şikayət edildiyi Vyana 
Apellasiya Məhkəməsi tərəfindən ləğv edilərək 
təkrar istintaqa qaytarıldı. Dairə məhkəməsi isə 
Lingens üçün yeganə müdafiə yolunun Avstriya 
Cinayət Məcəlləsinin təsbit etdiyi kimi 
iddialarının doğruluğunu sübut etmək olduğunu 
təkrarladı. Davanın yenidən təqdim edildiyi 
Vyana Apellasiya Məhkəməsi bu dəfə dairə 
məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxladı. Bundan 
sonra Lingens Avropa məhkəməsinə şikayət edir. 
Strasburqdakı məhkəmə onun xeyrinə qərar 
çıxararaq dəyərləndirmə mülahizələrinin 
həqiqiliyini sübut etmək tələbinin 
“Konvensiyanın 10-cu maddəsində zəmanət 
verildiyi hüququn təməlini təşkil edən ifadə 
azadlığının özünü pozduğunu” bildirir. Lingensin 
Krayski barəsində irəli sürdüyü “əxlaqsızlıq”, 
“bayağı oportunizm” və “ləyaqətsiz davranış” 
ittihamları da həqiqi və yaxud yalan olmasını 
sübut etməyin mümkün olmadığı fikirlərdir. 
Strasburq məhkəməsinin izah etdiyi kimi, “faktla 
dəyərləndirmə mülahizəsi arasında dəqiq sədd 
çəkilməlidir. Faktların mövcudluğu sübut edilə 
bilər, dəyərləndirmə mülahizələrinin isə 
həqiqiliyini həmişə sübut etmək mümkün olmur”. 
Lingens davasına dair qərarında Məhkəmə izah 
edib ki, difamasiya haqqında məhkəmə 
prosesində müdafiə vasitəsi olaraq dəyərləndirmə 
mülahizələrinin həqiqiliyini sübut etmək öhdəliyi 
“Konvensiyanın 10-cu maddəsində zəmanət 
verildiyi hüququn təməlini təşkil edən ifadə 
azadlığının özünü pozur”. Bu nəticə Oberşlik 
davasında da təkrarlanmışdı. 

“L  Avstriyaya qarşı” davası difamasiya 
ittihamı ilə başlanan mülki davalardan fərqli 
olaraq eyni ittihamla cinayət davasıdır. 
Difamasiya ittihamlı mülki davalar həmçinin 
Strasburq məhkəməsinə də təqdim edilə bilər. 
Məsələn, “Tolstoy-Miloslavski Birləşmiş Krallığa 
qarşı” davasında Avropa Məhkəməsi təyin 
olunmuş çox yüksək təzminat məbləğinə görə 10-
cu maddənin pozulduğunu müəyyənləşdirmişdi. 
Difamasiyaya dair mülki davaların Strasburqda 
araşdırılması faktla dəyərləndirmə mülahizəsinin 
fərqləndirilməsi zərurətinin bu cür davalara da 
şamil edilməsi qənaətini yaradır. 

Fakt iddiası ilə fikir ifadəsi olan iddianın 
fərqləndirilməsi Qərbi Avropanın əksər 
dövlətlərinin difamasiya qanunlarında təsbit 
olunub. Məsələn, Almaniya qanunlarına görə 
başlıca fərq fakt iddiasının difamasiya barədə 
iddia qaldırmaq üçün (müdafiə tərəfi onun 

həqiqiliyini sübut etməlidir) əsas yaratdığı halda 
fikir ifadəsi olan iddia əsasında, həqiqi və yaxud 
yalan olsun, məhkəmə iddiasının əsla qaldırıla 
bilməməsindən ibarətdir. Digər tərəfdən 
Almaniya qanunları məhkəmənin fikiri 
mahiyyətinə görə araşdıra biləcəyini, lakin yalnız 
iftira və açıqca təhqiramiz fikirlərin mühakimə 
üçün əsas yaratdığını təsbit edir. Tvayt və Brem 
buna dair bəzi misallar çəkirlər. Belə ki, 
Almaniya Ali Məhkəməsi bir nəfər həkimin 
həmkarlarına göndərdiyi məktublardakı 
saxtakarlıq və dələduzluqlarda bir tibbi sığorta 
şirkətinin guya əli olması haqqında bəyanatını 
fikir ifadəsi hesab etmişdi. Digər tərəfdən dövlət 
qulluqçusunun apellasiya komitəsini aldatmaq 
məqsədilə statistik məlumatları qəsdən 
saxtalaşdırması haqqında bəyanat həqiqiliyini 
sübut etməyin mümkünlüyü səbəbilə fakt iddiası 
hesab edilmişdi. Həmin müəlliflər həmçinin 
Almaniya məhkəmələrində ara halları adətən necə 
yozulmalarından da misallar çəkirlər. Belə ki, 
“Şmit-faşist” sözləri sözügedən şəxsin faşist 
partiyasının üzvü olmasına işarə edildiyi təqdirdə 
fakt iddiası, siyasi əqidəsinə işarə edildiyi halda 
isə fikir ifadəsidir. Fakt iddiası ilə fikir ifadəsini 
fərqləndirmək üçün Almaniya məhkəmələrinin 
istifadə etdiyi meyarın məğzi sözügedən 
mülahizənin daha çox həqiqiliyini sübut və yaxud 
təkzib etməyin mümkün olduğu hadisələrə işarə 
edib-etmədiyini müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. 
Ara hallarda isə mülahizənin fikir ifadəsi olması 
qənaətinə üstünlük verilir. Siyasi müzakirələrdə 
geniş mülahizə sərbəstliyinə yol verilir və həmin 
mülahizələr daha çox fikir ifadəsi olaraq 
qiymətləndirilir. 

İngiltərə hüququnda isə dəyərləndirmə 
mülahizələri adətən fikir ifadəsi, təsvirlər isə fakt 
iddiaları hesab edilir. Məsələn, “T  MGM-ə qarşı” 
davasında MGM kinoşirkəti BBC rəhbərliyinə 
məktubunda xanım Törnerin bir kinotənqidçi 
kimi bacarığını tənqid etmiş və onu işdən 
çıxarmağı təklif etmişdi. Burada Törnerin 
“milyonlarla teletamaşaçının və üstəlik də radio 
dinləyicilərinin zövq və ehtiyaclarından tamamilə 
qopması” və onun “tənqidinin ümumiyyətlə kino 
sənayesi üçün zərərli” olması haqda mülahizələr 
difamasiya hesab edilmişdi. Hakimlər bu 
iddiaların estetik dəyərləndirmə olduğu, təsvirdən 
yox, tamamilə dəyərləndirmədən ibarət olması 
qənaətinə gəldilər. Həmçinin İngiltərə hüququnda 
hər hansı fakt haqqında mülahizə, məsələn, 
filankəsin filan hərəkəti etməsi və yaxud filan 
məqsədə yönəlməsini bildirmək fakt iddiası kimi 



 Ali Məhkəmənin bülleteni                                                                                                    2011                   

47 
 

qəbul olunur. Bu məsələni aydınlaşdırmaq üçün 
XIX əsrə aid bir məhkəmə qərarına nəzər salaq. 
Belə ki, “Davis Şepstouna qarşı” davasının 
mövzusu Şepstounun dərc etdiyi məqalədə ingilis 
zabiti Davisin heç bir əsas olmadan zavallılara 
qarşı hücum təşkil etməsi, həmçinin yerli polis 
rəisinə də onlara hücumlar etmək əmrini verməsi, 
bunlara əsasən də Davisin hərbi xidmətə yararsız 
olması barədə yer alan iddialardır. Məhkəmə ilk 
iki bəyanatı fakt iddiası, zabitin yararsızlığı 
barədə qənaəti isə fikir ifadəsi hesab etmişdi. 
Burada fakt iddiası ilə fikiri fərqləndirmə meyarı 
ingilis hakimin aşağıdakı sözlərində əks olunub: 
“Cavabdeh hansısa ictimai xadimin həqiqətən nə 
etdiyini dəqiq izah etsə və sonra da “bu nalayiq 
davranışdır” deyə bəyan etsə, bu, sadəcə onun 
fikrinin ifadəsidir... Yox, əgər iddiaçını nalayiq 
davranışda ittiham etsə, lakin bunun konkret 
nədən ibarət olduğunu göstərməsə, o zaman 
ortada fakt iddiası var və ona qarşı yalnız 
imunitetlə və həqiqiliyini sübut etməklə müdafiə 
olmaq mümkündür. Eyni mülahizə cavabdeh 
müəyyən faktlardan iddiaçı üçün təhqiramiz 
nəticələr çıxarsa da tətbiq oluna bilər”. 

Bəs Strasburq məhkəməsində fakt 
iddiası ilə fikirin fərqləndirilməsi İngiltərə 
hüququndakı ilə nə dərəcədə üst-üstə düşür? 
İngilis şərhçilərinin dəfələrlə qeyd etdikləri kimi, 
ictimai əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdə Avropa 
məhkəməsi fikir ifadəsini İngiltərə hüququndan 
daha geniş mənada yozur. Onların fikrincə, “Ş 
Avstriyaya qarşı” davası (təfərrüatı aşağıda) 
İngiltərədə görülsə idi, müdafiə vasitəsi yalnız 
bəraət verici hallara dair dəlillər ola bilərdi. 
Mübahisə doğuran sözlərin dəyərləndirmə 
mülahizəsi hesab edilməsi isə onun həqiqiliyini 
sübut etmək mümkün olmadığından kifayət 
olmazdı. 

B. Ölkə məhkəmələrinin irəli sürdüyü və ya 
ölkə qanunlarında nəzərdə tutulan 
dəyərləndirmə mülahizələrinin 
həqiqiliyini sübut etmək tələbi hətta dərc 
edilmiş siyasi bəyanat olmayan 
mülahizələrə aid olduğu təqdirdə belə 
AİHK-ın 10-cu maddəsinə ziddir. 

Avropa məhkəməsi dəyərləndirmə 
mülahizəsinin həqiqiliyini sübut etmək barədə 
ərizəçilərin tələbinin qeyri-mümkün olduğuna 
görə AİHK-ın 10-cu maddəsinə zidd olması 
qənaətinə gəlib. Hərçənd Avropa məhkəməsinin 
araşdırdığı fakt iddiası ilə dəyərləndirmə 
mülahizələri arasında fərqləndirilmə aparıldığı 
davaların çoxunun məhz dərc olunmuş yazılarla 

bağlı olması və həmin bəyanatların siyasi 
təmayüllü olması təəssüratı yaransa da, 
fərqləndirmə və ondan hasil olan nəticələr yalnız 
siyasi bəyanatlarla məhdudlaşmır. 

Siyasətdə mövcud olan qaydaya görə 
manevr üçün kifayət qədər imkana malik olmaq 
lazımdır, həmçinin difamasiya ola biləcək 
bəyanatları fikir hesab etmək meyli yaranıb. 
Yuxarıda bəhs etdiyimiz Lingens davasında 
söhbət siyasi xadimlər Krayski və Peterə qarşı 
tənqidi bəyanatlardan gedir və davanın həlli 
difamasiya qanunlarının təməl daşı olan siyasi və 
qeyri-siyasi bəyanatların fərqləndirilməsinə 
əsaslanır. İfadə azadlığı ilə nüfuzun müdafiəsi 
arasında tarazlıq yaradarkən Avropa məhkəməsi 
sözügedən bəyanatların siyasi xarakterli olduğunu 
və dərc edildiyini nəzərə almışdı. Mətbuatın 
toplumda “həyət iti” vəzifəsini yerinə yetirdiyi 
nəzərə alınsa, bu cür bəyanatlar, xüsusilə də 
demokratikləşməyə mətbuatın və toplumun daha 
çox cəlb olunması baxımından AİHK-ın 10-cu 
maddəsində daha yüksək səviyyədə müdafiə 
olunur. Siyasətlə məşğul olan Krayski 
hərəkətlərini və bəyanatlarını qəsdən 
ictimailəşdirirdi: “...Siyasi xadim hər sözünü və 
hərəkətini ...labüd və şüurlu şəkildə jurnalistlərin 
və cəmiyyətin ətraflı təhlilinə açıq qoyur və buna 
görə də daha çox dözümlü olmalıdır”. 

“C-nin Avstriyaya qarşı” davasında 
Vyana Bələdiyyə Şurasının üzvü olan xanım 
Süzan Cerusalem iki təşkilatı tənqid edərək 
onlara ideologiyasında “faşist təmayülləri sezilən 
totalitar səciyyəli təriqət” deyib. Bu sözlər siyasi 
müzakirələrdə işlədilsə də, hadisə 
toxunulmazlığın şamil olunduğu regional 
parlamentdə baş verməyib. Avropa məhkəməsi 
onun sözlərini fikir hesab edərək Avstriya 
məhkəmələrində ondan bəyanatlarının 
həqiqiliyini sübut etməyi tələb edilməsinin 
AİHK-ın 10-cu maddəsinin pozulması kimi 
qiymətləndirdi: 

“Bu davada Avstriya məhkəmələri 
ərizəçinin bəyanatını fikir iddiası kimi 
dəyərləndirdi. Beləliklə, məhkəmənin qadağası 
ilə üzləşməmək üçün ərizəçi sözlərinin 
doğruluğunu sübut etməyə məcburdu. Buna dair 
Məhkəmə “Lingens Avstriyaya qarşı” (46-cı 
bənd) və “Oberşlik Avstriyaya qarşı” (№1; 63-cü 
bənd) davalarında fakt iddiası ilə dəyərləndirmə 
mülahizəsinı fərqləndirmişdi. Faktların 
mövcudluğu əyani sübut edilə bilər, 
dəyərləndirmə mülahizəsini isə sübut etmək 
mümkün deyil. Dəyərləndirmə mülahizəsinin 
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həqiqiliyini sübut etmək tələbi yerinə yetirilə 
bilməz və belə bir tələb 10-cu maddənin zəmanət 
verdiyi hüququn əsas hissəsi olan ifadə azadlığını 
pozmaqdadır”. 

C. Nəşirlərdən söylənilmiş fikiri 
dəstəkləmək üçün kifayət qədər faktik 
əsas təqdim etməyi istəmək olar. Söhbət 
ölkə məhkəmə sisteminə (digər 
hakimiyyət qollarından fərqli olaraq) 
qarşı difamasiya səciyyəli bəyanatlardan 
gedirsə, hakimlərin xüsusi rolu nəzərə 
alınır və Avropa məhkəməsi adətən 
əsassız hücumlardan müdafiənin lehinə 
qərar verir. 

Fakt iddiası ilə fikir ifadəsinin Lingens 
davasındakı kimi fərqləndirilməsi bəyanat 
müəllifinin nə dərəcədə dürüst, fikirlərini 
əsaslandırdığı faktların isə nə dərəcədə həqiqi 
olmasının əhəmiyyətsizliyi kimi 
qavranmamalıdır. Lingens davasına dair qərar 
fikir olaraq tərif edilən bütün bəyanatları qeydsiz-
şərtsiz müdafiə etmir. Belə ki, Avropa 
məhkəməsi fikirin mahiyyətinə və hansı mətləbə 
dair söyləndiyinə diqqət yetirir. “C-nin 
Avstriyaya qarşı” davasında dəyərləndirmə 
mülahizəsini difamasiya ittihamından qorumaq 
üçün Məhkəmə minimum dərəcədə faktik əsas 
olmasını istəyib: “Məhkəmə daha sonra iddianın 
hətta dəyərləndirmə mülahizəsindən ibarət olması 
halında belə müdaxilə dərəcəsinin təkzib edilən 
iddia üçün kifayət qədər faktik əsasın olub-
olmamasından asılı ola biləcəyini, çünki heç bir 
həqiqi əsası olmayan dəyərləndirmə 
mülahizəsinin belə ifrat ola biləcəyini xatırladır”. 
Bu mövqe Məhkəmə tərəfindən “D-nin Belçikaya 
qarşı” davasına bənzər daha əvvəlki qərarlarda öz 
əksini tapmışdı: 

“Bu dava nöqteyi-nəzərindən məsələyə 
baxdıqda sözügedən ittihamlar həqiqiliyini sübut 
etmək əsla mümkün olmayan fikirlərdir. Belə 
fikirlər, xüsusilə də həqiqi əsas olmadan ifrat və 
şişirdilmiş ola bilməz, amma burada məsələ başqa 
cürdür və bu mənada dava Prager davasından və 
Oberşlik davasından fərqlidir”. 

Bununla belə söz azadlığının 
boğulmasına yol verməmək üçün Avropa 
məhkəməsi dəyərləndirmə mülahizəsinin 
əsaslandığı faktlar üçün ölkə məhkəmələrinin 
sübut tələb etmək səlahiyyətinə məhdudiyyət 
qoyur. Belə ki, şübhələr üçün məntiqi əsas 
olmadıqda jurnalistdən faktik sübut tələb edilə 
bilməz. Məsələn, Avstriya Azadlıq Patiyasının 
“irqçi təbliğat” apardığından bəhs edən vərəqənin 

mətbuatda dərc olunmasına həsr olunmuş 
“Unabhengige initiative informationsfilfalt 
Avstriyaya qarşı” davasında Strasburq 
məhkəməsi qeyd edir: 

“Səlahiyyətli məhkəmənin cinayət 
ittihamının mötəbərliyini nə dərəcədə dəqiq 
müəyyənləşdirməsi ictimai əhəmiyyət kəsb edən 
məsələyə dair fikir bildirən, o cümlədən 
dəyərləndirmə mülahizəsi irəli sürən jurnalistin 
riayət edəcəyi dəqiqliklə çətin ki, müqayisə edilə 
bilsin”. 

Məsələn, “Ş-nin Avstriyaya qarşı” 
davasında da gördüyümüz kimi, Avropa 
Komissiyası siyasətçilərin hətta ən cəfəng 
tənqidlərə qarşı da sakit davranmalı olduqlarını 
bildirdiyi halda belə həmin tənqidin müəyyən 
dərəcədə faktik iddialara əsaslanmasının 
vacibliyini qeyd edir. Lakin daha sonra komissiya 
“səhv yozumu istisna etmək üçün hər sözü 
qiymətləndirməyin lazım olmadığını” göstərir. 
Məhkəmə difamasiya kimi qəbul olunan fikirin 
ifadə edildiyi şəraiti ətraflı dəyərləndirərək hər bir 
konkret hala dair bu dəyərləndirmə mülahizəsinin 
mötədil, yaxud da yolverilməz olması barədə 
qərar verir. Bu məsələdə Avropa məhkəməsi fakt 
və fikirlərin “sübut edilməsi mümkün olmayan 
dəyərləndirmə mülahizələri”nə tən olduğunu 
göstərmişdir. 

Avropa məhkəməsinin mahiyyətcə 
araşdırmağa hazır olduğu fikirlər arasında 
təhqirlər də var. Avropa presedent hüququnda 
təhqirlər “dəyərləndirmə mülahizəsi” hesab edilsə 
də, Avropa məhkəməsi belə fikirlərin məğzinə və 
hansı mətləbə aid söyləndiyinə laqeyd deyil. Belə 
ki, “T-nin Estoniyaya qarşı” davasında Məhkəmə 
fikir ifadəsini təhqiramiz hesab etmiş və 
ərizəçinin difamasiya ittihamı ilə məhkum 
edilməsində 10-cu maddəsinin pozulmasını təsbit 
etməmişdi. Bu davada jurnalist Tammer 
“Postimees” qəzetində təhqir etdiyi sabiq baş 
nazirin həyat yoldaşının ona qarşı xüsusi ittiham 
irəli sürməsindən sonra difamasiyada təqsirkar 
hesab edilmişdi. Həmin təhqiramiz bəyanat siyasi 
mübahisədən kənar verilmişdi. Tammer həmçinin 
bildirmişdi: “Kiminsə ailəsini dağıdan şəxs, öz 
övladını tərk edən səriştəsiz və məsuliyyətsiz bir 
ana gənc qızlar üçün heç də yaxşı örnək deyil”. 
Bu sözlər fikir ifadəsi üçün nəzərdə tutulan 
müdafiənin şamil olunmadığı təhqiramiz bəyanat 
hesab edilmişdi. 

Başqa bir misal olaraq “V-nin 
Avstriyaya qarşı” davasına nəzər salaq. Burada 
Avropa məhkəməsi daha əvvəl ərizəçiyə qarşı 
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difamasiya xarakterli məqalə dərc etmiş qəzetin 
nüfuzunu ləkələyən sözlərin ərizəçi tərəfindən 
təkrar dərc olunmasına ölkə məhkəməsinin 
qadağa qoymasının AİHK-ın 10-cu maddəsini 
pozub-pozmadığını müəyyənləşdirməli idi. 
Strasburq məhkəməsi bu davada AİHK 
müddəalarının pozulmasını təsbit etmədi. 
Andreas Vabl Qraz hava limanı yaxınlığında 
hərbi təyyarələrin yerləşdirilməsinə dair etiraz 
nümayişində iştirak edib və sonra baş verən 
iğtişaşlar zamanı guya bir polisi çırmaqlayıb. 
Nüfuzlu ümumölkə qəzetlərindən biri bu barədə 
xəbər dərc edərək cənab Vablın guya 
cırmaqladığı polis əməkdaşının QİÇS-a 
yoluxmaqdan qorxduğu üçün onun QİÇS ilə bağlı 
yoxlamadan keçməsinin vacib olduğunu yazmış, 
daha sonra isə üzrhaqlıq edərək həmin xəstəliyin 
cızıqdan keçmədiyini və burada heç də Vablın 
QİÇS xəstəsi olduğundan söhbət getmədiyini izah 
etmişdi. Andreas Vabl qəzetə qarşı difamasiya 
haqqında iddia qaldırıb və təzminat alıb. 
Sonradan bir mətbuat konfransında ona bu barədə 
sual veriləndə həmin qəzet məqaləsi barəsində 
“nasist qəzetçilik” ifadəsini işlətmişdi. Qəzetin 
sahibləri isə Andreas Vablın bu sözləri təkrar 
etməsinə qadağa qoymaq barədə məhkəmədə 
vəsatət qaldırmışdılar. Avstriyada birinci və 
ikinci instansiya məhkəmələri Vablın sözlərini 
dəyərləndirmə mülahizəsinə bərabər olan təhqir 
hesab etmiş və məhkəmə qadağası qoymaqdan 
imtina etmişdilər. Avstriya Ali Məhkəməsi isə 
təhqirin dəyərləndirmə mülahizəsi olmasını qəbul 
etsə də, Vablın sözlərinin qəzetin nüfuzuna çox 
böyük təhlükə yaratdığına görə məhkəmə 
qadağasını işə saldı. Strasburqdakı Avropa 
məhkəməsi də bu sözləri mahiyyətinə görə, 
həmçinin söyləndiyi ümumi mətləbi təhlil edərək 
Avstriya Ali Məhkəməsinin qərarı ilə razılaşdı. 
Bununla da Strasburq məhkəməsi söz azadlığına 
qoyulan məhdudiyyətlə razılaşmış oldu, çünki 
həmin sözlər fikir olmaqla yanaşı, məna yükünə 
görə həddindən artıq sərt idi. Bəzi şərhçilər bu 
qərardan məyus olaraq onu cavabdeh dövlətə çox 
geniş ixtiyar dairəsi verdiyinə görə tənqid 
etmişdilər. 

İndi də “O-nin Avstriyaya qarşı” 
davasında (№2) şikayət üçün əsas olmuş təhqirə 
nəzər salaq. Avropa məhkəməsi onu müdafiə 
ediləcək dəyərləndirmə mülahizəsi hesab etmişdi. 
Davanın məğzi odur ki, Avstriya Azadlıq 
Partiyasının lideri Hayder 1990-ci ildəki çıxışı 
zamanı ikinci dünya müharibəsində vuruşmuş 
bütün əsgərlərə, o cümlədən Almaniya ordusunun 

döyüşçülərinə alqış söyləmişdi. Həmin çıxışı 
“Forum” dərgisində şərh edən jurnalist Oberşlink 
Hayder barəsində “əbləh” (trottel) və “nasist” 
kəlmələrini işlətmişdi. Hayder də Oberşlinki 
difamasiya və təhqir ittihamı ilə məhkəməyə 
vermişdi. Ölkə məhkəmələri jurnalisti Avstriya 
Cinayət Məcəlləsinin təhqir haqqındakı 115-ci 
maddəsilə təqsirkar bilmişdilər. 

Avropa məhkəməsi isə Oberşlinkin 
xeyrinə qərar çıxararaq məhkəmə qərarının 33-cü 
bəndində siyasi xadimə “əbləh” və “nasist” 
deməyin fikir ifadəsi olduğunu və qorunan 
bəyanatlar sahəsinə aid edildiyinə görə 
difamasiya ittihamı üçün əsas yaratmadığını izah 
etmişdi: 

“Məhkəmənin fikrincə ərizəçinin 
məqaləsi, xüsusilə də orada işlədilən “trottel” 
(əbləh) kəlməsi əlbəttə mübahisəli sayıla bilər, 
amma əsassız şəxsi qərəzlik hücumu deyil, çünki 
müəllif buna obyektiv olaraq aydın izahat verərək 
elə Hayderin təxribat səciyyə daşıyan nitqinə 
əsaslanmışdır. Bu şəkildə onlar cənab Hayderin 
nitqilə qızışan siyasi mübahisənin bir hissəsi 
olmuş və həqiqiliyini sübut etmək mümkün 
olmayan fikirlərlə bərabər tutulur. Bu cür fikirlər, 
xüsusilə də faktik əsaslar olmadıqda ifrata vara 
bilər, amma yuxarıda sadalanan mülahizələr 
bağlılığında bu, sözügedən hala aid deyil”. 

“O-nin Avstriyaya qarşı” davasında 
(№1) Avstriya Liberal Partiyasının lideri 
Qrabher-Meyer Avstriya vətəndaşı olan qadınlara 
ailə müavinətləri artırmağı, mühacir qadınlar 
üçün isə belə müavinətləri azaltmağı təklif 
etmişdi. Əvvəllər başqa məsələlərlə bağlı 
Strasburq məhkəməsinə müraciət etmiş “Forum” 
dərgisinin redaktoru Oberşlink Qrabher-
Meyerdən şikayət vermiş və onu cinayət 
törətməkdə ittiham etmişdi. Belə ki, jurnalistin 
fikrincə, partiya liderinin bəyanatı Avstriya 
qanunlarında cinayət sayılan nasizim təbliğatına 
bərabərdir. Prokurorluq ittihamı rədd etdikdən 
sonra isə Oberşlik verdiyi şikayəti “Forum” 
dərgisində dərc etdi. Qrabher-Meyer Oberşlikə 
qarşı difamasiya ittihamı irəli sürmüş və o, 
təqsirkar hesab edilmişdi. Oberşlik də Strasburqa 
şikayət etmişdi. Avropa məhkəməsi “Forum” 
dərgisindəki yazının həqiqi fakt iddiası və sonra 
dəyərləndirmə mülahizəsindən ibarət olduğuna 
görə Oberşlikin məhkum edilməsinin AİHK-ın 
10-cu maddəsinin pozulması olduğu qənaətinə 
gəldi. 

“F-nin Slovakiya Respublikasına qarşı” 
davasında 1995-ci ildə bir sıra qəzetlərdə dərc 
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edilmiş Slovakiya mədəniyyət və təhsil nazirinin 
“faşist keçmişi” haqqında bəyanatların müəllifi 
olan cənab Feldek difamasiya qanununu 
pozmaqda təqsirkar hesab edilmişdi. Burada ölkə 
məhkəmələri vətəndaşın şəxsi hüquqlarının 
əsassız pozulmasından, onun vətəndaş və insani 
ləyaqətinin alçaldılmasından müdafiə zəmanəti 
verən Mülki Məcəllənin iki maddəsini rəhbər 
tutmuşdular. 

Feldek davasına dair qərarında Avropa 
məhkəməsi nazirin “faşist keçmişi”nə dair 
dəyərləndirmə mülahizələrinin ictimaiyyətə artıq 
məlum olan xəbərlərə əsaslandığını qeyd etdi. 
Strasburq məhkəməsi “faşist keçmişi” ifadəsinin 
sadəcə faşist partiyası üzvlüyünü, yəni konkret 
olaraq faşist fikirlərinin təbliğilə bağlı olmayan 
fəaliyyəti də ehtiva etdiyinə görə həmin ifadənin 
məhdud mənada tətbiqindən imtina etdi. 
Məhkəmənin gəldiyi qənaətə görə, Slovakiya 
məhkəmələri ictimai xadimin şəxsi hüququnun 
ərizəçinin ifadə azadlığı hüququndan daha üstün 
olmasına cəmiyyətin kəskin ehtiyac duyduğunu 
ortaya qoya bilməmişlər ki, bu da Feldekə qarşı 
hamının bildiyi xəbərlərə əsaslanan fikir ifadəsilə 
bağlı difamasiya ittihamını əsaslandıra bilərdi. 
Demokratik cəmiyyətdə ərizəçinin ifadə 
azadlığına müdaxiləyə ehtiyac olmadığı üçün 
Məhkəmə bu davada AİHK-ın 10-cu maddəsinin 
pozulduğunu müəyyənləşdirdi. 

Hakimlərə qarşı tənqidlər müəyyən 
şərtlərdə məqbul sayılır və avtomatik olaraq 
difamasiya ittihamı üçün əsas yaratmır. De Hayes 
və Giysels davasında iki jurnalist üç nəfər hakimi 
və baş vəkili səhlənkarlıqda və qorxaqlıqda 
ittiham ediblər (davanın təfərrüatı bu yazının D 
bölməsində), Avropa məhkəməsi isə bu 
ittihamları fikir ifadəsi olaraq qiymətləndirib: 

“...Bu dava nöqteyi-nəzərindən 
məsələyə baxdıqda sözügedən ittihamlar 
həqiqiliyini sübut etmək əsla mümkün olmayan 
fikirlərdir. Belə fikirlər, xüsusilə də həqiqi əsas 
olmadan ifrat və şişirdilmiş ola bilməz, amma 
burada məsələ başqa cürdür [...] Cənab de 
Hayesin və cənab Giyselsin şərhləri heç şübhəsiz, 
sərt tənqidi olsa da, yazılarda göstərilən faktların 
yaratdığı narahatlıq və hiddətə mütənasib 
görünür”. 

“D-nin Belçikaya qarşı” davasına dair 
qərar Avropa məhkəməsi təcrübəsini araşdıranlar 
tərəfindən müsbət qarşılandı, çünki Məhkəmənin 
əvvəlki qərarları ilə müqayisədə ədalət 
mühakiməsi sistemini və vəzifəli şəxsləri tənqid 
etməyin məqbul dairəsi genişlənmişdi. 

 
D. Adətən məhkəmə yazı dərc edilməzdən 

əvvəl difamasiya xarakterli məqamların 
naşir tərəfindən ətraflı yoxlanmasını tələb 
edir. 

“D-nin Belçikaya qarşı” davası bu 
yazının mövzusu baxımından maraq kəsb edən 
bəzi başqa məsələləri də əhatə edir. Bu davada 
Belçika mülki məhkəməsi “Hum” həftəlik 
nəşrinin jurnalistləri de Hayes və Giyselsin üç 
nəfər hakimin şərəfini ləkələyərək məqbul tənqid 
həddini aşdıqları qənaətinə gəlib. Belə ki, silsilə 
yazılarında üç hakimi və baş vəkili qərəzli 
mövqedə və qorxaqlıqda ittiham edən jurnalistlər 
uşaqlar üzərində qəyyumluğun təyin olunması və 
cinsi zorakılıq davasının (cənab H. davası) 
araşdırılması zamanı hakimlərin qərəzli mövqe 
tutduqlarını iddia etmişlər və bu iddialar da 
Avropa məhkəməsi tərəfindən fakt iddiası kimi 
yox, fikir kimi qəbul edilmişdi. Avropa 
məhkəməsi burada AİHK-ın 10-cu maddəsinin 
pozuntusu baş verdiyi, fikir ifadəsindən ibarət 
iddia dərc edilmədən əvvəl ərizəçilərin məsələni 
ətraflı araşdırdıqları qənaətinə gəlib. Avropa 
məhkəməsinin fikrincə, ərizəçilər mövcud 
məlumatların araşdırılması və yoxlanması üçün 
xeyli iş görüblər, çünki “məqalələrdə uşaqları 
atalarının yanında saxlamaq barədə qərarın hansı 
şəraitdə verildiyi barədə çoxlu ətraflı məlumat 
var. Bu məlumat cənab H.-ə qarşı bütün 
ittihamların ətraflı araşdırılmasına və bu 
məlumatı uşaqlar naminə açıqlamağı ərizəçilərə 
məsləhət gördükləri deyilən bir neçə ekspertin 
rəyinə əsaslanmışdı [...]”. 

Bu səbəbdən Avropa məhkəməsi 
jurmalistlərin xeyrinə qərar çıxararaq onların 
“davaya dair öyrəndiklərini dərc etdərək öz peşə 
borclarını yerinə yetirərkən səhlənkarlıqda 
qınamalı olmadığını” bildirib. “Mətbuat üzərində 
ictimai maraq kəsb edən məlumat və fikirləri 
bildirmək öhdəliyi var”. 

E. Daha yüngül difamasiya iddiaları zamanı 
naşirin əlində belə iddiaları dərc etmək 
üçün müəyyən məntiqi əsasların olması, 
məsələn, rəsmi məlumata və yaxud başqa 
mənbələrin dərc etdiyi xəbərə etimad 
göstərməsi kifayətdir. 

“B-nin Norveçə qarşı” davasının 
mövzusu Norveçin bir qəzetində dərc olunmuş 
faktlar haqqında guya difamasiya xarakterli 
iddialardı. Qəzet naşirinin difamasiyaya görə 
məsuliyyətdən yaxa qurtarması üçün nələr 
olmalıdır? İddia etdiklərinin həqiqiliyini sübut 
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etməlidir, yoxsa fakt iddialarının müəyyən əsası 
olduğunu (məsələn, rəsmi xəbərdən 
götürüldüyünü) göstərməsi kifayətdir? Avropa 
məhkəməsi ikinci mövqeni dəstəkləyir. 

“Məhkəmə araşdırılan bəyanatların 
dəyərləndirmə mülahizəsi yox, fakt iddiası 
olduğunu göstərir [...]. Həmin bəyanatlar qəzetin 
özü tərəfindən yayımlandı, Lindberqin hesabatına 
əsaslanır və yaxud oradan iqtibaslardı. Qəzet də 
hesabatdakı məlumatların müstəqil araşdırmasını 
aparmadı [...]. Beləliklə, bu davada qəzeti fərdi 
şəxslərin nüfuzunu zədələyən fakt iddialarını 
yoxlamaq öhdəliyindən azad edə biləcək hansısa 
xüsusi əsaslarının olub-olmadığını 
müəyyənləşdirmək lazımdır. Məhkəmənin 
fikrincə, bu, həm də mövcud difamasiyanın 
mahiyyəti və dərəcəsilə yanaşı sözügedən 
iddialara dair Lindberqin hesabatını dürüst hesab 
etmək üçün qəzetin əlində məntiqi əsasların olub-
olmamasından da asılıdır”. 

Məhkəmə ayrı-ayrı iddiaları böhtan 
hesab etdi və bu iddiaların bəziləri həqiqətən 
doğru olmasa da, dərc edilən xəbərlər rəsmi 
hesabatda da yer almışdı. 1992-ci ildə Norveç 
qəzetinin naşiri Baldet Tromsö və redaktoru Pal 
Stensaas difamasiya ittihamı ilə məhkum 
olmuşdular. Belə ki, qəzetdə Lindberqin 
hesabatına, yəni suiti ovunu tənzimləyən 
təlimatların pozulması halları haqqında rəsmi 
məxfi sənədə əsaslanan bir neçə məqalə dərc 
edilmişdi. Bu məqalələrdən birində “Harmony” 
gəmisinin heyətinə qarşı xüsusi ittihamlar irəli 
sürülür. Konkret adlar göstərilməsə də, kimdən 
söhbət getdiyi dərhal başa düşülür. İttihamlara 
görə, ovçular “Qrenlandiya suitilərinin dişilərini 
öldürürdülər”. O vaxt həmin suiti cinsinin 
ovlanması qadağan olduğuna görə bu bəyanat 
difamasiya xarakterlidir. Ona görə də gəmi heyəti 
qəzeti və onun redaktorunu difamasiya ittihamı 
ilə məhkəməyə verdi. Dairə məhkəməsi 
hesabatdan götürülmüş bəzi məqamların 
doğrudan da həqiqətə uyğun olmaması barədə 
qərar çıxararaq qəzetin üzərinə iddiaçı tərəfə 
təzminat ödəmək öhdəliyini qoydu. 

Avropa məhkəməsi ölkə 
məhkəmələrinin difamasiya hesab etdikləri 
məlumatlar üçün mənbə rolunu oynayan bir rəsmi 
hesabatdakı faktları yoxlamaq məqsədilə qəzetin 
müstəqil araşdırma aparmasının tələb edilə 
bilməyəcəyini izah edib. 

Avropa məhkəməsinin fikrincə, qəzet 
Lindberqin rəsmi hesabatına inanaraq 68-ci 

bənddə göstərilən faktları bir daha yoxlamamaq 
üçün məntiqi əsasları vardı: 

“İkinci məsələyə, yəni Lindberqin 
hesabatının dürüstlüyünə gəlincə, həmin sənədi 
balıq ovu nazirliyi tərəfindən təyin edilmiş və 
“Harmony” gəmisinin 1988-ci il mövsümündə 
suiti ovlamasına nəzarət etmək səlahiyyəti 
verilmiş müfəttiş hazırlayıb (...). Məhkəmənin 
nöqteyi-nəzərindən toplumun həyatı ilə bağlı 
problemlərin müzakirəsinə töhfə verməsi üçün 
mətbuat rəsmi xəbərlərdəki məlumatlara ayrıca 
yoxlama aparmadan inanmaq hüququna malik 
olmalıdır. Əks təqdirdə mətbuatın ictimai 
mənafeyinin keşikçisi kimi həyati rolunə xələl 
gələrdi”. 

Yazılarda bəzi şişirtmələrə də yol 
verilmişdi – “...hələ diri olan suitilərin dərisini 
soyurdular... hirslənən ovçular cənab Lindberqi 
[rəsmi məxfi hesabatın müəllifi] döydülər və 
qarmaqla vuracaqlarını dedilər...” Avropa 
məhkəməsi bu cür bəyanatların difamasiyaya 
görə məsuliyyət üçün əsas yaratmadığını izah 
edir, çünki “ümumi səciyyəlidir və çox şişirtməli 
olduğunu oxucu başa düşür”. 

Avropa məhkəməsi Konvensiyanın 10-
cu maddəsinin pozulması qənaətinə gəlib. Şikayət 
verilmiş fakt iddialarını ümumi şəraitlə, o 
cümlədən o zaman Norveçdə suiti ovu ətrafında 
başlamış və ictimaiyyətin də yaxından maraq 
göstərdiyi mübahisələrlə müqayisə edən Avropa 
məhkəməsi qəzetin mövzunu təqdim etmək 
tərzini də yalnız məhkəmə davası üçün əsas 
yaradan konkret məqalələr baxımından yox, daha 
geniş mənada, yəni suiti ovu mübahisələrinin 
qəzetdə necə göstərilməsi baxımından təhlil 
ediləcəyini vurğulayıb. Bəzi ittihamları Məhkəmə 
nisbətən ciddi qiymətləndirsə də (gəmi işçiləri 
nüfuzlarını müdafiə etmək haqqına və təqsirsizlik 
prezumpsiyası haqqına sahibdirlər), onların ayrı-
ayrılıqda gəmi işçilərinin nüfuzuna mümkün 
mənfi təsiri “tənqidi hücumların bütün heyət 
üzvlərinə, yaxud hansısa konkret üzvlərinə qarşı 
olmadığı” üçün xeyli zəifləyir. 

Başqa bir davada Avropa məhkəməsi 
nəşirin ittiham etmək üçün kifayət qədər əsası 
olduğu qənaətinə gələrək difamasiya xarakterli 
bəyanatın artıq dərc olunmuş məlumatlara aid 
olduğu təqdirdə difamasiyaya görə məsuliyyətdən 
yayınmağın mümkün olduğu haqqında qərar 
verib. Belə ki, “T-nin Lüksemburqa qarşı” 
davasında RTL (Lüksemburq Radio və 
Televiziyası) şirkətinin radiojurnalisti Mark 
Toma apardığı verilişdə meşələrin bərpası 
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sahəsində guya movcud olan sui-istifadə 
hallarından danışıb. Bu fikirlər daha əvvəl 
“Tageblatt” qəzetində gedən məqaləyə 
əsaslanırdı. Lüksemburq Su və Meşə Təsərrüfatı 
Komissiyasının 63 işçisi tərəfindən mülki 
qaydada qaldırılan difamasiya ittihamına dair 
davanı ölkə məhkəmələrində uduzan Toma 
Strasburq məhkəməsinə müraciət etdi və 
məhkəmə onun xeyrinə qərar çıxardı. Avropa 
məhkəməsinin fikrincə, mətbuatda artıq dərc 
olunmuş yazıdan sitat gətirən jurnalistin yalnız 
həmin yazını sözdə tənqid etdikdə difamasiya 
ittihamından yaxa qurtara biləcəyi barədə ölkə 
məhkəmələrinin ortaya qoyduğu müddəa 
mətbuatın cəmiyyətin oynadığı həyət iti rolu ilə 
bir araya sığmır. 

Strasburq məhkəməsi Tomanın ehtiyatlı 
davranaraq qəzet məqaləsindən iqtibas gətirdiyini 
qeyd etdiyini və dinləyiciləri həmin yazıda “çox 
sərt” məqamların olduğu barədə xəbərdarlıq 
etdiyini göstərib. Həmçinin Avropa məhkəməsi 
Tomanın bu məsələ ilə əlaqəsi olmayan meşə 
sahibindən müsahibə götürüb sui-istifadə barədə 
ittihamlara dair fikrini soruşduğunu qeyd edərək 
jurnalisti başqa birisinin söylədiyi fikirlərin 
yayılmasında iştirak etdiyinə görə cəzalandırmaq 
qərarının mətbuatda ictimai əhəmiyyət kəsb edən 
məsələlərin müzakirəsinə ciddi əngəl törədə 
biləcəyini və tutarlı səbəb olmadan tətbiq 
edilməməsinin zəruriliyini vurğulayıb. 

Avropa məhkəməsi AİHK-ın 10-cu 
maddəsinin pozulduğunu yekdilliklə 
qərarlaşdıraraq ərizəçinin bəzi iddialarının çox 
ciddi olduğunu, mühəndislərin və meşə sahə 
rəislərinin şəxsiyyətini dolayı yolla 
müəyyənləşdirməyin də mümkün olduğunu etiraf 
edib. Buna baxmayaraq, Tomanın verilişində 
bəhs edilən mövzu Lüksemburq kütləvi 
informasiya vasitələrində geniş müzakirə 
olunmuş və ictimaiyyətin böyük marağına səbəb 
olmuşdu. 

F. Müəllifin öz iddialarının həqiqiliyini 
sübut etmək hüququndan məhrum edən 
ölkə qanunları AİHK-ın 10-cu maddəsinə 
ziddir. 

Hansısa iddia sırf faktlardan ibarətdirsə, 
müdafiə tərəfi onun həqiqiliyini sübut etməlidir. 
Deməli, ölkə qanunları və ölkə məhkəmələri 
cavabdeh tərəfə difamasiya ittihamından 
qorunmaq üçün iddiasının həqiqiliyini sübut 
etmək üçün səy göstərməsinə şərait yaratmalıdır. 

Kastells davasında ərizəçi (İspaniyanın 
bir müxalifət partiyasının seçilmiş təmsilçisi) 

Bask Ölkəsində əməliyyatlar keçirən polisin 
hesabatsız və özbaşına hərəkət etdiyindən 
gileylənmiş, polisi bask fəallarını qətlə 
yetirməkdə, hakimiyyəti isə buna göz yummaqda 
ittiham edib. Cinayət araşdırması əsnasında isə o, 
dövlət təsisatlarını təhqir etməkdə təqsirli bilinib 
və siyasi qurumlarda vəzifə tutmasına qadağa 
qoyulub. 

Məhkəmə istintaqı zamanı ölkə 
məhkəmələri məhkəmədə müdafiə üçün 
mötəbərliyin sübut olunmasının yolverilməz 
olmasına (Kastells davasına dair qərarın 48-ci 
bəndi) istinad edərək ərizəçiyə öz bəyanatlarının 
həqiqiliyini sübut etməsinə mane olurdular: 

“Hökumətin etirazında cənab Kastellsin 
iddialarının yetərincə dəqiq olmaması üzündən 
həqiqiliyinin təsdiq oluna bilməyəcəyi, üstəlik 
dəyərləndirmə xarakterli olduğundan həmin 
iddialara dair mötəbərlik meyarının tətbiq 
edilməyəcəyi göstərilirdi”. 

Avropa məhkəməsi ərizəçiyə 
dediklərinin həqiqiliyini sübut etməyə imkan 
verməyən İspaniya məhkəmələrinin mövqeyini 
yolverilməz hesab edib: 

“Bu dəlil inandırıcı deyil. “Punto i Ora 
de Euscalherria”dakı məqalə... bütov şəkildə 
təhlil edilməlidir. Ərizəçi yazıya Bask Ölkəsində 
törədilmiş hücum və qətllərin uzun siyahısı ilə 
başlayır və sonra da onların cəzasız qaldığını 
vurğulayır. Daha sonra məqalə müəllifi adlarını 
da çəkdiyi təşkilatların bunlarda əli olduğunu 
iddia edir, sonda isə mövcud vəziyyətin 
məsuliyyətini hökumətin üzərinə qoyur. Əslində 
bu iddiaların çoxunun mötəbərliyini yoxlamaq 
mümkündü, cənab Kastells isə haqlı olaraq öz 
dürüstlüyünü sübut etmək üçün ona şərait 
yaradılacağına ümid edə bilərdi”. 

Kastells davasında İspaniya qanunları 
iddiaların doğruluğunu sübut etməyə yol 
versəydi, naşirin Avropa İnsan Hüquqları 
Məhkəməsində davanı uda biləcəyi tam aydın 
olmasa da, ölkə məhkəmələri məhz Kastellsə belə 
bir imkan vermədiklərinə görə məğlub olublar. 

“Ali Məhkəmə ərizəçinin davaya əlavə 
etmək istədiyi sübutları buraxmağa razılıq 
verəcəyi təqdirdə məhkəmə araşdırmasının 
nəticəsini müəyyənləşdirmək mümkün deyil, 
lakin Ali Məhkəmənin sözügedən qanun 
pozuntusuna dair bu cür sübutları yolverilməz 
elan etməsinə Məhkəmə tərəfindən mühüm 
əhəmiyyət verilir... Məhkəmənin fikrincə 
ərizəçinin söz azadlığının gerçəkləşdirilməsinə bu 
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Xorvatiya Respublikasi Ali Məhkəməsi sədrinin Azərbaycana işgüzar 
səfəri 

   
 

Xorvatiya Respublikası Ali 
Məhkəməsinin sədri Branko Xrvatinin rəhbərlik 
etdiyi nümayəndə heyəti  2011-ci il fevralın 28-də 
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin 
sədri  Ramiz Rzayevin dəvəti ilə  Azərbaycana 
işgüzar səfərə gəlmişdir. 
      Xorvatiya Ali Məhkəməsi sədrinin 
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin üzvləri 
əvvəlcə Fəxri Xiyabana gələrək ümummillli lider 
Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdilər. Ulu 
öndərin xatirəsini  ehtiramla anaraq  abidəsi 
önünə əklil qoydular.  
      Xorvatiyalı qonaqlar Şəhidlər Xiyabanını 
ziyarət etdilər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və 
müstəqilliyi uğrunda  canlarından keçmiş 
qəhrəman övladlarımızın xatirəsi ehtiramla yad 
edildi,  onların məzarları üstünə gül-çiçək 
düzüldü. Qonaqlar “Əbədi məşəl” abidəsinin 
önünə əklil qoydular.  
      Həmin gün Azərbaycan Respublikası Ali 
Məhkəməsində Xorvatiya Respublikası Ali 
Məhkəməsinin sədri Branko Xrvatinin başçılıq 
etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilmişdir. 
      Görüşdə Ali Məhkəmənin sədri Ramiz 
Rzayev Xorvatiya Respublikası Ali Məhkəməsi 
sədrinin  başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini 
Azərbaycanda salamlamaqdan məmnun olduğunu 
bildirmiş,  hər iki xalqın vahid ideya birliyi və  
həmrəyliyi ilə bağlı  fikirlərini bölüşmüşdür. Bu 
görüşün qarşılıqlı əlaqələrin daha da 
möhkəmləndirilməsi üçün böyük imkanlar 
açdığını ifadə etmşdir. Ali Məhkəmənin sədri 
Azərbaycanla Xorvatiyanın məhkəmə-hüquq 
sistemləri arasında əlaqələrin yaranmasının  
uğurla inkişaf  edərək nəinki ikitərəfli, eyni 
zamanda beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində 
genişlənəcəyini vurğulamışdır. 
      Ali Məhkəmənin sədri respublikamızda 
həyata keçirilən məhkəmə-hüquq tədbirlərinin 

səmərəliliyini diqqətə çatdıraraq bu işin Ali 
Məhkəmənin  yeni strukturunda və fəaliyyətində  
öz əksini tapması barədə  qonaqlara məlumat 
vermişdir. Ali Məhkəmənin sədri  qeyd etmişdir 
ki,  hazırda Ali Məhkəmədə  beynəlxalq hüquqi 
aktlar, xüsusən də “İnsan hüquqlarının və əsas 
azadlıqlarının müdafiəsi haqqında” Avropa 
Konvensiyasının müddəaları, Avropa İnsan 
hüquqları məhkəməsinin  presedent hüququ 
öyrənilir.  Məhkəmə prosesində ən yeni  
informasiya texnologiyalarından istifadə olunur. 
Hakim vəzifəsinə seçim prosedurları  Avropa 
standartlarına uyğunlaşdırılmışdır. 
      Ali Məhkəmənin sədri  Xorvatiya 
Respublikası Ali Məhkəməsi sədrinin başçılıq 
etdiyi nümayəndə heyətinin Azərbaycana  
səfərinin məhkəmə orqanları arasında 
əməkdaşlığın  daha da inkişafına xidmət 
edəcəyinə əminliyini ifadə etmişdir. 
      Xorvatiya Respublikası Ali 
Məhkəməsinin sədri Branko Xrvatin Xorvatiyada 
Ali Məhkəmənin  fəaliyyət dairəsi barədə 
danışmış, iki ölkə arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın 
böyük  əhəmiyyət daşıdığını bildirmişdir. Qeyd 
etmişdir ki, bu əməkdaşlıq bundan sonra da 
davam etdiriləcək. 
      Görüşdə hüquqi dövlət quruculuğu 
sahəsində aparılan islahatlar və məhkəmə-hüquq 
təcrübəsi ilə bağlı geniş fikir mübadiləsi 
aparılmışdır.  
      Xorvatiya Respublikası Ali 
Məhkəməsinin sədri Branko Xrvatinin başçılıq 
etdiyi nümayəndə heyəti Ali Məhkəmənin yeni 
inzibati binasını gəzmiş və hakimlərin iş şəraiti 
ilə tanış olmuşdur. 
      Xorvatiya Respublikası Ali 
Məhkəməsinin sədri Branko Xrvati  məhkəmə 
tarixi muzeyinə baxmış və xatirə kitabında ürək 
sözlərini yazmışdır. 
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