
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsindən çıxarış:  

  

Maddə 84. Prokuror 

84.1. Cinayət təqibini həyata keçirərkən prokuror cinayət işinin bütün hallarının tədqiqi 
nəticəsinə əsaslanaraq yalnız qanunun tələblərini və daxili inamını rəhbər tutur. 

84.2. Prokuror bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada aşağıdakı vəzifələri 
yerinə yetirməlidir: 

84.2.1. törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlərə dair daxil olmuş ərizə və digər məlumatlara 
baxmaq, kifayət qədər səbəblər və əsaslar olduqda cinayət işi başlamaq və bu halda 
müstəntiqin səlahiyyətlərindən istifadə edərək onun ibtidai istintaqını aparmaq, yaxud onu 
təhqiqatçıya və ya müstəntiqə tapşırmaq; 

84.2.2. cinayət işi üzrə ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirmək; 

84.2.3. məhkəmədə mülki iddia qaldırmaq və onu müdafiə etmək; 

84.2.4. məhkəmədə cinayət işi üzrə ittihamı müdafiə etmək; 

84.2.5. cinayət təqibinin gedişində digər səlahiyyətləri həyata keçirmək. 

84.3. Cinayət işi üzrə məhkəməyədək icraat zamanı bu Məcəllənin müddəalarının icrası və 
tətbiqinə həmin iş üzrə ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror 
məsuliyyət daşıyır. Cinayət işi üzrə ibtidai istintaq aparmış, ibtidai araşdırmaya prosessual 
rəhbərliyi həyata keçirmiş və ya məhkəmədə dövlət ittihamçısı qismində iştirak etmiş 
prokuror şəxsi həyatın toxunulmazlığına, ailə, dövlət, peşə, kommersiya və qanunla qorunan 
digər sirlərə toxunan hallar barədə məlumatları yaymamalıdır. 

84.4. Cinayət işi üzrə ibtidai istintaq aparmış və ya ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi 
həyata keçirmiş prokuror məhkəmə baxışında dövlət ittihamçısı qismində iştirak edə bilməz. 

84.5. İbtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror cinayət işi üzrə 
aparılan təhqiqata və ibtidai istintaqa nəzarət edərkən aşağıdakı hüquqları həyata keçirir: 

84.5.1. törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlərə dair daxil olmuş ərizə və digər məlumatların 
təhqiqat və ibtidai istintaq orqanları tərəfindən qəbulu, qeydiyyatı və həll edilməsində 
qanunun tələblərinin yerinə yetirilməsi vəziyyətini yoxlamaq; 

84.5.2. təhqiqatçıdan və ya müstəntiqdən cinayət işinin materiallarını, sənədlərini, ibtidai 
araşdırmanın gedişi haqqında məlumatları tələb etmək, habelə cinayət işlərinin 
materiallarını və sənədlərini yoxlamaq, ibtidai araşdırmanın gedişi vəziyyəti ilə yerində tanış 
olmaq; 

84.5.3. cinayət işinin ibtidai istintaqı aparan bir orqandan digərinə verilməsi halları istisna 
olmaqla, istintaqın hərtərəfli, tam və obyektiv aparılmasını və cinayət təqibi üzrə icraatın 
tezliyini təmin etmək məqsədi ilə , habelə qanunun tələblərinin pozulması ilə istintaq edilən 



cinayət işini təhqiqatçının və ya müstəntiqin icraatından götürərək digər təhqiqatçının və ya 
müstәntiqin icraatına vermək; 

 84.5.4. cinayət işi üzrə ibtidai araşdırmanı istintaq qrupuna tapşırmaq və qrupun tərkibini 
müəyyən etmək; 

84.5.5. vəkilin cinayət prosesində iştirakını istisna edən hallar müəyyən edildikdə, onu 
cinayət işi üzrə icraatdan kənarlaşdırmaq; 

84.5.6. təhqiqatçıya və ya müstəntiqə, habelə onların özü-özünə verilmiş etirazlara baxmaq; 

84.5.7. hadisənin araşdırılması, qətimkan tədbirinin seçilməsi, dəyişdirilməsi və ya ləğv 
edilməsi, əməlin tövsifi, cinayət törətmiş şəxsin axtarışı, ittiham aktının məzmunu, qərarların 
qəbul edilməsi, habelə istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərin aparılması barədə 
təhqiqatçıya və ya müstəntiqə yazılı göstərişlər vermək; 

84.5.8. təhqiqatçının və ya müstəntiqin qanunsuz və əsassız qərarlarını ləğv etmək; 

84.5.9. təhqiqatçının və ya müstəntiqin qərar və hərəkətlərindən verilmiş şikayətlərə 
baxmaq; 

84.5.10. toxunulmazlıq hüququndan istifadə edən şəxsin cinayət təqibi zərurəti yarandıqda, 
onun toxunulmazlıq hüququndan məhrum edilməsinə razılıq verilməsi barədə müvafiq 
orqan qarşısında vəsatət vermək üçün Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğuna 
müraciət etmək; 

84.5.11. təqsirləndirilən şəxsin barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi, həbsdə 
saxlama müddətinin artırılması, habelə bu Məcəllənin 177, 443 və 444-cü maddələrində 
nəzərdə tutulmuş hallarda təqdimatla məhkəməyə müraciət etmək; 

84.5.12. məhkəmə qarşısında cinayət prosesini həyata keçirən orqanı təmsil etmək; 

84.5.13. bu Məcəllənin 39, 40-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş hallarda təqsirləndirilən 
şəxsə qarşı cinayət təqibinə xitam vermək və cinayət təqibindən imtina etmək; 

84.5.14. ittiham aktını, habelə bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş hallarda təhqiqatçının və ya 
müstəntiqin qərarlarını təsdiq etmək, yaxud bundan imtina edərək icrası məcburi olan 
göstərişləri ilə cinayət işini müstəntiqə qaytarmaq; 

84.5.15. cinayət işlərini və ya cinayət təqibi ilə bağlı digər materialları mahiyyəti üzrə 
baxılması üçün məhkəməyə göndərmək; 

84.5.16. cinayət işi üzrə müvafiq qərarları şəxsən qəbul etmək, ayrı-ayrı istintaq və ya digər 
prosessual hərəkətləri həyata keçirmək; 

84.5.17. cinayətin açılması, itkin düşmüş şəxsin və ya əmlakın tapılması üçün əməliyyat-
axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsini tapşırmaq və görülmüş tədbirlər barədə məlumat 
almaq; 

84.5.18. hadisələr və onlarla əlaqəsi olan şəxslər barədə sənədləri və materialları tələb 
etmək; 



84.5.19. təhqiqatçı və ya müstəntiq tərəfindən tutulma, məcburi gətirilmə və ya digər 
prosessual məcburiyyət tədbirlərinin aparılmasının qanuniliyinə nəzarət etmək, habelə 
prosessual hərəkətlərin aparılmasını təhqiqat orqanına tapşırmaq; 

84.5.20. zərər çəkmiş şəxsin, şahidin və cinayət prosesində iştirak edən digər şəxslərin 
təhlükəsizliyi üçün tədbirlərin görülməsini təmin etmək; 

84.5.21. qanuni əsaslar olmadan və ya bu Məcəllənin 148.4, 148.6, 148.7, 150.3, 151.5, 158, 
159-cu maddələri ilə müəyyən olunmuş müddətlərdən artıq tutulan şübhəli şəxsi, yaxud 
həbsdə saxlanılan təqsirləndirilən şəxsi azad etmək; 

84.5.22. bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş digər hüquqlardan istifadə etmək. 

84.6. Xüsusi ittiham qaydasında cinayət təqibi halları istisna olmaqla, məhkəmə baxışında 
dövlət ittihamçısı qismində iştirak edərkən prokuror bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş 
qaydalara riayət etməklə aşağıdakı hüquqlara malikdir: 

84.6.1. etirazlar etmək; 

84.6.2. vəsatətlər vermək; 

84.6.3. məhkəmədə həll edilən məsələlər və cinayət prosesinin digər iştirakçılarının 
vəsatətləri üzrə öz rəyini bildirmək; 

84.6.4. ittiham tərəfinin sübutlarını məhkəməyə təqdim etmək, habelə məhkəməyə 
sübutların təqdim olunması məqsədi ilə məhkəmənin qərarı ilə prosessual məcburiyyət 
tədbirləri tətbiq etmək; 

84.6.5. birinci və apellyasiya instansiyası məhkəmələrində məhkəmə istintaqında və işin 
materiallarının tədqiqində iştirak etmək; 

84.6.6. birinci instansiya məhkəməsinin iclasında andlı iclasçıların seçilməsində iştirak etmək; 

84.6.7. müdafiə tərəfinin qanunsuz hərəkətlərinə öz etirazını bildirmək; 

84.6.8. qeyd olunmalı hərəkətlərin istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərin protokoluna 
və ya məhkəmənin iclas protokoluna daxil edilməsini tələb etmək; 

84.6.9. bu Məcəllənin 41.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda təqsirləndirilən şəxsə 
qarşı cinayət təqibindən imtina etmək; 

84.6.10. birinci və apellyasiya instansiyası məhkəmələrində giriş, yekun nitqi və replika 
söyləmək, kassasiya instansiyası məhkəməsində isə baxılan məsələ üzrə çıxış etmək; 

84.6.11. məhkəmələrdə cinayət işinin və ya məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın 
materialları ilə tanış olmaq, hökmdən və məhkəmənin digər qərarlarından protest vermək; 

84.6.12. bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş digər hüquqlardan istifadə etmək. 

84.7. Dövlət ittihamçısı aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirməlidir: 



84.7.1. məhkəmə iclasında qaydaya riayət etmək; 

84.7.2. məhkəmə iclasında sədrlik edənin sərəncamlarına tabe olmaq; 

84.7.3. bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri icra etmək. 

84.8. İbtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror yuxarı prokurorun 
göstərişlərini yerinə yetirməlidir. Təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməsi, qətimkan 
tədbirinin seçilməsi və ya dəyişdirilməsi, cinayətin tövsifi, ittihamın həcmi, işin icraatına 
xitam verilməsi və ya məhkəməyə göndərilməsinə dair yuxarı prokurorun göstərişləri ilə razı 
olmayan ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror öz əsaslandırılmış 
etirazını yuxarı prokurora göndərməyə haqlıdır. Bu halda yuxarı prokuror onun dəlilləri ilə 
razılaşır və öz yazılı göstərişlərini geri götürür və ya onun dəlilləri ilə razılaşmayaraq cinayət 
işi üzrə ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi digər prokurora tapşırır. Prokurorun yazılı 
göstərişlərindən edilən etiraz bu göstərişlərin icrasını dayandırmır.  

  

Maddə 85. Müstəntiq 

  

85.1. Cinayət təqibini həyata keçirərkən müstəntiq qanunun tələblərini rəhbər tutaraq, 
ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun göstərişlərinə və öz 
daxili inamına əsaslanaraq, zəruri prosessual qərarlar qəbul edir, istintaq və ya digər 
prosessual hərəkətləri həyata keçirir. 

85.2. Müstəntiq bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada aşağıdakı vəzifələri 
yerinə yetirməlidir: 

85.2.1. törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlərə dair daxil olmuş ərizə və digər məlumatlara 
baxmaq, kifayət qədər səbəblər və əsaslar olduqda cinayət işi başlamaq, işi öz icraatına 
götürmək, cinayətin açılması, işin hərtərəfli, tam və obyektiv araşdırılması üçün zəruri 
tədbirlər görmək, səlahiyyəti daxilində bütün istintaq və ya digər prosessual hərəkətləri 
həyata keçirmək; 

85.2.2. şübhəli şəxsə tutulduğu, təqsirləndirilən şəxsə isə ittiham elan olunduğu və ya həbs 
edildiyi andan hüquqlarını bildirmək, müvafiq olaraq tutulmasının, cinayət məsuliyyətinə 
cəlb edilməsinin və ya həbsə alınmasının səbəblərini izah etmək; 

85.2.3. şəxsin tutulduğu, ittiham elan olunduğu və ya həbsə alındığı andan müdafiəçinin 
yardımından istifadə hüququnu təmin etmək (bu Məcəllənin 153.2.5—153.2.8-ci 
maddələrində nəzərdə tutulmuş müddəalara uyğun olaraq); 

85.2.4. şübhəli şəxs tərəfindən cinayət törədilməsini təsdiq edən kifayət qədər sübutlar 
toplandığı halda, onu cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmək və ona 
ittiham elan etmək; 



85.2.5. zərurət olduqda bu Məcəllənin 154—157, 160; 163—172-ci maddələrinin tələblərinə 
müvafiq olaraq şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs haqqında qətimkan tədbirinin seçilməsini 
təmin etmək; 

85.2.6. qanuni əsaslar olmadan və ya bu Məcəllənin 148.4, 148.6, 148.7, 150.3, 151.5, 158, 
159-cu maddələri ilə müəyyən olunmuş müddətlərdən artıq tutulan şübhəli şəxsi, yaxud 
həbsdə saxlanılan təqsirləndirilən şəxsi azad etmək; 

85.2.7. prokurorun göstərişlərini icra etmək; 

85.2.8. prokurora və məhkəməyə yazılı və şifahi izahatlar vermək; 

85.2.9. bu Məcəllənin 193-cü maddəsinə uyğun olaraq şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsi 
hüquqi yardım ödənişlərindən azad etmək; 

85.2.10. müvafiq şəxsləri cinayət işi üzrə zərər çəkmiş şəxs, mülki iddiaçı və ya mülki 
cavabdeh qismində tanımaq; 

85.2.11. cinayətin törədilməsi nəticəsində vurulmuş maddi ziyanın ödənilməsi, habelə tətbiq 
oluna biləcək əmlak müsadirəsinin təmin edilməsi üçün tədbirlər görmək; 

85.2.12. bu Məcəllənin 158, 159, 218—221-ci maddələrinin tələblərinə riayət etməklə ibtidai 
istintaqı başa çatdırmaq, habelə cinayət işinin materialları ilə təqsirləndirilən şəxsi, onun 
müdafiəçisini, zərər çəkmiş şəxsi, mülki iddiaçını və onların nümayəndələrini tanış etmək, 
bununla əlaqədar verilmiş vəsatətlərə baxmaq və cinayət işi üzrə ittiham aktını tərtib edərək 
işi ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora göndərmək; 

85.2.13. şəxsi həyatın toxunulmazlığına, ailə, dövlət, peşə, kommersiya və qanunla qorunan 
digər sirlərə toxunan hallar barədə məlumatları yaymamaq; 

85.2.14. bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək. 

85.3. Cinayət işi üzrə ibtidai istintaqı aparan müstəntiq istintaq və ya digər prosessual 
hərəkətləri qanuni və vaxtında aparmağa borcludur. 

85.4. Bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada müstəntiq aşağıdakı hüquqları 
həyata keçirir: 

85.4.1. hadisə və onunla əlaqəsi olan şəxslər barəsində məlumatları əks etdirən sənədləri və 
digər materialları tələb etmək; 

85.4.2. şübhəli şəxsi tutmaq, onu, zərər çəkmiş şəxsi, şahidi dindirmək, ekspertiza təyin 
etmək, tanınmaya təqdim etmək, baxış, axtarış, götürmə, müayinə (şəxsi müayinə) və digər 
istintaq hərəkətlərini aparmaq; 

85.4.3. dövlət orqanlarından tərcüməçinin, mütəxəssisin, ekspertin ayrılmasını tələb etmək, 
şəxslərin razılığı ilə onları müvafiq istintaq hərəkətlərinə hal şahidi, tərcüməçi, mütəxəssis və 
ekspert qismində cəlb etmək; 

85.4.4. dövlət orqanlarından və ya auditor təşkilatlarından təftişlərin, inventarlaşdırmaların, 
ekspertizaların və digər yoxlamaların keçirilməsini tələb etmək; 



85.4.5. müvafiq təhqiqat orqanına cinayətin açılması, itkin düşmüş şəxsin və ya əmlakın 
tapılması üçün əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsini tapşırmaq və görülmüş 
tədbirlər barədə məlumat almaq; 

85.4.6. tutulma, məcburi gətirilmə və digər prosessual məcburiyyət tədbirlərinin 
aparılmasını müvafiq təhqiqat orqanına tapşırmaq, habelə ondan istintaq və ya digər 
prosessual hərəkətlərin keçirilməsinə kömək göstərilməsini tələb etmək; 

85.4.7. müvafiq təhqiqat orqanına və ya təhqiqatçıya ayrı-ayrı istintaq hərəkətlərinin 
keçirilməsini tapşırmaq; 

85.4.8. müdafiəçinin cinayət işinin icraatında iştirakını istisna edən hallar müəyyən edildikdə, 
onun cinayət işinin icraatında iştirak etməkdən kənarlaşdırılması barədə prokuror qarşısında 
vəsatət vermək; 

85.4.9. hal şahidinə, tərcüməçiyə, mütəxəssisə və ya ekspertə edilmiş etirazlara baxmaq; 

85.4.10. cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin vəsatətlərinə və cinayət işinin icraatı ilə 
əlaqədar digər şəxslərin ərizə və digər müraciətlərinə baxmaq; 

85.4.11. cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin şikayətlərinə baxmaq; 

85.4.12. məhkəmənin müstəsna səlahiyyətlərinə aid olanlar istisna edilməklə qətimkan 
tədbirlərinin seçilməsi, dəyişdirilməsi, ləğv edilməsi, istintaq və ya digər prosessual 
məcburiyyət tədbirlərinin aparılması barədə qərarlar qəbul etmək; 

85.4.13. cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması və ya xitam olunması barədə qərar qəbul 
etmək; 

85.4.14. bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş digər hüquqlardan istifadə etmək. 

85.5. İbtidai istintaq apararkən müstəntiq təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməsi, 
qətimkan tədbirinin seçilməsi, dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi, cinayətin tövsifi, ittihamın 
həcmi, işin icraatına xitam verilməsi və ya məhkəməyə göndərilməsinə dair ibtidai 
araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun göstərişi, yaxud qərarı ilə 
razılaşmadıqda öz əsaslandırılmış etirazını yuxarı prokurora göndərməyə haqlıdır. Bu halda 
yuxarı prokuror onun dəlilləri ilə razılaşır və aşağı prokurorun yazılı göstərişlərini ləğv edir və 
ya onun dəlilləri ilə razılaşmayaraq ibtidai istintaqın aparılmasını digər müstəntiqə tapşırır. 
Prokurorun yazılı göstərişlərindən edilən etiraz bu göstərişlərin icrasını dayandırmır. 

85.6. Müstəntiqin bütün səlahiyyətlərindən istifadə edən istintaq şöbəsinin (bölməsinin, 
idarəsinin) rəisi (rəis olmadıqda müavini) bu Məcəllənin tələblərinə əməl edərək: 

85.6.1. törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlərə dair daxil olmuş ərizə və digər məlumatların 
qeydiyyata alınmasını təşkil edir, onlara baxılmasını, cinayət işi üzrə ibtidai istintaqın və ya 
ayrı-ayrı istintaq hərəkətlərinin aparılmasını müstəntiq, yaxud müstəntiqlər qrupuna tapşırır; 

85.6.2. müstəntiqin cinayətin açılması, araşdırılması və qarşısının alınması üçün vaxtında 
müvafiq tədbirlər görməsinə nəzarəti həyata keçirir; 



85.6.3. cinayət işləri üzrə hərtərəfli, tam və obyektiv ibtidai istintaq aparılması üçün zəruri 
təşkilati tədbirlər görür; 

85.6.4. müstəntiqin icraatında olan işlərlə əlaqədar bu Məcəllənin 84.5.3, 84.5.5, 84.5.8, 
84.5.10 və 84.5.20-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş məsələlər üzrə baxılması məcburi olan 
vəsatətləri ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora göndərir. 

  

 Maddə 86. Təhqiqatçı 

  

86.1. Cinayət təqibini həyata keçirərkən təhqiqatçı qanunun tələblərini rəhbər tutaraq, 
ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun göstərişlərinə və öz 
daxili inamına əsaslanaraq, zəruri prosessual qərarlar qəbul edir, öz səlahiyyətləri daxilində 
istintaq və ya digər prosessual hərəkətləri həyata keçirir. 

86.2. Təhqiqatçı bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada aşağıdakı vəzifələri 
yerinə yetirməlidir: 

86.2.1. törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlərə dair daxil olmuş ərizə və digər məlumatlara 
baxmaq, kifayət qədər səbəblər və əsaslar olduqda cinayət işi başlamaq, işi öz icraatına 
götürmək, cinayətin açılması, işin hərtərəfli, tam və obyektiv araşdırılması üçün zəruri 
tədbirlər görmək, səlahiyyəti daxilində bütün istintaq və ya digər prosessual hərəkətləri 
həyata keçirmək; 

86.2.2. şübhəli şəxsə tutulduğu andan hüquqlarını bildirmək və tutulmasının səbəblərini izah 
etmək; 

86.2.3. şəxsin tutulduğu andan müdafiəçinin yardımından istifadə hüququnu təmin etmək 
(bu Məcəllənin 153.2.5—153.2.8-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş müddəalara uyğun 
olaraq); 

86.2.4. zərurət olduqda bu Məcəllənin 154—156, 160, 165—172-ci maddələrinin tələblərinə 
müvafiq olaraq şübhəli şəxs haqqında qətimkan tədbirinin seçilməsini təmin etmək; 

86.2.5. qanuni əsaslar olmadan və ya bu Məcəllənin 148.4, 148.6, 148.7, 150.3 və 151.5-ci 
maddələrində nəzərdə tutulmuş müddətlərdən artıq tutulan şəxsi azad etmək; 

86.2.6. müvafiq şəxsləri cinayət işi üzrə zərər çəkmiş şəxs, mülki iddiaçı və ya mülki cavabdeh 
qismində tanımaq; 

86.2.7. cinayətin törədilməsi nəticəsində vurulmuş maddi ziyanın ödənilməsi, habelə tətbiq 
oluna biləcək əmlak müsadirəsinin təmin edilməsi üçün tədbirlər görmək; 

86.2.8. bu Məcəllənin 193-cü maddəsinə uyğun olaraq tutulmuş şübhəli şəxsi hüquqi yardım 
ödənişlərindən azad etmək; 

86.2.9. prokurorun və müstəntiqin göstərişlərini və qərarlarını icra etmək; 



86.2.10. prokurora və məhkəməyə yazılı və şifahi izahatlar vermək; 

86.2.11. ibtidai istintaqı məcburi olan cinayət işləri üzrə təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərini 
apardıqdan sonra cinayət işi başlanmasından 10 (on) gündən gec olmayaraq iş üzrə bütün 
materialları istintaq aidiyyəti qaydalarına uyğun olaraq istintaq orqanına göndərmək; 

86.2.12. şəxsi həyatın toxunulmazlığına, ailə, dövlət, peşə, kommersiya və qanunla qorunan 
digər sirlərə toxunan hallar barədə məlumatları yaymamaq; 

86.2.13. böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlər üzrə sadələşdirilmiş icraat şəklində 
aparılmış təhqiqat materiallarını təhqiqat başlanmasından 10 (on) gündən, bu Məcəllənin 
295.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda isə 20 (iyirmi) gündən gec olmayaraq yekun 
protokolu ilə prokurora göndərmək; 

86.2.14. bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək. 

86.3. Cinayət təqibini həyata keçirən təhqiqatçı səlahiyyətləri daxilində istintaq və ya digər 
prosessual hərəkətləri qanuni və vaxtında aparmağa borcludur. 

86.4. Bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada təhqiqatçı aşağıdakı hüquqları 
həyata keçirir: 

86.4.1. hadisənin şahidlərinin izahatını almaq, hadisənin baş vermə şəraiti ilə tanış olmaq, 
hadisə və onunla əlaqəsi olan şəxslər barəsində məlumatları əks etdirən sənədləri və digər 
materialları tələb etmək; 

86.4.2. şübhəli şəxsi tutmaq, onu, zərər çəkmiş şəxsi, şahidi dindirmək, ekspertiza təyin 
etmək, tanınmaya təqdim etmək, baxış, axtarış, götürmə, müayinə (şəxsi müayinə) 
üzləşdirmə, istintaq eksperimenti kimi təxirəsalınmaz istintaq hərəkətlərini aparmaq; 

86.4.3. dövlət orqanlarından tərcüməçinin, mütəxəssisin, ekspertin ayrılmasını tələb etmək; 
şəxslərin razılığı ilə onları müvafiq istintaq hərəkətlərinə hal şahidi, tərcüməçi, mütəxəssis və 
ya ekspert qismində cəlb etmək; 

86.4.4. dövlət orqanlarından və ya auditor təşkilatlarından təftişlərin, inventarlaşdırmaların, 
ekspertizaların və digər yoxlamaların keçirilməsini tələb etmək; 

86.4.5. müvafiq təhqiqat orqanına cinayətin açılması, itkin düşmüş şəxsin və ya əmlakın 
tapılması üçün əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsini tapşırmaq və görülmüş 
tədbirlər barədə məlumat almaq; 

86.4.6. müdafiəçinin cinayət işinin icraatında iştirakını istisna edən hallar müəyyən edildikdə, 
onun cinayət işinin icraatında iştirak etməkdən kənarlaşdırılması barədə prokuror qarşısında 
vəsatət vermək; 

86.4.7. hal şahidinə, tərcüməçiyə, mütəxəssisə və ya ekspertə edilmiş etirazlara baxmaq; 

86.4.8. cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin vəsatətlərinə və cinayət işinin icraatı ilə 
əlaqədar digər şəxslərin ərizə və digər müraciətlərinə baxmaq; 

86.4.9. cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin şikayətlərinə baxmaq; 



86.4.10. məhkəmənin müstəsna səlahiyyətlərinə aid olanlar istisna edilməklə, qətimkan 
tədbirlərinin seçilməsi, dəyişdirilməsi, ləğv edilməsi, istintaq və ya digər prosessual 
məcburiyyət tədbirlərinin aparılması barədə qərarlar qəbul etmək; 

86.4.11. cinayət işinin icraatına xitam verilməsi barədə qərar qəbul etmək və təsdiq 
olunması üçün prokurora təqdim etmək; 

86.4.12. bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş digər hüquqlardan istifadə etmək. 

86.5. Təhqiqatçı öz icraatında olan işlə əlaqədar qeyri-aşkar üsullarla əməliyyat-axtarış 
tədbirləri keçirməyə haqlı deyil. 

86.6. Cinayət işi prokuror və ya müstəntiq tərəfindən icraata qəbul olunduqdan sonra 
təhqiqatçı ayrı-ayrı istintaq hərəkətlərini, habelə müvafiq əməliyyat-axtarış tədbirlərini 
yalnız prokurorun və ya müstəntiqin göstərişləri ilə işlədiyi təhqiqat orqanı vasitəsilə həyata 
keçirir. 

86.7. Təhqiqat orqanının ixtisaslaşmış təhqiqat qurumunun rəhbəri bu Məcəllənin 
tələblərinə əməl edərək öz səlahiyyətləri daxilində: 

86.7.1. törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlərə dair daxil olmuş ərizə və digər məlumatların 
qeydiyyata alınmasını təşkil edir, onlara baxılmasını, cinayət işi üzrə təhqiqatın və ya ayrı-ayrı 
istintaq hərəkətlərinin aparılmasını təhqiqatçıya, yaxud təhqiqatçılar qrupuna tapşırır; 

86.7.2. təhqiqatçının cinayətin açılması, araşdırılması və qarşısının alınması üçün vaxtında 
müvafiq tədbirlər görməsinə nəzarəti həyata keçirir; 

86.7.2-1. törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlərə dair daxil olmuş ərizə və digər məlumatlar 
üzrə ilkin yoxlamanın, təhqiqatın və ayrı-ayrı istintaq hərəkətlərinin təhqiqatçı tərəfindən 
həyata keçirilməsi üçün zəruri təşkilati tədbirlər görür; 

86.7.2-2. təhqiqatçının bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş vəzifələrini yerinə yetirməsinə mane 
olan hallar (vəfat etməsi, ağır xəstəliyə tutulması və s.) yarandıqda, cinayət işinin digər 
təhqiqatçının icraatına verilməsi barədə vəsatəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi 
həyata keçirən prokurora göndərir; 

86.7.2-3. zərər çəkmiş şəxsin, şahidin və cinayət prosesində iştirak edən digər şəxslərin 
təhlükəsizliyi üçün tədbirlər görülməsi ilə əlaqədar vəsatəti ibtidai araşdırmaya prosessual 
rəhbərliyi həyata keçirən prokurora göndərir; 

86.7.3. öz səlahiyyətləri daxilində fəaliyyət göstərən prokurorun təhqiqat və əməliyyat-
axtarış orqanlarının fəaliyyətində qanunların icra və tətbiqini yoxlamaq imkanını təmin edir, 
habelə prokurorun və müstəntiqin göstərişlərinin və qərarlarının icrası üçün müvafiq 
tədbirlər görülməsini təşkil edir; 

86.7.4. məhkəmə qərarlarının yerinə yetirilməsini təşkil edir. 

86.8. Təhqiqat orqanının əməkdaşı bu Məcəllənin tələblərinə əməl edərək öz səlahiyyətləri 
daxilində: 



86.8.1. cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməllərin qarşısının alınması üçün tədbirlər 
görür; 

86.8.2. cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməlləri törədən şəxsləri və şübhəli şəxsləri 
tutur; 

86.8.3. tutduğu yerdə tutulan şəxsin üstünü yoxlayır; 

86.8.4. tutulan şəxsə onun hüquqlarını izah edir; 

86.8.5. hadisə yerinin mühafizəsi, cinayətin izlərinin qorunması, hadisəni görən şəxslərin 
müəyyən edilib izahatlarının alınması üçün zəruri tədbirlər görür; 

86.8.6. hadisə yerində prosessual hərəkətlərin həyata keçirilməsi üçün müstəntiqin və ya 
prokurorun göstərişlərini yerinə yetirir. 

86.9. Təhqiqat orqanının rəhbəri təhqiqat orqanı əməkdaşlarının bu Məcəllə ilə müəyyən 
edilmiş hüquq və vəzifələrinin həyata keçirilməsini, məhkəmənin, prokurorun, müstəntiqin 
və təhqiqatçının qərar, göstəriş və ya tapşırıqlarının icrası üçün müvafiq tədbirlər 
görülməsini təşkil edir, ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun 
təhqiqat və əməliyyat-axtarış orqanlarının fəaliyyətində qanunların icra və tətbiqini 
yoxlamaq imkanını təmin edir. 

  

Maddə 87. Zərər çəkmiş şəxs 

  

87.1. Cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməl nəticəsində fiziki şəxsə birbaşa mənəvi, 
fiziki və ya maddi ziyan vurulmasına kifayət qədər əsaslar olduqda o, zərər çəkmiş şəxs 
qismində tanınır. 

87.2. Törədilmiş cinayət nəticəsində zərər çəkmiş şəxs ölmüşsə, bu maddədə nəzərdə 
tutulmuş zərər çəkmiş şəxsin hüquqlarını onun yaxın qohumları həyata keçirirlər. 

87.3. Cinayət nəticəsində mənəvi və ya maddi ziyan dəymiş hüquqi şəxs zərər çəkmiş şəxs 
qismində tanına bilər. Belə halda bu maddədə nəzərdə tutulmuş zərər çəkmiş şəxsin hüquq 
və vəzifələrini hüquqi şəxsin müvəkkil edilmiş nümayəndəsi həyata keçirir. 

87.4. Təhqiqatçı, müstəntiq, prokuror və ya məhkəmə tərəfindən bu barədə qərar qəbul 
olunduğu andan şəxs zərər çəkmiş şəxs qismində tanınır. Cinayət işi başlanan anda şəxsi 
zərər çəkmiş şəxs qismində tanımağa əsaslar kifayət deyilsə, həmin qərar kifayət qədər 
əsaslar müəyyən edilən kimi dərhal qəbul olunur. 

87.5. Zərər çəkmiş şəxs qismində tanındıqdan sonra şəxsin zərər çəkmiş şəxs qismində 
qalmasına əsaslar olmadığı müəyyən edilərsə, təhqiqatçı, müstəntiq, prokuror və ya 
məhkəmə əsaslandırılmış qərarı ilə həmin şəxsin cinayət prosesində zərər çəkmiş şəxs 
qismində iştirakına xitam verir. 



87.6. Zərər çəkmiş şəxs bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada aşağıdakı 
hüquqları həyata keçirir: 

87.6.1. ittihamın mahiyyətini bilmək; 

87.6.2. ifadə vermək; 

87.6.3. izahat vermək; 

87.6.4. cinayət işinə əlavə olunması və məhkəmə iclasında tədqiq edilməsi üçün materiallar 
təqdim etmək; 

87.6.5. etirazlar etmək; 

87.6.6. vəsatətlər vermək; 

87.6.7. məhkəmə istintaqı başlananadək hər an onun xüsusi ittihamçı qismində tanınmasını 
tələb etmək; 

87.6.8. cinayət prosesini həyata keçirən orqanların hərəkətlərinə qarşı öz etirazını bildirmək 
və həmin etirazın istintaq və ya digər prosessual hərəkət protokollarında qeyd olunmasını 
tələb etmək; 

87.6.9. iştirak etdiyi istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərin protokolları ilə tanış olmaq 
və protokoldakı yazıların düzgünlüyü və tamlığı barədə qeydlər vermək; istintaq və ya digər 
prosessual hərəkətlərdə iştirak edərkən, habelə məhkəmə iclasında qeyd olunması zəruri 
olan halların protokolda öz əksini tapmasını tələb etmək; məhkəmə iclasının protokolu ilə 
tanış olmaq və ona qeydlərini vermək; 

87.6.10. ibtidai istintaq başa çatdığı, o cümlədən cinayət işinin icraatına xitam verildiyi andan 
işin materialları ilə tanış olmaq, ona aid zəruri sənədlərin surətlərini çıxarmaq; 

87.6.11. birinci və apellyasiya instansiyası məhkəmələrinin iclaslarında və işin materiallarının 
tədqiqində iştirak etmək; 

87.6.12. birinci və apellyasiya instansiyası məhkəmələrinin iclaslarında nümayəndəsi 
olmadıqda nitq və replika söyləmək; 

87.6.13. cinayət prosesini həyata keçirən orqan tərəfindən qəbul edilmiş, onun hüquq və 
qanuni mənafeyinə toxunan qərarlar haqqında həmin orqan tərəfindən məlumatlanmaq və 
onun xahişi ilə bu qərarların surətini əldə etmək; cinayət işi üzrə icraata xitam verilməsi, 
təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə və cinayət təqibinin rədd olunması barədə 
qərarların, ittiham aktının, hökmün və ya məhkəmə qərarlarının surətlərini almaq; 

87.6.14. təhqiqatçının, müstəntiqin, prokurorun və ya məhkəmənin qərarlarından və 
hərəkətlərindən, o cümlədən hökmdən və məhkəmənin digər qərarlarından apellyasiya, 
kassasiya və ya əlavə kassasiya şikayəti vermək; 

87.6.15. xüsusi ittiham qaydasında cinayət təqibini həyata keçirərkən təqsirləndirilən şəxslə 
barışmaq; 



87.6.16. cinayət prosesini həyata keçirən orqan tərəfindən onun nəzərinə çatdırılmış 
məlumatlardan və ya cinayət prosesi iştirakçılarının şikayətlərindən ona məlum olmuş 
hallara etirazını bildirmək; 

87.6.17. onun şikayəti ilə cinayət işinə kassasiya, əlavə kassasiya qaydasında və ya hüquq və 
azadlıqların pozulması ilə bağlı yeni hallar və yeni açılmış hallar üzrə baxılmasında, yaxud 
cinayət prosesinin digər iştirakçısının şikayətinə etirazı olduqda iştirak etmək; 

87.6.18. cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməl nəticəsində ona vurulmuş ziyana görə 
qanunla müəyyən edilmiş kompensasiyanı dövlət hesabına almaq; 

87.6.19. cinayət işi üzrə icraat zamanı sərf edilmiş xərclərin ödənilməsinə və cinayət 
prosesini həyata keçirən orqanın qanunsuz hərəkətləri nəticəsində ona vurulmuş ziyana görə 
kompensasiya almaq; 

87.6.20. cinayət prosesini həyata keçirən orqan tərəfindən maddi sübut qismində və ya digər 
əsaslarla götürülmüş əmlakı, ona məxsus rəsmi sənədlərin əslini geri almaq; cinayət qanunu 
ilə nəzərdə tutulmuş əməlləri törətmiş şəxsdən ona məxsus əmlakı geri almaq; 

87.6.21. nümayəndəyə malik olmaq və onun səlahiyyətlərinə xitam vermək; 

87.6.22. özü və ya nümayəndəsi tərəfindən verilmiş hər hansı şikayətdən, o cümlədən ona 
qarşı cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməllərin törədilməsi haqqında şikayətdən imtina 
etmək; 

87.6.23. bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş digər hüquqlardan istifadə etmək. 

87.7. Zərər çəkmiş şəxs bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada aşağıdakı 
vəzifələri yerinə yetirməlidir: 

87.7.1. cinayət prosesini həyata keçirən orqanın çağırışı ilə gəlmək; 

87.7.2. cinayət prosesini həyata keçirən orqanın tələbi ilə ifadə vermək; 

87.7.3. cinayət prosesini həyata keçirən orqanın tələbi ilə müqayisəli tədqiqat aparılmaq 
üçün onda olan əşyaları, sənədləri və nümunələri təqdim etmək; 

87.7.4. onun barəsində cinayətin törədilməsi ehtimal edilən cinayət işi üzrə cinayət prosesini 
həyata keçirən orqanın tələbi ilə müayinədən keçmək; 

87.7.5. hadisəni düzgün dərk edib yenidən təsvir etmək qabiliyyətindən şübhələnməyə 
əsaslar olduqda, bu halların müəyyən edilməsi üçün cinayət prosesini həyata keçirən 
orqanın tələbi ilə ambulator ekspertizadan keçmək; 

87.7.6. təhqiqatçının, müstəntiqin, prokurorun və ya məhkəmə iclasında sədrlik edənin 
göstərişlərinə tabe olmaq; 

87.7.7. məhkəmə iclasında sədrlik edənin icazəsi olmadan fasilə elan olunanadək 
məhkəmənin iclas zalını tərk etməmək; 

87.7.8. məhkəmə iclasında qaydaya riayət etmək; 



87.7.9. şəxsi həyatın toxunulmazlığına, ailə, dövlət, peşə, kommersiya və qanunla qorunan 
digər sirlərə toxunan hallar barədə məlumatları yaymamaq; 

87.7.10. bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək. 

87.8. Zərər çəkmiş şəxs şəxsən və ya nümayəndəsi vasitəsilə öz hüquqlarından istifadə edir 
və vəzifələrini yerinə yetirir. Yetkinlik yaşına çatmamış və ya fəaliyyət qabiliyyəti olmayan 
zərər çəkmiş şəxsin hüquqlarını onun əvəzinə bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada 
qanuni nümayəndəsi həyata keçirir.  

  

Maddə 90. Şübhəli şəxs 

  

90.1. Şübhəli şəxs qismində aşağıdakı fiziki şəxs tanınır: 

90.1.1. ittiham elan olunması üçün barəsində tutulma haqqında qərar çıxarılmış şəxs; 

90.1.2. cinayət törətməkdə şübhələnildiyinə görə tutulmuş şəxs; 

90.1.3. haqqında həbs, girov və ya ev dustaqlığı istisna olmaqla, qətimkan tədbiri seçilməsi 
barədə qərar çıxarılmış şəxs. 

90.2. Cinayət prosesini həyata keçirən orqan aşağıdakı müddətlərdə şəxsi şübhəli şəxs 
vəziyyətində saxlamağa haqlı deyil: 

90.2.1. tutulmuş şəxsi — 48 saatdan artıq (bu Məcəllənin 148.7-ci maddəsində nəzərdə 
tutulmuş hal istisna olmaqla); 

90.2.2. həbs, girov və ya ev dustaqlığı istisna olmaqla, haqqında qətimkan tədbiri seçilmiş 
şübhəli şəxsi — qətimkan tədbiri seçilməsi haqqında qərarın elan edildiyi andan 10 (on) 
gündən artıq. 

90.3. Bu Məcəllənin 90.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müddət qurtaranadək cinayət 
prosesini həyata keçirən orqan şübhəli şəxsi azad edərək, haqqında seçilmiş qətimkan 
tədbirini ləğv etməli və ya onun təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməsi haqqında qərar 
çıxarmalıdır. 

90.4. Şübhə kifayət qədər əsaslı deyilsə, cinayət prosesini həyata keçirən orqan və ya 
məhkəmə bu Məcəllənin 90.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müddətlər qurtaranadək 
şübhəli şəxsi azad etməli və haqqında seçilmiş qətimkan tədbirini ləğv etməlidir. 

90.5. Şəxs azad edildiyi, haqqında seçilmiş qətimkan tədbiri ləğv olunduğu və ya 
təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə barədə qərar çıxarıldığı andan şübhəli şəxs 
vəziyyətindən çıxmış hesab olunur. 

90.6. Cinayət təqibini həyata keçirən təhqiqatçı, müstəntiq və ya prokuror şübhəli şəxsin 
hüquqlarını təmin etməli və ona qanunla qadağan edilməyən bütün vasitə və üsullardan 
istifadə etməklə müdafiə hüququnu həyata keçirməsinə mane olmamalıdır. 



90.7. Tutulduğu və ya qətimkan tədbirinin seçilməsi haqqında qərar elan edildiyi andan 
şübhəli şəxs bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada aşağıdakı hüquqları həyata 
keçirir: 

90.7.1. nədə şübhələnildiyini bilmək (şübhənin məzmunu — ona istinad edilmiş cinayət 
qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməlin faktiki tərəfi və hüquqi tövsifi); 

90.7.2. tutulduğu halda tutulmanın əsaslarını bilmək və tutulduğu andan müdafiəçidən 
hüquqi yardım almaq, onu tutmuş şəxsdən, təhqiqatçıdan, müstəntiqdən və ya prokurordan 
hüquqları haqqında yazılı bildiriş almaq; 

90.7.3. tutulma haqqında və ya qətimkan tədbiri seçilməsi haqqında qərarın surətini almaq; 

90.7.4. tutulma haqqında protokol tərtib olunduqdan dərhal sonra onunla tanış olmaq və 
ona protokolda əks olunmalı qeydlərini vermək; 

90.7.5. tutulduğu və ya qətimkan tədbirinin seçilməsi haqqında qərar elan olunduğu andan 
müdafiəçiyə malik olmaq; 

90.7.6. tutulduqdan dərhal sonra tutulduğu və harada saxlanıldığı barədə yaxın qohumlarına 
və ya əlaqə saxlaması onun üçün qanuni maraq doğuran digər şəxslərə telefonla və ya digər 
vasitələrlə məlumat vermək; əgər tutulmuş şəxs əcnəbi, yaxud vətəndaşlığı olmayan 
şəxsdirsə, onun vətəndaşı olduğu və ya daimi yaşadığı dövlətin Azərbaycan Respublikasında 
olan diplomatik nümayəndəliyinə və ya konsulluğuna, yaxud ona himayədarlığı öz üzərinə 
götürmüş milli, yaxud beynəlxalq təşkilata bu barədə dərhal məlumat vermək; 

90.7.7. müstəqil olaraq müdafiəçi seçmək, onun səlahiyyətinə xitam vermək, müdafiəçidən 
imtina etdiyi halda özü özünü müdafiə etmək; 

90.7.8. söhbətlərin sayı və müddəti məhdudlaşdırılmadan müdafiəçisi ilə təklikdə görüşmək 
və konfidensial ünsiyyət saxlamaq; 

90.7.9. müdafiəçinin yardımından pulsuz istifadə etmək, öz vəsatəti əsasında müdafiəçinin 
iştirakı ilə ifadə vermək; 

90.7.10. ifadə (izahat) vermək, özünə və yaxın qohumlarına qarşı ifadə (izahat) verməmək və 
ya ümumiyyətlə ifadə (izahat) verməkdən imtina etmək; 

90.7.11. ana dilində və ya bildiyi başqa dildə ifadə (izahat) vermək; 

90.7.12. tərcüməçinin köməyindən pulsuz istifadə etmək; 

90.7.13. etirazlar etmək və vəsatətlər vermək; 

90.7.14. istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərdə iştirak etmək, yaxud bu Məcəllədə 
başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, həmin hərəkətlərdə iştirakdan imtina etmək; 

90.7.15. öz vəsatəti əsasında aparılan istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərdə 
müdafiəçinin yardımı ilə iştirak etmək; 

90.7.16. cinayət işinə əlavə olunması üçün sübutlar və digər materiallar təqdim etmək; 



90.7.17. cinayət prosesini həyata keçirən orqanın hərəkətlərinə öz etirazını bildirmək və bu 
etirazın istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərin protokolunda qeyd edilməsini tələb 
etmək; 

90.7.18. iştirak etdiyi istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərin protokolları ilə tanış olmaq, 
protokoldakı yazıların düzgünlüyü və tamlığı barədə qeydlərini vermək; istintaq və ya digər 
prosessual hərəkətlərdə iştirak edərkən qeyd olunması zəruri olan halların müvafiq 
protokola daxil edilməsini tələb etmək; 

90.7.19. cinayət prosesini həyata keçirən orqan tərəfindən qəbul edilmiş və onun hüquq və 
qanuni mənafeyinə toxunan qərarlar haqqında həmin orqan tərəfindən məlumatlanmaq və 
öz xahişi ilə bu qərarların surətlərini almaq; 

90.7.20. təhqiqatçının, müstəntiqin, prokurorun və ya məhkəmənin qərarlarından və 
hərəkətlərindən şikayət etmək, habelə özünün və ya müdafiəçinin verdiyi şikayətdən imtina 
etmək; 

90.7.21. zərər çəkmiş şəxslə barışmaq; 

90.7.22. cinayət işi üzrə icraat zamanı sərf etdiyi xərclərin ödənilməsinə və cinayət prosesini 
həyata keçirən orqanın qanunsuz hərəkətləri nəticəsində ona vurulmuş ziyana görə 
kompensasiya almaq; 

90.7.23. şübhə təsdiq olunmadıqda bəraət almaq; 

90.7.24. bu Məcəllədə, habelə “Həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının 
təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş digər 
hüquqlardan istifadə etmək. 

90.8. Şübhəli şəxs öz müdafiəsini müstəqil həyata keçirərkən onun vəziyyətində mümkün 
dərəcədə bu Məcəllədə müdafiəçi üçün nəzərdə tutulmuş bütün hüquqlardan istifadə edir. 

90.9. Şübhəli şəxsin öz hüquqlarından istifadə və ya bundan imtina etməsi onun ziyanına 
şərh edilməməli və ona münasib olmayan nəticələrə gətirib çıxarmamalıdır. Cinayətin 
törədilməsinə aidiyyəti olmayan şəxsin adını bilərəkdən çəkdiyi hallar istisna edilməklə, 
şübhəli şəxsin üzərinə verdiyi ifadəyə və ya izahata görə heç bir məsuliyyət qoyula bilməz. 

90.10. Yetkinlik yaşına çatmayan və fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şübhəli şəxsin hüquqlarını 
onun əvəzinə bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada qanuni nümayəndəsi həyata keçirir. 

90.11. Şübhəli şəxs bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada aşağıdakı vəzifələri 
yerinə yetirməlidir: 

90.11.1. cinayət prosesini həyata keçirən orqanın çağırışı ilə gəlmək; 

90.11.2. tutularkən baxışa və şəxsi axtarışa məruz qalmaq; 

90.11.3. həkim müayinəsinə, əl-barmaq izlərinin götürülməsinə, şəklinin çəkilməsinə, qan, 
bədən ifrazatı nümunələrinin götürülməsinə məruz qalmaq; 

90.11.4. müayinəyə məruz qalmaq; 



90.11.5. ekspertiza aparılmasına məruz qalmaq; 

90.11.6. təhqiqatçının, müstəntiqin, prokurorun və ya məhkəmə iclasında sədrlik edənin 
göstərişlərinə tabe olmaq; 

90.11.7. bu Məcəllədə, habelə “Həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının 
təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş digər 
vəzifələri yerinə yetirmək.  

  

Maddə 91. Təqsirləndirilən şəxs 

  

91.1. Müstəntiqin, prokurorun və ya məhkəmənin təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə 
barədə qərar çıxardığı fiziki şəxs təqsirləndirilən şəxs kimi tanınır. 

91.2. Anlaqsız vəziyyətdə və ya cinayət məsuliyyəti yaradan müəyyən yaş həddinə çatmamış 
cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətməsi istinad edilən şəxs də bu Məcəllənin 
müddəaları ilə nəzərdə tutulmuş əlavə və istisnalarla yanaşı, təqsirləndirilən şəxsin 
hüquqlarına malikdir və onun vəzifələrini daşıyır. 

91.3. Şəxsin barəsində cinayət təqibinə xitam verildiyi andan o, təqsirləndirilən şəxs 
vəziyyətindən çıxmış hesab olunur. 

91.4. Müstəntiq, prokuror və ya məhkəmə təqsirləndirilən şəxsin hüquqlarını təmin etməli 
və ona qanunla qadağan edilməyən bütün vasitə və üsullardan istifadə etməklə müdafiə 
hüququnu həyata keçirməsinə mane olmamalı və onun xahişi ilə müdafiəyə hazırlıq üçün 
kifayət qədər vaxt verməlidir. 

91.5. Təqsirləndirilən şəxs bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada aşağıdakı 
hüquqları həyata keçirir: 

91.5.1. nədə təqsirləndiyini bilmək (ittihamın məzmunu verilmiş ittihamın faktiki tərəfi və 
hüquqi tövsifi), ittiham elan edildikdə, habelə həbsə alındıqdan və ya barəsində qətimkan 
tədbiri seçilməsi haqqında qərar elan olunduqdan dərhal sonra müvafiq qərarın surətini 
almaq; 

91.5.2. onu tutmuş və ya həbs haqqında qərarı icra etmiş şəxsdən, təhqiqatçıdan, 
müstəntiqdən və ya prokurordan hüquqları haqqında yazılı bildiriş almaq; 

91.5.3. dərhal tutulma və həbsə alma protokolu tərtib olunduqdan sonra onunla tanış olmaq 
və ona protokolda əks olunmalı qeydlərini vermək; 

91.5.4. həbsə alındığı və ya ittiham elan olunduğu andan müdafiəçiyə malik olmaq; 

91.5.5. müdafiəçinin yardımından pulsuz istifadə etmək; 

91.5.6. tutulduqdan dərhal sonra tutulduğu və ya həbsə alındığı və harada saxlanıldığı 
barədə yaxın qohumlarına və ya əlaqə saxlaması onun üçün qanuni maraq doğuran digər 



şəxslərə telefonla və ya digər vasitələrlə məlumat vermək; əgər tutulmuş şəxs əcnəbi, yaxud 
vətəndaşlığı olmayan şəxsdirsə, onun vətəndaşı olduğu və ya daimi yaşadığı dövlətin 
Azərbaycan Respublikasında olan diplomatik nümayəndəliyinə və ya konsulluğuna, yaxud 
ona himayədarlığı öz üzərinə götürmüş milli, yaxud beynəlxalq təşkilata bu barədə dərhal 
məlumat vermək; 

91.5.7. müstəqil olaraq müdafiəçi seçmək, onun səlahiyyətlərinə xitam vermək, 
müdafiəçidən imtina etdiyi halda özü özünü müdafiə etmək; 

91.5.8. söhbətlərin sayı və müddəti məhdudlaşdırılmadan müdafiəçisi ilə təklikdə görüşmək 
və konfidensial ünsiyyət saxlamaq; 

91.5.9. öz vəsatəti əsasında müdafiəçinin iştirakı ilə dindirilmək; 

91.5.10. ifadə (izahat) vermək, özünə və yaxın qohumlarına qarşı ifadə (izahat) verməmək və 
ya ümumiyyətlə ifadə (izahat) verməkdən imtina etmək, habelə haqqında irəli sürülmüş 
ittihama dair izahat vermək və izahat verməkdən imtina etmək; 

91.5.11. ana dilində və ya bildiyi başqa dildə ifadə (izahat) vermək; 

91.5.12. tərcüməçinin köməyindən pulsuz istifadə etmək; 

91.5.13. etirazlar etmək və vəsatətlər vermək; 

91.5.14. istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərdə iştirak etmək, bu Məcəllədə başqa hal 
nəzərdə tutulmayıbsa, həmin hərəkətlərdə iştirakdan imtina etmək; 

91.5.15. öz vəsatəti əsasında aparılan istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərdə 
müdafiəçinin yardımı ilə iştirak etmək; 

91.5.16. cinayət işinə əlavə və məhkəmə iclasında tədqiq olunması üçün sübutlar və digər 
materiallar təqdim etmək; 

91.5.17. təqsirli olduğunu və ya təqsirli olmadığını bildirmək; 

91.5.18. cinayət prosesini həyata keçirən orqanın hərəkətlərinə öz etirazını bildirmək və bu 
etirazın istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərin protokolunda qeyd edilməsini tələb 
etmək; 

91.5.19. iştirak etdiyi istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərin protokolları ilə tanış olmaq, 
protokoldakı yazıların düzgünlüyü və tamlığı barədə qeydlərini vermək; istintaq və ya digər 
prosessual hərəkətlərdə və məhkəmə baxışında iştirak edərkən, qeyd edilməsi zəruri olan 
halların müvafiq protokola daxil edilməsini tələb etmək; 

91.5.20. ekspertizanın təyin olunması haqqında qərarla və ekspertin rəyi ilə tanış olmaq; 

91.5.21. həbsə alma və həbsdə saxlamanın qanuni və əsaslı olduğunu təsdiq etmək üçün 
cinayət prosesini həyata keçirən orqanın məhkəməyə təqdim etdiyi materiallarla tanış 
olmaq; 



91.5.22. ibtidai araşdırma qurtardığı və ya cinayət işi üzrə icraata xitam verildiyi andan işin 
materialları ilə tanış olmaq, ona aid zəruri sənədlərin surətlərini çıxarmaq; 

91.5.23. cinayət işinin icraatına bəraətverici əsaslar olmadan xitam verilməsinə etiraz etmək; 

91.5.24. əsassız gecikməyə yol verilmədən açıq məhkəmə baxışını tələb etmək; 

91.5.25. birinci və apellyasiya instansiyası məhkəmələrinin iclaslarında və işin materiallarının 
tədqiqində iştirak etmək; 

91.5.26. birinci instansiya məhkəməsinin iclasında andlı iclasçıların seçilməsində iştirak 
etmək; 

 91.5.27. öz müdafiəsini müstəqil həyata keçirərkən birinci və apellyasiya instansiyası 
məhkəmələrinin iclaslarında giriş sözü (haqqında irəli sürülmüş ittihamda özünü təqsirli 
bilib-bilməməsinin, mülki iddianı qəbul edib-edilməməsinin elan olunması), nitq və replika 
söyləmək; 

91.5.28. məhkəmə baxışında son sözlə çıxış etmək; 

91.5.29. hüquqlarına və qanuni mənafeyinə toxunan qərarlar haqqında cinayət prosesini 
həyata keçirən orqan tərəfindən məlumatlanmaq və xahişi ilə bu qərarların, o cümlədən 
qətimkan tədbirinin seçilməsi, istintaq və ya digər prosessual məcburiyyət tədbirlərinin 
aparılması, təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə, ittiham elan olunması haqqında 
qərarların, habelə ittiham aktının, iddia ərizəsinin, hökmün, məhkəmənin digər yekun 
qərarının, apellyasiya və ya kassasiya şikayətlərinin, yaxud protestlərinin surətlərini almaq; 

91.5.30. təhqiqatçının, müstəntiqin və ya prokurorun qərarlarından, yaxud hərəkətlərindən 
şikayət etmək; 

91.5.31. hökmdən və məhkəmənin digər qərarlarından apellyasiya, kassasiya və ya əlavə 
kassasiya qaydasında şikayət vermək və həmin qərarların surətlərini almaq; 

91.5.32. məhkəmə iclasının protokolu ilə tanış olmaq və ona dair qeydlərini vermək; 

91.5.33. özünün və ya müdafiəçisinin verdiyi hər bir şikayətdən imtina etmək; 

91.5.34. zərər çəkmiş şəxslə barışmaq; 

91.5.35. cinayət prosesini həyata keçirən orqan tərəfindən onun nəzərinə çatdırılmış 
məlumatlardan və ya cinayət prosesinin digər iştirakçılarının şikayətlərindən ona məlum 
olmuş hallara öz etirazını bildirmək; 

91.5.36. onun şikayəti ilə cinayət işinə apellyasiya, kassasiya, əlavə kassasiya qaydasında və 
ya hüquq və azadlıqların pozulması ilə bağlı yeni hallar və yeni açılmış hallar üzrə 
baxılmasında, həbsdə saxlanılmırsa, cinayət prosesinin digər iştirakçısının şikayətinə etiraz 
olduqda, həmçinin məhkəmə iclasında işin materiallarının tədqiqində iştirak etmək; 

91.5.37. iş üzrə verilmiş şikayət və protestlərdən xəbərdar olmaq və onlara öz etirazlarını 
bildirmək; 



91.5.38. məhkəmə iclasında cinayət prosesinin digər iştirakçıları tərəfindən verilmiş vəsatət 
və təkliflər, habelə məhkəmə tərəfindən həll edilən məsələlər üzrə öz fikrini bildirmək; 

91.5.39. cinayət prosesinin digər tərəfinin qanunsuz hərəkətlərinə öz etirazını bildirmək; 

91.5.40. cinayət işi üzrə icraat zamanı sərf etdiyi xərclərin ödənilməsinə və cinayət prosesini 
həyata keçirən orqanın qanunsuz hərəkətləri nəticəsində ona vurulmuş ziyana görə 
kompensasiya almaq; 

91.5.41. ittiham sübut olunmadığı halda bəraət almaq; 

91.5.42. bu Məcəllədə, habelə “Həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının 
təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş digər 
hüquqlardan istifadə etmək. 

91.6. Təqsirləndirilən şəxs öz müdafiəsini müstəqil həyata keçirərkən onun vəziyyətində 
mümkün dərəcədə bu Məcəllədə müdafiəçi üçün nəzərdə tutulmuş bütün hüquqlardan 
istifadə edir. 

91.7.Təqsirləndirilən şəxsin öz hüquqlarından istifadə və ya bundan imtina etməsi onun 
ziyanına şərh edilməməli və ona münasib olmayan nəticələrə gətirib çıxarmamalıdır. 
Cinayətin törədilməsinə aidiyyəti olmayan şəxsin adını bilərəkdən çəkdiyi hallar istisna 
edilməklə, təqsirləndirilən şəxsin üzərinə verdiyi ifadəyə və izahata görə heç bir məsuliyyət 
qoyula bilməz. 

91.8. Təqsirləndirilən şəxs bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada aşağıdakı 
vəzifələri yerinə yetirməlidir: 

91.8.1. cinayət prosesini həyata keçirən orqanın çağırışı ilə gəlmək; 

91.8.2. həbsə alınarkən baxışa və şəxsi axtarışa məruz qalmaq; 

91.8.3. həkim müayinəsinə, əl-barmaq izlərinin götürülməsinə, şəklinin çəkilməsinə, qan, 
bədən ifrazatı nümunələrinin götürülməsinə məruz qalmaq; 

91.8.4. müayinəyə məruz qalmaq; 

91.8.5. ekspertiza aparılmasına məruz qalmaq; 

91.8.6. təhqiqatçının, müstəntiqin, prokurorun və ya məhkəmə iclasında sədrlik edənin 
göstərişlərinə tabe olmaq; 

91.8.7. məhkəmə iclasında sədrlik edənin icazəsi olmadan fasilə elan olunanadək 
məhkəmənin iclas zalını tərk etməmək; 

91.8.8. məhkəmə iclasında qaydaya riayət etmək; 

91.8.9. bu Məcəllədə, habelə “Həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının 
təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş digər 
vəzifələri yerinə yetirmək. 



91.9. Yetkinlik yaşına çatmayan və ya fəaliyyət qabiliyyəti olmayan təqsirləndirilən şəxsin 
hüquqlarını onun əvəzinə bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada qanuni nümayəndə 
həyata keçirir.  

  

Maddə 137. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin gedişində əldə edilmiş materiallardan sübut 
kimi istifadə edilməsi 

  

Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş materiallar «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 
haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun əldə olunduqda və bu Məcəllənin 
tələblərinə uyğun təqdim edildikdə və yoxlanıldıqda, cinayət təqibi üzrə sübut kimi qəbul 
edilə bilər. 

  

Maddə 148. Cinayət törətməsinə şübhə yarandıqda şəxsin tutulması 

  

148.1. Cinayət törətməsinə şübhə yarandıqda şəxsin tutulması onun cinayət törətməsinə 
bilavasitə şübhə yarandığı və ya cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətməsindən 
şübhələnməyə əsas verən digər məlumatlar olduğu hallarda həyata keçirilir. 

148.2. Şəxsin cinayət törətməsinə bilavasitə şübhə yarandıqda təhqiqatçı, təhqiqat 
orqanının digər əməkdaşı, müstəntiq və ya prokuror onun tutulmasını aşağıdakı hallarda 
tətbiq edə bilər: 

148.2.1. şəxs cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törədərkən, yaxud bilavasitə 
bundan sonra cinayət başında yaxalandıqda; 

148.2.2. zərər çəkmiş, yaxud hadisəni görən digər şəxslər cinayət qanunu ilə nəzərdə 
tutulmuş əməlin həmin şəxs tərəfindən törədilməsini birbaşa göstərdikdə; 

148.2.3. şəxsin bədənində, üstündə, paltarında və ya istifadə etdiyi digər əşyalarda, yaşayış 
yerində, nəqliyyat vasitəsində cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməlin törədilməsini 
göstərən aşkar izlər müəyyən olunduqda. 

148.3. Şəxsin cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətməsindən şübhələnməyə əsas 
verən digər məlumatlar olduqda, o, təhqiqatçı, təhqiqat orqanının digər əməkdaşı, 
müstəntiq və ya prokuror tərəfindən aşağıdakı hallarda tutula bilər: 

148.3.1. hadisə yerindən qaçıb gizlənməyə, yaxud cinayət prosesini həyata keçirən orqandan 
gizlənməyə cəhd göstərdikdə; 

148.3.2. daimi yaşayış yeri olmadıqda və ya başqa ərazidə yaşadıqda; 

148.3.3. şəxsiyyəti müəyyən edilmədikdə. 



148.4. Bu Məcəllənin 148.1 və 148.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş hallardan biri 
mövcud olduqda tutulma müvafiq cinayət işi başlananadək həyata keçirilə bilər. Cinayət 
işinin başlanmasına dair qərar şəxsin tutulduğu andan 24 saat keçənədək qəbul olunmazsa, 
tutulmuş şəxs dərhal azad olunmalıdır. Belə qərar qəbul olunsa da şəxsin tutulması 48 
saatdan artıq davam edə bilməz. Tutulmuş şəxsə tutulduğu andan 48 saat keçənədək ittiham 
elan edilməli, həbslə bağlı prokurorun təqdimatı olduqda isə o, məhkəməyə gətirilməli, 
məhkəmə işə təxirə salınmadan baxmalı və onun haqqında həbs qətimkan tədbirinin 
seçilməsi və ya onun azad edilməsi haqqında qərar çıxarmalıdır. 

148.5. Cinayət törətməkdə şübhəli olduğu üçün tutulmuş şəxsin müvəqqəti saxlama yerində 
saxlanılması cinayət prosesini həyata keçirən orqanlar tərəfindən tərtib edilmiş tutulma 
haqqında protokol əsasında həyata keçirilir. 

148.6. Cinayət törətməsinə şübhə yarandıqda şəxsin tutulması, bu Məcəllənin 148.7-ci 
maddəsində nəzərdə tutulmuş hal istisna olmaqla, 48 saatdan artıq davam edə bilməz. 
Həmin müddət keçənədək tutulmuş şəxsə ittiham elan edilməli, həbslə bağlı prokurorun 
təqdimatı olduqda isə o, məhkəməyə gətirilməli, məhkəmə təxirə salmadan işə baxmalı və 
həmin şəxs barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi və ya onun azad edilməsi haqqında 
qərar çıxarmalıdır. 

148.7. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 102, 114, 120.2.11, 169, 214, 214-1, 
214-3, 215.3, 217, 218, 219, 219-1, 220, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 282 və ya 283-1-ci 
maddələri ilə istintaqı aparılan cinayət işləri üzrə şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxslərin 
sayının çoxluğu, işin xüsusi mürəkkəbliyi və ya toplanmış materialların həcminin böyüklüyü 
bu Məcəllənin 148.6-cı maddəsində nəzərdə tutulan hərəkətlərin 48 saat müddətində 
həyata keçirilməsinə mane olduqda, həmin müddət müstəntiqin əsaslandırılmış vəsatəti və 
ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatı əsasında 
məhkəmənin qərarı ilə 48 saatdan artıq olmayan müddətə uzadıla bilər. 

  

Maddə 149. Hadisəni görən şəxsin köməyi ilə cinayət törətmiş şəxsi tutub saxlamanın 
xüsusiyyətləri 

  

 149.1. Cinayət baş verdikdə və ya cinayət baş verdikdən bilavasitə sonra onu törətmiş şəxs 
gizlənməyə cəhd göstərdikdə, hadisəni görən şəxs onun yaxalanması üçün şəxsin 
tutulmasında cinayət təqibi orqanına kömək göstərə bilər, o cümlədən: 

149.1.1. müqavimət göstərdikdə cinayət törətmiş şəxsin əl-ayağını bağlaya bilər; 

149.1.2. cinayət törətmiş şəxsin üstündə silah və ya başqa təhlükəli alətin, yaxud cinayət işi 
üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər əşyaların olmasını ehtimal etdikdə onun üstünü yoxlayaraq 
bu əşyaları cinayət təqibi orqanına təqdim etmək üçün götürə bilər. 

149.2. Cinayət təqibi orqanının əməkdaşı olmadıqda, cinayəti törətmiş şəxsi yaxalayan 
dərhal polis çağırmalı, bunu etmək mümkün olmadıqda isə tutulmuş şəxsi təxirə salınmadan 
məcburi qaydada polisə çatdırmalıdır. 



  

Maddə 150. İttiham elan etmək üçün şəxsin tutulması 

  

 150.1. Cinayət işi üzrə toplanmış sübutlar şəxsin cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli 
törətməsini ehtimal etməyə əsas verdikdə və bu şəxs başqa ərazidə yaşadıqda, yaxud onun 
olduğu yer məlum olmadıqda, müstəntiq və ya prokuror həmin şəxsin tutulması barədə 
qərar çıxara bilər. Cinayət prosesini həyata keçirən orqandan gizlənən və ya çağırışa 
gəlməkdən qəsdən boyun qaçıran şəxsə ittiham elan etmək üçün onun tutulması haqqında 
qərar çıxarıldıqda, müstəntiq və ya prokuror eyni vaxtda həmçinin həmin şəxsin axtarışını 
elan edir. 

150.2. İttiham elan etmək üçün şübhəli şəxsin tutulması barədə qərarı həmin şəxsi aşkar 
etmiş təhqiqat orqanının hər hansı əməkdaşı, müstəntiq və ya prokuror icra etməli və 
bundan dərhal sonra qərarı çıxarmış müstəntiq və ya prokurora xəbər verməlidir. 

150.3. İttiham elan etmək üçün şübhəli şəxsin tutulması 48 saatdan artıq davam edə bilməz. 
Tutulmuş şəxs barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi məsələsi həll olunarkən o, 
tutulduğu andan 48 saat keçənədək məhkəməyə gətirilməli, məhkəmə işə təxirə salınmadan 
baxmalı və onun haqqında həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi və ya onun azad edilməsi 
haqqında qərar çıxarmalıdır.  

  

Maddə 151. Qətimkan tədbirinin şərtlərini pozduğuna görə təqsirləndirilən şəxsin 
tutulması 

  

151.1. Təqsirləndirilən şəxs barəsində seçilmiş qətimkan tədbirinin şərtləri pozulduqda, 
müstəntiq və ya prokuror onun tutulması barədə qərar çıxara bilər. 

151.2. Təqsirləndirilən şəxs barəsində ev dustaqlığı və ya girov qətimkan tədbiri hakim 
tərəfindən seçilmişsə, qətimkan tədbirinin şərtlərini pozduğuna görə prokuror həmin şəxsin 
tutulması barədə qərar çıxarmaqla yanaşı onun həbsə alınmasına dair məhkəməyə təqdimat 
göndərir. 

151.3. Qətimkan tədbirinin şərtlərini pozaraq cinayət prosesini həyata keçirən orqandan 
gizlənən və ya çağırışa gəlməkdən qəsdən boyun qaçıran şəxsin tutulması barədə qərar 
çıxarıldıqda, müstəntiq və ya prokuror, həmçinin eyni vaxtda həmin şəxsin axtarışını elan 
edir. 

151.4. Qətimkan tədbirinin şərtlərini pozduğuna görə təqsirləndirilən şəxsin tutulması 
barədə qərarı həmin şəxsi aşkar etmiş təhqiqat orqanının əməkdaşı, müstəntiq və ya 
prokuror icra etməli və bundan dərhal sonra qərarı çıxarmış müstəntiqə və ya prokurora 
xəbər verməlidir. 



151.5. Qətimkan tədbirinin şərtlərini pozduğuna görə təqsirləndirilən şəxsin tutulması 48 
saatdan artıq davam edə bilməz. Şəxsin barəsində seçilmiş qətimkan tədbirinin həbslə 
dəyişdirilməsi məsələsinin həll edilməsi üçün həmin şəxs tutulduğu andan 48 saat 
keçənədək məhkəməyə gətirilməli, məhkəmə işə təxirə salınmadan baxmalı və onun 
haqqında həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi və ya onun azad edilməsi haqqında qərar 
çıxarmalıdır.  

  

Maddə 153. Tutulmuş şəxsin hüquqlarının təmin edilməsi 

  

 153.1. Cinayət təqibi orqanı hər hansı şəxsin tutulduğu halda onun hüquqi statusundan asılı 
olaraq bu Məcəllədə, habelə “Həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının 
təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda şübhəli və ya 
təqsirləndirilən şəxs üçün nəzərdə tutulmuş hüquqlarını təmin etməlidir. 

153.2. Tutulmuş şəxsin hüquqlarının təmin olunması üçün cinayət prosesini həyata keçirən 
orqanın və müvəqqəti saxlama yerlərinin əməkdaşları aşağıdakıları etməlidirlər: 

153.2.1. tutulmadan dərhal sonra şəxsə tutulmanın əsaslarını bildirmək, özünə və yaxın 
qohumlarına qarşı ifadə verməmək, müdafiəçinin yardımından istifadə etmək hüquqlarını 
izah etmək; 

153.2.2. tutulmuş şəxsi təxirə salınmadan polis və ya digər təhqiqat orqanlarının müvəqqəti 
saxlama yerlərinə gətirmək, tutulma faktını qeydə almaq, protokollaşdırmaq və onu tutulma 
protokolu ilə tanış etmək; 

153.2.3. hər bir tutulma faktı müvəqqəti saxlama yerlərində qeydiyyatdan keçirildikdən 
dərhal sonra müvafiq təhqiqat orqanının rəhbərinə və ibtidai araşdırmaya prosessual 
rəhbərliyi həyata keçirən prokurora məlumat vermək (bu məlumat yazılı və tutulma anından 
sonra 12 saat müddətində verilir); 

153.2.4. tutulmadan dərhal sonra şəxsin tutulması barədə xəbər vermək hüququnu təmin 
etmək (qocaların, yetkinlik yaşına çatmayanların və psixi vəziyyətinə görə imkanı olmayan 
tutulmuş şəxslərin ailə üzvlərinə müvəqqəti saxlama yerlərinin müdiriyyəti öz təşəbbüsü ilə 
xəbər verir); 

153.2.5. şəxsə tutulduğu andan öz vəkili və qanuni nümayəndəsi ilə ləyaqətli şəraitdə və 
nəzarət altında təklikdə görüşmək və konfidensial ünsiyyət saxlamaq imkanı yaratmaq; 

153.2.6. tutulmuş şəxsin öz vəkili olmadıqda, ona müvəqqəti saxlama yeri üzrə ərazidə 
yerləşən vəkil qurumlarında fəaliyyət göstərən vəkillərin siyahısını təqdim etmək, seçilmiş 
vəkillə əlaqə saxlamaq və onunla görüşmək imkanı yaratmaq; 

153.2.7. tutulmuş şəxsin maddi vəziyyəti öz hesabına vəkil tutmağa imkan vermədikdə, ona 
dövlət hesabına müvəqqəti saxlama yeri üzrə ərazidə yerləşən vəkil qurumlarına daxil olan 
növbətçi vəkillə görüşmək imkanı yaratmaq; 



153.2.8. tutulmuş şəxs vəkildən imtina etdikdə, bu barədə onun yazılı ərizəsini almaq (ərizə 
yazmaqdan boyun qaçırıldıqda, həmin faktla əlaqədar vəkil və müvəqqəti saxlama yerinin 
nümayəndəsi tərəfindən müvafiq protokol tərtib olunur); 

153.2.9. cinayət mühakimə icraatının aparıldığı dili bilməyən şəxsin tərcüməçinin 
xidmətindən pulsuz istifadə etmək hüququnu təmin etmək; 

153.2.10. tutulmuş şəxslə davranışda onun şəxsiyyətini və ləyaqətini alçaltmamaq, 
qadınlara, yetkinlik yaşına çatmayanlara, qocalara, xəstələrə və əlillərə isə xüsusi diqqət 
yetirmək; 

153.2.11. tutulmuş şəxsin barəsində həbs qətimkan tədbiri seçmək, hökmün və ya 
məhkəmənin digər yekun qərarının icrası yerinə məcburi göndərilməsi və ya təyin olunmuş 
cəzanın digər cəza növü ilə əvəz edilməsi, habelə şərti məhkum etmənin və ya cəzadan şərti 
olaraq vaxtından əvvəl azad etmənin ləğvi məsələlərinin həlli üçün bu Məcəllənin 148, 150—
152-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş müddətlərə riayət edilməsi məqsədi ilə tutulmuş 
şəxsi qabaqcadan məhkəməyə gətirmək; 

153.2.12. bu Məcəllənin 153.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda tutulmuş şəxsi 
dərhal azad etmək. 

153.2-1. Müvəqqəti saxlama yerinin müdiriyyəti həmçinin bu Məcəllənin 161-ci maddəsində 
(161.1.5-ci, 161.1.15-ci – 16.1.17-ci maddələr istisna olmaqla) nəzərdə tutulmuş vəzifələri 
daşıyır. 

153.3. Tutulmuş şəxs cinayət prosesini həyata keçirən orqan tərəfindən aşağıdakı hallarda 
azad edilməlidir: 

153.3.1. şəxsin cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətməsi barədə şübhələr təsdiq 
edilmədikdə; 

153.3.2. şəxsi gələcəkdə həbsdə saxlamaq üçün zərurət olmadıqda; 

153.3.3. ləğv edilmişdir. 

153.3.4. hökmün və ya məhkəmənin digər yekun qərarının icrası yerinə məcburi 
göndərilməsi və ya təyin olunmuş cəzanın digər cəza növü ilə əvəz edilməsi, habelə şərti 
məhkum etmənin və ya cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad etmənin ləğvi 
məsələlərinin həlli üçün tutulma anından 7 (yeddi) gün, digər hallarda isə tutulma anından 
48 saat müddətində (bu Məcəllənin 148.7-ci maddəsində müəyyən edilmiş hallarda 
tutulmanın uzadıldığı müddətdə) tutulmuş şəxsi həbs etmək üçün məhkəmə qərarı 
verilmədikdə. 

153.4. Bu Məcəllənin 153.3.1 və 153.3.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş hallarda 
tutulmuş şəxs müvafiq olaraq təhqiqatçı, müstəntiq, ibtidai araşdırmaya prosessual 
rəhbərliyi həyata keçirən prokuror və ya məhkəmə tərəfindən, bu Məcəllənin 153.3.4-cü 
maddəsində nəzərdə tutulmuş halda isə həmçinin müvəqqəti saxlama yerinin rəisi 
tərəfindən azad edilir. 



153.5. Cinayətin törədilməsində şübhəli şəxs kimi tutulmuş və şübhə təsdiq olunmadığına 
görə azad olunmuş şəxs həmin şübhəyə görə yenidən tutula bilməz.  

  

 Maddə 154. Qətimkan tədbirinin anlayışı və növləri 

  

154.1. Qətimkan tədbiri cinayət işi üzrə icraatda şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin qanuna 
zidd davranışının qarşısını almaq və hökmün icrasını təmin etmək məqsədi ilə və bu 
Məcəllənin 155.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda onların barəsində seçilən 
prosessual məcburiyyət tədbiridir. 

154.2. Qətimkan tədbirləri aşağıdakılardır: 

154.2.1. həbs; 

154.2.2. ev dustaqlığı; 

154.2.3. girov; 

154.2.4. başqa yerə getməmək barədə iltizam; 

154.2.5. şəxsi zaminlik; 

154.2.6. təşkilatın zaminliyi; 

154.2.7. polisin nəzarəti altına vermə; 

154.2.8. nəzarət altına vermə; 

154.2.9. komandanlığın müşahidəsi altına vermə; 

154.2.10. vəzifədən kənarlaşdırma. 

154.3. Həbs, ev dustaqlığı və girov yalnız təqsirləndirilən şəxsin barəsində seçilə bilər. 
Nəzarət altında saxlama yalnız yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin barəsində seçilə bilər. 
Komandanlığın müşahidəsi altına vermə yalnız hərbi qulluqçu və ya hərbi toplantıda təlim 
keçdiyi müddətdə hərbi mükəlləfiyyətli şəxs barəsində seçilə bilər. 

154.4. Bu Məcəllənin 154.2.1—154.2.9-cu maddələrində nəzərdə tutulmuş qətimkan 
tədbirləri əsas qətimkan tədbirləridir və biri digərilə birlikdə seçilə bilməz. Vəzifədən 
kənarlaşdırma həm əsas qətimkan tədbiri qismində, həm də digər qətimkan tədbirlərindən 
birinə əlavə kimi seçilə bilər. Ev dustaqlığı və girov həbsə alternativ qətimkan tədbirləridir və 
təqsirləndirilən şəxsin həbsə alınması barədə məhkəmənin qərarı alındıqdan sonra onun 
əvəzinə seçilə bilər.  

  

Maddə 177. İstintaq hərəkətlərinin məcburi aparılması hüququ 



  

177.1. Cinayət prosesini həyata keçirən orqan istintaqın normal gedişini təmin etmək üçün 
istintaq hərəkətini məcburi apara bilər, onun iştirakçılarının bu hərəkətin başlanmasını 
gözləmələri və onun aparıldığı yeri tərk etməmələri üçün tədbirlər görə bilər. 

177.2. İstintaq hərəkətinin aparılmasına müvafiq şəxs tərəfindən icazə verilmədiyi və onun 
məcburi aparılması üçün məhkəmənin qərarı tələb olunduğu halda, müstəntiqin 
əsaslandırılmış vəsatəti ilə razı olan ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən 
prokuror məhkəməyə təqdimatla müraciət edir. 

177.3. Aşağıdakı istintaq hərəkətlərinin məcburi aparılması üçün bir qayda olaraq məhkəmə 
qərarının alınması tələb olunur: 

177.3.1. yaşayış yerinə, xidməti və ya istehsalat binalarına baxış, axtarış, götürmə və digər 
istintaq hərəkətlərinin aparılması; 

177.3.2. tutulmuş və ya həbs edilmiş şəxsdən başqa, şəxsin iradəsinə zidd olaraq onun şəxsi 
müayinəsi; 

177.3.3. əmlak üzərinə həbs qoyulması; 

177.3.4. poçt, teleqraf və digər göndərişlərin üzərinə həbs qoyulması; 

177.3.5. telefon və digər qurğularla aparılan danışıqların, rabitə və digər texniki vasitələrlə 
ötürülən məlumatların ələ keçirilməsi; 

177.3.6. maliyyə əməliyyatları, bank hesablarının vəziyyəti və vergilərin ödənilməsi barədə 
məlumatlar daxil olmaqla, şəxsi, ailə, dövlət, kommersiya və ya peşə sirrini təşkil edən 
məlumatların ələ keçirilməsi; 

177.3.7. meyitin qəbirdən çıxarılması (ekshumasiya). 

177.3.8. cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və 
ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə şübhə yaradan əməliyyatların icrasının 
dayandırılması. 

177.4. Baxış, axtarış və götürmə istisna edilməklə yaşayış yerində, xidməti və istehsalat 
binalarında baxış və digər istintaq hərəkətləri, habelə bu Məcəllənin 177.3.6 və 177.3.7-ci 
maddələrində nəzərdə tutulmuş istintaq hərəkətləri yalnız məhkəmənin qərarı əsasında 
aparıla bilər. Müstəntiq müvafiq məhkəmə qərarı olmadan öz qərarı əsasında aşağıdakı 
istintaq hərəkətlərini məcburi apara bilər: 

177.4.1. yaşayış yerində, xidməti və ya istehsalat binalarında baxış, axtarış və ya götürmə 
aparılması — bu Məcəllənin 243.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş əsaslar və hallar 
olduqda; 

177.4.2. şəxsi müayinə aparılması — bu Məcəllənin 238-2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 
hallarda; 



177.4.3. əmlak üzərinə həbs qoyulması — bu Məcəllənin 249.5-ci maddəsində nəzərdə 
tutulmuş hallarda; 

177.4.4. poçt, teleqraf və digər göndərişlərin üzərinə həbs qoyulması, habelə telefon və 
digər qurğularla aparılan danışıqların, rabitə və digər texniki vasitələrlə ötürülən 
məlumatların ələ keçirilməsi — şəxsiyyət və ya dövlət hakimiyyəti əleyhinə olan ağır və ya 
xüsusilə ağır cinayətlər üzrə sübutların müəyyən edilməsi üçün təxirə salına bilməyən hallar 
yarandıqda. 

177.4.5. cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və 
ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə şübhə yaradan əməliyyatların icrasının 
dayandırılması – pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatın terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə yönəlməsini və ya cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya 
digər əmlakın leqallaşdırılmasını güman etməyə kifayət qədər əsas verən təxirə salına 
bilməyən hallar yarandıqda. 

177.5. Bu Məcəllənin 177.3.1-177.3.5 və 177.3.8-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş istintaq 
hərəkətləri təxirə salına bilməyən hallarda müstəntiqin əsaslandırılmış qərarı ilə 
aparılmışdırsa, müstəntiq bu Məcəllənin 443.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş vəzifələri 
yerinə yetirməlidir. Müstəntiqin qərarı istintaq hərəkətinin məhkəmənin qərarı olmadan 
aparılmasının zəruriliyi və təxirə salına bilməməyi əsaslandırılmaqla bu Məcəllənin 446.2-ci 
maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilir. 

177.6. Yaşayış, xidməti və ya istehsalat yerində müvafiq olaraq yaşayan, işləyən və ya həmin 
yerin sahibi olan şəxsin dəvəti, yaxud onun icazəsi ilə müstəntiq tərəfindən bu Məcəllənin 
177.3.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş istintaq hərəkətlərinin aparılması üçün məhkəmə 
qərarının alınması tələb edilmir.  

  

Maddə 178. Məcburi gətirilmə 

  

178.1. Məcburi gətirilmə şəxsin cinayət prosesi aparan orqana məcburi çatdırılmasından, 
habelə istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərin aparılmasında onun iştirakının məcburi 
təmin edilməsindən ibarətdir. 

178.2. Məcburi gətirilmə cinayət prosesində iştirak edən və cinayət prosesini həyata keçirən 
orqana çağırılan şəxsə yalnız aşağıdakı hallarda tətbiq edilə bilər: 

178.2.1. cinayət prosesini həyata keçirən orqanın məcburi çağırışlarına üzürlü səbəb 
olmadan gəlmədikdə; 

178.2.2. cinayət prosesini həyata keçirən orqanın çağırışlarını almaqdan boyun qaçırdıqda; 

178.2.3. cinayət prosesini həyata keçirən orqandan gizləndikdə; 

178.2.4. daimi yaşayış yeri olmadıqda. 



178.3. 14 yaşınadək olan şəxslərin, hamilə qadınların, ağır xəstələrin, habelə xüsusi 
ittihamçının məcburi gətirilməsinə yol verilmir. 

178.4. Məcburi gətirilmə cinayət prosesini həyata keçirən orqanın əsaslandırılmış qərarı və 
ya cinayət prosesi iştirakçılarının vəsatəti ilə məhkəmənin qərarı əsasında həyata keçirilir. 

178.5. Məcburi gətirilmə barədə qərar təhqiqat orqanı və ya qanunla üzərinə bu vəzifə 
qoyulmuş digər orqan tərəfindən icra olunur. 

  

Maddə 204. Törədilmiş və ya hazırlanan cinayət haqqında fiziki şəxslərin məlumatları 

  

204.1. Törədilmiş və ya hazırlanan cinayət haqqında cinayət işinin başlanması üçün səbəb 
hesab edilən fiziki şəxslərin məlumatları yazılı və ya şifahi şəkildə ola bilər. 

204.2. İstintaq hərəkətlərinin aparılması və ya məhkəmə baxışı zamanı, törədilmiş və ya 
hazırlanan cinayət haqqında verilmiş şifahi məlumat müvafiq olaraq istintaq hərəkəti və ya 
məhkəmə iclası protokoluna yazılır. Digər hallarda ayrıca protokol tərtib edilir. Protokolda 
məlumatı verən şəxsin soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu il, yaşayış və ya iş yerinin ünvanı, 
onun cinayətə münasibəti, məlumatı aldığı mənbə, habelə onun təqdim etdiyi vətəndaşın 
şəxsiyyət vəsiqəsi, pasport və ya şəxsiyyəti təsdiq edən digər sənəd haqqında məlumatlar 
qeyd edilməlidir. Törədilmiş və ya hazırlanan cinayət haqqında məlumat verən şəxs 
tərəfindən vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsi, pasport və ya şəxsiyyəti təsdiq edən digər sənəd 
təqdim edilmədikdə onun şəxsiyyəti haqqında məlumatların yoxlanılması üçün digər 
tədbirlər görülməlidir. 

204.3. Törədilmiş və ya hazırlanan cinayət haqqında məlumat verən şəxs on altı yaşına 
çatmışsa, ona bilə-bilə yalan xəbərçilik etməyə görə məsuliyyət haqqında yazılı xəbərdarlıq 
edilir və həmin şəxs bunu öz imzası ilə təsdiq edir. 

204.4. Törədilmiş və ya hazırlanan cinayət haqqında və məlumat verən şəxsə onların məlum 
olduğu hallar barədə məlumatlar protokolda birinci şəxs adından qeyd olunur. 

204.5. Protokolu törədilmiş və ya hazırlanan cinayət haqqında məlumat verən şəxs və 
məlumatı qəbul edən vəzifəli şəxs imzalayırlar. 

204.6. Törədilmiş və ya hazırlanan cinayət haqqında imzalanmamış və ya saxta imza ilə 
imzalanmış, yaxud uydurma fiziki şəxs adından yazılmış ərizə və ya digər anonim məlumat 
cinayət işinin başlanması üçün səbəb ola bilməz. 

204.7. Bu Məcəllənin 204.1, 204.2, 204.4 və 204.5-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş 
qaydalar şəxsin təqsirini könüllü boynuna alma haqqında ərizə ilə müraciət etdiyi hallara da 
şamil edilir.  

  



Maddə 205. Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər haqqında hüquqi şəxslərin (vəzifəli 
şəxslərin) məlumatları 

  

205.1. Törədilmiş və ya hazırlanan cinayət haqqında cinayət işinin başlanması üçün səbəb 
hesab edilən hüquqi şəxsin (vəzifəli şəxsin) məlumatları məktub, yaxud təsdiq edilmiş 
teleqram, telefonoqram, radioqram, teleks və ya digər qəbul edilmiş müraciət formasında 
olmalıdır. 

205.2. Törədilmiş və ya hazırlanan cinayət haqqında hüquqi şəxsin (vəzifəli şəxsin) 
məktubuna cinayətin törədilməsini təsdiq edən sənədlər əlavə edilməlidir. 

205.3. Törədilmiş və ya hazırlanan cinayət haqqında hüquqi şəxsin (vəzifəli şəxsin) 
məktubunda hüquqi şəxsin tam adı, yaxud vəzifəli şəxsin soyadı, adı, atasının adı, ərizəçinin 
xidməti ünvanı, onun cinayətə münasibəti, məlumatı aldığı mənbə, eləcə də məktuba əlavə 
edilən sənədlər haqqında məlumatlar qeyd edilməlidir. 

205.4. Törədilmiş və ya hazırlanan cinayət haqqında imzalanmamış və ya saxta imza ilə 
imzalanmış, yaxud uydurma hüquqi şəxs (vəzifəli şəxs) adından yazılmış ərizə və ya digər 
anonim məlumat cinayət işinin başlanması üçün səbəb ola bilməz. 

  

Maddə 206. Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər haqqında kütləvi informasiya 
vasitələrinin məlumatları 

  

206.1. Cinayətin törədilməsi və ya onun törədilməsinə hazırlıq faktına dair müvafiq kütləvi 
informasiya vasitəsinə məlum olmuş, cinayət işinin başlanması üçün səbəb hesab edilən 
kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatları mətbuatda, radioda, televiziyada əks 
etdirildikdən sonra cinayət təqibi orqanlarına göndərilməlidir. 

206.2. Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlərlə əlaqədar kütləvi informasiya vasitələrinə 
ünvanlanmış, dərc edilməmiş yazışmalar kütləvi informasiya vasitələrinin vəzifəli şəxsləri 
tərəfindən bu Məcəllənin 205-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada cinayət təqibi 
orqanlarına göndərilə bilər. 

206.3. Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər haqqında məlumatları dərc etmiş və ya 
aidiyyəti üzrə göndərmiş kütləvi informasiya vasitələrinin vəzifəli şəxsləri, habelə həmin 
məlumatların müəllifləri onlarda olan və cinayət haqqında məlumatı təsdiq edən sənədləri 
təhqiqatçı ya, müstəntiq, ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora 
və ya məhkəməyə təqdim etməlidirlər.  

  

Maddə 208. Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər haqqında məlumatların cinayət təqibi 
orqanı tərəfindən bilavasitə aşkar edilməsi 



  

208.0. Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər haqqında məlumatların təhqiqatçı, müstəntiq 
və ya prokuror tərəfindən bilavasitə aşkar edilməsi cinayət işinin başlanmasına aşağıdakı 
hallarda səbəb olur: 

208.0.1. təhqiqatçı, müstəntiq və ya prokuror cinayətin törədilməsini göstərən halları, yaxud 
cinayətin törədilməsindən dərhal sonra onun izlərini və nəticələrini aşkar etdikdə; 

208.0.2. təhqiqatçı cinayət haqqında məlumatı təhqiqat orqanının əməliyyat-axtarış 
fəaliyyətini həyata keçirən əməkdaşlarından və ya bu Məcəllənin 86-cı maddəsinə müvafiq 
olaraq digər cinayətin təhqiqatı zamanı öz səlahiyyətlərini yerinə yetirərkən aldıqda; 

208.0.3. müstəntiq cinayət haqqında məlumatı bu Məcəllənin 85-ci maddəsinə müvafiq 
olaraq digər cinayətin istintaqı zamanı öz səlahiyyətlərini yerinə yetirərkən aldıqda; 

208.0.4. prokuror cinayət haqqında məlumatı bu Məcəllənin 84-cü maddəsinə müvafiq 
olaraq digər cinayətin ibtidai araşdırması və ya məhkəmə icraatı zamanı, habelə Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq öz səlahiyyətlərini yerinə yetirərkən 
aldıqda; 

208.0.5. məhkəmə cinayət haqqında məlumatı ədalət mühakiməsinin hər hansı icraatı üzrə 
həyata keçirilməsi zamanı öz səlahiyyətlərini yerinə yetirərkən aldıqda.  

  

Maddə 278. Təqsirləndirilən şəxsin axtarışı 

  

278.1. Təqsirləndirilən şəxsin axtarışı müstəntiq tərəfindən cinayət işi üzrə ibtidai istintaq 
aparılması zamanı və ya cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması ilə eyni vaxtda elan edilə 
bilər. 

278.2. Təqsirləndirilən şəxsin olduğu yer məlum olmadıqda və ya təqsirləndirilən şəxs 
cinayət təqibi orqanından gizləndikdə müstəntiq öz qərarı ilə onun axtarışını müvafiq 
təhqiqat orqanına tapşırır. 

278.3. Təqsirləndirilən şəxsin axtarışı onun olduğu yerin müəyyən edilməsi, tutulması və 
cinayət prosesini həyata keçirən orqanın sərəncamına verilməsi üçün tədbirlər görülməsini 
nəzərdə tutur. 

278.4. Bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada aşkar edilmiş və tutulmuş və ya Azərbaycan 
Respublikasının ərazisindən kənarda istintaqdan gizlənən və axtarışda olan təqsirləndirilən 
şəxs barəsində aşağıdakı tədbirlər tətbiq edilə bilər: 

278.4.1. məhkəmə nəzarətini həyata keçirən məhkəmə həbs və ona alternativ olan 
qətimkan tədbirini seçə və ya dəyişə bilər; 

278.4.2. müstəntiq icraatında olan cinayət işi üzrə həbs və ona alternativ qətimkan tədbirləri 
istisna edilməklə, digər qətimkan tədbirlərini seçə və ya dəyişə bilər.  



  

Maddə 445. Məhkəmənin qərarı əsasında həyata keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri 

  

445.1. Məhkəmənin qərarı əsasında aşağıdakı əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilir: 

445.1.1. telefon danışıqlarına qulaqasma; 

445.1.2. poçt, teleqraf və digər göndərişlərin yoxlanılması; 

445.1.3. texniki rabitə kanallarından və digər texniki vasitələrdən məlumatın çıxarılması; 

445.1.4. binaya, o cümlədən yaşayış yerlərinə, hasarlanmış tikinti obyektlərinə, qurğu və ya 
torpaq sahələrinə daxil olma və onlara baxış keçirilməsi; 

445.1.5. texniki vasitələrdən istifadə etməklə və ya səs yazan, video, foto, kino və digər 
çəkiliş cihazların quraşdırılması yolu ilə mənzilin müşahidə edilməsi; 

445.1.6. insanların güdülməsi. 

445.2. «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 10-cu 
maddəsinin dördüncü hissəsində nəzərdə tutulmuş hallarda bu Məcəllənin 445.1-ci 
maddəsində göstərilən əməliyyat-axtarış tədbirləri məhkəmənin qərarı olmadan, əməliyyat-
axtarış fəaliyyətini həyata keçirən orqanın səlahiyyətli şəxsinin əsaslandırılmış qərarı ilə 
həyata keçirilə bilər. Bu halda əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən orqanın 
səlahiyyətli şəxsi müvafiq tədbir aparıldıqdan sonra 48 saat müddətində əməliyyat-axtarış 
tədbirinin aparılması barədə əsaslandırılmış qərarı məhkəmə nəzarətini həyata keçirən 
məhkəməyə və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora təqdim 
etməlidir. 

  

Maddə 446. İstintaq hərəkətinin məcburi aparılması, prosessual məcburiyyət tədbirinin 
tətbiq edilməsi, həbs edilmiş şəxsin istintaq təcridxanasından müvəqqəti saxlama yerinə 
keçirilməsi və ya əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata keçirilməsi məsələlərinin həlli üçün 
məhkəməyə müraciət etmə 

  

446.1. İstintaq hərəkətinin məcburi aparılması, prosessual məcburiyyət tədbirinin tətbiq 
edilməsi, həbs edilmiş şəxsin istintaq təcridxanasından müvəqqəti saxlama yerinə keçirilməsi 
və ya əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata keçirilməsi məsələlərinin məhkəmədə baxılması 
üçün aşağıdakılar əsasdır: 

446.1.1. istintaq hərəkətinin məcburi aparılması üçün müstəntiqin əsaslandırılmış vəsatəti 
və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatı; 

446.1.2. prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiq edilməsi, həbs edilmiş şəxsin istintaq 
təcridxanasından müvəqqəti saxlama yerinə keçirilməsi üçün müstəntiqin və ya digər 



səlahiyyətli şəxsin əsaslandırılmış vəsatəti və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi 
həyata keçirən prokurorun təqdimatı; 

446.1.3. əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata keçirilməsi üçün əməliyyat-axtarış fəaliyyətini 
həyata keçirən orqanın səlahiyyətli şəxsinin əsaslandırılmış vəsatəti və ibtidai araşdırmaya 
prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatı. 

446.2. Bu Məcəllənin 446.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hər hansı vəsatətdə 
aşağıdakılar göstərilməlidir: 

446.2.1. onun tərtib edildiyi tarix, vaxt və yer; 

446.2.2. onu tərtib edən şəxsin soyadı, adı, atasının adı və vəzifəsi; 

446.2.3. cinayət işinin olduğu halda, o nə vaxt, kimin tərəfindən və nə ilə əlaqədar 
başlandığı; 

446.2.4. istintaq hərəkətinin məcburi aparılması, prosessual məcburiyyət tədbirinin tətbiq 
edilməsi, həbs edilmiş şəxsin istintaq təcridxanasından müvəqqəti saxlama yerinə keçirilməsi 
və ya əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar törədilən qarşısı alınan və 
ya xəbərdar edilən cinayət haqqında məlumatlar; 

446.2.5. istintaq hərəkətinin məcburi aparılması, prosessual məcburiyyət tədbirinin tətbiq 
edilməsi, həbs edilmiş şəxsin istintaq təcridxanasından müvəqqəti saxlama yerinə keçirilməsi 
və ya əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata keçirilməsi nəticəsində kimin və hansı hüquq və ya 
azadlıqlarının məhdudlaşdırıla biləcəyi; 

446.2.6. barəsində vəsatət verilən istintaq hərəkətinin məcburi aparılmasının, prosessual 
məcburiyyət tədbirinin tətbiq edilməsinin, həbs edilmiş şəxsin istintaq təcridxanasından 
müvəqqəti saxlama yerinə keçirilməsinin və ya əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata 
keçirilməsinin zəruriliyinin əsaslandırılması; 

446.2.7. istintaq hərəkətinin məcburi aparılması, prosessual məcburiyyət tədbirinin tətbiq 
edilməsi və ya əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata keçirilməsi nəticəsində hansı nəticənin 
əldə edilməli olduğu və nə üçün həmin nəticənin digər üsul və vasitələrlə əldə edilməsinin 
mümkün olmaması; 

446.2.8. istintaq hərəkətinin məcburi aparılmasının prosessual məcburiyyət tədbirinin tətbiq 
edilməsini, həbs edilmiş şəxsin istintaq təcridxanasından müvəqqəti saxlama yerinə 
keçirilməsini və ya əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata keçirilməsinin hansı müddətdə, 
harada və hansı üsullarla nəzərdə tutulduğu; 

446.2.9. əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata keçirilməsində hansı nəticələrin əldə edilməsinin 
güman edildiyi və həmin nəticənin hansı üsulla rəsmiləşdiriləcəyi; 

446.2.10. istintaq hərəkətinin məcburi aparılmasının, prosessual məcburiyyət tədbirinin 
tətbiq edilməsinin, həbs edilmiş şəxsin istintaq təcridxanasından müvəqqəti saxlama yerinə 
keçirilməsinin və ya əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata keçirilməsinin kimə həvalə edilməli 
olduğu; 



446.2.11. məsələyə dair qanuni və əsaslı qərarın qəbul edilməsi üçün zəruri olan digər 
məlumatlar. 

446.3. İbtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror istintaq hərəkətinin 
məcburi aparılması və ya prosessual məcburiyyət tədbirinin tətbiq edilməsi, həbs edilmiş 
şəxsin istintaq təcridxanasından müvəqqəti saxlama yerinə keçirilməsi üçün məhkəmənin 
qərarının alınması haqqında əsaslandırılmış vəsatəti aldıqdan sonra 24 saatdan müddətində 
müvafiq qərarın qəbul edilməsi barədə təqdimatı məhkəməyə verməli və ya vəsatətin 
müdafiə edilməsindən imtina haqqında əsaslandırılmış qərar çıxarmalıdır. 

446.4. İstintaq hərəkətinin məcburi aparılmasının, prosessual məcburiyyət tədbirinin tətbiq 
edilməsinin, həbs edilmiş şəxsin istintaq təcridxanasından müvəqqəti saxlama yerinə 
keçirilməsinin və ya əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata keçirilməsinin zəruriliyini təsdiq 
edən materiallar vəsatətə əlavə edilməlidir. Həmin materiallar kifayət etmədikdə, ibtidai 
araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror və ya məhkəmə nəzarəti 
funksiyalarını həyata keçirən hakim onların tamamlanmasını tələb etmək hüququna 
malikdir. 

  

Maddə 447. İstintaq hərəkətinin məcburi aparılması, prosessual məcburiyyət tədbirinin 
tətbiq edilməsi, həbs edilmiş şəxsin istintaq təcridxanasından müvəqqəti saxlama yerinə 
keçirilməsi və ya əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata keçirilməsi məsələlərinə dair 
müraciətlərə məhkəmə tərəfindən baxılma qaydası 

  

447.1. İstintaq hərəkətinin məcburi aparılması, prosessual məcburiyyət tədbirinin tətbiq 
edilməsi, həbs edilmiş şəxsin istintaq təcridxanasından müvəqqəti saxlama yerinə keçirilməsi 
və ya əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata keçirilməsi məsələlərinə dair müraciətlərə hakim 
tərəfindən təkbaşına, qapalı məhkəmə iclasında baxılır. 

447.2. Məhkəmədə qətimkan tədbiri qismində həbsin seçilməsi, tutulma müddətinin 
uzadılması və əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata keçirilməsinə dair müraciətlərə onlar 
məhkəməyə daxil olduqdan sonra 24 saat müddətində, digər müraciətlərə isə 48 saat 
müddətində baxılır. 

447.3. İstintaq hərəkətinin məcburi aparılması və ya prosessual məcburiyyət tədbirinin 
tətbiq edilməsi, həbs edilmiş şəxsin istintaq təcridxanasından müvəqqəti saxlama yerinə 
keçirilməsi məsələləri üzrə qapalı məhkəmə iclasında aşağıdakı şəxslər iştirak etmək 
hüququna malikdirlər: 

447.3.1. vəsatət vermiş şəxs; 

447.3.2. ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror; 

447.3.3. vəsatətlə hüquqlarının məhdudlaşdırılması nəzərdə tutulan şəxs onun müdafiəçisi 
və ya qanuni nümayəndəsi (bu Məcəllənin 177.3.4-177.3.6 və 177.3.8-ci maddələrində 
göstərilən prosessual məcburiyyət tədbirlərinə və Azərbaycan Respublikasının ərazisindən 



kənarda istintaqdan gizlənən və axtarışda olan təqsirləndirilən şəxslərə dair məsələlər istisna 
edilməklə). 

447.4. Əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata keçirilməsi məsələləri üzrə qapalı məhkəmə 
iclasında yalnız hakim, məhkəmə iclasının katibi, vəsatət vermiş şəxs və әmәliyyat-axtarış 
fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirən prokuror iştirak edirlər. 

447.5. Hakim istintaq hərəkətinin məcburi aparılması və ya prosessual məcburiyyət 
tədbirinin tətbiq edilməsi, həbs edilmiş şəxsin istintaq təcridxanasından müvəqqəti saxlama 
yerinə keçirilməsi ilə bağlı məhkəmə iclasına ifadələr, vəsatəti təsdiq və ya təkzib edən 
şəxsləri çağırıb dindirmək, müraciətin əsaslılığının yoxlanılması üçün zəruri olan sənəd və 
maddi sübutları tələb etmək hüququna malikdir. 

447.6. Müraciətlərin baxılma yeri və müddəti haqqında vaxtında məlumatlandırılmış bu 
Məcəllənin 447.3-cü maddəsində göstərilən şəxslərin istintaq hərəkətinin məcburi 
aparılması və ya prosessual məcburiyyət tədbirinin tətbiq edilməsi, həbs edilmiş şəxsin 
istintaq təcridxanasından müvəqqəti saxlama yerinə keçirilməsi məsələləri üzrə məhkəmə 
iclasına gəlməməsi məhkəmə iclasının keçirilməsinə mane olmur. 

447.7. İstintaq hərəkətinin məcburi aparılması, prosessual məcburiyyət tədbirinin tətbiq 
edilməsi, həbs edilmiş şəxsin istintaq təcridxanasından müvəqqəti saxlama yerinə keçirilməsi 
və ya əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata keçirilməsi məsələləri üzrə məhkəmə iclası 
aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır: 

447.7.1. hakim məhkəmə iclasını açır, hansı müraciətə baxılmasını elan edir, məhkəmə iclası 
iştirakçılarının səlahiyyətlərini yoxlayır, onlara hüquq və vəzifələrini izah edir; 

447.7.2. vəsatət vermiş şəxs öz vəsatətini şifahi əsaslandırır, hakimin və məhkəmə iclasının 
digər iştirakçılarının suallarına cavab verir; 

447.7.3. məhkəmə iclasında müraciətlə əlaqədar qanuni mənafeyinə toxunulan şəxslər, 
habelə onların müdafiəçiləri və nümayəndələri iştirak etdikdə, onlara izahat vermək və 
etirazlarını bildirmək imkanı yaradılır; 

447.7.4. ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror öz yekun sözündə 
məhkəməyə vəsatətin təmin və ya rədd edilməsini təklif edir, bu zaman prokuror özünün 
məhkəməyə göndərdiyi təqdimatdan imtina etmək hüququna malikdir; 

447.7.5. hakim bu Məcəllənin, Azərbaycan Respublikasının cinayət və digər qanunlarının 
tələblərinə müvafiq olaraq vəsatətin təmin və ya rədd edilməsi barədə qərar çıxarır və onu 
iştirak edən şəxslərə dərhal elan edir.  

  

Maddə 448. İstintaq hərəkətinin məcburi aparılması, prosessual məcburiyyət tədbirinin 
tətbiq edilməsi, həbs edilmiş şəxsin istintaq təcridxanasından müvəqqəti saxlama yerinə 
keçirilməsi və ya əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata keçirilməsi məsələlərinə dair hakimin 
qərarı 

  



448.1. İstintaq hərəkətinin məcburi aparılması, prosessual məcburiyyət tədbirinin tətbiq 
edilməsi, həbs edilmiş şəxsin istintaq təcridxanasından müvəqqəti saxlama yerinə keçirilməsi 
və ya əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata keçirilməsi məsələlərinə dair məhkəmə iclasının 
nəticələri üzrə hakim aşağıdakı qərarlardan birini qəbul edir: 

448.1.1. müvafiq olaraq istintaq hərəkətinin məcburi aparılması, prosessual məcburiyyət 
tədbirinin tətbiq edilməsi və ya əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata keçirilməsinə dair 
vəsatətin təmin edilməsi barədə; 

448.1.2. istintaq hərəkətinin məcburi aparılmasına, prosessual məcburiyyət tədbirinin tətbiq 
edilməsinə və ya əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata keçirilməsinə dair vəsatətin rədd 
edilməsi barədə; 

448.1.3. təqsirləndirilən şəxs barəsində həbs və ya ona alternativ olan qətimkan tədbirinin 
seçilməsi, yaxud bundan imtina barədə, habelə həbsdə saxlama müddətinin uzadılması və ya 
bundan imtina barədə; 

448.1.4. həbs edilmiş şəxsin istintaq təcridxanasından müvəqqəti saxlama yerinə keçirilməsi 
və ya bundan imtina edilməsi barədə. 

448.2. Əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar qərar çıxarıldıqda, 
məhkəmə bu Məcəllənin və «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan 
Respublikası Qanununun müddəalarına əsaslanır. 

448.3. Məhkəmə nəzarəti funksiyalarının həyata keçirən hakimin qərarında aşağıdakılar 
göstərilməlidir: 

448.3.1. qərarın tərtib edildiyi tarix, vaxt və yer; 

448.3.2. hakimin soyadı, adı, atasının adı və vəzifəsi; 

448.3.3. vəsatət vermiş şəxsin və prokurorun soyadları, adları, atalarının adları və vəzifələri; 

448.3.4. qərarın mahiyyəti (bu Məcəllənin 446.2.5—446.2.10-cu maddələrində göstərilən 
məsələlərə məhkəmənin münasibəti dəqiq göstərilməklə); 

448.3.5. qərarın qüvvədə olma müddəti; 

448.3.6. qərarın icra edilməsi həvalə edilən vəzifəli şəxs və ya orqan; 

448.3.7. məhkəmənin möhürü ilə təsdiq edilmiş hakimin imzası. 

448.4. İstintaq hərəkətinin məcburi aparılmasına, prosessual məcburiyyət tədbirinin tətbiq 
edilməsinə, həbs edilmiş şəxsin istintaq təcridxanasından müvəqqəti saxlama yerinə 
keçirilməsinə və ya əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata keçirilməsinə dair vəsatətin rədd 
edilməsi barədə məhkəmənin qərarına bu Məcəllənin 448.3.1—448.3.3 və 448.3.7-ci 
maddələrində göstərilmiş müddəalar, imtinanın motivləri, habelə qərarın qəbul edilməsi ilə 
əlaqədar göstərilməli olan digər mühüm hallar daxil edilir. 

448.5. Həbs qismində qətimkan tədbirinin seçilməsinin və ya həbsdə saxlama müddətinin 
uzadılmasının rədd edilməsi haqqında hakimin qərarı elan edildikdən dərhal sonra ibtidai 



araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror məhkəmənin qərarı ilə razı 
olmadığını və həmin qərardan apellyasiya instansiyası məhkəməsinə protest verəcəyini 
bildirdikdə, hakim öz qərarına təqsirləndirilən şəxsin müvəqqəti olaraq 7 (yeddi) gün 
müddətində ev dustaqlığı və ya həbsdə saxlanılması barədə müddəa ilə əlavə edir. 

448.6. İstintaq hərəkətinin məcburi aparılması, prosessual məcburiyyət tədbirinin tətbiq 
edilməsi, həbs edilmiş şəxsin istintaq təcridxanasından müvəqqəti saxlama yerinə keçirilməsi 
və ya əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata keçirilməsi məsələləri ilə bağlı hakimin qərarının 
surəti həmin qərar çıxarıldıqdan sonra 3 (üç) gündən gec olmayaraq aşağıdakı şəxslərə 
göndərilir: 

448.6.1. vəsatəti vermiş şəxsə; 

448.6.2. İbtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora; 

448.6.3. təqsirləndirilən şəxsin saxlanıldığı həbs yerinin müdiriyyətinə; 

448.6.4. müvafiq xahiş olduqda, barəsində istintaq hərəkətinin aparılması, prosessual 
məcburiyyət tədbirinin tətbiq edilməsi məsələlərinin baxıldığı şəxsə. 

448.7. Təqsirləndirilən şəxs məhkəmənin iclasında iştirak etdikdə və məhkəmə onun 
barəsində həbs qismində qətimkan tədbiri seçilməsinə (həbsdə saxlama müddətinin 
uzadılmasına) imtina barədə qərar çıxardıqda, bu Məcəllənin 448.5-ci maddəsində nəzərdə 
tutulmuş hal istisna olunmaqla, təqsirləndirilən şəxs dərhal məhkəmə iclası zalında həbsdən 
azad edilir. 

448.8. İstintaq hərəkətinin məcburi aparılmasına, prosessual məcburiyyət tədbirinin tətbiq 
edilməsinə, həbs edilmiş şəxsin istintaq təcridxanasından müvəqqəti saxlama yerinə 
keçirilməsinə və ya əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata keçirilməsinə dair vəsatətin rədd 
edilməsi barədə, habelə həbs qismində qətimkan tədbiri seçilməsinə (həbsdə saxlama 
müddətinin uzadılmasına) imtina barədə hakim tərəfindən qərar çıxarıldıqdan sonra 
məhkəməyə təkrar müraciətə müvafiq olaraq istintaq hərəkətinin məcburi aparılmasının, 
prosessual məcburiyyət tədbirinin tətbiq edilməsinin, həbs edilmiş şəxsin istintaq 
təcridxanasından müvəqqəti saxlama yerinə keçirilməsinin və ya əməliyyat-axtarış tədbirinin 
həyata keçirilməsinin zəruriliyini təsdiq edən yeni hallar aşkar edildikdə yol verilir.  

  

Maddə 449. Cinayət prosesini həyata keçirən orqanın prosessual hərəkətlərindən və ya 
qərarlarından məhkəməyə şikayət verilməsi 

  

449.1. Məhkəmə nəzarətini həyata keçirən məhkəməyə cinayət prosesini həyata keçirən 
orqanın aşağıdakı şəxslərinin prosessual hərəkətlərindən və ya qərarlarından şikayət verilə 
bilər: 

449.1.1. təhqiqatçının (onun səlahiyyətlərini həyata keçirən şəxsin); 

449.1.2. tutulmanı və ya tutulan şəxsin həbs yerlərində saxlanılmasını həyata keçirən şəxsin; 



449.1.3. əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən şəxsin; 

449.1.4. müstəntiqin; 

449.1.5. ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun. 

449.2. Cinayət prosesini həyata keçirən orqanın prosessual hərəkətlərindən və ya 
qərarlarından aşağıdakı şəxslər şikayət vermək hüququna malikdirlər: 

449.2.1. təqsirləndirilən (şübhəli) şəxs və onun müdafiəçisi; 

449.2.2. zərər çəkmiş şəxs və onun qanuni nümayəndəsi; 

449.2.3. qərarın qəbul edilməsi və ya hərəkətin aparılması nəticəsində hüquq və azadlıqları 
pozulan digər şəxslər. 

449.3. Bu Məcəllənin 449.2-ci maddəsində göstərilən şəxslər aşağıdakılarla bağlı cinayət 
prosesini həyata keçirən orqanın prosessual hərəkətlərindən və ya qərarlarından 
məhkəməyə şikayət vermək hüququna malikdirlər: 

449.3.1. cinayət haqqında ərizənin qəbul edilməsindən imtina edilməsi; 

449.3.2. tutma və həbsdə saxlanılması; 

449.3.3. tutulmuş və ya həbs edilmiş şəxsin hüquqlarının pozulması; 

449.3.3-1. həbs edilmiş şəxsin istintaq təcridxanasından müvəqqəti saxlama yerinə 
keçirilməsi; 

449.3.4. həbsdə saxlanılan şəxsə işgəncə verilməsi və ya digər amansız rəftar edilməsi; 

449.3.5. cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi, cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması 
və ya ona xitam verilməsi; 

449.3.6. məhkəmənin qərarı olmadan istintaq hərəkətinin məcburi aparılması, prosessual 
məcburiyyət tədbirinin tətbiq edilməsi, həbs edilmiş şəxsin istintaq təcridxanasından 
müvəqqəti saxlama yerinə keçirilməsi və ya əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata keçirilməsi; 

449.3.7. təqsirləndirilən (şübhəli) şəxsin müdafiəçisinin cinayət prosesindən 
kənarlaşdırılması; 

449.3.8. ləğv edilmişdir.  

 


