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MİNNƏӘTDARLIQ 
  
Bu nəәşr Avropada Təәhlükəәsizlik vəә ƏӘməәkdaşlıq Təәşkilatının Bakı Ofisi (Ofis) təәrəәfindəәn 
Azəәrbaycan Respublikası ƏӘdliyyəә Nazirliyi iləә məәsləәhəәtləәşməәləәr əәsasında hazırlanıb. Vəәsait 
Azəәrbaycan Respublikasının Ali Məәhkəәməәsinin keçmiş hakimi cəәnab Müzəәffəәr Ağazadəә vəә  
Ofisin Qanunun Aliliyi vəә İnsan Hüquqları şöbəәsinin qanunun aliliyi üzrəә mütəәxəәssisi, Norveçli 
hakim cəәnab Rolf B. Merkoll təәrəәfindəәn yazılıb. Qanunun Aliliyi vəә İnsan Hüquqları şöbəәsinin 
rəәhbəәri, xanım Monika Martinez kitabın yazılmasına nəәzarəәt edib. Həәmin şöbəәnin işçisi xanım 
Nigar Hüseynova kitabın yazılmasına yardım edib.  
 
Ofis Azəәrbaycan Respublikası ƏӘdliyyəә Nazirliyinəә vəә Nazirliyin Təәşkilat-Nəәzarəәt Baş İdarəәsinin 
rəәisi cəәnab Azəәr Cəәfəәrova öz minnəәtdarlığını bildirir. Cəәnab Azəәr Cəәfəәrov cəәnab Merkollun beləә 
bir vəәsait hazırlamaq fikrini dəәstəәkləәyəәrəәk, Azəәrbaycanlı ekspert qismindəә hakim Müzəәffəәr 
Ağazadəәnin bu işəә dəәstəәk ola biləәcəәyini təәklif etmişdi.   
 
ƏӘgəәr birinci instansiya məәhkəәməәləәrinəә yeni təәyin edilmiş hakimləәr cinayəәt işləәrinəә baxarkəәn bu 
vəәsaitdəәn istifadəәni səәməәrəәli hesab edəәrsəә, bu halda, Ofis gəәləәcəәkdəә buna bəәnzəәr vəәsaitləәrin 
hazırlanmasını dəәstəәkləәməәyəә hazırdır. Müəәllifləәr bu kitabın məәzmunu vəә/vəә ya Azəәrbaycanda 
hakim vəә digəәr hüquq mütəәxəәssisləәrinin işini yaxşılaşdırmaq məәqsəәdiləә digəәr nəәşrləәrin 
hazırlanması iləә bağlı təәklif vəә şəәrhləәrini bildirəәnləәrəә əәvvəәlcəәdəәn minnəәtdarlığını bildirir.     
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İXTİSARLAR  
 
CPM – Azəәrbaycan Respublikasının Cinayəәt Prosessual Məәcəәlləәsi 
 
CM – Azəәrbaycan Respublikasının Cinayəәt Məәcəәlləәsi 
 
MHŞ – Azəәrbaycan Respublikası Məәhkəәməә-Hüquq Şurası  
 
HEDK – Azəәrbaycan Respublikası Hakimləәrin Etik Davranış Kodeksi (Azəәrbaycan Respublikası 
Məәhkəәməә-Hüquq Şurasının 22 iyun 2007-ci il tarixli qəәrarı iləә təәsdiq edilib).    
 
AİHK– İnsan Hüquqları vəә ƏӘsas Azadlıqların Müdafiəәsi Haqqında Avropa Konvensiyası 
 
AİHM – Avropa İnsan Hüquqları Məәhkəәməәsi  
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Giriş: kitabçanın məәqsəәdi, əәhatəәsi vəә metodologiyası 
 
 
Azəәrbaycan Respublikası təәrəәfindəәn ATƏӘT-in qanunun aliliyi sahəәsindəә öhdəәlikləәrinəә, xüsusiləә 

dəә  məәhkəәməәləәrdəә yerli qanunvericilik vəә beynəәlxalq standartlara əәməәl olunmasını yoxlamaq  

məәqsəәdiləә Ofis 2003-cü ildəәn etibarəәn Məәhkəәməә Monitorinqi Proqramını həәyata keçirir. Bu 

proqramın vasitəәsiləә Ofis Azəәrbaycanda məәhkəәməә sisteminin inkişafı sahəәsindəә bir neçəә vacib 

ehtiyacın olmasını müəәyyəәn edib. 1  

 

Məәhkəәməә Monitorinqi Proqramının həәyata keçirilməәsi nəәticəәsindəә müəәyyəәn edilib ki, pozuntular 

çox zaman sadəә prosessual səәhvləәrləә bağlıdır. İş yükü, vaxt məәhdudiyyəәti vəә peşəәkar vəәkilləәrin 

azlığı hakimləәrin məәhkəәməә işləәrinəә baxılması zaman üzləәşdiyi əәsas problemləәrdir. 

Təәqsirləәndiriləәn şəәxsləәrin hüquqlarının təәmin edilməәsinin işəә baxan hakimləәrin vəәzifəәsi olduğunu 

nəәzəәrəә alaraq, Ofis ƏӘdliyyəә Nazirliyi iləә məәsləәhəәtləәşməәləәr nəәticəәsindəә birinci instansiya 

məәhkəәməәləәrinəә yeni təәyin edilmiş Azəәrbaycan hakimləәri üçün cinayəәt işləәri üzrəә bu təәlimat 

kitabçasını hazırlayıb.  

 

Bu vəәsaitin hazırlanmasının məәqsəәdi praktiki tövsiyəә verməәkləә hakimləәrəә, xüsusiləә dəә 

məәhkəәməәləәrdəә gündəәlik praktika iləә tanış olmayan yeni təәyin olunmuş birinci instansiya 

məәhkəәməә hakimləәrinəә cinayəәt işləәrinəә baxılmasında istiqaməәtləәndirməәkdir. Vəәsait Azəәrbaycan 

Respublikasında qüvvəәdəә olan normativ hüquqi aktlara, eləәcəә dəә yerli qanunvericilik vəә AİHK 

təәləәbləәrinəә uyğun şəәkildəә AİHM presedent hüququna əәsaslanaraq hazırlanıb.  

 

Məәhkəәməә prosesinin bütün məәrhəәləәləәrinin cinayəәt işinəә cəәlb olunmuş bütün şəәxsləәr təәrəәfindəәn 

aydın şəәkildəә başa düşülməәsini təәmin etməәk hakimin mühüm öhdəәlikləәrindəәn biridir. Xüsusiləә dəә 

təәqsirləәndiriləәn şəәxs(ləәr) müdafiəәçidəәn imtina etdiyi halda, onların hüquqi terminologiya vəә 

məәhkəәməә prosedurlarını yaxşı anlamadıqlarını nəәzəәrəә alaraq, hakimləәrin bir qəәdəәr qeyri-rəәsmi vəә 

daha az hüquqi terminləәrləә danışması tövsiyəә edilir.  

 

Bu vəәsaitdəә Azəәrbaycan hakimləәrinin məәhkəәməә iclasları zamanı istifadəә edəә biləәcəәyi dəәqiq 

ifadəәləәrləә bağlı təәklifləәr yerli qanunvericiliyəә, xüsusiləә dəә CPM vəә CM-əә uyğun şəәkildəә təәqdim 

edilmişdir. Müəәllifləәr həәmçinin məәhkəәməә iclasları zamanı ortaya çıxa biləәcəәk xüsusi prosessual 

məәsəәləәləәrləә bağlı praktiki tövsiyəәləәr verir.2   

 
                                                
1 ƏӘn son Məәhkəәməә Monitorinqi Hesabatı (2010-cu il)  iləә htttp://www.osce.org/baku vebsəәhifəәsindəә tanış ola biləәrsiniz.   
2 Çəәrçivəәləәrdəә veriləәn məәtnləәrəә hakimləәrin iclas zamanı istifadəә edəә biləәcəәyi spesifik ifadəәləәrləә bağlı müəәllifləәrin təәklifləәri daxil 
edilmişdir.   
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Hakimləәrin gündəәlik fəәaliyyəәtləәrindəә bu vəәsaitdəәn yararlandığı halda, Ofis gəәləәcəәkdəә digəәr 

instansiya məәhkəәməәləәrinin işinəә vəә/vəә ya digəәr yurisdiksiyalara3 dair, eləәcəә dəә məәhkəәməә işinin 

xüsusi aspektləәri4 iləә bağlı oxşar nəәşrləәrin hazırlanmasına dəәstəәk göstəәrməәyəә hazırdır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Mülki/inzibati-iqtisadi 
4 Sübutların əәldəә edilməәsi vəә istifadəәsi, qəәtnaməә vəә qəәrarların hazırlanması vəә elan edilməәsi vəә sairəә  
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1.  AZƏӘRBAYCAN RESPUBLİKASı HAKİMLƏӘRİN ETİK DAVRANıŞ KODEKSİNƏӘ 
ƏӘSASƏӘN HAKİMLƏӘRİN VƏӘZİFƏӘLƏӘRİ 
 
HEDK hakimləәrin davranışına dair etik prinsip vəә standartların toplusudur. Kodeks hakimləәrin 
məәhkəәməә işləәrinəә baxarkəәn vəәzifəә vəә öhdəәlikləәrini müəәyyəәn edir vəә hakimin bu normalara əәməәl 
etməәməәsi hallarında məәsuliyyəәt nəәzəәrdəә tutur.  
 
Kodeksin aşağıda verilmiş birinci fəәslindəә hakimləәrin məәhkəәməә işləәrinəә baxarkəәn əәsas vəәzifəәləәri 
öz əәksini tapıb. Kodeksin dördüncü fəәslinəә uyğun olaraq Məәhkəәməә Hüquq Şurası hakimləәrin 
işini təәnzimləәyəәn məәhkəәməә standartlarının yaradılmasını vəә onların icrasını həәyata keçirəәn milli 
qurumdur vəә eyni zamanda hakimləәrin təәləәb olunan yüksəәk standartlara cavab verməәsini təәmin 
edir. Buna görəә dəә MHŞ hakimləәrin seçilməәsi vəә fəәaliyyəәtinin qiyməәtləәndirilməәsi prosesləәrini, 
eləәcəә dəә onların peşəәkarlığının artırılması vəә tam hesabatlılığı təәmin edəәn səәməәrəәli intizam 
prosedurlarını reallaşdıran başlıca məәsul orqandır.5   
 
 
HEDK 
Fəәsil I. Ümumi müddəәalar  
 

Maddəә 1. Hakim bütün fəәaliyyəәti dövründəә dövləәtin, vəәtəәndaşın vəә əәdaləәt mühakiməәsinin 
qarşısında onun məәsuliyyəәtini təәcəәssüm etdirəәn hakim andına sadiq olmalı, səәlahiyyəәtləәrini 
həәyata keçirəәrkəәn vəә xidməәtdəәn kəәnar fəәaliyyəәtindəә bu anda uyğun davranış nümayiş 
etdirməәlidir. 
 
Maddəә 2. Hakim bütün hallarda Azəәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına riayəәt 
etməәli, «Məәhkəәməәləәr vəә Hakimləәr haqqında» Azəәrbaycan Respublikasının Qanununu vəә 
digəәr normativ hüquqi aktları rəәhbəәr tutmalı, cəәmiyyəәtdəә məәhkəәməә hakimiyyəәtinəә, habeləә 
hakimləәrin müstəәqilliyinəә vəә qəәrəәzsizliyinəә hörməәtin artmasına rəәvac verməәlidir. 
 
Maddəә 3. ƏӘdaləәt mühakiməәsinin həәyata keçirilməәsi üzrəә vəәzifəәləәrin icrası hakimin 
fəәaliyyəәtindəә üstün əәhəәmiyyəәtəә malikdir. 
 
Maddəә 4. Hakim ona həәvaləә olunmuş işləәrəә baxarkəәn, öz vəәzifəәsini ləәyaqəәtləә icra etməәli, 
fəәaliyyəәtindəә əәdaləәtli, qəәrəәzsiz vəә dəәyanəәtli olmalıdır. 
 
Maddəә 5. Hakim həәr bir şəәraitdəә şəәrəәf vəә ləәyaqəәtini qorumalı, məәhkəәməә hakimiyyəәtinin 
nüfuzuna, hakimin yüksəәk adına xəәləәl gəәtirəә, əәdaləәt mühakiməәsini həәyata keçirəәrkəәn onun 
obyektivliyini vəә müstəәqilliyini şübhəә altına ala biləәn həәr cür davranışdan çəәkinməәlidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Qanunun aliliyinin vəә əәdaləәtli mühakiməәnin başlıca zəәmanəәti olan məәhkəәməә müstəәqilliyi dəә daxil olmaqla, hakimləәrin əәn 
yüksəәk davranış standartlarına cavab verməәsini özündəә ehtiva edəәn “Hakimlik Fəәaliyyəәtinəә dair Banqalor Prinsipləәri”nəә (2002) 
müraciəәt edin.  
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2.   Cinayəәt İşləәri üzrəә Birinci İnstansiya Məәhkəәməә Prosesləәrindəә Təәrəәfləәr 
 
2.1. İttiham təәrəәfi  
 
2.1.1.Dövləәt ittihamçısı  
 
Məәhkəәməә prosesi zamanı hüquq vəә vəәzifəәləәri: CPM, Maddəә 84 
 
Dövləәt ittihamçısı təәqsirləәndiriləәn şəәxsəә qarşı irəәli sürüləәn ittihamları sübuta yetirməәk üçün 
istintaqın nəәticəәləәrindəәn vəә toplanmış bütün dəәlilləәrdəәn istifadəә edir. Bunu edəәrkəәn o, sübuta 
yetirməәnin təәləәb olunan standartlarına əәməәl etməәli vəә təәqsirləәndiriləәn şəәxsin təәqsirli olduğunu 
əәsaslı dəәlilləәrləә sübuta yetirməәlidir.   
 
Cinayəәt prosesinin iştirakçıları dövləәt ittihamçısına qarşı etiraz bildirdikdəә bu məәsəәləә məәhkəәməә 
təәrəәfindəәn CPM-nin 322.1.14 vəә 322.1.15-ci maddəәləәrinəә uyğun həәll edilməәlidir. Dövləәt 
ittihamçısına etiraz etməәnin əәsasları vəә etirazın həәlli CPM-nin 109 vəә 112-ci maddəәləәrindəә əәks 
olunmuşdur.  
 
Məәhkəәməә iclası zamanı dövləәt ittihamçısı təәqsirləәndiriləәn şəәxsəә qarşı irəәli sürüləәn ittihamların 
əәsaslı dəәlilləәrləә sübuta yetirilməәdiyi qəәnaəәtinəә gəәldiyi halda o, cinayəәt təәqibindəәn tam vəә ya 
qisməәn imtina edəә biləәr. 
 
 
2.1.2. Zəәrəәrçəәkmiş şəәxs  
 
Ümumi məәlumat, zəәrəәrçəәkəәnləәrin hüquqları, vəәzifəәləәri vəә dindirilməәsi: CPM, Maddəә 87 vəә 
330 Xüsusi ittiham qaldıran zəәrəәrçəәkəәnləәr: CPM, Maddəә 88 
Mülki iddia qaldıran zəәrəәrçəәkəәnləәr: CPM, Maddəә 89  
 
Cinayəәt işindəәki zəәrəәrçəәkmiş şəәxsin (xüsusi ittihamçının vəә ya mülki iddiaçının) eyni zamanda 
şahid olması nəәzəәrəә alınaraq o, ifadəә verməәzdəәn əәvvəәl şahid andı içməәlidir.  
 
Dindirilməәzdəәn əәvvəәl zəәrəәrçəәkmiş şəәxs biləә-biləә yalan ifadəә verməәyin CM-nin 297-ci maddəәsi 
iləә cinayəәt məәsuliyyəәtinəә səәbəәb olması barəәdəә hakim təәrəәfindəәn məәlumatlandırılmalıdır.  
 
 
2.1.3.  Xüsusi ittihamçı 
Ümumi məәlumat: CPM, maddəә 88 
 
Xüsusi ittihamçı qismindəә yalnız ictimai-xüsusi  vəә ya xüsusi ittiham qaydasında cinayəәt təәqibi 
üzrəә maddi vəә məәnəәvi zəәrəәr çəәkdikləәrini iddia edəәn şəәxsləәr tanınmalıdır. Xüsusi ittihamçılar həәm 
dəә zəәrəәrçəәkmiş şəәxs statusuna malikdir vəә məәhkəәməә iclasında ifadəә verməәzdəәn əәvvəәl şahid andı 
içməәlidirləәr.  
 
2.1.4. Mülki iddiaçı  
Ümumi məәlumatlar, hüquq vəә vəәzifəәləәri: CPM, maddəә 89 
Mülki iddiaçı bir çox işləәr üzrəә eyni zamanda zəәrəәrçəәkmiş şəәxsdir vəә məәhkəәməә təәrəәfindəәn şahid 
qismindəә dindiriləә biləәr (CPM, maddəә 89.6).  
 
2.2. Müdafiəә təәrəәfi  
 
2.2.1. Təәqsirləәndiriləәn şəәxs  
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Ümumi məәlumat: CPM, Maddəә 91 
Məәhkəәməә iclası zamanı təәqsirləәndiriləәn şəәxsin dindirilməәsi: CPM, Maddəә 326 
 
Hakim təәqsirləәndiriləәn şəәxsi ona qarşı irəәli sürüləәn ittihamlar vəә onun məәhkəәməәdəә başlıca 
hüquqları haqqında məәlumatlandırır. Təәqsirləәndiriləәn şəәxsləәr məәhkəәməә iclaslarında fəәal iştirak 
edəә vəә könüllü olaraq ifadəә verəә biləәrləәr. ƏӘgəәr təәqsirləәndiriləәn ifadəә verməәkdəәn imtina edirsəә, 
hakim/məәhkəәməә bu növ imtinanı CPM-nin 324.3.6-cı maddəәsinəә uyğun olaraq təәqsirləәndiriləәn 
şəәxsin zəәrəәrinəә təәfsir etməәməәlidir. Bundan əәlavəә təәqsirləәndiriləәn şəәxs özünəә vəә ya yaxın 
qohumlarına qarşı ifadəә verməәyəә biləәr.  
 
Eyni zamanda hakim/məәhkəәməә təәqsirləәndiriləәn şəәxsin məәhkəәməәdəәn əәvvəәlki ifadəәsindəәn asılı 
olmayaraq, iclas zamanı fəәrqli ifadəә verməәk hüququnu tanımalıdır. Bu CPM-nin 324.3.4-cü 
maddəәsindəә qeyd olunub.  
 
 
2.2.2. Müdafiəәçi  
 
Ümumi məәlumat, hüquq vəә vəәzifəәləәri: CPM, Maddəә 92  
 
Təәqsirləәndiriləәn şəәxs öz seçimiləә vəә öz hesabına həәr hansı müdafiəәçi(ləәr) iləә müqaviləә bağlaya 
biləәr. ƏӘgəәr təәqsirləәndiriləәn şəәxsin bunu etməәyəә maliyyəә imkanları yoxdursa, hakim/məәhkəәməә 
dövləәt təәrəәfindəәn maliyyəәləәşdiriləәn müdafiəәçi təәyin edəә biləәr. Hakim/Məәhkəәməә CPM-nin 92-ci 
maddəәsindəә göstəәriləәn hallarda müdafiəәçinin iclasda iştirakını təәmin etməәlidir.  
 
Müdafiəәçi təәqsirləәndiriləәn şəәxsin zəәrəәrinəә ola biləәcəәk həәr hansı həәrəәkəәtdəәn çəәkinməәlidir vəә CPM-
nin 312.1-ci maddəәsinəә uyğun olaraq bütün məәhkəәməә iclaslarında iştirak etməәlidir.  
 
 
2.2.3. Mülki cavabdeh  
 
Ümumi məәlumat, hüquq vəә vəәzifəәləәri: CPM, Maddəә 93 
Cinayəәt mühakiməә icraatı zamanı mülki iddia təәqsirləәndiriləәn şəәxsəә vəә ya onun əәməәlinəә görəә 
üzəәrinəә əәmlak məәsuliyyəәti qoyula biləәn şəәxsəә qarşı verilir (CPM-nin 183.2-ci maddəәsi) 
 
 
3.   Cinayəәt İşləәri üzrəә Birinci İnstansiya Məәhkəәməә Prosesləәrinin Digəәr İştirakçıları 
 
3.1.   Şahid(ləәr) 
 
Ümumi məәlumat vəә hüquqları: CPM. Maddəә 94  
Hal şahidləәri: CPM, Maddəә 95 
Şahidləәrin dindirilməәsi: CPM, Maddəә 328  
 
CPM-nin 328.1-ci maddəәsinəә uyğun olaraq, cinayəәt işinin təәrəәfləәri vəә iştirakçıları bütün şahidləәri 
ayrı-ayrılıqda digəәr şahidləәrin iştirakı olmadan dindirməәlidirləәr.  
 
İfadəә verməәzdəәn əәvvəәl şahid and içməәli vəә CPM-in 328.1-328.9-cu, eləәcəә dəә CM-nin 297-ci 
maddəәləәrinəә əәsasəәn biləәrəәkdəәn yalan ifadəә verməәyəә görəә cinayəәt məәsuliyyəәti daşıdığı haqqında 
səәdrlik edəәn hakim təәrəәfindəәn məәlumatlandırılmalıdır.  
  



 10 

ƏӘgəәr cinayəәt işindəә hal şahidi iştirak edirsəә, hakim/məәhkəәməә hal şahidinin kəәnarlaşdırılmasının 
legitim səәbəәbləәrinəә aid CPM-nin 115.1-ci maddəәsinəә əәməәl edildiyini yoxlamalıdır. Bu maddəәdəә 
təәyin olunan şəәrtləәr maraqların münaqişəәsi, eləәcəә dəә əәlaqəәdar istintaqda vəә/vəә ya məәhkəәməә 
işləәrindəә hakimin iştirakından dolayı qəәrəәzliliyi iləә bağlı hakiməә etiraz qaydası iləә oxşardır.   
 

 
3.2. Mütəәxəәssis(ləәr) 
 
Ümumi məәlumat: CPM, Maddəә 96 
 
Mütəәxəәssis(ləәr) istintaqa yardım etməәk məәqsəәdiləә əәlavəә bilikləәr təәmin edir. Mütəәxəәssisləәr rəәsmi 
olaraq and içmirləәr, lakin CPM-nin 96.4.8-ci maddəәsinəә uyğun olaraq təәmin etdikləәri bilikləәrin 
tamlığını vəә düzgünlüyünü öz imzaları iləә yazılı şəәkildəә təәsdiqləәyirləәr.  
 
Hakim/məәhkəәməә mütəәxəәssisin qəәrəәzsizliyinəә vəә maraqlar münaqişəәsinəә dair qaydaları açıq 
məәhkəәməә iclasında izah etməәli vəә mütəәxəәssisin məәhkəәməәyəә öz rəәyini təәqdim etməәsindəәn əәvvəәl 
təәrəәfləәrdəәn ona etirazın olub-olmamasını aydınlaşdırmalıdır.    
 
ƏӘgəәr mütəәxəәssisin qəәrəәzsizliyinəә vəә/vəә ya peşəәkarlığına etiraz ediləәrsəә, bu halda mütəәxəәssis(ləәr)i 
əәvəәzləәməәk üçün CPM-nin 107-ci maddəәsi rəәhbəәr tutulmalıdır.  
 
 
3.3. Ekspert(ləәr)  
 
Ümumi məәlumat: CPM, Maddəә 97 
 
Ekspert(ləәr) and içmir, ancaq verdiyi rəәyin əәsaslandırılmış vəә obyektiv olduğuna dair 
məәsuliyyəәtini CPM-nin 97.4.1 vəә 97.5-ci maddəәsinəә əәsasəәn yazılı şəәkildəә təәsdiqləәyir.  
 
Hakim/məәhkəәməә ekspertin qəәrəәzsizliyinəә vəә maraqlar münaqişəәsinəә dair qaydaları açıq 
məәhkəәməә iclasında izah etməәli vəә ekspertin məәhkəәməәyəә öz rəәyini təәqdim etməәsindəәn əәvvəәl 
təәrəәfləәrdəәn ona etirazın olub-olmamasını aydınlaşdırmalıdır. Bundan əәlavəә, CM-nin 297-ci 
maddəәsinəә əәsasəәn biləәrəәkdəәn yalan ifadəә verməәyəә görəә cinayəәt məәsuliyyəәti daşıdığı haqqında 
səәdrlik edəәn hakim təәrəәfindəәn məәlumatlandırılmalıdır.    
 
ƏӘgəәr ekspertin qəәrəәzsizliyi vəә/vəә ya peşəәkarlığına dair etiraz bildiriləәrsəә, bu halda ekspert(ləәr)i 
əәvəәzləәməәk üçün CPM-nin 107-ci maddəәsi rəәhbəәr tutulmalıdır. 
 
 
3.4.   Məәhkəәməә iclasının katibi 
 
Ümumi məәlumat: CPM, Maddəә 98 
 
Məәhkəәməә iclasının katibi məәhkəәməә iclas protokolu təәrtib edir vəә onun tamlığına vəә 
düzgünlüyünıəә şəәxsəәn məәsuliyyəәt daşıyır.  
 

Şahid andı, CPM-nin 328.4-cü maddəәsi: 
 
“Həәqiqəәti vəә məәhkəәməәdəә baxılan cinayəәt istintaqı iləә bağlı məәnəә məәlum olan bütün halları 
məәhkəәməәyəә söyləәyəәcəәyiməә and içirəәm”.  
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Hakim məәhkəәməә iclas katibini təәqdim edir vəә məәhkəәməә prosesi təәrəәfləәrinin CPM-nin 322.1.7-ci 
maddəәsinəә uyğun şəәkildəә katibin qəәrəәzsizliyinəә vəә ya peşəәkarlığına etiraz etməәk  hüququnun 
olduğunu bildirir. ƏӘgəәr həәr hansı təәrəәf beləә bir etiraz bildirəәrsəә, bu məәsəәləә CPM-nin 107-ci 
maddəәsinəә müraciəәt etməәkləә həәll edilməәlidir. 
 
Məәhkəәməә iclasının katibi rəәsmi olaraq and içmir. Lakin CPM-əә uyğun olaraq məәhkəәməә iclası 
katibinin prosesdəә şəәxsi marağının olmaması mütləәq təәləәbləәrdəәn biridir. Məәhkəәməә iclasının 
katibi məәhkəәməәnin vəә cinayəәt prosesi təәrəәfinin təәləәbi iləә qəәrəәzsizliyini vəә işdəә şəәxsi marağının 
olmamasını açıq məәhkəәməә iclasında təәsdiqləәməәlidir. 
 
Katib təәrəәfindəәn işin CPM təәləәbləәrinəә uyğun şəәkildəә dəәqiq protokollaşdırılmasını 
hakim/məәhkəәməә təәmin etməәlidir.   
 
3.5.   Təәrcüməәçi 
 
Ümumi məәlumat: CPM, Maddəә 99 
 
Təәrcüməәçi xidməәt göstəәrməәzdəәn əәvvəәl təәrcüməә edəәcəәyi dili mükəәmməәl bildiyini təәsdiqləәyəәn 
səәnəәd təәqdim etməәlidir.  
 
Hakim/məәhkəәməә təәrcüməәçinin qəәrəәzsiliyini, işdəә şəәxsi marağının olmamasını vəә eləәcəә dəә 
peşəәkarlığını təәmin etməәlidir. Hakim həәmçinin CM-nin 297-ci maddəәsinəә istinadəәn biləәrəәkdəәn 
ediləәn yalan təәrcüməәnin cinayəәt məәsuliyyəәtinəә səәbəәb olması barəәdəә təәrcüməәçiyəә xəәbəәrdarlıq edir.  
 
ƏӘgəәr CPM-nin 117-ci maddəәsinəә əәsasəәn təәrcüməәçinin qəәrəәzsizliyi vəә/vəә ya peşəәkarlığına dair 
etiraz bildiriləәrsəә, bu halda təәrcüməәçini əәvəәzləәməәk üçün CPM-nin 107 maddəәsi rəәhbəәr 
tutulmalıdır. 
 
 
3.6.   Qanuni nümayəәndəәləәr vəә nümayəәndəәləәr  
 
Ümumi məәlumat: CPM, Maddəәləәr 101-104 
 
Fəәaliyyəәt qabiliyyəәti olmayan vəә ya məәhdud fəәaliyyəәt qabiliyyəәtli olan zəәrəәr çəәkmiş şəәxsəә, mülki 
iddiaçıya, şübhəәli, yaxud təәqsirləәndiriləәn şəәxsin qanuni nümayəәndəәsi olmadıqda qəәyyumluq vəә 
himayəәçilik orqanı ona məәhkəәməә təәrəәfindəәn qanuni nümayəәndəә qismindəә təәyin edilir.  
 
Qanuni nümayəәndəәnin hüquqi statusu vəә vəәzifəәləәri şahid iləә eynilik təәşkil edir. CPM-nin 328.4-
cü maddəәsinəә əәsasəәn qanuni nümayəәndəә ifadəә verməәzdəәn vəә ya işləә bağlı fikir bildirməәzdəәn 
əәvvəәl şahid andı içməәlidir. Dindirməәdəәn əәvvəәl hakim biləәrəәkdəәn veriləәn yalan ifadəәnin cinayəәt 
məәsuliyyəәtinəә səәbəәb olması barəәdəә ona xəәbəәrdarlıq edir.  
 
Bundan əәlavəә cinayəәt prosesindəә zəәrəәr çəәkmiş şəәxsin, mülki iddiaçının vəә ya mülki cavabdehin 
nümayəәndəәləәri iştirak edəә biləәr. Nümayəәndəәnin səәlahiyyəәtləәri müvafiq şəәxs təәrəәfindəә verilmiş vəә 
notariat qaydasında təәsdiq ediləәn etibarnaməә iləә təәsdiq edilir (CPM, maddəә 102).  
 
 
4.   Birinci İnstansiya Məәhkəәməәləәrindəә Cinayəәt İşləәri üzrəә Məәhkəәməә Prosesləәri  
 

4.1. İşin təәqdim olunması  
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Azəәrbaycan Respublikasının 12-ci maddəәsinəә, ATƏӘT-in öhdəәlikləәrinəә vəә digəәr beynəәlxalq 
standartlara uyğun olaraq məәhkəәməә vəә hakimləәr istəәniləәn şəәxsəә, ona qarşı həәr hansı cinayəәt 
ittihamı araşdırılarkəәn,  müstəәqil vəә qəәrəәzsiz məәhkəәməә vasitəәsiləә işinin əәdaləәtli araşdırılması 
hüququnu təәmin etməәlidir.  
 
Həәmçinin CPM-nin 2.3-cü maddəәsindəә müəәyyəәn edilir:  
 
“Azəәrbaycan Respublikasının təәrəәfdar çıxdığı beynəәlxalq müqaviləәləәrdəә bu Məәcəәlləәdəәn fəәrqli 
digəәr qaydalar müəәyyəәn olunduqda, beynəәlxalq müqaviləәnin qaydaları təәtbiq edilir”. 
 
Beləәlikləә, Azəәrbaycan Respublikasının beynəәlxalq öhdəәlikləәrini üstün tutmaq vəә işləәrəә baxılması 
zaman beynəәlxalq standartlara əәməәl etməәk məәqsəәdiləә hakimləәr öz mülahizəәləәri iləә CPM-i 
müstəәqil vəә qəәrəәzsiz şəәkildəә həәmin standartları, o cümləәdəәn Azəәrbaycanın Avropa Şurasında 
üzvlüyünü nəәzəәrəә alaraq AİHK-nı rəәhbəәr tutaraq təәtbiq etməәlidir.  
 
 
İlkin həәrəәkəәtləәr: məәhkəәməә prosesinin başlanması. CPM, fəәsil XLII.  
 
Səәdrlik edəәn hakim məәhkəәməә prosesini açır vəә CPM-in 322.1-ci maddəәsindəә göstəәriləәn qaydaya 
riayəәt edir.  
 
Məәhkəәməә prosesləәrinin aşkarlığı iləә bağlı qanunda fəәrqli qayda nəәzəәrdəә tutulmadığı halda, 
ümumi qayda olaraq bütün prosesləәr ictimaiyyəәt üçün açıq keçirilməәlidir, hakimləәrin mülahizəәsi 
məәrhəәləәsi istisna olaraq. İctimai qayda, şəәxsi vəә ailəә sirləәrinin qorunması vəә ya zəәrəәrçəәkmiş 
şəәxsləәrin təәhlükəәsizliyini təәmin etməәk məәqsəәdiləә hakim prosesin məәtbuat vəә ictimaiyyəәt üçün 
bütövlükdəә vəә ya qisməәn qapalı keçirilməәsi barəәdəә qəәrar qəәbul edəә biləәr. Hakim prosesin qapalı 
keçirilməәsinin səәbəәbləәrini izah etməәlidir.6 
 
Məәhkəәməә iclas katibi hakimin (səәdrlik edəәn hakimin) xahişi iləә işdəә iştirak edəәn bütün şəәxsləәr 
haqqında, habeləә prosesdəә iştirak etməәyəәnləәr varsa, CPM-in 322.1.2.-ci maddəәsinəә uyğun olaraq 
onların iştirak etməәməәyinin səәbəәbləәri barəәdəә məәlumat verir.  
 
ƏӘgəәr təәqsirləәndiriləәn şəәxs prosesdəә iştirak etmirsəә, hakim CPM-nin 311.1.2-ci maddəәsindəә 
nəәzəәrdəә tutulan istisna hallarda təәqsirləәndiriləәn şəәxsin iştirakı olmada işəә baxa biləәr. Bu hallara 
təәqsirləәndiriləәn şəәxsin Azəәrbaycan Respublikasının hüdudlarından kəәnar olması vəә məәhkəәməәyəә 
gəәlməәkdəәn qəәsdəәn yayınması vəә böyük ictimai təәhlükəә törəәtməәyəәn cinayəәtdəә təәqsirləәndiriləәn 
şəәxs ona qarşı irəәli sürülmüş ittihama məәhkəәməәdəә onun iştirakı olmadan baxılması barəәdəә 
vəәsatəәt qaldırdığı hallar aiddir. Lakin bu halda məәhkəәməә/hakim təәmin etməәlidir ki, 
təәqsirləәndiriləәn şəәxsin prosesdəә iştirak etməәməәsi əәdaləәt mühakiməәsinin maraqlarına, xüsusiləә dəә 
müvafiq sübutların təәqdim edilməәsi vəә araşdırılması marağına zidd deyil.  
 
Şahid(ləәr),( zəәrəәrçəәkmiş şəәxsi çıxmaq şəәrti iləә) bu anda məәhkəәməә iclas zalını təәrk etməәli vəә 
məәhkəәməә nəәzarəәtçisi təәrəәfindəәn şahid otağına aparılmalıdır. (CPM-nin 322.1.3 maddəәsi).  
 

                                                
6 ƏӘlavəә məәlumat üçün bax: CPM, maddəә 27 vəә Fəәsil Vİ  
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Hakiməә məәsləәhəәt görülür ki, bu məәrhəәləәdəә təәqsirləәndiriləәn şəәxsəә onun əәvvəәlki məәhkumluğu iləә 
bağlı sual verməәsin, çünki  bu barəәdəә məәlumat dövləәt ittihamçısı təәrəәfindəәn daha sonra, 
məәhkəәməә prosesinin sonunda veriləәcəәk.  
 
 

 
Zəәrəәrçəәkmiş şəәxs işdəә həәm dəә şahiddir vəә yalnız şahid andından sonra ifadəә verəә biləәr. (CPM-nin 
328-ci vəә 330-cu maddəәləәri). 
 

 
Təәqsirləәndiriləәn şəәxs məәhkəәməә zalındakı metal qəәfəәsəә yalnız təәhlükəәsizlikləә bağlı əәsaslı səәbəәbləәr 
olduqda yerləәşdiriləә biləәr, əәgəәr o, təәrəәfləәr, prosesin digəәr iştirakçıları vəә ictimaiyyəәt üçün təәhlükəә 
yaradırsaş Bu barəәdəә qəәrar hakimin təәhlükəәsizlikləә bağlı dövləәt ittihamçının vəә vəәkilin 
arqumentləәrini dinləәməәsindəәn sonra qəәbul edilir.  
 
 
 
 

- İttiham dövləәt ittihamçısı ………….. (adı vəә soyadı qeyd edilir) təәrəәfindəәn təәqdim 
olunur. (CPM-nin 322.1.14-cü maddəәsinəә müraciəәt edəәrəәk məәhz nəәləәrin etiraz üçün 
əәsas ola biləәcəәyini sadalayın) 

- Dövləәt ittihamçısına etirazı olan varmı? (Etiraz etməәyəә əәsas təәşkil edəәn hallar üçün 
CPM-nin 112-ci maddəәsinəә, etiraz edildikdəә isəә 322.1.15 vəә 107-ci (ümumi şəәrtləәr) 
maddəәləәrəә müraciəәt edəәrəәk davam edin)  

- Təәqsirləәndiriləәn şəәxsin müdafiəәçisi ……. (adı vəә soyadı qeyd edilir) (CPM-nin 
322.1.16-cı maddəәsinəә müraciəәt edin) 

- Müdafiəәçiyəә etirazı olan varmı? (Etiraz etməәyəә əәsas təәşkil edəәn təәləәbləәr üçün CPM-
nin 114-cü maddəәsinəә, etiraz edildikdəә isəә 322.1.18 vəә 107-ci (ümumi şəәrtləәr) 
maddəәləәrəә müraciəәt edin)  

- (Təәqsirləәndiriləәn şəәxsəә) Daha sonra, məәhkəәməә iclaslarında sizəә məәhkəәməәyəә 
müraciəәt edəәrkəәn hadisəәləәrin sizin fikrinizcəә necəә baş verdiyini deməәk imkanı 
yaradılacaq vəә siz istəәsəәniz, bu imkandan istifadəә edəә biləәrsiniz. ƏӘvvəәla ,biz, işləә 
əәlaqəәli şəәxsləәrin hüquq vəә vəәzifəәləәrinəә dair proseduradan  keçməәliyik. Ondan sonra 
məәn sizin hüquq vəә vəәzifəәləәrinizi daha əәtraflı şəәkildəә izah edəәcəәm. ƏӘgəәr suallarınız 
yaranarsa, təәqdimatlar tamamlandıqdan sonra biz onları cavablandıracayıq.  

- Məәn, … Rayon (şəәhəәr) məәhkəәməәsinin hakimi ….Məәn bu məәhkəәməә prosesinəә 
hakimlik edirəәm. Məәnəә, bu prosesdəәn kəәnarlaşdırıla biləәcəәyiməә səәbəәb olan heç bir 
fakt məәlum deyil. CPM-nin 109-cu maddəәsindəә göstəәriləәn əәsaslar olduqda məәnəә 
etiraz edəә biləәrsiniz.  Məәnəә etiraz edəәn varmı? Etiraz barəәdəә yazılı müraciəәt olduqda, 
bu etiraz qanuna müvafiq həәll edilir (CPM-nin 107 (ümumi müddəәalar) vəә 322.1.8-
ci maddəәləәrinəә bax)  

- Təәqsirləәndiriləәn şəәxs ayağa qalxıb, soyadını,adını,atasının adını, doğulduğu yeri vəә 
ailəә vəәziyyəәtini desin. (CPM-nin 322.1.9.-cu maddəәsi) 

- Təәqsirləәndiriləәn şəәxsəә ittiham aktının surəәti təәqdim olunubmu? (ƏӘgəәr 
təәqsirləәndiriləәn şəәxs, səәnəәdi (səәnəәdləәri) almadığını iddia edirsəә, CPM-nin 322.1.10. 
maddəәsinəә müraciəәt edin) 



 14 

Hakim CPM-in 91-ci vəә 322.1.11-ci maddəәləәrinəә əәsasəәn təәqsirləәndiriləәn şəәxsəә onun hüquqlarını 
izah edir. Hakim təәqsirləәndiriləәn şəәxsin səәməәrəәli hüquqi yardım almaq hüququnu təәmin 
etməәlidir. Beləәlikləә, hakim təәqsirləәndiriləәn şəәxsəә müdafiəәçi iləә, o cümləәdəәn dövləәt hesabına 
müdafiəәçi iləә  təәmsil olunmaq hüququ vəә həәmçinin bu hüquqdan yazılı şəәkildəә imtinanın 
mümkünlüyü barəәdəә məәlumat verir. Bu hüququn təәmin edilməәsinin vacibliyini vəә onun təәmin 
olunmamasının qəәrarın apellyasiya məәhkəәməәsindəә ləәğv edilməәsinəә səәbəәb ola bilməәsini nəәzəәrəә 
alaraq, hakim təәqsirləәndiriləәn şəәxsin vəәkili olmadıqda (könüllü şəәkildəә vəәkildəәn imtina etdiyi hal 
istisna olmaqla) məәhkəәməәnin hazırlıq iclasını təәxirəә salmalıdır.    
 
Azəәrbaycanın yerli məәhkəәməәləәrinin təәcrübəәsi dəә təәqsirləәndiriləәn şəәxsin vəәkilləә təәmsil olunmaq 
hüququnun vacibliyini qeyd edir.7 Bu önəәmli qəәrarla Bakı Apellyasiya məәhkəәməәsi birinci 
instansiya məәhkəәməәsinin qəәrarını ləәğv edəәrəәk müəәyyəәn etdi ki, məәhkəәməә təәqsirləәndiriləәn şəәxsin 
istəәdiyi vəәkil iləә əәlaqəә saxlamalı, onun hüquqlarını müdafiəә edəә biləәcəәyi iləә maraqlanmalı vəә əәks 
halda ayrı müdafiəәçinin təәyin edilməәsi barəәdəә qəәrar çıxartmalı idi.  
 
İşdəә zəәrəәrçəәkmişin, mülki iddiaçının vəә mülki cavabdehin nümayəәndəәləәri iştirak edirləәrsəә: 
 

 
ƏӘgəәr işdəә mütəәxəәssisləәr vəә/vəә ya ekspertləәrin iştirak edirsəә, hakim onları təәqdim etməәli vəә onlara 
etiraz etməәk hüququnu həәr iki təәrəәfləәrəә izah etməәlidir. (CPM-nin 117 vəә 118-ci maddəәləәri) vəә 
CPM-in 96-cı vəә 97-ci maddəәləәrinəә əәsasəәn mütəәxəәssisin hüquq vəә vəәzifəәləәrini izah etməәlidir. 
Hakim həәmçinin biləә-biləә yalan rəәy verməәyin cinayəәt məәsuliyyəәtinəә səәbəәb olmasını ekspertəә izah 
etməәlidir (CM-nin 297-ci maddəәsi).  
  
 

 
ƏӘgəәr təәrəәfləәr yeni sübutlar barəәsəә vəәsatəәt verəәrsəә, hakim CPM-in 323.3-323.6-cı maddəәləәrinəә 
uyöun olaraq həәrəәkəәt edir. Hakim, işin faktiki hallarını araşdırmaq məәqsəәdiləә zəәruri hesab etdiyi 
hallarda öz təәşəәbbüsü iləә şahidləәr çağıra biləәr, ekspertəә rəәy almaq üçün müraciəәt edəә biləәr vəә 
CPM-in 323.7-ci maddəәsinəә uyğun olaraq həәmçinin digəәr həәrəәkəәtləәri görəә biləәr.  
 

***** 
 

4.2. İşin araşdırılması 
 

Açılış nitqi vəә sübutların araşdırılması. CPM-nin XLIII Fəәsli.  
 
 

                                                
7 Bakı Apellyasiya Məәhkəәməәsinin 11 Aprel 2011-ci il tarixli qəәrarı (şikayəәtçi Abbasov Hüsamməәdinin müdafiəәçi iləә 
təәmin olunmaq hüququ iləә bağlı verildiyi şikayəәt üzrəә) 
 

- Nümayəәndəәləәrəә etirazı olan varmı? (Etiraz etməәyəә əәsas təәşkil edəәn təәləәbləәr üçün 
CPM-nin 114-cü maddəәsinəә, etiraz edilsəә isəә 322.1.20 vəә 107-ci (ümumi şəәrtləәr) 
maddəәləәrəә müraciəәt edəәrəәk davam edin)  

- Mütəәxəәssisəә/ekspertəә etirazı olan varmı? (Etiraz ediləәrsəә, CPM-nin 322.1.23 vəә 107-
ci maddəәləәrinəә (ümumi şəәrtləәr) müraciəәt edəәrəәk davam edin)  
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ƏӘgəәr təәqsirləәndiriləәn şəәxsəә ittiham aktında bir neçəә ittiham irəәli sürülürsəә, təәqsirləәndiriləәn 
şəәxsdəәn həәr bir ittihama dair ayrılıqda özünü təәqsirli bilib bilməәdiyini soruşmaq məәsləәhəәt 
görülür.  
 
Məәhkəәməәnin növbəәti addımı CPM-nin 325-ci maddəәsinəә uyğun olaraq prosesin iştirakçılarına 
sübutların hansı qaydada araşdırılacağını izah etməәkdəәn ibarəәtdir. CPM-nin XLİİİ Fəәsli 
sübutların araşdırılması prosesini izah edir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Məәhkəәməә sübutların araşdırılması ardıcıllığı barəәdəә müvafiq qəәrar qəәbul edir. Həәm dəә hakim 
məәhkəәməә prosesinin təәrəәfləәrinəә sübutların kim təәrəәfindəәn təәqdim edilməәsindəәn asılı olaraq 
onların təәdqiq edilməәsi ardıcıllığı barəәdəә CPM-nin 325.2-ci maddəәsinin məәzmununu izah edir.  
 
 
CPM-nin 326-cı maddəәsinəә əәsasəәn təәqsirləәndiriləәn şəәxsin dindirilməәsi  
 
ƏӘgəәr təәqsirləәndiriləәn şəәxs bir neçəә cinayəәtdəә ittiham olunursa, ona həәr bir ittihama dair ayrılıqda 
sualların verilməәsi məәsləәhəәt görülür.  
 
 
 
 
 
 
ƏӘgəәr təәqsirləәndiriləәn şəәxs ifadəә verməәyəә vəә sualları cavablandırmağa razılıq verəәrsəә, sualları ilk 
növbəәdəә dövləәt ittihamçısı verir. Daha sonra, hakimin icazəәsi iləә zəәrəәrçəәkmiş şəәxs, mülki iddiaçı 
(əәgəәr varsa) vəә müdafiəәçi ardıcıl olaraq sual verəә biləәr.  İşdəә bir neçəә təәqsirləәndiriləәn şəәxs vəә 
mülki cavabdeh varsa, onlar vəә ya onların vəәkilləәri vəә ya nümayəәndəәləәri hakimin icazəәsi iləә 
təәqsirləәndiriləәn şəәxsəә sual verməәk hüququna malikdirləәr. Vəә nəәhayəәt sodan hakimin sual verməәk 

Hakim CPM-nin 324-cü maddəәsinəә əәsaslanır:  
- İndi dəә məәhkəәməә araşdırmasına başlayırıq. 
- Dövləәt ittihamçısı, xahiş edirəәm ittiham aktının yekun hissəәsini oxuyun.  
- (Təәqsirləәndiriləәn şəәxsəә): Siz ………….cinayəәtləәri törəәtməәkləә ittiham olunursunuz. 
- ƏӘvvəәlki ifadəәniz iləә bağlı deyilsiniz. Burada səәrbəәst ifadəә verməәk hüququna 

maliksiniz, ifadəә verməәyəә dəә biləәrsiniz. İfadəә verməәməәk istəәyiniz sizəә qarşı 
istifadəә olunmayacaq. Suallara cavab verməәk vəә ya səәrbəәst ifadəә verməәk istəәsəәniz, 
sizin dedikləәrinizi əәsaslandırmaq hüququnuz var. 

- İfadəәnizi dövləәt ittihamçısının ilkin təәqdimatından sonra verəәcəәksiniz. 
- Sizəә qarşı istifadəә olunan bütün sübütları sual altına ala biləәrsiniz vəә onlar dövləәt 

ittihamçısı təәrəәfindəәn təәqdim olunduqda öz fikrinizi bildirəә biləәrsiniz (CPM-in 
324-cü maddəәsi). 

- Özünüzü təәqsirli hesab edirsinizmi? 

- Dövləәt ittihamçısına sübutların araşdırılması ardıcıllığı barəәdəә fikir söyləәməәk üçün 
söz verirəәm  

- Müdafiəәçinin sübutlarla bağlı dövləәt ittihamçısının fikri iləә üst-üstəә düşməәyəәn 
fikirləәri varmı? 

- İndi isəә təәqsirləәndiriləәn şəәxsin dindirilməәsi məәrhəәləәsinəә keçirik.  
- Səәrbəәst ifadəә verməәk vəә suallara cavab verməәk istəәyirsinizmi?  
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səәlahiyyəәti var. CPM-nin 326-cı maddəәsinəә uyğun olaraq təәqsirləәndiriləәn çəәxsin vəәkili son sual 
verməәk hüququna malikdir.  
 
Təәqsirləәndiriləәn şəәxsin dindirilməәsindəәn sonra təәrəәfləәr onlarda olan, məәhkəәməә isəә məәhkəәməә 
icraatının materiallarına əәalvəә edilmiş əәşya vəә səәnəәdləәri təәqdim edəә biləәrləәr. Cinayəәt prosesinin 
təәrəәfləәri həәmin səәnəәdləәrin işəә əәlavəә edilməәsi vəә təәdqiq olunması barəәdəә vəәsatəәt verəә biləәrləәr.  
 
 
CPM-in 328 vəә 330-cu maddəәləәrinəә əәsasəәn zəәrəәr çəәkmiş şəәxsləәrin vəә şahidləәrin dindirilməәsi  
 

 
Zəәrəәrçəәkmiş(ləәr) vəә şahid(ləәr) yalan ifadəә verməәk barəәsindəә bu izahları vəә xəәbəәrdarlıqları 
dinləәdikdəәn sonra müvafiq formada iltizamı imzalayır(lar).  
  
Məәhkəәməә iclasında şahidləәr ayrı-ayrılıqda vəә dindirilməәmiş şahidləәrin iştirakı olmadan 
dindirilirləәr. Ancaq dindirildikdəәn sonra şahidin istəәyi iləә onun prosesdəә oturmağına vəә prosesin 
izləәməәsinəә icazəә veriləә biləәr. Şahidi ilk növbəәdəә, ifadəә verməәsinəә dair vəәsatəәt vermiş şəәxs, ondan 
sonra isəә qarşı təәrəәf dindirir. Zəәrəәrçəәkmiş şəәxs həәr zaman birinci dövləәt ittihamçısı, sonra vəәkil 
vəә hakim təәrəәfindəәn dindirilir. 
 
Zəәrəәrçəәkmiş şəәxsin şahid statusuna malik olmasına baxmayaraq, o bütün prosess boyu məәhkəәməә 
iclas zalında olmaq hüququna malikdir. Hakim təәmin etməәlidir ki, o, and içəәnəәdəәk vəә iltizamın 
imzalanmasından əәvvəәl işin halalrı iləә bağlı məәhkəәməәdəә heç bir qeyd etmir.  
 

 
ƏӘgəәr təәrəәfləәrin əәlavəә sübutları varsa, bu halda hakim ekspert rəәyi, ekspertləәrin dindirilməәsi, 
maddi sübütlar vəә cinayəәtin törəәdildiyi yerəә baxış vəә digəәr məәsəәləәləәrləә bağlı CPM-in 331-336-cı 
maddəәləәrindəә nəәzəәrdəә tutulmuş ardıcıllığı təәtbiq edir. ƏӘlavəә sübutlarla bağlı vəәsatəәtləәrin olub-
olmamasını soruşduqdan sonra hakim CPM-in 338-ci maddəәsinəә əәsasəәn sübutların 
araşdırılmasını yekunlaşdırır.  
 

 

- İndi dəә zəәrəәrçəәkmiş vəә şahidləәrin dindirilməәsinəә başlayırıq (CPM, maddəә 328). 
- Zəәrəәrçəәkmiş şəәxs iləә başlayacayıq (CPM-nin 330.2-ci maddəәsi). Tam adınızı 

deyin. Öz əәleyhinizəә ifadəә verməәməәk hüququnuz var. Təәqsirləәndiriləәn şəәxsləә 
qohumluq əәlaqəәniz varmı? (ƏӘgəәr cavab müsbəәtdirsəә, şahid qohumu əәleyhinəә ifadəә 
verməәkdəәn imtina etməәk hüququna malikdir.) 

- İş üzrəә sizəә məәlum olan bütün halları düzgün danışmaq vəәzifəәnizdir.  
- İfadəә verməәk sizin qanuni vəәzifəәnizdir. Biləә-biləә yalan ifadəә verməәk cinayəәtdir vəә 

cinayəәt məәsuliyyəәtinəә səәbəәb olur (CM, maddəә 297).   

 Şahid andı (CPM, maddəә 328.4:  
 
“Həәqiqəәti vəә məәhkəәməәdəә baxılan cinayəәt işi iləә bağlı məәnəә məәlum olan bütün halları 
məәhkəәməәyəә söyləәyəәcəәyiməә and içirəәm.” 

- Sübutların araşdırılması sona çatır vəә artıq məәhkəәməә çıxışlarına keçəә biləәrik.  
- Məәhkəәməә ancaq məәhkəәməә istintaqı zamanı təәqdim olunan sübutları nəәzəәrəә alır. 
- ƏӘlavəә sübutlara baxılması iləә bağlı kiminsəә vəәsatəәti varmı? 
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ƏӘgəәr təәrəәfləәr əәlavəә sübutlar barəәdəә vəәsatəәt verəәrsəә, hakim təәklif ediləәn sübutların işəә 
aidiyyəәti barəәdəә müstəәqil vəә qəәrəәzsiz şəәkildəә qəәrar qəәbul etməәlidir vəә əәdaləәt 
mühakiməәsinin maraqlarını nəәzəәrəә almalıdır. Vəәsatəәt rəәdd olunduğu halda hakim bu 
qəәrarı aydın şəәkildəә əәsaslandırmalıdır.  

 
 
Məәhkəәməә çıxışları, CPM-nin 339-343-cü maddəәləәri 
 
Hakim məәhkəәməә çıxışlarını CPM-nin 340.1-ci maddəәsindəә nəәzəәrdəә tutulan qaydada dinləәyir:  
 

 
 
Bütün çıxışlar bitdikdəәn sonra təәrəәfləәr replika hüququna malikdirləәr.  
 

 
CPM-in 342-ci maddəәsinəә uyğun olaraq hakim məәhkəәməә çıxışlarından sonra təәqsirləәndiriləәn 
şəәxsəә son söz deməәk imkanı yaratmalıdır.  
 

 
 
Hakimləәrin müşavirəәsi vəә vəә CPM-nin 344-358-ci maddəәləәrinəә (Fəәsl XLV) əәsasəәn hökmün 
qəәbul edilməәsi  
 
CPM-dəә təәləәb edilməәsəә dəә hakiməә məәsləәhəәt görülür ki, məәhkəәməә prosesinin təәrəәfləәrinəә müşavirəә 
otağına getməәzdəәn əәvvəәl qəәrarın hazır olması vəә onlara təәqdim edilməәsi vaxtı barəәdəә məәlumat 
versin.  
 
CPM-nin 349.3, 349.5 vəә 353.2.2-ci maddəәləәrinəә əәsasəәn hökm əәsaslandırılmalı, hakimin gəәldiyi 
nəәticəәnin məәhkəәməәdəә təәqdim ediləәn sübutlara əәsaslandığını əәks etdirməәli vəә digəәr sübutların 
rəәdd edilməәsi səәbəәbləәrini izah etməәlidir. 8 
 
 
                                                
8 AİHM təәləәb edir ki, məәhkəәməә araşdırılmasının təәmin edilməәsi məәqsəәdiləә məәhkəәməә qəәrarları əәsaslandırılmalıdır. 
Beləә ki, əәgəәr məәhkəәməә təәqsirləәndiriləәn şəәxsin əәməәlinəә qiyməәt verməәk üçün önəәmli olan sübutlarla bağlı fikir 
bildirmirsəә, bu AİHK-na ziddir.  

- Dövləәt ittihamçısına məәhkəәməә çıxışı üçün söz verilir. 
- Zəәrəәrçəәkmiş şəәxsəә (vəә ya onun nümayəәndəәsinəә) çıxışı üçün söz verilir. 
- Mülki iddiaçıya (vəә ya onun nümayəәndəәsinəә) çıxışı üçün söz verilir. 
- Təәqsirləәndiriləәn şəәxsəә (yalnız müdafiəәçi olmadığı halda) çıxışı üçün söz 

verilir.  
- Müdafiəәçiyəә çıxışı üçün söz verilir. 

- Dövləәt ittihamçısı replika deməәk istəәyirmi?   
- Zəәrəәrçəәkmiş şəәxs (vəә ya onun nümayəәndəәsi) replika deməәk istəәyirmi? 
- Mülki iddiaçı (vəә ya onun nümayəәndəәsi) replika deməәk istəәyirmi? 
- Təәqsirləәndiriləәn şəәxs (yalnız müdafiəәçi olmadığı təәqdirdəә) replika deməәk 

istəәyirmi? 
- Müdafiəәçi replika deməәk istəәyirmi? 

- Təәqsirləәndiriləәn şəәxs son söz deməәk istəәyirmi? (CPM-nin 342-ci maddəәsi) 
- İşin araşdırması bu anda sona çatır vəә məәhkəәməә müşavirəә otağına yollanır. 
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5.  Həәbs qəәtimkan təәdbirinin seçilməәsi iləә bağlı məәhkəәməә prosesi   
 
CPM-in XVII fəәsli qəәtimkan təәdbirləәrinin seçilməәsinin növünü vəә əәsaslarını təәnzimləәyir. CPM-in 
154.2.4 – 154.2.10-cu maddləәrindəә həәbs dəә daxil olmaqla, məәhkəәməәnin təәtbiq edəә biləәcəәyi 
qəәtimkan təәdbirləәrinin növləәri öz əәksini tapmışdır. Aşağıda mahiyyəәti üzrəә məәhkəәməә prosesi 
başlamamış həәbsin qəәtimkan təәdbiri olaraq seçilməәsindəә hakimin CPM-əә əәsasəәn əәməәl etməәli 
olduğu işin gedişatı verilib.   

 
Təәqsirləәndiriləәn şəәxsin təәqsirli olub-olmaması barəәsindəә hakimin fikir bildirməәməәsi çox 
vacibdir. ƏӘks təәqdirdəә, təәqsirləәndiriləәn şəәxsin hakimin qəәrəәzsizliyini sual altına alması üçün  
əәsaslar yarana biləәr.   
 

 
Hakim həәbsəә alternativ qəәtimkan təәdbirləәrini nəәzəәrəә alıb-almadığını prokurordan soruşur vəә əәgəәr 
nəәzəәrəә almayıbsa, səәbəәbinin əәsaslandırılmasını xahiş edir. 
 

- “İttiham təәrəәfini prokuror […Dövləәt ittihamçısının adını daxil edin] təәmsil edir.” (İttiham 
təәrəәfi haqqında daxil edilməәli məәlumatları təәsvir edəәn  CPM-in 322.1.14-cü maddəәsinəә 
müraciəәt edin) 

- “Prokurora kiminsəә etirazı var?” (Etirazın əәsasları üçün CPM-in 112-ci maddəәsinəә, etirazın 
həәlli üçün isəә 322.1.15-ci maddəәyəә müraciəәt edin.) 

- “Təәqsirləәndiriləәn şəәxsin müdafiəәçisi qismindəә [...müdafiəәçinin adini daxil edin] çıxış edir.” 
(Müdafiəәçi haqqında hansı məәlumatların daxil edilməәsini təәnzimləәyəәn  CPM-in 322.1.16-cı 
maddəәsinəә müraciəәt edin) 

- “Müdafiəәçiyəә etirazlar varmı?” (Etirazın əәsasları üçün CPM-in 114-cü maddəәsinəә, etirazın 
həәlli üçün isəә 322.1.18-ci maddəәsinəә müraciəәt edin.) 

- “Prokurordan xahiş edirəәm ki, təәqdimatı oxusun.”  
- (Təәqsirləәndiriləәn şəәxsəә): “Məәhkəәməә bu gün sizin təәqsirli olub-olmadığınızı müəәyyəәn etmir. 

Dövləәt ittihamçısı Sizəә qarşı ittihamları qüvvəәdəә saxlasa vəә iş məәhkəәməәyəә göndəәrilsəә, 
məәhkəәməә mahiyyəәti üzrəә məәhkəәməә baxışı zamanı dövləәt ittihamçısının Sizin təәqsirinizi 
sübut edib-etməәməәsini müəәyyəәn edəәcəәk.” 

- “Bugünkü prosesdəә məәhkəәməә yalnız prokurorun sizin barəәnizdəә həәbs qəәtimkan təәdbirinin 
seçilməәsinəә dair təәqdimatının qəәbul edilməәsi üçün kifayəәt qəәdəәr əәsasların olub-olmamasını 
müəәyyəәnləәşdirir.”  

- “Siz əәvvəәl verdiyiniz ifadəә iləә bağlı deyilsiniz. Məәhkəәməәdəә ifadəә verməәk sizin 
hüququnuzdur, vəәzifəәniz deyil.”  

- “ƏӘgəәr siz ifadəә verməәk vəә suallara cavab verməәk istəәsəәniz, sizin cavablarınızı 
əәsaslandırmaq hüququnuz var.” 

- “Prokuror öz arqumentləәrini təәqdim edəә vəә təәqsirləәndiriləәn şəәxsi dindirəә biləәr.  
- Müdafiəәçi öz arqumentləәrini təәqdim edəә vəә təәqsirləәndiriləәn şəәxsi dindirəә biləәr.  
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Hakim həәbsi qəәtimkan təәdbiri kimi şübhəәli şəәxs CPM-in 154.3-cü maddəәsinəә əәsasəәn, 
təәqsirləәndiriləәn şəәxs hesab edildiyi təәqdirdəә nəәzəәrdəәn keçirəә biləәr.  

 
 
 
Hakim məәhkəәməә iclasından sonra qəәrarını qısa müddəәt əәrzindəә verməәlidir. Müşavirəә otağına 
getməәzdəәn əәvvəәl hakim təәrəәfləәrəә həәmin gün əәrzindəә qəәrarın nəә vaxt elan olunacağını bildirir. 
Hakimin qəәrarı CPM-nin 156.2-ci maddəәsinəә uyğun şəәkildəә əәsaslandırılmalıdır.  
 
Qəәrar qəәbul edəәrkəәn hakim həәbsin əәsasları iləә bağlı CPM-in 155.1-155.5-ci maddəәləәrindəә 
nəәzəәrdəә tutulan müddəәaları rəәhbəәr tutmalıdır.9 
 
CPM-in 154-cü maddəәsinəә əәsasəәn hakimləәr həәbsi ev dustağlığı vəә ya girovla əәvəәz edəә biləәr. 
Təәqsirləәndiriləәn şəәxs barəәsindəә qəәtimkan təәdbiri qismindəә  həәbsin seçilməәsi ancaq o halda 
mümkün ola biləәr ki, şifahi arqumentləәrləә dəәstəәkləәnəәn iş üzrəә toplanmış materiallar həәmin şəәxs 
təәrəәfindəәn aşağıdakı həәrəәkəәtləәrin edilməәsi ehtimalına kifayəәt qəәdəәr əәsas yaratsın: 
 

1. Cinayəәt prosesini həәyata keçirəәn orqandan gizləәnəәrsəә (CPM 155. 1.1);  
2. İstintaqın normal gedişinəә mane olarsa (CPM 155. 1.2.);  
3. Cinayəәt qanunu iləә nəәzəәrdəә tutulan əәməәli yenidəәn törəәtməәk vəә ya cəәmiyyəәt üçün 

təәhlükəә yaratmaq ehtimalı olduqda (CPM 155. 1.3.);  
                                                
9 Bu maddəә AİHK-ın 5-ci maddəәsinəә uyğundur  

- “Prokuror cavab verməәk istəәyir?” 
- “Müdafiəәçi cavab verməәk istəәyir?” 

- “Prokuror qəәtimkan təәdbiri olaraq həәbsin seçilməәsi barəәsindəә öz arqumentləәrini 
təәqdim edəә biləәr.” 

- “Müdafiəә özünün əәks arqumentləәrini təәqdim edəә biləәr.” 

- “Təәqsirləәndiriləәn şəәxs söz deməәk istəәyirmi?” 
- “Məәhkəәməә baxışı sona çatdı vəә məәhkəәməә müşavirəә otağında gedir.” 

- “Məәn, … birinci instansiya məәhkəәməәsinin hakimi …bu məәhkəәməә prosesinəә 
hakimlik edirəәm. Məәnəә bu prosesdəәn kəәnarlaşdırıla biləәcəәyiməә dair heç bir səәbəәb 
məәlum deyil. Etirazı olan varsa (hakim CPM-in 109-cu maddəәsini izah etməәlidir), 
indi etiraz edəә biləәr. Etirazı olan var?” (Təәrəәfləәr etirazları CPM-in 322.1.8-ci vəә 
107-ci maddəәləәrinəә uyğun olaraq yazılı formada təәqdim etməәlidir.) Etiraz 
bildirildiyi halda, hakim məәhkəәməә iclasını dayandırıb məәsəәləәyəә baxmalıdır.   

- Heç bir etiraz olmazsa, hakim təәqsirləәndiriləәn şəәxsdəәn ayağa qalxmağı vəә 
məәhkəәməә protokolu üçün soyadını, adını, atasının adını, doğulduğu yeri vəә ailəә 
vəәziyyəәti barəәdəә məәlumat verməәsini xahiş edir (CPM-in 322.1.9.-cu maddəәsi).  

- “Siz ittiham aktının surəәti verilib vəә nəәdəә təәqsirləәndirildiyiniz haqqında 
məәlumatlandırılmısız?” (ƏӘgəәr təәqsirləәndiriləәn şəәxs ona qarşı irəәli sürüləәn 
ittihamlar haqqında məәlumatlı olmadığını iddia edirsəә, CPM-nin 322.1.10-cu 
maddəәsinəә müraciəәt edin).  
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4. Cinayəәt prosesini həәyata keçirəәn orqanın çağırışlarına üzrlü səәbəәbləәr olmadan 
gəәlməәkdəәn, vəә ya digəәr yolla cinayəәt məәsuliyyəәtinəә cəәlb edilməәkdəәn vəә cəәza 
çəәkməәkdəәn boyun qaçırarsa (CPM 155. 1.4.);  

5. Məәhkəәməә hökmünün icra edilməәsinəә maneəә törəәdəәrsəә (CPM,Maddəә 155. 1.5.) . 
 
Ali Məәhkəәməә Plenumu 3 Noyabr 2009-cu il tarixli qəәrarında10 təәqsirləәndiriləәn şəәxs barəәsindəә 
qəәtimkan təәdbiririnin seçilməәsi məәsəәləәləәrinəә baxılmasında aşağı instansiya məәhkəәməәləәrinin 
vəәzifəәləәrini bir daha vurğulayır.    
 
Ali Məәhkəәməәnin sözügedəәn qəәrarından çıxarışlarla aşağıda tanış ola biləәrsiniz: 
 
Səәh. 2, 3-cü bəәnd: 
 

“Qanunvericiliyəә əәsasəәn, təәqsirləәndiriləәn şəәxsin barəәsindəә həәbs qəәtimkan təәdbirinin 
seçilməәsi üçün maddi vəә prosessual hüquqi əәsaslar olmalıdır. 
Maddi əәsaslar dedikdəә təәqsirləәndiriləәn şəәxsin ona istinad ediləәn cinayəәt qanunu iləә 
nəәzəәrəәdəә tutulmuş əәməәlin törəәdilməәsinəә aidiyyəәtini təәsdiq edəәn sübütlar başa düşülür. 
Prosessual əәsaslar isəә Azəәrbaycan Respublikası CPM-nin 155-ci maddəәsindəә nəәzəәrdəә 
tutulmuş halların məәcmusundan vəә həәbs qəәtimkan təәdbirinin seçilməәsinin qanuniliyini vəә 
zəәruriliyini təәsdiq edəәn, məәhkəәməә təәrəәfindəәn müəәyyəәn edilmiş əәsaslardan ibarəәtdir. 
Məәhkəәməәləәr həәbs qəәtimkan təәdbiri seçəәrkəәn yalnız CPM-nin 155-ci maddəәsindəә göstəәriləәn 
prosessual əәsasları formal sadalamaqla kifayəәtləәnməәməәli, həәr bir əәsasın konkret 
təәqsirləәndiriləәn şəәxsəә münasibəәtdəә mövcudluğunun nəәdəәn ibarəәt olmasını vəә cinayəәt işinin 
materialları iləә onların təәsdiq edilib-edilməәməәsini yoxlamalıdırlar. 

 
Səәh. 2, 4-cü bəәnd: 
 

“Məәhkəәməәləәrəә izah edilsin ki, həәbs qəәtimkan təәdbirinin seçilməәsi haqqında təәqdimata 
baxarkəәn onlar ilk növbəәdəә Azəәrbaycan Respublikası CPM-nin 154-cü maddəәsindəә 
nəәzəәrdəә tutulmuş digəәr qəәtimkan təәdbirləәrinin seçilməәsinin mümkünlüyünü yoxlamalı, 
təәqdimat təәmin edildikdəә isəә həәbsləә əәlaqəәdar olmayan qəәtimkan təәdbirinin seçilməәsinin 
qeyri-mümkün olmasını əәsaslandırmalıdırlar”. 

 
 
Səәh. 3, 5-ci bəәnd: 
 

“Məәhkəәməәləәrəә tövsiyəә edilsin ki, böyük ictimai təәhlükəә törəәtməәyəәn cinayəәti törəәtmiş 
təәqsirləәndiriləәn şəәxsin haqqında həәbs qəәtimkan təәdbirinin seçilməәsi barəәdəә təәqdimat yalnız 
aşağıdakı hallardan biri mövcud olduqda təәmin ediləә biləәr:  

• təәqsirləәndiriləәn şəәxsin Azəәrbaycan Respublikasının əәrazisindəә daimi yaşayış yeri 
olmadıqda; 
• həәmin şəәxsin şəәxsiyyəәti müəәyyəәn edilməәdikdəә; 
• təәqsirləәndiriləәn şəәxs onun barəәsindəә əәvvəәlləәr seçilmiş başqa qəәtimkan təәdbirinin 
şəәrtləәrini pozduqda; 
• cinayəәt prosesindəә iştirak edəәn şəәxsləәrəә qanunsuz təәsir göstəәrməәsi,  
• cinayəәt təәqibi üzrəә əәhəәmiyyəәt kəәsb edəәn materialları gizləәtməәsi, saxtalaşdırması,  
• ibtidai istintaq vəә ya məәhkəәməә baxışının normal gedişinəә mane olması,  
• ibtidai istintaqdan qaçıb gizləәnməәsi,  
• vəә onun yeni cinayəәt törəәtməәsi ehtimalı olduqda.” 

                                                
10 “Təәqsirləәndiriləәn şəәxsləәr barəәsindəә həәbs qəәtimkan təәdbirinin seçilməәsi iləә bağlı təәqdimatlara baxılarkəәn 
məәhkəәməәləәr təәrəәfindəәn qanunvericiliyin təәtbiqi təәcrübəәsi haqqında” Ali Məәhkəәməәnin qəәrarı   
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Qəәrar təәqsirləәndiriləәn şəәxsəә məәhkəәməә iclas zalında prokuror vəә müdafiəәçinin iştirakı iləә 
elan edilməәlidir.  
 
Qəәrardan təәqsirləәndiriləәn şəәxs, onun müdafiəәçisi vəә ya prokuror təәrəәfindəәn apellyasiya 
şikayəәti (protesti) verilirsəә (CPM-nin 453-cü maddəәsi), rayon məәhkəәməәsi təәxirəә salınmadan 
qəәrarı vəә lazımi səәnəәdləәri Apellyasiya məәhkəәməәsinəә göndəәrməәlidir. Apellyasiya 
məәhkəәməәsi 3 gün müddəәtindəә rayon məәhkəәməәsinin qəәrarının qanuniliyinin vəә əәsaslığının 
yoxlanılmasına dair məәhkəәməә prosesi keçirir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


