
Kazus 1 

Ərizəçi  öz rəfiqəsi xanım P.-ni qapalı hərbi hissənin ərazisinə necə keçirdə bildiyini müəyyən 

etmək məqsədilə 2002-ci il yanvarın 4-də səhər saatlarında ərizəçi Voronej şəhəri Leninski 

rayonunun 9-cu milis bölməsinə (bundan sonra – “milis bölməsi”) gətirilmişdir. 

Milis bölməsində ərizəçi əvvəlcədən pasport xidmətinin otağında saxlanılmışdır. O, sərxoş 

vəziyyətdə olaraq pasport xidmətinin əməkdaşı xanım Y. və yol təhlükəsizliyi şöbəsinin rəisi 

kapitan S.-i təhqir etmişdir. Ərizəçi ona münasibətdə verilmiş göstəriş və xəbərdarlıqlara məhəl 

qoymamışdır. Kapitan S.-i itələyərək qaçmağa cəhd etdikdən sonra onun əlləri qandalla 

bağlanmışdır. Milis əməkdaşları hesab etmişlər ki, ərizəçinin davranışı xırda xuliqanlıq inzibati 

hüquqpozmanı təşkil etmişdir. 

 Ərizəçi milis bölməsinin rəisi mayor K.-nın kabinetinə gətirilmişdir. Mayor K. ərizəçi barəsində 

xırda xuliqanlıq inzibati hüquqpozma haqqında aşağıdakı məzmunda protokol tərtib etmişdir: 

“Bu protokol Voronejin 9-cu milis bölməsinin rəisi mayor K. tərəfindən tərtib edilmişdir ondan 

ötrü ki, qeyri-qanuni yolla qapalı hissənin ərazisinə keçirtdiyi vətəndaş P. ilə birlikdə 9-cu milis 

bölməsinə gətirilmiş 2002-ci il yanvarın 4-də saat 09.45-də vətəndaş Zolotuxin milis 

əməkdaşlarını və (oxunmur) rəisini nalayiq sözlərlə təhqir etmiş, göstərişlərə məhəl qoymamış, 

ictimai qaydanın pozulmasına son qoymaq barədə milis əməkdaşlarının tələblərinə əhəmiyyət 

verməmiş, milis bölməsindən qaçmağa cəhd etmiş və buna görə onun əlləri qandalla bağlanmış, 

beləliklə də İnzibati hüquqpozmalar haqqında RSFSR Məcəlləsinin 158 və 165-ci maddələrində 

nəzərdə tutulmuş inzibati hüquqpozmaları törətmişdir.” 

Mayor K. tərəfindən protokolun tərtib edilməsi zamanı kabinetdə həmçinin kapitan S. və 

podpolkovnik N. olmuşlar. Ərizəçi mayor K.-nı təhqir etmiş və fiziki zor tətbiq edilməsi ilə 

hədələmişdir. O, yenidən qaçmağa cəhd etmiş və oturacağı çevirmişdir. 

Protokol tərtib edildikdən sonra ərizəçi Qribanovski rayon daxili işlər şöbəsinə (bundan sonra – 

“RDİŞ”) aparılmaq üçün avtomaşına yerləşdirilmişdir. Həmin maşında həmçinin sürücü 

vətəndaş L., mayor K., podpolkovnik N. və xanım P. olmuşlar. Yol boyu ərizəçi mayor K.-nı 

təhqir etməkdə davam etmiş və onun barəsində inzibati hüquqpozma haqqında protokolun tərtib 

etməsinə görə öldürmək ilə hədələmişdir. 

Ərizəçinin inzibati qaydada məhkum edilməsi 

2002-ci il yanvarın 4-də ərizəçi aşağıdakı əməllərə görə Qribanovski Rayon Məhkəməsi 

tərəfindən İnzibati hüquqpozmalar haqqında Məcəlləsinin 158-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 

hüquqpozmanın törədilməsində təqsirli bilinmişdir: “Xırda xuliqanlığa, yəni ictimai yerlərdə 

söyüş söyməyə, vətəndaşlara təhqiramiz sataşmağa və ictimai qaydanı, vətəndaşların əmin-

amanlığını pozan buna bənzər digər hərəkətlərə görə minimum əmək haqqı məbləğinin on 

mislindən on beş mislinədək miqdarda cərimə qoyulur və ya əmək haqqının iyirmi faizi 

tutulmaqla bir aydan iki ayadək müddətə islah işləri tətbiq olunur, işin hallarına görə, pozuntunu 

törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla bu tədbirlərin tətbiqi kifayət sayılmadıqda isə on beş 

günədək müddətə inzibati həbs tətbiq olunur.” 

 “Zolotuxin ictimai yerdə söyüş söymüş və göstərişlərə əhəmiyyət verməmişdir.” 



Ərizəçi barəsində üç gün müddətinə inzibati həbs tətbiq edilmişdir. İnzibati hüquqpozma 

haqqında iş üzrə qərarda göstərilmişdir ki, o, dərhal qüvvəyə minmiş və qərardan şikayət verilə 

bilməmişdir. 

Ərizəçinin cinayət təqibi 

2002-ci il yanvarın 4-də milis bölməsində Cinayət Məcəlləsinin 213-cü maddəsinin 2-ci 

hissəsinin “b” bəndində nəzərdə tutulmuş cinayəti, yəni “ictimai qayanın qorunması üzrə 

vəzifəni yerinə yetirən və ya ictimai qaydanın pozulmasının qarşısını alan hakimiyyət 

nümayəndəsinə və ya digər şəxsə müqavimət göstərməklə xuliqanlığı” törətməkdə şübhə 

əsasında 2002-ci il yanvarın 23-də ərizəçi barəsində cinayət işi başlanılmışdır. Növbəti gün 

ərizəçi tutulmuşdur. 2002-ci il fevralın 1-də ərizəçi barəsində digər iki ittiham üzrə cinayət işi 

başlanılmışdır. 

2002-ci il aprelin 5-də ərizəçiyə ittiham elan edilmişdir. İttiham aktının müvafiq hissələrində 

aşağıdakılar deyilmişdir: 

“2002-ci il yanvarın 4-də səhər saatlarında Zolotuxin onun tanışı vətəndaş P.-nin Voronej-45 

qapalı hərbi hissəsinin ərazisinə necə keçməsini müəyyən etmək üçün Voronejin Leninski 

rayonunun 9-cu milis bölməsinə gətirilmişdir. 9-cu milis bölməsinin pasport xidmətinin otağında 

sərxoş vəziyyətdə olan vətəndaş Zolotuxin ictimai qaydanı kobud surətdə pozmuş, cəmiyyətə 

açıqca hörmətsizlik ifadə etmiş və otaqda olmuş şəxslərin, yəni 25852 saylı hərbi hissənin 

mənzil-yaşayış şöbəsinin pasport şöbəsinin əməkdaşı vətəndaş Y. və 9-cu polis bölməsinin yol 

hərəkətinin təhlükəsizliyi şöbəsinin rəisi kapitan S.-in ünvanına söyüş söyməyə başlamışdır; o, 

xüsusilə, xidməti vəzifələrini yerinə yetirən milis əməkdaşı olmuş sonuncunu zor tətbiq olunması 

ilə hədələmişdir. Vətəndaş Zolotuxin kapitan S.-in ictimai qaydanın pozulmasına son qoymaq 

barədə qanuni tələblərinə əhəmiyyət verməmiş; o, pasport xidmətinin otağından qaçmağa cəhd 

etmiş, onun ictimai qaydanı pozan davranışının qarşısını almaq cəhdlərinə ciddi müqavimət 

göstərmiş, kapitan S.-i itələyərək və əllərindən çıxaraq ona müqavimət göstərmiş və pasport 

xidmətinin normal işinə maneçilik törətmişdir. 

Bununla da, vətəndaş Zolotuxin qəsdən xuliqanlıq, yəni ictimai qaydanı kobud surətdə pozan, 

cəmiyyətə açıqca hörmətsizlik ifadə edən, vətəndaşlar üzərində zorun tətbiq edilməsi hədəsi ilə 

müşayiət edilən qərəzli hərəkətləri ictimai qaydanın pozulmasının qarşısını alan hakimiyyət 

nümayəndəsinə müqavimət göstərməklə törətmişdir; qeyd olunan hərəkətlər Cinayət 

Məcəlləsinin 213-cü maddəsinin 2-ci hissəsinin “b” bəndində nəzərdə tutulmuş cinayəti təşkil 

etmişdir. 22.  2002-ci il dekabrın 22-də Qribanovski rayon məhkəməsi tərəfindən hökm 

çıxarılmışdır. 213-cü maddənin 2-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş cinayət ilə əlaqədar rayon 

məhkəməsi ərizəçi barəsində aşağıdakı əsaslara görə bəraət vermişdir: 

“2002-ci il yanvarın 4-də səhər saatlarında ... 9-cu milis bölməsində ərizəçi sərxoş vəziyyətdə 

olaraq vətəndaş Y. Və kapitan S. ünvanına ... söyüşlər söyərək, sonuncunu öldürmək hədəsi ilə 

hədələmişdir. O, kapitan S.-in qanuni tələblərinə əməl etməkdən imtina etmiş, aqressiv davranış 

göstərmiş, S.-i itələyərək qaçmağa cəhd etmişdir. Məhkəməyə təqdim etmiş sübutları nəzərdən 

keçirərək məhkəmə hesab edir ki, ərizəçinin təqsiri müəyyən edilməmişdir. Eyni əməllərə görə 

İnzibati Hüquqpozmalar haqqında Məcəlləsinin 158 və 165-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş 

hüquqpozmaların törədilməsinə görə 2002-ci il yanvarın 4-də ərizəçi barəsində üç gün 

müddətinə inzibati həbs tətbiq edilmişdir. İnzibati hüquqpozma haqqında iş üzrə qərardan 



şikayət verilməmiş, və o, ləğv edilməmişdir. Məhkəmə hesab edir ki, təqsirləndirilən şəxsin 

əməllərində 213-cü maddənin 2-ci hissəsinin «b» bəndində nəzərdə tutulmuş cinayətin tərkibi 

yoxdur və bu hissədə bəraət hökmü çıxarır.” 

Xuliqanlıq əməlinin törətməsinə görə inzibati hüquqpozma haqqında protokolun tərtib edilməsi 

məqsədilə vətəndaş Zolotuxin xidməti vəzifələrini yerinə yetirən, Voronejin Leninski rayonunun 

9-cu milis bölməsinin rəisi mayor K.-nın kabinetinə gətirilmişdir. Xidməti vəzifələrini yerinə 

yetirərkən K. vətəndaş Zolotuxin barəsində RSFSR İnzibati Hüquqpozmalar haqqında 

Məcəlləsinin 158 və 165-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati hüquqpozmaların törədilməsi 

haqqında protokol tərtib etməyə başlamışdır. Vətəndaş Zolotuxin onun barəsində inzibati 

hüquqpozma haqqında protokolun tərtib edilməsini görərək 14254 saylı hərbi hissənin 

komandirinin köməkçisi podpolkovnik N. və 9-cu milis bölməsinin yol hərəkətinin təhlükəsizliyi 

şöbəsinin rəisi kapitan S.-in yanında K.-nı açıqca təhqir etməyə başlamış, bununla da milis 

əməkdaşının şərəf və ləyaqətini qəsdən alçaltmışdır. Vətəndaş Zolotuxin mayor K.-nın ictimai 

qaydanın pozulmasına və təhqiredici davransa son qoyulması barədə təkrar tələblərinə məhəl 

qoymamışdır. Daha sonra vətəndaş Zolotuxin milis bölməsi rəisinin kabinetindən icazəsiz 

çıxmağa cəhd etmiş və mayor K.-nın ünvanına söyüş söyməkdə və onun üzərində zor tətbiq 

edilməsi ilə hədələməkdə davam etdirərək oturacağı çevirmişdir. 

Bununla da, vətəndaş Zolotuxin xidməti vəzifələri yerinə yetirən hakimiyyət nümayəndəsini 

qəsdən camaat qarşısında təhqir etmiş, yəni Cinayət Məcəlləsinin 319-cu maddəsində nəzərdə 

tutulmuş cinayəti törətmişdir. 

Vətəndaş Zolotuxin barəsində inzibati hüquqpozma haqqında protokol tərtib edildikdən sonra o, 

və vətəndaş P. Voronej vilayətinin Qrinavoski RDİŞ-ə aparılmaq üçün avtomobilə 

yerləşdirilmişlər. Avtomobildə olarkən vətəndaş Zolotuxin 14254 saylı hərbi hissənin 

komandirinin köməkçisi podpolkovnik N. Və sürücü L.-in yanında xidməti vəzifələrini yerinə 

yetirən mayor K.-nın şərəf və ləyaqətini qəsdən alçaltmağa davam etmiş, milis əməkdaşı kimi 

ünvanına söyüşlər söymüş və bununla onu camaat qarşısında təhqir etmiş; daha sonra onun 

barəsində inzibati hüquqpozma haqqında işi başladığına görə 9-cu milis bölməsinin rəisi mayor 

K.-nı zor tətbiq etməklə öldürmək hədəsi ilə camaat qarşısında hədələmişdir. 

Bununla da, vətəndaş Zolotuxin xidməti vəzifələrini yerinə yetirməsi ilə əlaqədar hakimiyyət 

nümayəndəsinə qarşı zor tətbiq etmə hədəsi ilə hədələmiş, yəni Cinayət Məcəlləsinin 318-ci 

maddəsinin 1-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş cinayəti törətmişdir.” 

Daha sonra ərizəçi rayon məhkəməsi tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 319-cu maddəsinə əsasən 

hakimiyyət nümayəndəsini təhqir etməkdə təqsirli bilinmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, ərizəçi 

mili bölməsində mayor K.-nın kabinetində 158 və 165-ci maddələrə əsasən inzibati hüquqpozma 

haqqında protokolun tərtib edilməsi zamanı sonuncunun ünvanına söyüş söymüş və onu 

hədələmişdir. Mayor K.-nın bu barədə ifadələri K.-nın kabinetində olmuş kapitan S., 

podpolkovnik N. və vətəndaş Y-nin ifadələri ilə təsdiq edilmişdir. 

Nəhayət, hökmdə ərizəçi Cinayət Məcəlləsinin 318-ci maddəsinin 1-ci hissəsinə əsasən 

hakimiyyət nümayəndəsinin zor tətbiq etmə hədəsi ilə hədələməkdə təqsirli bilinmişdir. Mayor 

K., podpolkovnik N. və ərizəçinin rəfiqəsinin ifadələrinə əsasən müəyyən edilmişdir ki, inzibati 

hüquqpozma haqqında protokol tərtib edildikdən sonra ərizəçi və onun rəfiqəsi avtomobillə 

Qribanovski rayon polis şöbəsinə aparılmışlar. Avtomobildə olarkən ərizəçi mayor K.-nın 



ünvanına söyüş söyməkdə davam etmişdir. O, həmçinin onun üstünə tüpürmüş və demişdir ki, 

azad edildikdən sonra onu öldürərək qaçacaqdır. Ərizəçinin qəddarlığa və zorakılığa meylli şəxs 

kimi məlum olduğuna görə mayor K. Həmin hədələri real kimi qəbul etmişdir. 

Bu kazusda şəxsin iki dəfə cəzalandırılmasına yol verilmişdirmi? 

 

Kazus 2 

Ərizəçi 1960-cı ildə Murmansk şəhərində anadan olmuş və orada yaşayır. Müşahidə edilən dövr 

ərzində ərizəçi qanunverici hakimiyyətin yerli orqanının seçilmiş deputatı idi (Murmansk vilayət 

Duması). A. Ərizəçinin həbs edilməsi və gələcək hadisələr 27 aprel 2003-cü il tarixində, saat 

13:30 radələrində, milis əməkdaşları ərizəçinin avtomobili sərxoş vəziyyətdə idarə etməsindən 

şübhələnərək onu saxlamış və Severomorsk şəhər DİŞ-nə gətirmişlər (gələcəkdə DİŞ). DİŞ-də 

ərizəçi əsəbləşmiş, milis əməkdaşlanı nalayiq sözlərlə təhqir etmiş, onların geyimlərindən 

yapışaraq müxtəlif zərbələr endirmiş. Sonra onun qollarına qandal vurdular. 6. Ərizəçi ilk öncə 

özünü təqdim etməkdən imtina etmişdir, buna görə, milis əməkdaşları onun paltarına baxış 

keçirərək, cibindən Murmansk vilayət Dumasının deputatının vəsiqəsini tapmışlar. Ərizəçi 

qanunverici hakimiyyət orqanının deputatı olduğunu təsdiqləmişdir. Qolundakı qandalları 

açdılar. Həmin vaxt şöbədə olmayan DİŞ-nin rəisi, növbətçi zabitə zəng etmiş və tapşırmişdır ki, 

ərizəçiyə sərxoş olub-olmamasını yoxlamaq məqsədi ilə müayinədən keçməyi təklif etsin, ərizəçi 

imtina edərsə, imtina haqqında 3 hesabat tərtib etməklə, ərizəçinin azadlığa buraxılmasını təmin 

etsin. Ərizəçi təklifdən imtina edərək, qalmaqala davam etdi, milis işçilərini paltarlarından 

tutaraq dartmağa və onlara öz ayaqqabılarını atmağa başladı. Milis əməkdaşları dəfələrlə xahiş 

etdilər ki, ərizəçi milis şöbəsini tərk etsin, lakin o, şəhər meri və Murmansk vilayət Dumasının 

sədri gəlmədən bunu etməyəcəyini bildirmişdir. 7. Saat 14:30 radələrində DİŞ rəisi gəlmiş və 

hamıya təklif etdi ki, onun otağına keçsinlər. Ərizəçi onu və milis əməkdaşlarını təhqir etmiş, 

onun saxlanılmasının siyasi səbəbi var. Sərxoşluq vəziyyətinin müəyyən edilməsi üzrə 

müayinədən yenə də imtina etmişdir. 8. DİŞ-nin rəisi ərizəçinin “qeyri-adekvat hərəkətlərini” 

video kamera ilə çəkmək qərarına gəldi. Bunu üçün o, Mirmansk dövlət televiziya və radio 

şirkətinin (“Murman” DTRŞ) operatoru ilə əlaqə saxladı və ondan xahiş etdi ki, DİŞ-nə gəlsin. 

Operator bir neçə dəqiqədən sonra şöbəyə gəldi və DİŞ- nin rəisinin otağında baş verənləri 

çəkməyə başladı. Ərizəçi milis əməkdaşları barəsində söylədiklərini kamera qarşısında təsdiqlədi 

və sərxoşluq vəziyyətinin müəyyən edilməsi üzrə müayinədən imtina etdi. DİŞ- nin rəisi təkrar 

olaraq ərizəçiyə bildirdi ki, o şöbəni tərk edə bilər, əvəzində isə ərizəçi, növbətçi zabitin 

masasının üzərinə əyşəldi, masa siyirməsini yerindən çıxararaq, onun içində olan əşyaları yerə 

atdı. Saat 16:30-a qədər DİŞ-də qalan operator bir sıra epizodları video kamera ilə çəkmişdir. 9. 

Saat 17:30 radələrində Şimali donanma televiziyasının proqram aparıcısı və operatoru DİŞ-nə 

gəlmişlər. DİŞ-nin rəsmi icazəsini əldə etdikdən sonra, onlar çəkilişə başladılar, həmin anda 

ərizəçi hələ də səliqəsiz görkəmdə, ayaqyalın halda, ayaqlarını masa üzərinə qoyaraq əyləşmişdir 

və mobil telefonla zəng edirdi. Çəkiliş qrupu DİŞ-nin rəisindən müsahibə götürmüş və ərizəçidən 

izahat verməyini xahiş etmişlər, lakin sonuncu imtina etmişdir. Çəkiliş qrupu təxminən qırx 

dəqiqə ərzində DİŞ-də olmuşdur. 10. Bundan sonra, ərizəçinin köməkçisi gəlmiş və onun üçün 

təcili tibbi yardım çağırmışdır. Buna baxmayaraq, ərizəçi maşına əyləşməkdən və həkimlə 

birlikdə şəhər xəstəxanasına getməkdən imtina etmişdir. Saat 19:30 radələrində gələn Murmansk 

vilayətinin prokuroru rəsmi olaraq ərizəçiyə bildirmişdir ki, o azaddır və dərhal şöbəni tərk edə 



bilər. Ərizəçi şöbəni tərk etməkdən imtina etdikdən və sonrakı xəbərdarlıqlara məhəl 

qoymadıqdan sonra, iki nəfər milis əməkdaşı onu şöbədən çıxardılar. 

Ərizəçi barəsində inzibati icraat 20. 27 aprel 2003-cü il tarixində, milis əməkdaşları inzibati 

xətalar haqqında protokolları Severomorsk şəhər məhkəməsinə göndərmişdir, həmin 

protokollarda ərizəçinin İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 12.26 (“Sərxoşluğun müəyyən edilməsi 

üzrə müayinədən imtina”), 19.3 (“Milis əməkdaşının qanuni sərəncamına tabe olmama”) və 20.1 

(“Xırda xuliqanlıq”) maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati qanun pozuntularına yol verdiyi 

göstərilmişdir. 21. 14 may 2003-cü il tarixində şəhər məhkəməsi ərizəçini yuxarıda göstərilən 

qanun pozuntularının törədilməsində təqsirli bilmiş və onu 1500 rubl məbləğində cərimələmişdir. 

Xirda xuliqanlıq üzrə şəhər məhkəməsi qanun pozuntusunu aşağıdakı qaydada təsvir etmişdir: 

“27 aprel 2003-cü il tarixində, saat 14:00 radələrində, vətəndaş Xmel, ictimaii yerdə - 

Severomorsk şəhər DİŞ-də, milis əməkdaşları və digər şəxslərin iştirakı ilə, təhqirli ifadələr 

işlədərək, qanunsuz davranışın dayandırılması barəsində əməkdaşların tələblərinə məhəl 

qoymamış, bununla da, xırda xuliqanlıq törətmişdir...” Onun davranışı öz vəzifələrini icra edən 

hökumət nümayəndələrinə qarşı açıq-aşkar hörmətsizlik ifadə etmiş, bu fakt K., S., U., P., Q. və 

M. adlı milis əməkdaşları tərəfindən təsdiq edilmişdir. Şəhər məhkəməsi, milis əməkdaşlarının 

və digər şahidlərin yazılı ifadələrinə, 27 aprel 2003-cü il tarixli inzibati xətalar haqqında 

protokollara  əsasən faktiki halları müəyyən etmişdir. D. Ərizəçi barəsində cinayət işi  

Ərizəçi Murmansk vilayət Dumasının deputatı olduğundan, CinayətProsessual Məcəlləsində 

təsbit edilmiş xüsusi prosedura müvafiq olaraq, 16 iyul 2003-cü il tarixində, Murmansk vilayəti 

prokuroru, ərizəçinin əməllərində RF Cinayət Məcəlləsinin 318-ci maddəsinin 1-ci bəndi 

(“Hökumət nümayəndəsinə qarşı zorakılığın tətbiq edilməsi”) və 319-cu maddəsi (“Hökumət 

nümayəndəsinin təhqir edilməsi”) ilə nəzərdə tutulan cinayətlərin əlamətlərinin olub-olmamasını 

müəyyən etmək məqsədilə, Murmansk vilayət məhkəməsinə sorğu ünvanlamışdır.  

19 noyabr 2003-cü il tarixində, vilayət məhkəməsi ərizəçinin əməllərində yuxarıda göstərilən 

cinayətlərin əlamətlərinin olması barədə rəy qəbul etmişdir, buna əsasən ərizəçi barəsində 

cinayət işi başlanmışdır.  

Məhkəmə prosesində ərizəçinin maraqlarını, onun öz seçimi ilə təyin olunmuş vəlil S., təmsil 

edirdi. Xəstəliklə əlaqədar olaraq, S. beş gün ərzində məhkəməyə gələ bilmirdi və ərizəçinin 

razılığı olmadan məhkəmə onu vəkillər A. və L. əvəz etmişdir.  

8 avqust 2005-ci il tarixində Severomorsk şəhər məhkəməsi ərizəçini hökumət nümayəndəsinə 

qarşı zorakılığın tətbiq edilməsi (maddi 318, bənd 1) və hökumət nümayəndəsini təhqir edilməsi 

(maddə 319) cinayətlərinin törədilməsində təqsirli bilmişdir.  

Şəhər məhkəməsi, 319-cu maddə üzrə ərizəçini 7500 rubl məbləğində cərimələmiş, lakin 

müddətinin başa çatması səbəbi ilə onu məsuliyyətdən azad etmişdir. 318-ci maddənin 1-ci bəndi 

üzrə ərizəçi 30000 rubl məbləğinə cərimələnmişdir. Hökmün müvafiq hissələri aşağıdakı mətnə 

malikdir: “27 aprel 2003-cü il tarixində, DİŞ-də olduğu zaman, Xmel, milis əməkdaşlarını təhqir 

edirdi. P. və S. ona şöbəni tərk etməsi tələbi ilə müraciət etmişdilər... Xmel növbətçi zabit M. 

təhqirli ifadələrlə cavab verirdi. Xmel iki dəfə ayağı ilə zabit T. qarın nahiyəsinə zərbələr 

endirmiş, bununla ona açıq-aşkar ağrı yetirmiş, sonra isə, onun paqonlarından tutaraq onları 

qoparmışdır”. Bu hərəkətləri T. ünvanına təhqirlərlə, hökumət nümayəndəsi kimi onun şərəf və 

ləyaqətinin alçaldılması ilə müşayiət olunurdu. Öz vəzifələrini icra edən şöbə rəisi K. ilə söhbət 



zamanı, tabe olan şəxslərin gözləri önündə, Xmel onu alçaldmış və təhqir etmiş, bütün bunlar K. 

şərəf və ləyaqətini alçaldmış, və onun nüfuzuna xələl gətrimişdir. Milis əməkdaşı olan Q. təkrar 

olaraq ona sərxoşluğun müəyyən edilməsi müayinəsindən keçməyi təklif edəndə, Xmel onu da 

təhqir etmişdir.  

29 sentyabr 2005-ci il tarixində, Murmansk vilayət məhkəməsi, bu hökmü dəyişdirmədən 

qüvvədə saxlamışdır. II. Müvafiq milli qanunvericilik A. Rusiya Federasiyasının İnzibati Xətalar 

Məcəlləsi 29. Rusiya Federasiyasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq müddəalarında 

(həmin dövr üçün qüvvədə olan) aşağıdakılar nəzərdə tutulmuşdur: Maddə 12.26: Sərxoşluğun 

müəyyən edilməsi üzrə müayinənin keçirilməsindən imtina. “Milis əməkdaşının sərxoşluğun 

müəyyən edilməsi üzrə müayinənin keçirilməsi tələbindən nəqliyyat vasitəsinin idarə edən 

şəxsin imtinası, bir il yarım müddətindən iki ilə qədər nəqliyyat vasitəsinin idarə etmə 

hüququndan məhrum edilməsi ilə cəzalandırılır”. Maddə 19.3: Milis əməkdaşının qanuni 

sərəncamına tabe olmama “Milis əməkdaşınının ictimai asayişin qorunması və ictimai 

təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə bağlı qanun sərəncamına və ya tələbinə tabe olmama, 

həmçinin, milis əməkdaşının öz xidməti vəzifələrini icra etməsinə maneələrin törədilməsi, əmək 

haqqının beş mislindən on mislinədək məbləğdə cərimənin tətbiqi və ya on beş sutkaya qədər 

inzibati həbslə cəzalandırılır”. Maddə 20.1. Xırda xuliqanlıq “1. Xırda xuliqanlıq, yəni, ictimai 

yerlərdə təhqirli ifadələrlə, vətəndaşlara təhqirli münasibətlə, həmçinin, digər şəxslərin 

əmlakının məhv edilməsi və zədələnməsi müşayiət olunan, cəmiyyətə qarşı açıq-aşkar 

hörmətsizlik ifadə edən, ictimai asayişin pozulması, əmək haqqının beş mislindən on mislinədək 

məbləğdə cərimənin tətbiqi və ya on beş sutkaya qədər inzibati həbslə cəzalandırılır”. B. Rusiya 

Federasiyasının Cinayət Məcəlləsi  

Rusiya Federasiyasının Cinayət Məcəlləsinin müvafiq müddəalarında (həmin dövr üçün qüvvədə 

olan) aşağıdakılar nəzərdə tutulmuşdur: Maddə 318: Hökumət nümayəndəsinə qarşı zoralığın 

tətbiq edilməsi. “1. Hökumət nümayəndəsi tərəfindən öz vəzifə səlahiyyətlərinin yerinə 

yetiriməsinə görə ona və ya onun yaxınlarına qarşı həyat və ya sağlamlıq 8 üçün təhlükəli 

olmayan zorakılığın tətbiqi, yaxud zorakılığın tətbiq edilməsi təhlükləsi minimal əmək haqqının 

200 mislindən 500 mislinədək miqdarda cərimə ilə, yaxud altı ayadək müddətindən həbslə və ya 

beş ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır”. 

Maddə 319: Hökumət nümayəndəsinin təhqir edilməsi “Hökumət nümayəndəsi tərəfindən öz 

vəzifə səlahiyyətlərinin yerinə yetiriməsinə görə və ya səlahiyyətlərin icrası ilə bağlı onun 

cəmiyyət içərisində təhqir edilməsi minimal əmək haqqının 50 mislindən 100 mislinədək 

miqdarda cərimə ilə, yaxud 120 saatdan 180 saata qədər islah işləri ilə, və ya altı aydan bir ilə 

qədər islah işləri ilə cəzalandırılır”. 

 

 

Hazırladı: Zabil Qəhrəmanov 

 


