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Her ýurduň kazyýet ulgamy adam hukuklaryny go ra-
mak da hem-de ka nunyň ýo ka ry tu tul magy ny ber jaý 
et mek de mer kezi orun tut ýan dyr. Ka zy lar, ak law çy lar 
we pro ku ror lar adam hu kuk lary bozu lan pi da lary 
go ra mak da, hem-de gün äkär adam lary jo gap kär çi-
lige çek mek de esasy orun tut ýan dyr. Ylaý ta da, olar 
adamyň adyl ka zy ýet ba ra daky hu kugy nyň ber jaý 
edil megi ni ke pil len dir ýär ler. Ka zy ýet gul lugy halk ara 
adam hu kuk lary hem-de ka nunyň ýo ka ry tu tul magy 
ba ra daky ýö rel ge leri niň ýeri ne ýe ti rĳ  i we ka nun çy lyk 
hä ki mi ýet ler ta rapyn dan ber jaý edil megi ni ke pil len-
dir ýär ler.

Bu gollanmanyň maksady amaly hukuçylar we ka rar 
çy kar ýan we zi pe li adam lar üçin ka zy ýet düz güni niň 
ga raș syz lygy ba ra daky mil li st an dart lary nyň doly we 
amaly sal gy lan ma lary bi len üp jün et mek den yba rat-
dyr. Bu gol lan ma nyň birin ji bö lümi ka nun çy lygyň 
sel je riși ni ge çir ýär hem-de halk ara tej ri be sin den 
aý ratyn my sal lary hö dür le ýär. Bu nuň bi len bi le lik-
de, bu gol lan ma da ga raș syz hu kuk çy hü näri niň we 
adalat ly hem-de ob ýek tiw iș do lan dy ry jy gu ra ma-
sy nyň orny ba ra da mag lu mat be ril ýär. Ikin ji bö lümi 
bol sa dü șün di riși aň sat tap mak üçin bel li bir mow-
zuk dan äh li de giș li glo bal we se bit le ýin st an dart-
lary ny içine alýar.
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Sözbașy

50 ýyldan bäri, ýagny, döredilen ýylyndan bașlap, Hukukçylaryň Halkara Ko mis si ýa sy 
(HHK) dünýä boýunça adam hukuklarynyň esasy goragy bolan adalat önüm çi ligi ni dog-
ry hem-de peýdaly berjaý edilmegini öňe sürýär. Hyzmatdaș hukukçylar topary bolup, 
HHK hemi șe adam hukuklary bozulmagyň pidasy bolup biljek adamlar üçin peý da ly 
mas la hat lary hem-de goragy elýeterli etmekligi, we adam hukuklarynyň bo zu jy lary ny 
jo gap kär çi lige çekmekligi kepillendirýan adalat ulgamynyň eýe bolýan ornu na esa sy 
üns berýär ler. Bu topar jenaýatda gümana edilen her bir adamyň ișine kazyýet ta rapyn-
dan halka ra standartlaryna laýyklykda adyl seredilmegini, we häkimiýetiň ýeri ne ýe-
ti ri ji hem-de kanun çykaryjy șahamçalary tarapyndan halkara adam hu kuk lary na we 
ka nunyň ýo ka ry tutulmagyna laýyklykda berjaý edilmegini goraýandyr.

Dürli sebitlerde we cägi degişli territoriýalarda, HHK her bir șahsyýetiň ișine garaș syz 
we ýüz görmezli adyl kazyýet tarapyndan seredilmegini üpjün edýän standartlaryny ös-
dür megi niň we berjaý edilmeginiň dürli ýollaryny tapmaklyga çalyșýär.

Kanunçylyk ulgamynyň garașsyzlygyny we adam hukuklaryny ișjeň goramak ba ra da ky 
me se le leri niň üstünde ișlemekde HHK guramasy 25 ýyldan gowrak baý tej ri be ga za-
nan dyr. Onuň Kazylaryň we aklawçylaryň garașsyzlygy baradaky Mer kezi niň kö megi 
bi len, HHK kazyýetiçiligiň we kanunçylygyň garașsyzlygyny, hem-de BMG-nyň ka zy ýet-
çi ligiň garașsyzlygy we aklawçylaryň orny baradaky Esasy Ýörelgelerini öňe sürýan we 
go ra ýan amaly usullary taýýarlamagyna synanyșýar.

Bu amaly gollanmanyň ikinji, täzelenen neșiri kazylaryň, aklawçylaryň we pro ku ror-
laryň garașsyzlygy we hasabatlylygy boýunça halkara ýörelgelerinden peý da lan mak 
ba ra da ky amaly düșündirișleri içine alýar. Ähli degișli standartlary we kazyýetçilik işi-
niň tej ri be sin den mysal alnan ýagdaýlaryň seljermeginiň üsti bilen, bu Gollanma döw-
let leriň do lan dy ry jy edaralarynyň adyl kazyýeti berjaý etmek syýasatyny ös dür mek de 
we ýur duň ka nun çy lyk ulgamyna baha bermekde hem-de halkara standartlaryny ber-
jaý et mek ligi göz öňün de tutýan teklipleri anyk düzmekde ýardam berýär. Munuň bi len 
bi le lik de, Gol lan ma șu mowzuga degișli halkara standartlarynyň tekstleri bilen üp jün 
edýär we, șeý le lik de, HHK-nyň 1990-njy ýylda çap edilen ýygyndysynyň täze neșirini 
hem-de öň ki ne și ri öz içine alýar.

Gollanma adam hukuklarynyň sy ýa sa ty we goramaklygy boýunça usulyýet hök mün de, 
ka zy lar, amaly aklawçylar, karar çykaryjylar, okuw jaýlary we adam hukuklaryny go ra-
ýan gu ra ma lary üçin olaryň ișlerinde, ýagny kazylaryň okuw taýdan taý ýar lan ma gyn-
dan baș lap, halkara standartlaryna laýyk kanunlary we öňde görüjilik sy ýa saty ny ka bul 
et megi öz içine alýar.

Nicholas Howen (1960–2010)
Baș Sekretar
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“Kazyýet önümçiligi, onuň içinde hukuk goraýjy we pro ku ra tu
ra edaralary, we, ylaýtada, garașsyz ka zy ýetçilik we ak law çy 
edaralaryň ișgärleri üçin, adam hu kuk lary ba ra da ky halk ara 
șertnamalarda bellenen degișli standartlaryna doly de re je 
de laýyklykda, adam hu kuk laryny ählitaraplaýyn we kem sit
me ýän usulda berjaý etmek üçin aýratyn ähmiýeti bar dyr we 
de mo kra ti ýa we durnukly ösüș bilen bagly ișleriň aý ryl ma zys 
bö legi dir” 1.

Giriș

Her bir döwletde kanunçylyk ulgamy adamyň hu kuk laryny we azatlyklaryny go ra mak-
da mer kezi oruny tutýandyr. Kazyýetler adam hu kuk lary bozulan pidalara ýa da pi-
da bolup biljek adamlara peýdaly goldaw we gorag bermekde, adam hu kuk lary nyň 
bo zu jy lary ny jogapkärçilige çekmekde, hem-de jenaýatda gümana edilen adam laryň 
halk ara standartlaryna laýyklykda adyl ka zy ýet tarapyndan ișlerine seretmegini üp-
jün et mek de uly orun tutýandyr. Kazyýet ulgamy hökümetiň beýleki șahamçalarynyň 
ara syn da esasy barlag we deňagramlylyk saklaýan bolup hyzmat edyar we kanun 
çy kary jy edaralaryň kabul eden kanunlarynyň hem-de ýerine ýetiriji edaralaryň ama la 
aşyr ýan işleriniň halkara adam hu kuk laryna we kanunyň ýokary tutulmagyna de giș li 
res mi na ma  lary na gabat gelýandigini üpjün edýär.

Bu aýgytly orun adam hu kuk lary bilen bagly meseleleriň üstünde ișleýän ähli hö kü-
meta ra ulgamlarynda aýratyn bellenilendir. Birleșen Milletler Guramasynyň Baș As-
sam ble ýa sy bu ba ra da bir nä çe gezek nygtady, ýagny “kanunyň ýokary tu tul magy we 
adyl ka zy ýetiň dogry ýerine ýetirilși [...] adam hu kuk laryny goramakda merkezi orun 
tut ýan dyr” 2 hem-de “adam hu kuk lary ba ra da ky halkara șertnamalarda bel le nen 
de giș li standartlaryna doly derejede laýyk hereket edýän,ka zy ýet önümçiligi, onuň 
için de hem hukuk goraýjy we prokuratura edaralary, we, ylaýtada, garașsyz ka zy ýet 
we ak law çy edaralar, adam hu kuk laryny ählitaraplaýyn we kemsitmeýän usulda ber-
jaý et mek üçin aýratyn ähmiýeti eýeleýändir we demokratiýa we durnukly ösüș bi len 
bag ly ișleriň aýrylmazys bölegidir” 3.

“Adam hu kuk laryny berjaý etmekde kanunyň ýokary tutulmagynyň ähmiýeti bar ha 
güýç len ýär, hem-de adam hu kuk laryny goramakdaky kazylaryň we ak law çylaryň orny 
indi has-da giňden tanalýar” 4 diýip, Birleșen Milletler Guramasynyň Baș Sek re tary 
aý ra tyn belläp geçdi.

Bu babatda Adam hu kuk lary ba ra da ky Amerikanyň döwletara Komissiýasy șeýle 
bel le di: “Hukuklary kepillendirmeklik diýmek hu kuk lary kesgitlemek we go ra mak 

 1 Wena Jarnamasy we Iș Meýilnamasy, 1993-nji ýylyň 25-nji iýunynda Wenada geçirilen Adam hu kuk-
lary boý un ça bütindünýä Konferensiýasy, 27-nji pa ra graf.
 2 Mysal üçin, ser.: 1993-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky 50/181 belgili, we 1992-nji ýylyň 20-nji 
dekabryn daky 50/181 belgili, “Adalaty berjaý etmekde adamyň hu kuk lary” atly kararnamalar.
 3 Șol ýerde.
 4 Kanunyň ýokary tutulmagyny güýçlendirmek — Baș Sekretaryň Birleșen Milletler Guramasynyň Baș 
Assambleýasyna hasabaty, BMG-nyň resminamasy A/57/275, 41-nji paragraf.
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üçin de giș li kanunçylyk serișdeleriň bolmagyny, hem-de mümkinçilik, ka nuny lyk we 
oý la nyșyk ly lyk ta lap lary nyň çak lerin de bel leni len, ka da laș dyry jy ýörite ygty ýar lygy boý-
un ça he re ket edýän, hök many su rat da ka nun çy lygy ber jaý edýän, bi ler men, ga raș syz, 
we ýüz gör mez ka zy ýet ed ara sy nyň gat naș magy ny aň la dýan dyr” 5. Șuňa meň zeș lik de, 

“ka zy ýet ulgamyň garașsyzlygy adam hu kuk lary ha ky kat da ber jaý edil megi niň esasy 
șertidir” 6 diýip Adam hu kuk lary ba ra da ky Amerikanyň döwletara Ko mis si ýa sy belläp 
geçdi. Șunuň bilen bilelikde, Komissiýa “[k]a zy ýet ta rapyn dan ișe adyl se re dil mek hu-
kugy de mo kra tik jem gy ýe tiň esa sy sö ýeg leriň biri dir” diýp öz pi ki ri ni bildirdi. “Bu hu-
kuk Kon wen si ýa da bellenilen beýleki hu kuk larynyň ber jaý edil megi niň esasy ke pil ligi-
dir, se bäbi bu hu kuk hökümet ygtyýarlygyny bi ka nun ulan mak lygy ny çäklendirýär” 7.

Garașsyzlyk we ýüz görmezlik

Garașsyz we ýüz görmez ka zy ýetleriň bolmaklygy ýuridiki ulgamynyň özenidir we ol 
adam hu kuk lary ny doly möç ber de halk ara adam hu kuk lary ba ra da ky kanuna laý yk-
lyk da ke pil len dir ýän dir. Her bir ýur duň kon s ti tu si ýa sy, ka nun lary we döw letiň esasy 
ugur düz gün leri ka zy ýet ul ga my ny nyň döw letiň beý leki șa ham ça laryn dan ga raș syz-
lygy ny ke pil len dir me li dir. Kazyýet ulgamynyň içinde kazylar, ak law çylar we pro ku ror-
lar öz hünärlerine degișli borç lary ny syýasy goșulmasyz ýerine ýetirmäge erkin bol-
ma ly dyr lar hem-de kanun boý un ça we durmușda, adam hu kuk laryny goramak bilen 
bagly öz hünärlerine degișli iș leri ýerine ýetirmekde, hüjümden, zorlukdan ýada aň-
ta ma dan goralmalydyr. Olar öz ge ze gin de adam hu kuk laryny ișjeň go ra ma ly dyr lar, 
adam laryň öňünde ha sa bat ber me li we milli we halkara kanun tarapyndan laýyk gel-
ýän ahlak taýdan ýokary de re je de bolmalydyr.

Emma kazylar, ak law çylar we pro ku rorlar, köplenç, ýeterlikli hünär boý un ça ba șar nyk-
lary nyň, okuw taýýarlygynyň we serișdeleriň ýetmezçiligi sebäpli, we șo laryň ara syn-
da halk ara adam hu kuk lary boý un ça kanunlary ba ra da hem-de olary öz ýurt laryn da 
ýerine ýetirmekligiň usullary ba ra da ýörelgeleriniň ýetmezçiligi sebäpli, adamyň hu-
kuk lary ny goramak bilen bagly wezipelerini doly derejede ýerine ýetirip bil me ýär ler.

Kazylar, ak law çylar we pro ku rorlar, edil beýleki adamlar ýaly, adam hu kuk laryn dan 
peý da lan ýar lar we, muňa garamazdan, olar ýörite goralmalydyr, sebäbi olar ilat üçin 
adamyň hu kuk larynyň esasy kepillendirijileri bolup hyzmat edýärler. Eger kazy lar de lil-
leri dog ry kesgitläp bilmeseler, we olara degişli milli ýa-da halkara kada kanun lary ula-
nyp bil me se ler, ka zy ýet önümçiligi öz erkine we nädogry hereket edýär. Ak law çy lar öz 
müș de ri leri bilen erkin gürleșip bilmeseler, jenaýat önümçiligine gat naș ýan iki ta rapyň 
deň se re dil megi ni talap edýän, gorag ba ra da ky hukuk we iki tarapyň deň ligi ba ra da ky 
hu kuk ber jaý edilmeýär. Eger pro ku rorlar öz ișleri bilen bagly howpa seze war bo lan da 
go ral ma sa, olaryň jenaýat iși derňemek borçlary berjaý edil megi ne ne ga tiw täsir edýär.

Emma, bu ýörite goranmaklyk ýorite jogapkärçilikler bilen bag ly dyr. Ka zy laryň ga-
raș syz lygy ba ra da ky ýörelgesi olara șahsy peýda görmek üçin niýetlenen däl dir; 
onuň esasy mak sady șahsy adamlary häkimiýeti bikanun ulanmakdan go ra mak dyr. 

 5 Çaganyň kanuny ýagdaýy we adam hu kuk lary, Adam hu kuk lary ba ra da ky Amerikanyň döwletara 
Ka zy ýeti niň (AHADK) ta mam laý y jy maslahaty OC-17/2002, 2002-nji ýylyň 28-nji awgusty, 120-nji pa ra graf.
 6 Kubada adamyň hukuklary ba ra da ky ýagdaý: Ýedinji hasabaty, OEA/Ser.L/V/II.61, doc. 29, rev. 1, 
OAS res mi na ma  sy, 1983, IV bap, 2-nji pa ra graf.
 7 78/02 belgili Hasabat, 11.335 iș, Gaý Malary Gaiti garșy, 2002-nji ýylyň 27-nji dekabry, 53-nji pa ra graf.
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Neti je de, ka zy lar çozgüt çykaranlarynda delilsiz, öz șahsy pikirlerine dälde, ýag ny, 
ka nuny de lil lere esas lan ma ly dyr. Prokurorlaryň borjy bolsa, kimiň edeni ne ga ra maz-
dan, adam hu kuk lary nyň bozulmagy bilen baglanyșykly ähli ișleri der ňe mek we aň ta-
mak dan yba rat dyr. Ak law çylar bolsa, öz gezeginde, ișlerinde el my dama ak la ny jy laryň 
bäh bit leri ni göž öňüňde tutmalydyrlar.

Șonuň üçin kazylar, ak law çylar we pro ku rorlar adyl ka zy ýet ba ra da ky hukugy ber-
jaý edil megi niň özenidirler. Eger olar öz wezipelerini dogry usulda ýerine ýe tir mäge 
müm kin çi lik leri bolmasa, kanunyň ýokary tutulmagy we adyl ka zy ýet ba ra da ky hu-
kugyň berjaý edilmegi uly howp astyna salynýar.

Halkara kanunda adyl kazyýet baradaky hukugyň berjaý edilmegi: 
bütindünýä we sebitleýin usullar

Adam hu kuk laryna degișli ähli umumy bütindünýä we sebitleýin usullar, garașsyz we 
adyl ka zy ýet ýada tribunal tarapyndan ișe seredilmegi (jenaýat, raýat, düzgün-ny zam 
we ad mi nistra tiw meseleler boý un ça) ba ra da ky hukugyň berjaý edilmegini ke pil len-
dir ýär ler.

Halkara șertnamalar

Halkara şertnama — döwletleriň arasynda we/ýada döwletara guramalaryň ara syn da 
bag la șy lan, halkara ýazgyda bellenilen, we halkara kanun tarapyndan ka da laș dyryl-
ýan ylal așyk dyr 8. Taraplaryň halkara șertnama berýän ady (ylalașyk, kon wen siýa, 
șert na ma, protokol we ș. m.) bu ýerde ähmiýetli däldir; esasy üns șertnamanyň maz-
muny na we kesgitlemelerine hem-de taraplaryň ylalașygy baglașmaga bo lan meýil-
leri ne berilýär. Șertnamada hemișe gol çekýän taraplaryň șertnamanyň hukuk taý-
dan borç lan dyr ýan lygy ba ra da maddalar bardyr.

Șertnamanyň taraplary, halkara kanuna laýyklykda, șertnamanyň düzgünlerini wyž-
dan ly lyk bi len berjaý etmäge we amala aşyrmaga borçludyrlar, şol bir wagtda döw let 
öz içki ka nunyň düzgünlerine salgylanyp, halkara șertnamany ýerine ýe tir mek den 
bo ýun ga çy ryp bilmeýär 9.

160 dowletler tarapyndan gol çekilen we tassyklanan, Raýat we syýasy hukuklar ba
ra da ky halkara Pakty (RSHHP), 14(1) maddasynda aýratyn belläp geçýär, ýagny “ähli 
adam lar ka zy ýet leriň we tribunallaryň öňünde deňdirler” we “ka zy ýetde her bir adama 
gar șy je na ýat günäkärligi, ýada onuň hu kuk lary we borçlary kesgitlenende, onuň ișine, 
jem gy ýet üçin açyk, kanuna laýyk bellenen tertipde düzülen, doly ygtyýarly, ga raș syz 
we adyl ka zy ýet tarapyndan seredilmegine hukugy bardyr”. Adam hu kuk lary ba ra da ky 
ko mi teti, Paktyň düzgünlerini döwletler tarapyndan berjaý edilșine gözegçilik edýän 
eda ra sy hökmünde, “bu hukuk adamyň aýratyn hökmany hukugydyr, we hiç bir öz gert-
me lere tabyn däldir” 10, diýip, ga raș syz we adyl ka zy ýet hukuk ba ra da aýdyň we ta kyk 

 8 Ser. Șertnamalaryň kanunlary ba ra da ky Wena Konwensiýasy, 1-nji madda, we Döw let leriň we halk
ara guramalaryň arasynda ýada halkara guramalaryň arasyndaky șertnamalaryň kanunlary ba ra da ky W e na 
Konwensiýasy, 2-nji madda.
 9 Șertnamalaryň kanunlary ba ra da ky Wena Konwensiýasy, 26-njy we 27-nji maddalar.
 10 263/1987 belgili Habar, M. Gonzalez del Río Peru garșy (1992-nji ýylyň 26-njy ok týab ryn da ka bul 
edi len pikirler, BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/C/46/D/263/1987 (Ýurispridensiýa), 5.2 pa ra graf.
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bel le ýär. Komitet goșmaça șeýle belleýär: uruș ýada adatdan dașary ýag daý yň bo lan 
wagtyn da “diňe ka zy ýet adamyň ișine seredip, jenaýat etmiși üçin hökum çy ka ryp 
we jo gap kär çilige çekip biler” 11. Bu hukuk adaty ýada ýörite ýagdaýlara ga ra maz dan, 
ähli ha lat lara we ähli ka zy ýetlere, ýagny adaty we ýörite ka zy ýetlere hem, de giș li dir.

Șuna meňzeșlikde, Ähli migrant ișçileriň we olaryň mașgala agzalarynyň hu kuk
lary nyň go ral magy ba ra da ky halkara Konwensiýasynyň 18(1)  maddasyna laý yk-
lyk da, “[m]ig rant iș gär ler we olaryň mașgala agzalary [...] kanuna laýyk bellenen 
tertipde iș leri ne do ly ygty ýar ly, garașsyz, adyl we jemagatda açyk seredilmegine 
hukugy bar dyr”.

Sebit derejesinde bolsa, Adam hukuklary baradaky Amerikan Konwensiýasynyň 
8(1)  mad da sy șeýle belleýär: “her bir adam, belli bir jenaýatda günäkärlenen 
halatynda, ýada adamyň raýatlyk, zähmet, maliýe ýada beýleki hu kuk laryny we 
borçlaryny dikeltmek mak sady bilen, degișli kepillikleri bo lan hem-de tiz wagtyň 
içinde, öňünden kanun ta rapyn dan bellenilen, doly ygtyýarly, garașsyz, adyl we 
jemagata açyk tertipde ișine se re dil megi ne hukuklydyr”.

Bașga sözler we meňzeș terminler bilen aýdanymyzda, Adamyň we halklaryň hu kuk
lary ba ra da ky Afrikan Hartiýasynyň 7(1) maddasyna laýyklykda, “her adam öz işi niň 
der ňew len megi ne hukugy bar” we bu hukuk “doly ygtyýarly ka zy ýet ýada tribunal ta-
rapyn dan günäkärligi subut edilýänçä günäsiz hasaplanmak” we “göw ne jaý wag tyň 
için de doly ygtyýarly, garașsyz we adyl ka zy ýet ýa-da tribunal ta rapyn dan se re dil megi-
ne hukugy” öz içine alýandyr. Bu madda Hartiýanyň 26-njy mad da syn da bel leni len 
be ýan na ma sy bilen bilelikde okalmalydyr, ýagny agza döwletler “ka zy ýet leriň ga raș-
syz lygy ny doly derejede upjün etmäge borçludyr”. Adamyň we halklaryň hu kuk lary 
ba ra da ky Afrikan hartiýasy “raýatlara iň pes derejede gorag” bilen üpjün ed ýan digi 
se bäp li, 7-nji maddasynyň “üýtgedilmesiz diýlip hasaplanylmalydyr” 12, diýip bel le ýär.

Adam hu kuk lary ba ra da ky Ýew ro panyň Konwensiýasynyň 6(1)  maddasy: “her bir 
adamyň ra ýat lyk hu kuk laryny we borçlaryny dikeltmek üçin ýada belli bir jenaýatda 
gü nä le mä ni kesgitlenmek üçin, ähli adamlar delilli wagtyň içinde kanun tarapyndan 
bel le ni len doly ygtyýarly, garașsyz, adyl ka zy ýet tarapyndan we jemagat üçin açyk 
ter tip de ișine seredilmegine hukuklydyr”, diýip ýörite kesgitleýär.

Adyl ka zy ýet tarapyndan ișe seredilmek hukugy halkara gumanitar kanunda hem bel-
le ni len dir. Ženewa konwensiýalarynyň Birinji Protokolynyň 75(4) mad da syn da șeý le 
bel le ýär: “ýüz görmez we adaty tertipde, umumy ka zy ýet önüm çi ligi niň düz gün leri ni 
ber jaý et mek bilen düzülen ka zy ýet tarapyndan höküm çykarylan ha lat laryn dan da-
șa ry, ýa rag ly söweș ýagdaýynda jenaýat etmișde günäkärligi subut edi len adama hiç 
bir hö küm çykarylyp we hiç jeza ýerine ýetirilip bilinmez” 13.

 11 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitet, 29 belgili Umumy Düșündiriș — Adatdan dașary hadysalar 
(4-nji madda), CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 11, 2001-nji ýylyň 31-nji awgusty, 16-njy pa ra graf.
 12 Adamyň we halklaryň hu kuk lary ba ra da ky Afrikan Komissiýasy, Raýat azatlyklar guramasy, Ýu ri
diki goragyň merkezi, Ýuridiki gorag we kömek ba ra da ky taslama Nigeriýa garșy, 218/98 belgili Habar, 29-njy 
no bat daky Sessiýasynda kabul edilen çözgüt, 2001-nji ýylyň 23-nji  aprel – 7-nji maý arasy, 7-nji  pa ra graf.
 13 Bu Ýörelgeler așakdykary içine alýar, ýagny: “(a) düzgünler boý un ça günäkärlenýän adam, oňa 
gar șy yglan edilýän jenaýatyň aýratynlyklary ba ra da habarly edilmeli we suddan öň we do wamyn da ähli 
hu kuk lary we goranmak serișdeleri bilen üpjün edilmelidir; (b) hiç bir kiși șahsy jenaýat jo gap kär çi lik den 
da șa ry, je na ýat üçin ýyl kesilip bilinmez; [...]; (d) her bir kișiň jenaýat üçin günäkärligi kanun boý un ça su but 
edil ýän çä gün ä siz ha sap lanyl ýar, we (e) jenaýatda günäkärleýän her bir kișiniň öz gatnașmagynda ișine se-
re dil mek hu kugy bar dyr”. 
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Deklaratiw (düșündiriji) düzgunnamalar

Deklaratiw düzgünnamalaryň hökmany hukuky jogapkärçilik häsiýeti ýokdur, emma 
olar adam hu kuk lary ba ra da ky birnäçe mowzuklaryň giňden tanalýan stan dart lary ny 
kes git leýär ler. Umuman, bu düzgünnamalar, ylaýtada, Birleșen Milletler Gu ra ma sy-
nyň çä gin de kabul edilenler, halkara kanuny hem içine alýandyr.

Bu düzgünnamalaryň köpüsi șertnamalarda we, kä halatlarda, umumy halkara ka-
nun da bellenilen kadalary hem içine alýarlar. Meselem, Aklawçylaryň orny boýunça 
BMGnyň esasy Ýörelgeleriniň 1-nji Ýörelgesi (ýu ri dik wekilçiligi ba ra da ky hu kuk boý-
un ça) RSHHP-nyň 14-nji mad da sy nyň 3(d) pa ra grafynda belenen hukugy gaýtalaýar.

Deklaratiw düzgünnamalaryň birnäçesi garașsyz we adyl ka zy ýet tarapyndan ișe se-
re dil mek hukugy ba ra da maddalary içine alýarlar. 1948-nji  ýylda BMG-nyň Baș As-
samb le ýa syn da kabul edilen Adam hu kuk lary ba ra da ky ählumumy Jar na ma sy “Her 
bir adam, ka zy ýetde oňa garșy jenaýat günäsi, ýada onuň hu kuk lary we borç lary 
kes git le nen de, onuň ișine, jemagat üçin açyk, kanuna laýyk bellenen tertipde dü-
zü len, do ly ygty ýar ly, garașsyz we adyl ka zy ýet tarapyndan seredilmegine hu kuk ly-
dyr”. Adam hu kuk lary hemde terrorizme garșy göreș ba ra da ky Ýew ro pa Geňeșiniň 
Mi nistr ler Ko mi te ti niň Düzgünleriniň IX ýörelgesiniň 14 belleýșine görä, “[t]er ror çy lyk 
he re ket ler de günäkärlenen adam [...] kanun tarapyndan bellenilen, adyl we garaș syz 
ka zy ýet ta rapyn dan ișine seredilmegine [...] hukuklydyr”, diýip nygtaýar. Ýew ro pa Bi
le le şigi niň esasy hu kuk laryň Hartiýasynyň 47-nji maddasy şeýle nygtap geçýär: “Her 
bir adamyň kanun tarapyndan bellenilen adyl we ýüz görmez ka zy ýet ta rapyn dan öz 
işine se re dil megi ne hukugy bardyr”. Adam hukuklary we borçlary baradaky Ame ri
kan Jarnamasynyň XXVI maddasy “[...]  Jenaýat etmișde günäkärlenen her bir adam 
he re ket edýän kanunlara layyklykda öňünden bellenilen ka zy ýetler tarapyndan ișine 
se re dil me gi ne [...] hukuklydyr”.

Garașsyz we adyl ka zy ýet tarapyndan ișine adalatly seredilmek ba ra da ky hu kuk 
diňe halk ara șertnamalarda bellenilmän, ol umumy halkara ka nunyň hem bir bö
legi dir. Șo nuň üçin bu șertnamalara goșulmadyk ýada olary tassyklamadyk döw
let ler șondada bu hukugy berjaý et me li we öz ka zy ýet ulgamlaryna degișli öz
gert me leri gi riz me li dir ler.

“Adaty kazy” barada ýörelge

“Adaty kazy” (juez natural) ýörelgesi adyl ka zy ýet ba ra da ky hukugynyň esas lan dy ry jy 
kepillendirijisidir. Bu ýörelge bilen laýyklykda her bir adamyň ișine diňe adaty, öňün-
den bellenilen, doly ygtyýarly tribunal ýada kazy tarapyndan seredilmelidir we ondan 
dașary edaralaryň we guramalaryň ișe seretmäge ygtyýarlyklary ýokdur. Bu ýörel-
gäniň netijesinde ähli adatdan dașary, ýörite belli bir ýagdaýa gabatlap gurnalýan, 
no bat dan dașary, ex post facto we ýörite ka zy ýetler gadagandyr. Emma bu gadagan 
et mek lik ýöriteleșdirilen ygtyýarlyk (ýurisdiksiýa) meselesi bilen çalșyrylmaly däldir. 

“Adaty kazy” ba ra da ky ýörelge kanunyň we ka zy ýetleriň öňünde Iki taraplaýyn deň lik 

 14 2002-nji ýylyň 11-nji iýulynda Ýew ro pa Geňeșiniň ministrler orunbasarlarynyň 804-nji Ses si ýa syn-
da kabul edilen Adam hu kuk lary hemde terrorizme garșy göreș ba ra da ky Ýew ro pa Geňeșiniň Ministrler Ko
mi teti niň Düzgünleri.
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ýö rel ge si ne esaslanýar, we bu, öz gezeginde, kanunlaryň adam hu kuk laryny kem-
sit me li däl di gi ni ýada kazylar tarapyndan hu kuk lary kemsidýän usulda ulanmaly 
däl digi ni aňladýandyr. Muňa garamazdan, Adamlaryň hu kuk lary ba ra da ky Ko mi tetiň 
bel leý și ne görä, “[k]anunyň öňünde deň bolmak hukugy hem-de hiç hili kem sit me siz 
ka nun tarapyndan deň gorag bilen üpjün edilmek hukugy, adamlara ýüz len mek de 
we gat naș mak da her bir tapawutlylyk kemsidiji diýlip hasaplanylýan däldir” 15. Emma, 
Ko mi tetiň birnäçe gezek gaýtalap düșündirișine görä, bu tapawutlylyk diňe de lil li we 
ob ýek tiw talaplara esaslanan halatlarynda ýerlikli diýlip hasaplanylýandyr 16.

Adam hu kuk lary ba ra da ky komissiýasy öz kararnamalarynyň birnäçesinde “adaty 
kazy“ ba ra da ky ýörelgesini gaýtalap nygtaýar. Meselem, 1989/32 bel gi li Ka rar nama da, 
Komissiýa Singhwi Jarnamasy at bilen tanalýan, Kazyýetiň garașsyzlygy ba ra da ky ähl
umu my Jarnamasynyň Taslamasynda 17 bellenen ýörelgelerini göz öňünde tut mak lygy 
döw let lere maslahat berýär. Jarnamanyň 5-nji maddasynda șeýle aý dyl ýar: “(b) Kazy-
ýete berlen degișli ygtyýarlyklarynyň ornuny tutmak maksady bilen hiç hili ýörite 
(ad hoc) belli bir ýagdaýa gabatlap gurnalýan ka zy ýet edaralary dö re dil me li däl dir; 
(c) Her bir adam, ișine delilli wagtyň içinde, hem-de bikanun se bäplere görä gi jik diril-
män, adaty ka zy ýet ýada ka zy ýet tribunaly tarapyndan seredilmegine hem-de ka nuna 
laýyk bellenilen tertipde, täzeden seredilmegine hukuklydyr; [...] (e) Șular ýaly adat dan 
dașary ýagdaýlarda döwlet her bir jenaýatçylykda günäkärlenen ra ýat laryň iș leri ne adaty 
raýat ka zy ýetler tarapyndan seredilmegine çalyșmalydyr”. Ýene-de “ka zy ýet ulgamynyň 
dogruçyllygy we para almazlygy” ba ra da ky iki ka rar nama lary bel läp geçmelidir, ýagny 

“her bir adamyň ișine, kanun tarapyndan bellenen ter tip de, adaty ka zy ýet ýada ka zy-
ýet tribunaly tarapyndan seredilmegine hukugy bardyr hem-de adaty ka zy ýetlere ýada 
ka zy ýet tribunallara berlen, degișli yg ty ýar lyk lary nyň ýeri ne ça lyș mak mak sady bilen 
agzalan düzgünleri berjaý etmeýän ka zy ýet ler dö re dil me li däldir” 18 Komissiýa gaýtalap 
nygtaýar.

 Ýöriteleșdirilen kazyetleriň ýada ygtyýarlyklaryň ulanylmagy giňden ýaý ran dyr 
hem-de se re dil ýän me se le leriň aý ratyn lygy bi len șert len di ril ýän dir. Me se lem, 
ýö ri te leș di rilen yg ty ýar lyk lar köp hu kuk ul gam laryn da zäh met, ad mi nis tra tiw, 
maș ga la we tä jir çi lik me se le ler bi len iș le mek üçin ula nyl ýan dyr. Goș ma ça 
hem, ýö ri te leș di ri len yg ty ýar lyk lar je na ýat çy lyk iș ler de adat dan da șa ry ýag-
daý larda, bel li bir ýer de asly oturym ly ilat to par lary ýa da kämil lik ýașy na ýet-
me dik ýaș lar ýa ly, bel li bir ta rap lar üçin, halk ara ka nuna laý yk lyk da ula ny l ýar 
hem-de se re dil ýän je na ýat sel je riş iş leri alnyp baryl ýan adaml aryň aý ra tyn-
lyk lary bi len șert len di ril ýär.

 15 172/1984 belgili Habar, S. W. M. Brooks Niderland Patyșalygyna garșy, (1987-nji ýylyň 9-njy ap relin-
de ka bul edi len aňlamalar), BMG-nyň res mi na ma sy, Supp. 40 (A/42/40) at 139, VIII.B goșulma, 13-nji pa ra-
graf. Ser. hem-de, geýlekileriň arasynda: 182/1984 belgili Habar, ZwaandeVries Niderland Patyșalygyna gar
șy, (1987-nji ýylyň 9-njy aprelinde kabul edilen aňlamalar), BMG-nyň res mi na ma sy, Supp. No. 40 (A/42/40) 
at 160, VIII.B go șul ma; 196/1985 belgili Habar, Ibrahima Gueye we beýlekiler Fransiýa garșy (1989-njy ýylyň 
3-nji aprelinde ka bul edilen aňlamalar), BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/C/35/D/196/1985; we 516/1992 bel gi li 
Ha bar, Alina Si mu nek Çehiýa Respublikasyna garșy (1996-njy ýylyň 19-njy iýulynda kabul edi len aň la ma lar, 
BMG-nyň res mi na ma  sy CCPR/C/54/D/516/1992.
 16 Șol ýerde.
 17 Singhwi Jarnamasy Kazyýetiň garașsyzlygy ba ra da ky Birleșen Milletler Guramasynyň Esasy Ýö rel-
ge leri ne esas bolup durdy.
 18 2002-nji ýylyň 22-nji aprelindäki 2002/37 belgili we 2003-nji ýylyň 23-nji aprelindäki 2003/39 
belgili Ka rar na ma lar ynyň 2-nji kararnama pa ra grafy.
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Adam hu kuk lary ba ra da ky komiteti tarapyndan “adaty kazy” ýörelge ba ra da tä sir li 
de re je de hukuk ylmy ösdürilen däldir. Emma, Komitet “adatdan dașary” ýada ýöri-
te ka zy ýet meselelerine belli bir derejede seredip çykdy. Adatça, ýörite ka zy ýet leriň 

“Paktyň 14(1) maddasyna aslyýetinde deň gelmeýänligini” bellemeýär.

 1984-nji  ýylda kabul edilen, 13nji Umumy Düșündirișinde Adam hu kuk lary 
ba ra da ky Ko mi teti șeýle belleýär: “14-nji maddasynyň düzgünleri ähli adaty 
ýada ýöri te leș di rilen ka zy ýetlere we tribunallara, șol maddanyň çäk lerin de 
de giș li dir. Ko mi tet köp ýurtlarda raýatlaryň ișine seredýän harby we ýöri te ka-
zy ýet leriň bar lygy ny belläp geçýär. Bu ýagdaý deň hukukly, adyl we ga raș syz 
ada latyň berjaý edilmekligine howp döretmegi mümkindir. Köplenç bular ýaly 
ka zy ýet leriň döredilmegi adalatyň adaty düzgünlerine gabat gel me ýän, adat-
dan da șa ry düzgünleri berjaý etmeklik bilen baglydyr. Pakt bu ka zy ýet leriň 
to par lary ny gadagan etmese-de, ol raýatlaryň ișine bu ka zy ýet de se re dil megi 
örän seý rek ýagdaýda bolmalydygyny hem-de 14-nji mad da da bel le nen ke pil-
lik ler do ly möçberde berjaý edilmegine șert dö re dil megi ni anyk dü șün dir ýär. 
[...] Eger döw le tler, ýurt derejesinde adatdan dașary ýag daý dö rän wag tyn da 
4-nji mad da da aýdylșy ýaly, 14-nji mad da da talap edil ýän adaty düz gün leri 
ýa tyr mak lygy karar etseler, olar bu adatdan dașary ýag daý yň ta laby nyň çä-
gin den çyk maly däldir hem-de 14-nji maddanyň 1-nji pa ra grafyn da bel le nen 
șert leri ni göz öňün de tutumalydyr” 19.

Soňky ýyllarda Komitet birnäçe gezek gaýtalap, ýörite ka zy ýetleriň ulan mak lygy ba ra-
da öz aladasyny beýan etdi 20 we birnäçe halatlarda bu ka zy ýetleriň ýa ty ryl magy ny 21 
mas la hat berdi. Komitet birnäçe ýörite ka zy ýetleriň ýatyrylmagy, Raýat we sy ýa sy hu
kuk lar ba ra da ky halkara Paktynyň 22 mil li derejesinde ýerine ýe ti ril megin de ka na gat-
lanar ly goşant goșýandygyny belledi.

 Komitet Nigeriýa “ýörite tribunallaryň döredilmegini düzgünleșdirýän, ýa da 
adaty konstitusiýa tarapyndan kepillendirilýän esasy hu kuk lary ýa tyr ýan, 
ýada adaty ka zy ýetleriň ygtyýarlyklaryny ýatyrýan ähli kararlaryň ýa ty ryl-
magy ny” 23 maslahat berdi.

 19 Adam hu kuk lary baradaky komitet, 13nji Umumy Düșüňdiriș: Kazyýetleriň we tribunallaryň öňün-
de deň lik hem-de kanuna laýyklykda ygtyýarly, garașsyz we ýüz görmeýän ka zy ýet tarapyndan ișe adyl we 
jem gy ýetiň gatnașmagyna açyk seredilmegi (Paktyň 14-nji maddasy), 4-nji pa ra graf, BMG-nyň res mi na ma -
sy HR1/GEN/1/Rev. 3, s. 17.
 20 328/1988 belgili Habar, Roberto Zelaya Blanco Nikaragua garșy (1994-nji ýylyň 20-nji iýulynda 
kabul edi len aň la ma lar), BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/C/51/D/328/1988. Ser. hem: Adam hu kuk lary ba ra
da ky Ko mi teti niň Nigeriýa boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi na ma  lary CCPR/C/79/Add. 65, we 
CCPR/C/79/Add. 64; Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Morokko boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň 
res mi na ma  sy A/47/40, 48–79 pa ra graflar, we CCPR/C/79/Add. 113, 18-nji pa ra graf; Adam hu kuk lary ba ra
da ky Ko mi teti niň Fran si ýa boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/C/79/Add. 80, 23-nji 
pa ra graf; Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Yrak boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi na ma  sy 
CCPR/C/79/Add. 84, 15-nji pa ra graf; we Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Müsür boý un ça ta mam laý jy 
syn lary, BMG-nyň res mi na ma  sy A/48/40, 706-njy pa ra graf.
 21 Ser. mysal üçin: Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Gabon boý un ça ta mam laý jy synlary, 
BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/CO/70/GAB, 11-nji pa ra graf.
 22 Ser. mysal üçin: Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Gwineýa boý un ça ta mam laý jy synlary, 
BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/C/79/Add. 20, 3-nji pa ra graf, we Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Sene
gal boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/C/79/Add. 10, 3-nji pa ra graf.
 23 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Nigeriýa boý un ça ilkinji ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res-
mi na ma  sy CCPR/C/79/Add. 64, 11-nji pa ra graf.
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 Nikaragua garşy alnyp barylýan işde ba ra da Komitet şeýle kesgitledi: “Tri-
bu na les Especiales de Justicia [ýörite, belli bir ýagdaýa gabatlap dö re dilen, 
tri bu nal lar] tarapyndan ka zy ýet ișlere seredilmegi Paktyň 14-nji mad da syn da 
bel lenilen adyl ka zy ýet ba ra da ky hukugynyň kepilligini berjaý et me di” 24 di ýip 
bel le di.

 Komitet adyl ka zy ýet ba ra da ky hukugynyň bozulandygyny kesgitledi, ýag-
ny günäkärlenen adamyň iși ne ka zy ýet de se re di lip, oňa bi rin ji tap gyr da 
hö küm çy ka ryl dy; ar za boý un ça ișe șah sy syz ka zy lar dan dü zü len ka zy ýet-
de tä ze den se re di len tap gy ryn da bol sa, de giș li jem gy ýetiň gat naș magy 
hem-de gap ma-gar șy lyk ly önüm çi lik bi len üp jün edil me di, gü nä kär le nen 
adamyň özüne ýa da we kili ne gat naș mak, öz bäh bi di ni go ra mak, hem-de 
günä șa ýat lary na sorag ber mek müm kin çi ligi niň 25 be ril me digi ni, Ko mi tet 
be ýan etdi.

 Peru döwletine degișli șuňa meňzeș halatynda, Komitet așakdaky ýag daýy 
ýüze çykardy, ýagny bir çolalykda ýerleșen tussag ýerde ișe se re di len de, 

“șah sy syz ka zy lar dan” düzülen ka zy ýet önümçiligi aslyýetinde jem gy ýetiň 
gat naș maz lygy na esaslanýardy. Bu ýagdaýda günälenýänler öz iș leri ne se-
red ýän ka zy lary tanamaýardylar we olara ak law çylyk goragyna taý ýar lan mak 
we ak law çy lar bilen aragatnașygy saklamak üçin bikanun päs gel çi lik ler dö-
re dil di. Mun dan bașga-da, bu düzgün adyl ka zy ýetiň düýpli talabyny ke pil-
len dir megi ba șar ma dy, ýagny  [...]: ka zy ýet hökmany suratda garașsyz we 
ýüz gör me ýän bol ma ly dyr we bu talaplar anyk, aýan gorünmelidir. “Șahsysyz 
ka zy lar” sel je riş düz günin de kazylaryň garașsyzlygy ýada adyllygy ke pil len-
di ril me ýär, se bäbi ka zy ýet ýörite belli bir ýagdaýa gabatlap gur nal ýar we 
onuň dü zümi ne ýa rag güýç ler de gulluk edýän agzalar girýär 26, diýip bel läp 
geçdi.

Ýörite tribunallar Raýat we syýasy hukuklar baradaky halkara Paktynyň 14-nji mad-
da sy nyň ta lap lary ny berjaý etmekligi hökmandyr diýip, Adam hu kuk lary ba ra da ky 
Ko mi tet aý ratyn belläp geçdi. Muňa garamazdan, Komitet “köplenç bu ka zy ýetleri 
dö re dil megi niň mak sady, adalatyň adaty talaplaryny berjaý etmän, adatdan dașary 
düz gün leri ulan mak dan yba rat dyr” 27 diýip nygtady.

Adam hu kuk lary ba ra da ky Ýew ro panyň Kazyýeti hem-de Adam hu kuk lary ba ra da ky 
Ýew ro panyň Komissiýasy, olaryň “adaty kazylar” ýörelgesine ýörite sal gy lan ma dyk-
lary na garamazdan, kanuny tertipde düzülen tribunal tarapyndan ișe seretmek ba ra-
da karar çykardylar.

 Zand Awstriýa garșy atly iș ba ra da ky hasabatynda, [Adam hu kuk lary ba ra-
da ky halk ara Kon wen si ýa sy nyň] 6(1) maddasyna laýyklykda, tribunallaryň 

 24 328/1988 belgili Habar, Roberto Zelaya Blanco Nikaragua garșy, resm. salg., 10.4 pa ra graf.
 25 1298/2004 belgili Habar, Manuel Francisco Becerra Barney Kolombiýa garșy (2006-njy ýylyň 11-nji 
iýulyn da kabul edilen aňlamalar), BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/C/87/D/1298/2004, 7.2 pa ra graf.
 26 577/1994 belgili Habar, Víktor Alfredo Polay Campos Peru garșy (1997-nji ýylyň 6-njy noýabryn da 
ka bul edi len aňlamalar), BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/C/61/D/577/1994, 8.8 pa ra graf. Ser. hem: 1126/2002 
bel gi li Habar, Marlem Carranza Alegre Peru garșy (2005-nji ýylyň 28-nji oktýabrynda kabul edilen aň la ma-
lar), BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/C/85/D/1126/2002, 7.5 pa ra graf.
 27 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitet, 29njy Umumy Düșündiriș — Adatdan dașary hadysalar (4-nji 
madda), resm. salg., 4-nji pa ra graf.
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ka nun ta rapyn dan dö re dil meligi ni talap edýän pa ra grafyň maksady, de mo-
kra tik jem gy ýet de ka zy ýetiň gurlușy parlamentiň kanuny bilen ka da laș dy-
ryl magy nyň ga zan magy ny hem-de ýerine ýetiriji häkimiýetiň ga ra magy na 
ta byn bol maz lyk dan yba rat dyr diýen garaýșyny Ýew ro pa Ko mis si ýa sy gol-
da dy. Emma, bu, ka zy ýet ul gamy nyň gurnalmagyna degișli yg ty ýar lygyň ge-
çi ril megi as ly ýetin de ýer lik siz diýmegi aňladýan däldir. 6(1) mad da boý un-
ça, eger ka zy ýet ul ga my nyň azyn dan umumy çäkleri bellenilen bolsa, bu 
ugur da her bir me se läni res mi kanun arkaly kadalașdyrmagyny ka nun çy lyk-
dan ta lap et me ýär 28.

Adam hu kuk lary ba ra da ky Amerikanyň döwletara Komissiýasy hem “adaty kazy” 
ýö rel ge si ne sal gy lan ýar. Komissiýanyň garaýșy öz agza döwletlerine 1997-nji ýylda 
umu my mas la hat laryn da anyk jemlenendir, ýagny “Ýurisdiksiýa me se le lerin de Ko-
mis si ýa agza döw let leri ne olaryň raýatlaryň ișleri hökmany suratda adaty kanun we 
ada lat boý un ça hem-de öz adaty kazylar tarapyndan seredilmelidir” 29.

Harby tribunallar

Harby jenaýat tribunallaryň barlygy adyl ka zy ýet ba ra da ky hukugyna degișli düýp li 
me se le leri ýüze çykarýar. Birnäçe halatlarda Adam hu kuk lary ba ra da ky Komiteti ýurt-
lara jemleýji duýduruşlaryny berende, raýatlaryň ișleri harby tribunallaryň üsti bilen 
däl de, ýagny raýatlyk ka zy ýetler tarapyndan seredilmegini üpjün edýän, ka nun çy lyk 
kodi fi sir leme düzgüne salynmalydyr 30 diýip maslahat berdi.

 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komiteti “Liwanda harby tribunallaryň giň ýü ris-
dik si ýa sy barada, esasan-da, olaryň düzgün-nyzam meselelerinden dașary 
hem he re ket edýändigi barada, we raýatlar üçin hem ulanylýandygy” ba ra-
da alada sy ny bildirdi. “[Șunuň bilen birlikde], Komitet harby tribunallaryň 
ulan ýan düz gün leri barada, hem-de adaty ka zy ýet ler tarapyndan harby ka-

 28 1978-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda berlen hasabat, Primncv Zand Awstriýa garșy iș, 7360/76 bel gi li 
Ar za, 70-nji pa ra graf.
 29 Adam hu kuk lary ba ra da ky Amerikanyň döwletara Komissiýasynyň ýyl hasabaty — 1997, OAS res mi-
na ma  sy OEA/Ser.L/V/II.98, resm. 6, VII Düzgünnama, I Maslahat, 4-nji pa ra graf.
 30 Ser. mysal üçin, Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Peru boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň 
res mi na ma sy CCPR/C/79/Add. 67, 12-nji pa ra graf; Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Öz be gi stan boý un
ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/CO/71/UZB, 15-nji pa ra graf; Adam hu kuk lary ba ra da ky 
komitetiniň Siriýa Arab Respublikasy boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi na ma  sy CCPR/CO/71/SYR, 
17-nji pa ra graf; Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Kuweýt boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res-
mi na ma  sy CCPR/CO/69/KWT, 10-njy pa ra graf; Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Müsür boý un ça ta
mam laý jy syn lary, BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/C/79/Add.  23, 9-njy pa ra graf, BMG-nyň res mi na ma  sy 
CCPR/CO/76/EGY, 16-njy pa ra graf; Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Russiýa Federasyýasy boý un ça 
ta mam laý jy syn lary, BMG-nyň res mi na ma  sy CCPR/C/79/Add. 54, 25-nji pa ra graf; Adam hu kuk lary ba ra da ky 
Komitetiniň Slo wa ki ýa boý un ça ta mam laý jy syn lary, BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/C/79/Add. 79, 20-nji pa ra-
graf; Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Wenesuella boý un ça ta mam laý jy syn lary, BMG-nyň res mi na ma-
sy CCPR/C/79/Add. 3, 8-nji pa ra graf; Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Kamerun boý un ça ta mam laý jy 
syn lary, BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/C/79/Add. 116, 21-nji pa ra graf; Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň 
Alžir boý un ça ta mam laý jy syn lary, BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/C/79/Add. 1, 5-nji pa ra graf; Adam hu kuk
lary ba ra da ky Komitetiniň Pol șa boý un ça ta mam laý jy syn lary, BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/C/79/Add. 110, 
21-nji pa ra graf; we Adam hu kuk lary ba ra da ky Ko mi teti niň Çili boý un ça ta mam laý jy syn lary, BMG-nyň res mi-
na ma sy CCPR/C/79/Add. 104, 9-njy pa ra graf.
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zy ýet leriň düz gün leri ne we çykarylýan hökümlerine gözegçiligiň ýetmezçiligi 
barada, öz ala da sy ny bildirdi. Harby tribunallaryň ygtyýarlyklarynyň döwlet 
ta ra pyn dan hök many suratda barlanylmagyny, raýatlara degișli ähli ișleri we 
harby ag za laryň adam hu kuk laryny bozan halatlaryna degișli ähli ișleri boý-
un ça yg ty ýar lygy harby tribunaldan adaty ka zy ýete geçirilmegini” 31, [Komitet 
maslahat ber di].

 Peru degișli ýagdaý barada, raýatlaryň ișlerine harby ka zy ýet tarapyndan se-
re dil megi RSHHP-nyň 14-nji maddasy bilen ga bat gelmeýändigini, “we bu 
bolsa adyl ýüz görmeýän we ga raş syz  ka zy ýet işi ni ýerine ýetirmegine garşy 
gelýändigini” 32 Komitet nygtady.

 Täjigistana degișli ýagdaýda, “harby tribunallaryň harby we raýat adamlara 
de giș li jenaýat ișleri derňemäge ygtyýarlygynyň barlygyny” ýüze çykarandan 
soň, Ko mi tet “harby tribunallaryň ygtyýarlygy diňe harby adamlara çäk len di-
ril megi ni, bu tejribäni gadagan etmekligi, hem-de” 33 Je na ýat çylyk Pro ses su al 
Ko dek si ne düzedișleri salmaklygy maslahat berdi.

Kazylaryň we ak law çylaryň garașsyzlygyny nazarda tutup, Ýörite Dokladçy șeýle bel-
le di: “Halkara kanuny raýat adamlaryň ișlerini derňemäge harby tribunallaryň ula nyl-
magy ba ra da, hem-de bu tejribäni düýpli çäklendirmek, ýada düýbünden ga da gan 
et mek ba ra da ylalașygyň üstünde ișleýändigini” 34 nygtady.

Harby tribunallaryň ulanylmagy ýene-de bir meseläni ýüze çykarýar, ýagny olaryň ýu-
ris dik si ýa sy nyň çäk leri ratione materiae (“ratione materiae” im mu ni teti) we, ylaý ta-
da, bu me se le tri bu nal laryň se re dip bil jek je na ýat çy lyk laryň te bi ga ty bi len bag ly dyr. 
Adam hu kuk lary ba ra da ky komitet we Gynamaklyga garșy komiteti bilen bilelikde, 
bir näçe ýurt lar da, harby tribunallara giň ýürisdiksiýasyny berilýändigine, we ýaragly 
güýç leriň agzalarynyň adam hu kuk laryny bozýan halatlaryna salgylandy, hem-de bu 
ber len șeýle ýurisdiksiýasy diňe harby jenaýatlara çäklendirilmekligini, we adam hu-
kuk lary ny doly berjaý edilmegini maslahat berdi.

 1992-nji ýylda, Adam hukukllary ba ra da ky Komitet Wenesuella, “Paktda ke-
pil len di rilen hu kuk laryny bozan ýaragly güýçleriň ýada polisiýanyň ähli ag za-
lary ny raýatlyk ka zy ýetler tarapyndan sud edilmegi we jeza berilmegi ba ra da 
çäre görmekligi” 35 maslahat berdi.

 31 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Liwan boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi na ma sy 
CCPR/C/79/Add. 78, 14-nji pa ra graf.
 32 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Peru boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi na ma sy 
CCPR/CO/70/PER, 11-nji pa ra graf.
 33 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Täjigistan boý un ça ta mam laý jy syn lary, BMG-nyň res mi na-
ma sy CCPR/CO/84/TJK, 18-nji pa ra graf. Ser. hem: Adam hu kuk lary ba ra da ky komitetiniň Serbiýa boý un ça 
ta mam laý jy syn lary, BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/CO/81/SEMO, 20-nji pa ra graf, haçanda Komitet “ra ýat-
laryň döw let syr lary ny aç mak lyga meň zeș je na ýat lar üçin har by tri bu nal ta rapyn dan sud edil megi” ba ra da 
öž ala da sy ny bil dir di we Ser bi ýa “ra ýat lary har by tri bu nal ta rapyn dan sud edil mez l ige ça lyș ma ly dyr” diýip 
nyg ta dy. Ser. hem-de: Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Ekwatorial Gwineýa boý un ça ta mam laý jy syn
lary, BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/CO/79/GNQ, 7-nji pa ra graf.
 34 Kazylaryň we Ak law çylaryň garașsyzlygy ba ra da ky Ýörite Dokladçynyň Peru missiýasy boý un ça Ha
sa baty, BMG-nyň E/CN.4/1998/39/Add. 1 res mi na ma sy, 78-nji pa ra graf.
 35 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Wenesuela boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi na-
ma sy CCPR/C/79/Add. 13, 10-njy pa ra graf.
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 Braziliýa halatynda Komitet “adamyň hu kuk laryny bozanlygy üçin harby po li-
si ýa nyň ișgärlerini tribunal etmek tejribesi barada” öz aladasyny bil dir di we 

“bu ýag daý lara seretmek ýurisdiksiýasy raýatlyk ka zy ýetlere ge çi ril me digi ba-
ra da” 36 gynanç bildirdi.

 1992-nji ýylda Kolumbiýanyň tabșyran hasabatyny seljerilende, Komitet “po li-
si ýa nyň, howpsyzlyk we harby ișgärleriň temmisizlik aýratyn ýagdaýy ba ra da” 
ala da sy ny bil dir di. “Șonuň bilen birlikde berlen hökümini bi ka nun ulan ýan we 
ra ýat laryň hu kuk laryny bozýan ýaragly güýçleriniň ähli ag za lary ny sud edip je-
za ber mek ligi kepillendirmekde geçirilen çäreleriň ýe ter lik li däl digi ni gör kez di. 
Ha rby sudlar harby ișgärleriniň özleri bu hu kuk lary bozan ha lat laryn da ra ýat-
laryň hu kuk laryny goramak üçin ýerlikli däl ha sap la nyl ýar lar” 37 diýip bel ledi.

 Gwatemala kongresine tabşyrylan harby ýurisdiksiýa ba ra da ky kanunyň tas-
la ma syn da, harby ișgärleri adaty jenaýatlar üçin sud etmeklikde harby tri-
bu nal lara ýu ris dik si ýa sy nyň berlendigi ba ra da Gy na mak lyga gar șy Ko mi teti 
bu ka nunyň tas la ma sy na “harby sudlaryň ýurisdiksiýasyny harby iș gär leri-
niň diňe har by häsiýetli jenaýatlara çäklendirmek maksady bilen” 38 diýen 
düzedi șiň gi rizil megi ni maslahat berdi.

 2006-njy ýylda Adam hukuklary ba ra da ky komitet Kongo Demokratik Res-
pub li ka syn da “harby ka zy ýetleriň barlygynyň dowam etdirilmegi ba ra da 
hem-de bu ka zy ýetler de adyl ka zy ýet ba ra da ky hukugynyň ke pil len di ril megi-
niň ber jaý edil me ýän ligi” ba ra da öz aladasyny beýan etdi we ag za-döw lete 
adaty je na ýat lar üçin harby ka zy ýetleriň ulanylmagyny ýatyrmaly diýip mas-
la hat ber di 39.

 Gynamaklyga garșy Komitet öz agza döwletleriniň birine “adamyň hu kuk lary-
ny boz mak, ylaýta da, gynamak we sütem salmak, ynsana de giș li bol ma dyk 
ýada kem si di ji usulda alyp barmaklyk bilen baglanyșykly je na ýat lary, har by 
gul lu ga de giș li bolsa-da, olary raýat ka zy ýetlerinde se re dil mek lik bilen üp jün 
edil megi ni” 40 mas la hat berdi.

 36 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Braziliýa boý un ça ta mam laý jy synlary (1996), BMG-nyň res-
mi na ma sy CCPR/C/79/Add. 66, 315-nji pa ra graf. 2005-nji ýylda Komitet bu ýagdaý ba ra da öz aladasyny șu 
șert lere laý yk lyk da gaý ta lap bel ledi, ýagny: “[...] Adaty ka zy ýet leriň har by po li si ýa ta rapyn dan adam hu-
kuk lary nyň bo zul magy bi len bag ly, güýç leri ni bi ka nun ulan mak we adam öl dür mek üçin, hem-de halk ara 
adam öl dür mek bi len bag ly, ähli uly je na ýat çy lyk iș lere se ret mä ge ýu ris dik si ýa sy bol ma ly dyr”. Adam hu kuk
lary ba ra da ky ko mi te ti niň Bra zi li ýa boý un ça ta mam laý jy syn lary, BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/C/BRA/CO/2, 
9-njy pa ra graf.
 37 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Kolombiýa boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi-
na ma sy CCPR/C/79/Add. 2, 393-nji pa ra graf.
 38 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Gwatemala boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi na-
ma sy CAT/C/GTM/CO/4, 14-nji pa ra graf. Ser. hem-de: “Gwatemala — Adam hu kuk lary bilen deň gel me ýän 
har by adalatynyň kanunlarynyň taslamasy” KHK-nyň 2006-njy ýylyň 31-nji maýynda çykaran pres relizi, we 
is pan dilin de Kongresse tabșyrylan kanuny memorandumy.
 39 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Kongo Demokratik Respublikasy boý un ça ta mam laý jy syn
lary, BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/C/COD/CO/3, 21-nji pa ra graf.
 40 Gynamaga garșy Komitetiniň Meksika boý un ça netijeleri we maslahatlary, BMG-nyň res mi na ma sy 
CAT/C/MEX/CO/4, 14-nji pa ra graf. Ser. hem: Gynamaklyga garșy komitetiniň Peru boý un ça Netijeleri we Mas
la hat lary, BMG-nyň res mi na ma sy CAT/C/PER/CO/4, 16-njy pa ra graf: “Döwletiň borjy (a)  Döwlet agentleri 
ta rapyn dan edi len gynamak we ýaramaz seredilmek, hem-de adamlaryň zorluk bilen ýitirim edilmek ba-
ra da ky ähli ha sa bat laryň tiz wagtyň içinde, ýüz görmezlik bilen we doly derejede derňewiň geçirilmegini 
ke pil len dir me li dir. Bu derňew harby jenaýatçylyk ka zy ýetçilik ulgamy tarapyndan geçirilmeli däldir”.
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Birleșen Milletler Guramasynyň delilsiz tussag etmek ba ra da Iș topary harby tri bu-
nal lara degișli anyk düzgünleri beýan etdi, ýagny “harby adalatyň belli bir görnüși 
do wam etdirilen halatynda dört sany düzgün berjaý edilmedir diýip nygtady:

• Raýatlary sud etmek üçin harby ka zy ýet leriň hiç bir yg ty ýar lyk lary bolmaly 
däldir;

• Pidalary raýat bo lan halatynda harby ișgärleri sud etmek üçin harby ka zy ýet-
leriň hiç bir ygtyýarlyklary bolmaly däldir;

• Gozgalaň, öjükdirmek ýada demokratiki režime howp döredýän ýada howp 
müm kin çi ligi bo lan beýleki jenaýatlar üçin harby ișgärleri we ra ýat lary sud 
et mek üçin harby ka zy ýetleriň hiç bir ygtyýarlyklary bolmaly däldir;

• Her hili șertler bolsada, ölüm jezasyny çykarmak gadagan edilmelidir” 41.

Adam hu kuk lary ba ra da ky Ýew ro panyň Kazyýeti birnäçe halatlarda harby ka zy lary 
we tri bu nal lary boý un ça meselä degip geçdi. Kazyýetiň düzgünlerine görä, harby 
ka zy lar öz de giș li bo lan guramasynyň tebigaty sebäpli, garașsyz we adyl diýip kes-
git le ni lip bi lin mez.

 Findlay Birleșen Patyșalyga garșy ișinde Ýew ro panyň Kazyýeti șikaýatçy ta-
ra pyn dan harby meýdany ka zy ýeti garașsyz ýada adyl däldigini ýüze çy kar dy, 
se bäbi onuň agzalary öz derejeleri boý un ça ka zy ýete çagyryjy ser ker deri ne 
ta byn dygy ny we bu “tassyklaýjy serkerde” ka zy ýetiň çykaran hökümini üýt-
get mäge müm kin çiligi bo landygyny nygtady 42.

Umuman, Adamyň we halklaryň hu kuk lary ba ra da ky Afrikan Komissiýasy (AHHAK) 
“har by tri bu nal öz aslyetinde Hartiýada bellenilen hukuklara garșy gelmeýär we 
iși ga raș syz bol ma dyk ýada adyl bolmadyk usulda alyp barmaklygy aň lat ma ýar” 
diýen ýö rel ge si ni gol da ýar. Emma Komissiýa “harby tribunallar edil beýleki ka-
zy ýet ler ýaly iș leriň alnyp bar lyșy ny, adyllyk, açyklyk, adalatlylyk, garașsyzlyk we 
dog ry alnyp ba ryl mak ta lap lary boý un ça berjaý etmelidir” 43 diýip belläp geçdi. 
AHHAK bu ka zy ýet ler den so ral ma ly esasy sowaly olaryň her bir ka zy ýetden talap 
edil ýän ga raș syz lyk we adyl lyk talaplaryny berjaý edýändiklerini kesgitlemeli di-
ýip belledi 44.

“[H]arby ka zy ýetleriň maksady harby ișgärleriň eden jenaýatlarynda harby asly ýeti ni 
kes git le mek den we seredilmeginden ybaratdyr” diýip, AHHAK belleýär. “Bu we zi pä ni 
ýeri ne ýe ti ren de harby ka zy ýetler adyl ka zy ýet ba ra da ky düzgünlerini sy la ma ly dyr lar. 
Olaryň hiç bir ha lat lar da hiç haçan raýatlary sud etmek ýurisdiksiýasy bolmaly däl dir. 

 41 Delilzis tussag etmek boý un ça iș toparynyň Hasabaty, BMG-nyň res mi na ma sy E/CN.4/1999/63, 
80-nji pa ra graf.
 42 Findlay Birleșen Patyșalyga garșy, Adam hu kuk lary ba ra da ky Ýew ro panyň Kazyýetiniň 1997-nji 
ýylyň 25-nji fewralynda çykaran kararnamasy (AHÝK), seriýa 1997-I, 74–77 pa ra graflar. Incal Türkiýä garșy 
ișinde, döw let howp syz lyk ka zy ýetinde harby kazynyň bolmagy adyl ka zy ýetiň derwaýys șertleri bo-
lan ga raș syz lyk we ýüz gör mez lik ýörelgelerine garșy gelýändigini Kazyýet kesgitledi. Incal Türkiýä garșy, 
1996-njy ýylyň 9-njy iýunyn da AHÝK-nyň çykaran kararnamasy, seriýa 1998-IV, 67–73 pa ra graflar.
 43 2001-nji ýylyň maý aýynyň çözgüdi, 218/98 belgili Habar (Nigeriýa), 44-nji pa ra graf.
 44 Ser.: 2000-nji ýylyň çözgüdi, 223/98 belgili Habar (Sýerra Leone); 1997-nji ýylyň aprel aýy nyň çöz-
güdi, 39/90 belgili Habar (Kamerun); 1999-njy ýylyň noýabr aýynyň çözgüdi, 151/96 belgili Habar (Ni ge ri ýa); 
1999-njy ýylyň noýabr aýynyň çözgüdi, 206/97 belgili Habar (Nigeriýa); 1995-nji ýylyň çözgüdi, 60/91 bel gi li 
Ha bar (Ni ge ri ýa) 15-nji pa ra graf; we 1995-nji ýylyň çözgüdi, 87/93 belgili Habar (Nigeriýa).
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Șuňa meň zeș lik de, ýöriteleșdirilen tribunallar adaty ka zy ýetleriň ýu ris dik si ýa sy bo-
lan je na ýat lara seretmeli däldir” 45.

Nigeriýa ýagdaýynda bolsa Afrikan Komissiýasy “Raýatlaryň Tol gun ma lary ba ra da ky 
kanuna” laýyklykda düzülen ýörite harby tribunallar tarapyndan bir nä çe ra ýat laryň 
iș leri ne sud edilșine we çykarylan hökümlere seredip çykdy. Bu tri bu nal laryň ag za-
lary ýeri ne ýetiriji häkimiýet tarapyndan bellenildi. Höküm çykarylan adam lara bol sa 
ișe tä ze den seretmeklik ba ra da șikaýat etmäge mümkinçilik berilmedi hem-de ber-
len hö küm leri tassyklaýjy edarasy ýaragly güýçleriň agzalaryndan ybarat Wagt laý yn 
Do lan dy ry jy Geňeși (WDG) boldy. Ișleri adaty ka zy ýetleriň ýu ris dik si ýa syn dan aý yr-
mak lyk, hem-de ýerine ýetiriji häkimiýet edarasyna geçirilmeklik, Afrikan Har ti ýa sy-
nyň șert lerin de talap edilýän adyllygyň berjaý edilmegini howp astynda goý dy diýip, 
AHHAK nyg ta dy. AHHAK-yň ýenede bir belläp geçen meselesi tassyklaýjy eda ra sy nyň, 
WDG garaș syz hem adyl däl bo landygy üçin onuň doly ygtyýarly gurama hök mün-
de tas syk laý jy edara bolup hasap edilmegi hem ähtibar däldigini belledi. Munuň 
esasyn da, ýöri te tribunallar we WDG geňeși garașsyz däl diýip, AHHAK nygtady we, 
ne ti je de, Afri kan Har ti ýa sy nyň 26-njy maddasynda bellenilen ka zy ýetleriň ga raș syz-
lygy ny ke pil len dir mek bor ju ny Nigeriýa berjaý etmedi diýip kesgitledi. Bu mesele 
boý un ça beý leki ta lap laryň arasynda adyl ka zy ýet ba ra da ky hukugyň bozulandygyny 
AHHAK be ýan etdi 46.

“Adaty kazy” ba ra da ky ýörelgelerini täzeden tassyklanyndan soň, Adam hu kuk lary 
ba ra da ky Amerikanyň döwletara Komissiýasy șeýle belledi, ýagny “[...] ra ýat lar Har-
by Tri bu nal lar tarapyndan sud edilmeli däldir. Harby adalatynyň diňe düzgün-nyzam 
aý ra tyn lygy bolup, diňe şol wagtyň özünde gulluk edýän Ýaragly Güýçleriň iș gär leri ni 
ed ýän gul luk lary na degișli uly bolmadyk günä ýada jenaýat iș edenleri üçin sud et-
mek üçin ulan ma ly dyr. Her hili ýagdaý bolsa-da bu ýörite ýurisdiksiýa adam zada gar-
șy we adamyň hu kuk lary ny bozmak bilen bagly jenaýatlar girmeli däldir” 47.

Terrorizm we Adam hu kuk lary ba ra da ky barlag ișinde Komissiýa “Amerikanyň döw-
let ara ul ga my nyň ka zy ýet tejribesi adaty ka zy ýetlere we ka zy ýet tribunallara de giș li 
ýu ris dik si ýa ny beý leki eda ra lara geçirýän, hem-de kanun tarapyndan bel le nen ter-
tip de ka da laș dy rylan ka nun çy lyk düzgünlerini berjaý etmeýän ýörite ka zy ýetleriň 
we tri bu nal laryň dö re dil megi ni bireýýam ýazgardy” diýip ýatladýar. “Munuň içine, 
ylaý ta da, adat dan da șa ry ýagdaýlar ýüze çykanda, howpsyzlyk bilen bagly je na ýat-
lary üçin ra ýat laryň ișine se red ýän ýörite belli bir ýagdaýa gabatlap gurnalýan, ýa da 

 45 Afrikada adyl ka zy ýet ba ra da ky Dakar okuw Maslahatynda kabul edilen, Afrikada adyl ka zy ýet ba
ra da ky Jarnama we Maslahatlar, 3-nji pa ra graf. Ser. hem: Afrika Bileleșiginiň Döwlet Baștutanlarynyň ýo ka-
ry de re je de geçirilen 2-nji Ýygnagynda Afrikanyň Komissiýasynyň iș hasabatynyň bölegi bolup kabul edi len, 
Af ri ka ýurt laryn da adyl ka zy ýet we kanunçylyk kömegine bo lan hukuk ba ra da ky Ýörelgeleriniň we Mas la hat
lar ynyň L Ýörelgeșini, Maputo, 2003-nji ýylyň 4–12 iýuly: “a) Harby sudlaryň ýeketäk maksady har by iș gär ler 
ta rapyn dan edilen diňe harby aslyýetli jenaýatlara seretmekden ybarat bolmalydyr; c) Harby sud lara hiç bir 
ýag daý da raýatlaryň ișine seretmek ýurisdiksiýasy berilmeli däldir. Șuňa meňzeșlikde, Ýörite tri bu nal lar 
hem adaty ka zy ýetleriň ýurisdiksiýasyna düșýän ișlere seretmeli däldir”.
 46 1998-nji  ýylyň 31-nji oktýabryň çözgüdi, 137/94, 139/94, 154/96 we 161/97 (Nigeriýa) belgili 
Habarlar, 86-njy, 93-nji we 95-nji pa ra graflar.
 47 Adam hu kuk lary ba ra da ky Amerikanyň döwletara Komissiýasynyň ýyl hasabaty — 1997, VII Bap, 1-nji 
Maslahat, 4-nji pa ra graf: “Komissiýa agza Döwletlere öz ýurisdiksiýalary çäklerinde adalatyň ber jaý edil megi-
ni güýçlendirmekligi maslahar berýär”. Adaty kazy ýörelgesi ba ra da ser. hem: 2000-nji ýylyň 13-nji aprel aýy-
nyň 50/00 belgili Hasabaty, Iș 11,298 Reinaldo Figueredo Plançart Wenesuela Boliwar Respublikasy gar șy we 
Çilide adam hu kuk larynyň ýagdaýy ba ra da ky hasabat, OAS res mi na ma sy OEA/Ser.L/V/II.77, rev.  1, Doc.  18. 
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ýöri te ka zy ýet leri, ýada harby tribunallary ulanmaklygy içine alýan tejribe Ame ri ka-
nyň döw let ara Ka zy ýet, Ko mis si ýa we beýleki halkara guramalar tarapyndan ýaz ga-
ryl dy. Tan kyt laryň esasy uly bölegi bu tribunallaryň ýerine ýetiriji häkimiýetinden 
ga raș syz lygy nyň ýet mez çi ligi we iș alnyp barylanda adyl ka zy ýeti kepillendirýän mi-
ni mal talap edil ýän düz gün leri niň üpjün edilmezligi bilen baglanyșyklydyr” 48.

Adam hu kuk lary ba ra da ky Amerikanyň döwletara Kazyýeti Castillo Petruzzi we beý
leki ler Peru garșy ișinde harby tribunallar tarapyndan raýatlaryň ișine se re dil mek 
me se le si ba ra da öz garaýșyny anyk we kesgitli beýan etdi. 1999-njy ýylyň 30-njy 
maý yn da çy ka rylan, resmi bolmadyk belliginde Kazyýet șeýle nygtaýar, ýagny: “ka zy-
ýet leriň ga raș syz lygy nyň esasy ýörelgesi her adamyň öz delillerini kanuna laý yk lyk-
da öňün den gur na lan adaty ka zy ýet tarapyndan seredilmegine hukugynyň bar lygy ny 
aň la dýan dyr” 49.

Ýörite ka zy ýet ýada tribunal tarapyndan ișe seretmeklik öz aslyýetinde ga raș syz 
we adyl ka zy ýet ba ra da ky hukugy bozmaklygy aňlatmasada, adaty ýu ris dik si ýa
sy nyň ge çi ril megi we ka zy ýet tarapyndan belli bir ișe adalatsyz seredilmegi bilen 
çyl șy rym ly bag la nyșy gyň bolmaklygy mümkindir. Halkara hukugyna laý yk lyk da 
har by tri bu nal lar hiç hili șertlerde raýatlaryň ișine seretmeli däldir, olaryň ýu ris
dik si ýa sy diňe har by je na ýat lary bilen çäk len di ril me li dir we adam laryň bozulan 
hu kuk lary na de giș li ha lat lar bu ýurisdiksiýasyndan çykarylmalydyr.

 48 Adam hu kuk larywe terrorizm ba ra da ky hasabat, OAS res mi na ma sy OEA/Ser.L/V/ll.116, Doc.  5 
red. 1 corr., 2002-nji ýylyň 22-nji oktýabry, 230-njy pa ra graf.
 49 Castillo Petruzzi we beýl. Peru garșy, 1999-njy ýylyň 30-njy maýynda çykarylan AHADK-nyň ka rar-
namasy, Se ri ýa C No. 52, 128-nji pa ra graf. Ser. hem: Cantoral Benavides Peru garșy iși, 2000-nji ýylyň 18-nji 
awgustynda çy ka rylan AHADK-nyň kararnamasy, Seriýa C No. 69, 112-nji pa ra graf.
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A. Kazylar

1. Garașsyzlyk

Syn

Kazyýet ișiniň adyl bolmagy üçin, kazynyň ýada kazylaryň ișe seredilmegi ga raș syz 
bol ma ly dyr. Ähli halk ara Adam hu kuk lary ba ra da ky res mi na ma lar “garașsyz we adyl 
ka zy ýet” ta ra pyn dan adalatly ișe seretmekligi göz öňünde tutýarlar. Adam hu kuk lary 
ba ra da ky Ko mi te ti garașsyz we adyl ka zy ýet ba ra da ky hukugy “doly möç ber de, öz-
gert me siz berjaý edilmegini” 50 birnäçe gezek gaýtalap aýtdy.

Belli bir ișde kazy garașsyz bolup, adyl ka zy ýet ba ra da ky adamyň hukugy ýerine ýe ti-
rilen bolsa hem, kazyet ulgamy häkimiýetiň garașsyz șahamçasy bolmasa, döw let öz 
halk ara bolrçlaryny berjaý etmedi diýip hasaplanylýar. Șonuň üçin bu bag la nyșyk da 
ga raș syz lyk kesgitlemesi her bir șahsy kaza hem-de bütin ulgama degișlidir.

Halkara standartlary

Kazyýetiň garaşsyzlygy boýunça BMGnyň Esasy Ýörelgeleriniň birinji Ýö rel gesin de 
garașsyzlygyň gerekli bölegi șertlendirilýändir, ýagny:

“Kazyýet ulgamynyň garașsyzlygy döwlet tarapyndan kepillendirilmelidir we ýurt
laryň Konstitusiýasynda ýada kanunlarynda berkidilmelidir. Kazyýet ul gamy nyň 
garaș syz lygy ny hormatlamak we berjaý etmeklik her bir hökümet we beýleki gu
ra ma laryň borjydyr” 51.

Ýew ro pa Geňeșiniň Kazylaryň garașsyzlygy ba ra da ky Maslahaty șeýle nygtaýar, ýag-
ny ka zy laryň garașsyzlygy kostitusiýa ýada beýleki kanunlara aýdyň düz gün na ma-
laryň gi rizil megi bilen kepillendirilmelidir hem-de “ýerine ýetiriji we kanunçylyk hä-
kimiýet ler ka zy laryň garașsyzlygyny üpjün etmeli we kazylaryň garașsyzlygyna zyýan 
ýe ti rip bil jek çärelere ýol bermeli däldir” 52.

Kazyýetçiligiň garașsyzlygy beýleki sebitlerde hem, ýagny Afrika we Aziýa-Ýuwaș 
Umman sebitlerinde hem ykrar edilýär. Afrika degişli ýagdaýa seredilse, 1999-njy 
ýyl da Adamyň we halklaryň hu kuk lary ba ra da ky Afrikan Komissiýasy ta rapyn dan ka-
zy ýet çiligiň garașsyzlygyny hormatlamak we güýçlendirmek ba ra da ky ka rar na ma nyň 
kabul edil megi 53 aýratyn bellenilmelidir.

 50 263/1987 belgili Habar, Miguel González del Río Peru garșy iși, resm. salg., 5.2 pa ra graf.
 51 Birleșen Milletler Guramasynyň ka zy ýetiň garașsyzlygy ba ra da ky Esasy Ýörelgeleri, 1986-njy ýylyň 
26-njy aw gust – 6-njy sentýabr aralygynda Milanda geçirilen Jenaýatlaryň öňüni almak we je na ýat çy laryň 
sak la nyl șy ba ra da ky Birleșen Milletler Guramasynyň ýedinji Kongressinde kabul edilen, we 40/32 belgili 
1985-nji ýylyň 29-njy no ýabrynda, we 40/146 belgili 1985-nji ýylyň 13-nji dekabrynda çykarylan Ge ne ral As-
sam b le ýa sy ta rapyn dan goldanylan Kararnamalary. Mundan beýläk BMGnyň Esasy Ýörelgeleri.
 52 Ýew ro pa Geňeși, Agza döwletleriniň Mi nistr ler Komitetiniň Kazylaryň garașsyzlygy, netijeliligi we 
orny ba ra da ky R (94) 12 belgili Maslahaty, 1994-nji ýylyň 13-nji oktýabry, 2(b) Ýörelge
 53 1996-njy ýylyň aprelinde Adamyň we halklaryň hu kuk lary ba ra da ky Afrikan Komissiýasynyň 
19-njy ses si ýa syn da kabul edildi.



Kazylaryň, aklawçylaryň we prokurorlaryň garașsyzlygy we hasabatlylygyBirinji amaly gollanma18

Aziýa-Ýuwaș Ummanyna degișli, LAWASIA sebitinde kazyýet ulgamynyň ga raș syz lyk 
Ýörel ge leri ba ra da ky Pekin Beýannamasynyň (Pekin Ýörelgeleri) belleýși ýaly, “Ka zy-
ýet çi ligiň garașsyzlygy [k]azylardan delillere öz adyl bahasyny bermekligi, ýag ny her 
bir çeș me den bolsa-da, göni ýada aýlawly ýollar bilen dașyndan täsiriň edil mez ligi 
bilen öňün de goýlan meseleleri çözmekligi talap edýär” 54.

Dünýä boý un ça ähli sebitleriniň kazylary tarapyndan kabul edilen res mi na ma sy, Ka
zy nyň Ähl umu my Hartiýasy, șeýle diýip belleýär: “[k]azynyň garașsyzlygy kanunа laý-
yk lyk da adyl ka zy ýeti amala aşyrmak üçin gerekdir. Ol ga raş syz lyk bütewidir. Ähli 
gu ra ma lar we häkimiýetler, milli we halkara, șu garașsyzlygy hormatlamaly, go ra ma-
ly we sak la ma ly dyr” 55.

Häkimiýetiň bölünișigi baradaky ýörelge

Garașsyz ka zy ýetçiligiň ýörelgesi kanunyň ýokary tutulmagy ba ra da ky esasy ýörel-
ge lerin den, esasan-da häkimiýetiň bölünișigi ba ra da ky ýörelgesinden gelip çyk ýar. 
Adam hu kuk lary ba ra da ky Komiteti kanunylyk ýörelgesi we kanunyň ýokary tu tul-
mak lygy RSHHP-na içgin degișlidir diýip nygtaýar 56. Adam hu kuk lary ba ra da ky Ame-
ri ka nyň döw let ara Komissiýasy hem: “kanunylyk ýörelgesi, demokratik gu ra ma lary 
we ka nunyň ýokary tutulmaklygynyň arasynda bölünmeýän baglanyșygyň bar lygy ny” 
aý ra tyn belläp geçdi 57. Bu ýörelgä laýyklykda, ýerine ýetiriji, kanun çykaryjy we ka-
zy ýet ul gam lary hökümetiň üç sany aýratyn we garașsyz șahamçalaryny düz ýär ler. 
Döw letiň dür li gu ra ma lary nyň aýratyn özüne mahsus we aýdyň çäklendirilen jo gap-
kär çi lik leri bar dyr. Bu bölünmegiň netijesinde hökümetiň her bir șahamçasy biri-biri-
niň ug runa we yg tyarlygyna goșulmaly däldir 58.

Häkimiýetiň bölünișigi ba ra da ky ýörelgesi garașsyz we adyl ka zy ýet ulgamynyň düýp 
özenidir.

 Kazyýetden dașary, umumylașdyrylan we delilsiz ölüm jezasy boý un ça Ýörite 
Dok lad çy sy we Kazylaryň hem-de Ak law çylaryň garașsyzlygy ba ra da ky Ýörite 
Dok lad çy sy “[g]arașsyz we adyl ka zy ýetiň netijeli iși üçin hökmany șerti (sine 
qua non) häkimiýetiň bölünișig[i] we ýerine ýetiriji häkimiýet tarapyndan bu 
bö lü niși giň berjaý edilmegi bolup durýandyr” diýip bellediler 59.

 54 LAWASIA sebitinde kazyýet ulgamynyň garașsyzlyk Ýörelgeleri ba ra da ky Pekin Beýannamasy, 
LAWASIA sebitiň baș kazylary we Aziýa hem Ýuwaș Umman ýurtlarynyň kazylary beýleki tarapyndan, 1955-nji 
ýyl da kabul edildi, hem-de LAWASIA Geňeși tarapyndan 2001-nji ýylda kabul edildi, 3.a kararnama pa ra grafy.
 55 Kazynyň Ählumumy Hartiýasy, 1999-njy ýylyň 17-nji noýabrynda Kazylaryň Halkara Birleșigi (KHB) 
ta rapyn dan kabul edildi, 1-nji madda. KHB 1953-nji ýylda șahsy kazylary dälde, kazylaryň milli toparlaryny 
jem le ýän, sy ýa sy bolmadyk hünärmenleriň halkara guramasy hökmünde döredildi. 67 milli birleșikleri we 
we kil to par laryn dan ybarat bolup, Birleșigiň esasy maksady ka zy ýetiň ișini berjaý etmekligin we adamyň 
hu kuk laryny we azat lyk lary kepillendirýän, ka zy ýet ulgamynyň garașsyzlygyny goramakdyr.
 56 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komiteti, 29 belgili Umumy Düșündiriș — Adatdan dașary ýagdaýlar 
(4-nji mad da), resm. salg., 16-njy paragraf.
 57 Habeas corpus adatdan dașary ýagdaýlarda (27.2, 25.1 we 7.6 maddalar, Adam hu kuk lary ba ra da
ky Amerikan Konwensiýasy), AHADK-nyň Maslahat kararnamasy OC-8/87, Seriýa A No. 8, 24-nji we 26-njy 
paragarlar.
 58 Ser.: Amerikan Demokratik Hartiýasy, OAS Baș Assambleýasy tarapyndan 2001-nji ýylyň 11-nji sen-
týabryn da kabul edildi, 3-nji we 4-nji maddalar.
 59 Ýörite Dokladçylaryň Nigeriýada adam hu kuk lary ba ra da ky ýagdaýynyň Hasabaty, BMG-nyň res mi-
na ma sy E/CN.4/1997/62/Add. 1, 71-nji pa ra graf.
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 Kazylaryň hem-de ak law çylaryň garașsyzlygy ba ra da ky Ýörite Dok lad çy sy 
“hä ki mi ýetiň bölü nișigi ba ra da ky ýörelgesi [...] ka zy ýetçiligiň ga raș syz lyk we 
adyl lyk ta lap lary nyň esasy ýörelgesidir diýip belledi. Häkimiýetiň bölü niși gi 
ba ra da ky ýörel ge si ne düșünmeklikwe berjaý etmeklik demokratiki döw let 
üçin sine qua non hökmany șertidir” 60. Muňa laýyklykda “ga raș syz we adyl 
ada latyň ta lap lary ähl umu my we tebigy hem-de kanagatlanarly ka nun dan 
kök al ýan dyr, diýip Dok lad çy bel le di. Halkara derejesinde bu ka nunyň düýbi 
şert nama ka da lar da, adaty kanuna esaslandyrylan borç nama lar da we hu-
kugyň umu my ýörel ge lerin den gelip çykýandyr. [...] [K]azyýet ga raș syz lygy nyň 
we adyl lygy nyň düýp düșüňjeleri [...] ösen döwletler tarapyndan kabul edilen 
ýag ny Halk ara Ka zy ýeti niň Düzgünnamalarynyň 38(1)(c) maddasynda ka bul 
edilen ka nunyň umu my ýörelgesidir” 61.

Adam hu kuk lary ba ra da ky Amerikan Komissiýasy Konstitusion Ka zyýetiň (Peru) iși 
ba ra da öz kararynda şeýle belledi “jemgyýetçilik häkimiýetiň bö lüniși niň esasy mak-
sat lary nyň biri kazylaryň garașsyzlygyny kepillendirmekden ybaratdyr”.62 Șonuň 
üçin Kazyýet “kanunyň ýokary tutulmagyna laýyklykda ähli kazylaryň ga raș syz lygy ny 
kepillendirmelidir [...]” 63 diýip ta mam la dy.

BMG-nyň Adam hu kuk lary ba ra da ky Komiteti hem häkimiýetleriň bölünișiniň ýörel-
ge si ne sal gy la nyp “ýerine ýetiriji, kanun çykaryjy we ka zy ýetçilik ulgamlaryň bö-
lünișin de de giș li ygtyýarlyklaryň çäklendirilmegi aýan bolmasa, kanunyň ýokary 
tu tul mak ýörel ge si niň we adam hu kuk lary ba ra da durnukly syýasatynyň ýeri ne ýe ti-
ril megi ne howp dö re dil ýän dir” 64 diýip nygtady. Komitet, ýerine ýetiriji hä ki mi ýet ka-
zy ýet häkimiýetiniň ygtyýarlygyna degişli soraglara goşulmaz ýaly hö kü metiň ýeri ne 
ýe ti ri ji we ka zy ýet șahamçalarynyň arasynda, biri biriniň ișlerine go șul ma syz ýaly, 
ta pawudy nyň aýan bolmalygyny üpjün edýän kanunlary we çäreleri kabul et mek ligi 
döw let lere birnäçe gezek gaýtalap belledi 65.

 Demirgazyk Koreýa halatynda Komitet “konstitusiýa we kanunçylyga de giș li 
düz gün leri ka zy ýet ulgamynyň adyllygyna we garașsyzlygyna uly howp sal-
ýan dygy barada, ylaýtada, Merkezi ka zy ýetiň Ýokary Halk As samb le ýa sy nyň 
öňün de hasabatlylygy barada” 66 öz aladasyny bildirdi.

 60 Ýörite Dokladçysylaryň kazylaryň we ak law çylaryň garașsyzlygy ba ra da Hasabaty, BMG-nyň res mi-
na ma sy E/CN.4/1995/39, 55-nji pa ra graf.
 61 Șol ýerde., 32-nji we 34-nji pa ra graflar.
 62 Konstitusion kazyýetiň iși (Aguirre Roca, Rey Terry we Revoredo Marsano Peru garșy), 2001-nji ýylyň 
31-nji ýanwarynda bellenilen AHADK-yň garaýșy, Seriýa C No. 55, 73-nji pa ra graf.
 63 Șol ýerde., 75-nji pa ra graf.
 64 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Slowakiýa boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi na-
ma sy CCPR/C/79/Add. 79, 3-nji pa ra graf.
 65 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Rumyniýa boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res-
mi na ma sy CCPR/C/79/Add. 111, 10-njy pa ra graf. Ser. hem: Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Peru 
boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/CO/70/PER, 10-njy pa ra graf; Adam hu kuk lary 
ba ra da ky Komitetiniň Salwador boý un ça ta mam laý jy synlary, CCPR/C/79/Add. 34, 15-nji pa ra graf; Adam 
hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Tunis boý un ça ta mam laý jy synlary, CCPR/C/79/Add. 43, 14-nji pa ra graf; 
we Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Nepal boý un ça ta mam laý jy synlary, CCPR/C/79/Add. 42, 18-nji 
pa ra graf.
 66 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Koreýa Halk Demokratik Respublikasy boý un ça ta mam laý jy 
synlary, CCPR/CO/72/PRK, 8-nji pa ra graf. Demirgazyk Koreýanyň kanunçylyk häkimiýeti Ýokary Halk As-
samb le ýa sy dyr.
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Öz gezeginde, Adam hu kuk lary ba ra da ky Ýew ro panyň Kazyýeti häkimiýetiň bö lüniși-
gi ba ra da ky ýörelgesini göz öňünde tutýandygyny, bu ýörelgäni berjaý etmek de mo-
kra ti ýa nyň amala aşyrylmagyna esas bolup durýandygyny hem-de bu ba ra da hiç hili 
șübhe döremeli däldigini tassyklady 67.

Halkara hukuga laýyklykda, döwletler öz apparatyny gurnanda, halkara hukuk ta ra pyn-
dan goralýan hu kuk laryň we azatlyklaryň kepillendirilmegini we olaryň durmuşda peý-
da lanyl magny üpjün etmäge borçludyr. Munuň bilen baglylykda Adam hu kuk lary ba ra-
daky Ame ri ka nyň döw let ara Ka zy ýeti șeý le mä lim etdi: “adamyň hu kuk laryny go ra mak 
döwlet häkimiýetiniň amala așyrylmagyny çäklendirilmek düșünjesini hem hökmany 
suratda içine almalydyr” 68. Döwlet apparatynyň düzüminde aýan we gü man edilýän 
halkara borçnamalaryna laýyk gelmek üçin onuň ukyp ly lygy ny göz öňün de tutmalydyr. 
Bu  ba ra da Adam hukuklary baradaky Amerikanyň döwletara Kazyýeti șeýle belledi: 

“[Adam hu kuk lary baradaky Amerikan Konwensiýasynyň] 1(1)  mad  da sy ta rapyn dan 
agza döwletlerden talap edýän hu kuk lary berjaý etmek we ke pil len dir mek borç nama sy, 
[...] hökümet apparaty hem-de, umuman, jem gy ýet çi lik hä ki mi ýeti ni ýerine ýetirýän ähli 
guramalar gurnalanda, olaryň hu kuky taý dan er kin bol mak lygy ny hem-de adamyň hu-
kuk laryndan peý da lan mak lygy ny üpjün edil megi ni döw let ta rap lary ny borçly edýär” 69.

Adamyň hu kuk laryny berjaý etmek we kepillendirmek borjy bilen laýyklykda, beýleki 
iș leriň arasynda döwlet öz gurlușynda döwlet häkimiýetiniň düzüminde hem-de ișin-
de, ýerine ýetiriji, kanun çykaryjy we ka zy ýetçilik șahamçalarynyň hakyky bölüniși-
gini üpjün etmäge, garașsyz we adyl kazyetleriň bolmagy we olaryň ișlerinde ka-
nunyň ýo ka ry tutulmagyny we kanunçylyk ýörelgesiniň berjaý edilmegini hem esas 
edip al ma ga borçludyr.

Häkimiýetiň bölünișigi ba ra da ky ýörelgesi adalatyň dogry usulda berjaý edil megi niň 
esasy ta lapy dyr. Hakykatdan-hem, hökümetiň beýleki șahamçalaryndan garaș syz 
ka zy ýet ul gamy ada latyň dogry berjaý edilmeginiň we kanunyň ýokary tu tul magy nyň 
ze rur șertidir.

Guramaçylyk garașsyzlygy

Garașsyzlyk we ýüz görmezlik biri biri bilen ýakyn baglanyșyklydyr we köp ha lat lar da 
ka zy ýetler bu ýörelgeleri bilelikde berjaý edýärler 70. Șonda-da her bir ýörel gäniň öz 

 67 Chevrol Fransiýa garșy, 2003-nji ýylyň 13-nji fewralynda bellenen AHÝK-niň garaýșy, Seriýa 
2003-III, 74-nji pa ra graf.
 68 Adam hu kuk lary ba ra da ky Amerikan Konwensiýasynyň 30-njy maddasynda berlen “kanunlar” sözi, 
1986-njy ýylyň 9-njy maýynda bellenen AHADK-yň maslahat aňlatmasy OC-6/86, Seriýa A No. 6, 21-nji pa ra graf. 
Ser. hem: Ve lás quez Rodríguez iși, 1988-nji ýylyň 29-njy iýulynda bellenilen AHADK-yň garaýșy, Seriýa C No. 4, 
165-nji pa ra graf; we Go dí nez Cruz iși, 1989-njy ýylyň 20-nji ýanwarynda bellenilen AHADK-yň garaýșy, Seriýa C 
No. 5, 174-nji pa ra graf.
 69 Içerki dermanlaryň gutarylmagy kadasyndan çykmalary (Adam hu kuk lary ba ra da ky Amerikan 
Konwensiýasy, 46.1, 46.2.a we 46.2.b maddalar), 1990-njy ýylyň 10-njy awgustynda bellenilen AHADK-yň 
mas la hat ga raýșy, OC-11/90, Seriýa A No. 11, 23-nji pa ra graf. Ser. hem: Velásquez Rodríguez iși, resm. salg., 
166-njy pa ra graf; we Godínez Cruz iși, resm. salg., 175-nji pa ra graf.
 70 Ser. mes.: Gynamaklyga garșy Komitetiniň Burundi boý un ça ta mam laý jy synlary we mas la hat lary, 
BMG-nyň res mi na ma sy CAT/C/BDI/CO/1, 12-nji pa ra graf: “Komitet ka zy ýetiň ýerine ýetiriji hä ki mi ýet den 
de facto ga raș ly lygy ba ra da aladasyny bildirýär sebäbi ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýu ris dik si ýa syn da gy na-
mak lygyň bardygyna ynandyrýan ähmiýetli sebäpleriň bar bo lan halatlarynda, ol ýüz görmezlik bilen so rag 
ge çir mek üçin uly päsgelçilikleri döredýär”.
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anyk kes git lenen manysy bardyr. Umumy aýdanymyzda, “garașsyzlyk” sözüniň ma-
ny sy bel li bir kazynyň ýada ka zy ýetiň seredýän ișlerinde kanuny bar bo lan de lil lere 
ga bat lap, özbașdak çözgüt çykarmaklygy aňladýandyr. Garașsyzlygyň bu gör nüşi 
ka zy ýet ul gamy na hem (ýagny, häkimiýetiň beýleki șahamçalaryndan ga raș syz lygy, 

“gu ra ma çy lyk ga raș syz lygy” diýip hem atlandyrylýar) hem belli bir kaza de giş li dir 
(ýagny, ka zy ýet ulgamynyň beýleki agzalaryndan garașsyzlygy, ýada “șahsy ga raș-
syz lyk” diýip atlandyrylýar) hem ulanylýar.

“Garașsyzlyk” ka zy ýetiň we kazylaryň beýleki häkimiýetlere garașly bolmazlygyny ta-
lap edýär. “Ýüz görmezlik” ýörelgesi bolsa kazynyň ýada ka zy ýetiň seredýän ișine 
hem-de gat nașy jy lara tarap öz garaýysy bilen baglydyr. Adam hu kuk lary ba ra da ky 
Ko mi tet RSHHP-nyň 14.1 maddasynda șeýle belleýär: “ka zy ýetiň ýüz görmezlik ýörel-
ge si, kazylaryň ișe ynamsyzlyk bilen çemeleșmeli däldigini hem-de olar diňe bir ta-
rapy nyň bähbidini öňe sürýän hereket etmeli däldigini aňladýandyr” 71.

Guramaçylyk garașsyzlygy ba ra da ky ýörelge BMGnyň Esasy Ýörelgeleriniň 1-nji 
Ýörel ge si niň ikinji sözleminde, ähli guramalaryň borjy garașsyzlygy hormatlamagyny 
we ýeri ne ýetirmekligi kepillendirmek diýip, bellenendir. Bu düșünje ka zy ýetçilik hö-
kü metiň beýleki șahamçalaryndan, ýagny, ýerine ýetiriji häkimiýetden we par la ment-
den garașsyz bolmagyny we beýleki döwlet edaralary ýaly hem, ka zy ýetiň per man-
lary ny we kararlaryny berjaý etmelidigini, aňladýar. Bu düșünje beýleki gu ra ma laryň 
ka zy ýetiň kararlaryna garșy mümkin bo lan närazylyk bildirmek we olary ýeri ne ýe-
tir mäge boýun gaçyrmakdan goragy kepillendirýandir. Bu garașsyzlyk hem-de karar 
çy ka ry jy laryň garașsyzlygy, kanunyň ýokary tutulmagyna we adamyň hu kuk lary ny 
ber jaý edil megi ne ýardam edýändir.

Adam hukuklary baradaky Ýewropa Kazyýeti ka zy ýetler hökümetiň ýerine ýetiriji șa-
ham ça syn dan we suda gatnașýan taraplardan garașsyz bolmalydyr diýip nygtady 72.

Guramaçylyk garașsyzlyk düșünjesi birnäçe meseleler bilen baglanyşyklydyr. Bu ba-
ra da Adam hu kuk lary ba ra da ky Amerikanyň döwletara Komissiýasy șeýle belleýär:

 ”Garașsyzlyk talaby [...] ka zy ýetçiligiň beýleki hökümet șahamçalaryndan öz-
baș dak bolmagyny, haýsy bir tarapdan we haýsy bir sebäpden edilýän tä sir-
den, howp dan we ișine goșulmakdan erkin bolmagyny we kazyet we zi pe leri ni 
dog ry we ga raș syz berjaý edilmegini üpjün edýän iș ýeňilliklerden, ýagny iș 
möh le ti we hü näri boý un ça okuwlary içine alýan, șertlerden peý da lan mak-
lygy ny ze rur ed ýän dir” 73.

Adam hu kuk lary ba ra da ky Komiteti hem guramaçylyk garașsyzlygyna degișli ta lap-
lary nyň bir näçe si ne se re dip çyk dy. My sal üçin, ol iș ha ky nyň gi jä ga lyp tö len megi 
we ka zy laryň iș möh le ti niň do wa myn da ýe ter lik li howp syz lygy nyň ýet mez çi ligi ka-
zy ýetiň ga raș syz lygy na ýa ra maz täsir ed ýan digi ni gör kez di 74. Șu nuň bi len bir lik de, 
ka zy lary ișe al mak we düz gün-ny zam jo gap kär çi lige çekmek bilen bagly ga raș syz 

 71 387/1989 belgili Habar, Arvo. O Karttunen Finlandiýa garșy (1992-nji ýylyň 23-nji oktýabrynda 
kabul edi len garaýyșlar), BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/C/46/D/387/1989 (Ýurisprudensiýa), 7.2 pa ra graf.
 72 Ringeisen Awstriýa garșy, 1971-nji ýylyň 16-njy iýulynda bellenen AHÝK-niň garaýșy, Seriýa A13, 
95-nji pa ra graf.
 73 Terrorizm we adam hu kuk lary barada Hasabat, resm. salg., 229-njy pa ra graf.
 74 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Gruziýa boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi na ma-
sy CCPR/CO/74/GEO, 12-nji pa ra graf.
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me ha nizm leriň ýet mez çi ligi ka zy ýet ul ga my nyň ga raș syz lygy ny çäk len dir ýän dir diýip, 
Ko mi tet bel le di 75.

Halkara hukugy ka zy ýetiň guramaçylyk garașsyzlygynyň möhüm taraplaryna degișli 
bir näçe düzgünnamalary içine alýandyr. Belli bir ișleriň netijesine gözegçilik et mek-
ligiň müm kin bolaýjak ýollaryň biri — iși belli bir bähbitlere tarap çözgüt çy karyp 
bil jek ýöri te kazylara geçirmekdir. Bu bikanun goșulmaklygyň öňüni almak üçin 
BMGnyň Esasy Ýö rel ge lerin de “ka zy ýetiň içinde, oňa degișli kazylara iși bel le mek lik 
ka zy ýet do lan dy ry șyň içki iși dir” 76 diýip belleýär.

 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitet Rumyniýa degișli halatynda şeýle karara 
geldi — Adalat ministrliginiň ka zy ýetçilige degișli meselelere yg ty ýar lyk lary, 
ýagny și ka ýat lar boý un ça ișlere täzeden seretmekligi hem-de ka zy ýetleri bar-
la mak yg ty ýar lygy ýerine ýetiriji häkimiýeti tarapyndan goșulmagyny aň la d ýar 
we ka zy ýet ulgamynyň garașsyzlygyna howp döredýär 77.

Mundan bașga-da, ka zy ýet ulgamynyň garașsyzlygy ka zy ýete mahsus bo lan ähli me-
se le lere aýratyn ýurisdiksiýasynyň bolmagyny we belli bir meseläniň ka zy ýete de-
giş li ligi ni kes git le mek ligi talap edýär. Netijede, jezany gowșatmak, ýe ňil leş dir mek 
we je za ny üýt get mek we günäni bagyșlamak halatlaryndan beýleki ka zy ýet ka rar lary 
ka zy ýete de giş li bol ma dyk edaralary tarapyndan üýtgedilip bilmez.78

Adam hu kuk lary ba ra da ky Ýew ro pa Ka zy ýeti ka zy ýet we kanun çykaryjy hä ki mi ýet-
leriň ara syn daky aragatnașygy içgin seljerip, kazyetleriň garașsyzlygy kanun çy ka ry jy 
hä ki mi ýet leri tarapyndan goralmaly we hormatlanmaly diýip netijä geldi.

 Parlament hökümet tarapyndan ýitginiň öwezini doldurmak ba ra da ky bel li bir 
și ka ýat lara degișli ka zy ýetleriň ygtyýarlygyny ýatyrýan, hem-de ka nun boý-
un ça bel le nen zyýanyň güýjüni ýitiren we ýatyrylan hasap edil megi ni yg lan 
ed ýän ka nuny kabul eden ișinde, Ýew ro pa Ka zy ýeti ka zy ýet ga raș syz lygy nyň 
bo zu lan lygy ny kes git le di. “6-njy maddada berkidilen kanunyň ýo ka ry tu tul-
magy ba ra da ky ýö rel ge si hem-de adyl ka zy ýet düșünjesi, ka zy ýet ta rapyn dan 
da wa nyň çö zül me sine täsir etmegine ugrukdyrylan kanun çy ka ry jy hä ki mi-
ýetiň ada latyň amala aşyrylmagyna islendik gatyșmaklygynyň bol ma ly däl-
dir 79 diýip belledi.

 Papageorgiou Gresiýa garșy ișinde, Ýew ro pa Ka zy ýeti şeýle karara geldi: 
de giș li par la mentiň ka zy ýetleriň belli bir ișlere seretmäge ygtyýarlygynyň 

 75 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Kongo boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi na ma sy 
CCPR/C/79/Add. 118, 14-nji pa ra graf.
 76 Kazyýetiň garaşsyzlygy boýunça BMGnyň Esasy Ýörelgeleri resm. salg., 14-nji Ýörelge.
 77 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Rumyniýa boý un ça ta mam laý jy synlary, CCPR/C/7 9/Add. 111, 
10-njy pa ra graf.
 78 Kazyýetiň garaşsyzlygy boýunça BMGnyň Esasy Ýörelgeleri, resm. salg., 3-nji we 4-nji Ýörelgeler. 
3-nji dü șüň je si ne laýyklykda: “Kazyýet ulgamy ähli ka zy ýet meseleleri boý un ça ygtyýarlygy bar we onuň 
ga ra magy na ber len her bir meseläni kanuna laýyklykda onuň ygtyýarlygyna girýändigini kesgitmelek üçin 
aýra tyn yg ty ýar lygy bardyr”. 4-nji Ýörelgede șeýle bellenilýär: “Kazyýetiň ișe seredilmegine degișli hiç hili 
yg ty ýar syz ýa-da bikanun gatyșmaklyk bolmaly däldir we ka zy ýetiň çykaran çözgütlerine täzeden se re-
dil me li däl dir. Bu dü șun je ka zy ýet tarapyndan kanuna laýyklykda ișe täzeden seretmeklige we ka zy ýetiň 
çykaran çöz güt leri ni gowșatmagyna garșy gelýän däldir”.
 79 Stran Greek Refineries we Stratis Andreadis Gresiýa garșy, 1994-nji ýylyň 9-njy dekabrynda çyka ry-
lan AHÝK-nyň kararnamasy, Seriýa A301-B, 49-njy pa ra graf.
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ýok lugy ny yglan edýän, hem-de alnyp barylýan ka zy ýet prosessleriň tog ta dyl-
magy ny bu ýur ýan kanuny kabul etmek bilen, ka zy ýetçiligiň garașsyzlygynyň 
bo zu lan dygy ny kesgitledi 80.

 Findlay Birleșen Patyșalyga garșy ișinde ka zy ýetçilige degișli bolmadyk we-
zi pe li adamlar we guramalar tarapyndan ka zy ýet ka rar lary nyň üýt ge dil me-
li däl digi ba ra da ky giňden tanalýan ýörelgesi ba ra da Ýew ro pa nyň Ka zy ýeti 
ýat la d ýär. Beýleki sözler bilen aýdanymyzda, ka zy ýet kararlarynyň hu kuky 
güý ji we olaryň res judicata hukuk ýagdaýy beýleki hökümet șa ham ça laryň 
he re ket leri ne bagly bolup bilýän däldir. Șol sebäpden, ka zy ýetleriň ka rar lary 
we zi pe li adamlar ýada ýerine ýetiriji șahamçasyna degișli edaralar ta rapyn-
dan üýt ge dil ýän bolsa, we bu kararlar diňe bu wezipeli edaralar ta rapyn dan 
tas syk la nan halatynda, res judicata diýlip hasaplanylýan bolsa, onda ka zy-
ýet leriň garașsyzlygy bozulan diýip, Ýew ro panyň Kazyýeti kesgitleýär 81. Kazy-
ýetiň ýörelgesine görä, ka zy ýet kararlarynyň yzyna gaýtarylmazlygy, olaryň 
ka zy ýetden dașary häkimiýetler tarapyndan üýtgedilip ýada tas syk la ny lyp 
bol maz lygy — öň den bäri bel le ni len ýörel ge si dir, hem-de ol “ka zy ýet leriň’ 
düýp dü șün je sin den aý ryl ma syz hem-de [...] garașsyzlygyň [...] bölegi diý lip 
ha sap la nyl ýan ýörel ge si dir” 82.

Șahsy garașsyzlyk

Guramaçylyk garașsyzlygy esasy kepil diýlip hasaplanylsa-da, ol diňe bir özi adyl ka-
zy ýet ba ra da ky hukugynyň her bir halatda berjaý edilmek üçin ýeterlikli däldir. Șahsy 
ka zy lar belli bir ișe seredenlerinde delilsiz goșulmaklykdan erkin bolmasalar, adyl 
ka zy ýet ba ra da ky șahsy hukugy bozulýandyr.

Kazyýetiň garașsyzdygyny kesgitleýän birnäçe faktorlar bardyr we olaryň kä biri ne biz 
așak da serederis. Umumy talap hökmünde, Adam hu kuk lary ba ra da ky Ýew ro pa nyň 
Ka zy ýeti șeýle bel le ýär: “Goș ma ça se re dil me li me se le leriň ara syn da, ylaý ta da, ka-
zy laryň ișe bel le nil mek usullaryna we olaryň gulluk möhletine, da șyn dan go șul mak-
dan go ra ýan ke pil lik leriň bar lygy na, hem-de ka zy ýetiň ga raș syz lygy na syn edi len de, 
onuň diňe bar lyk görnüșini döredilýanligi” 83 bilen bagly me se le leri bel le ýär. “Ka zy-
laryň ýeri ne ýe ti ri ji eda ra lar ta rapyn dan ça ly șyp bol ma ýan lygy olaryň ga raș syz lygy-
nyň ne ti je si hök mün de ha sap la nyl ma ly dyr“ 84, diýip Ka zy ýet do wam edýär. Ka zy ýet 
ýada kazy diňe bu bel le nen ob ýek tiw we zi pe leri ýeri ne ýe tir mek bi len çäk len me-
li däl de, onuň ga raș syz lygy ha ky kat da-hem daş ky syn çy lar üçin aý dyň bol ma ly dyr, 
diýip Ka zy ýet goș ma ça bel le ýär 85.

 80 Papageorgiou Gresiýa garșy, 1997-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda çykarylan AHÝK-nyň kararnamasy, 
Se ri ýa 1997-VI.
 81 Findlay Birleșen Patyșalyga garșy, resm. salg., 77-nji pa ra graf. Ser hem: Campbell we Fell Bir le șen 
Pa ty șa lyga garșy, 1984-nji ýylyň 28-nji iýunda çykarylan AHÝK-nyň kararnamasy, Seriýa A80, 79-njy pa ra graf.
 82 Șol ýerde.
 83 Incal Türkiýa garșy, resm. salg., 65-nji pa ra graf. Beýl. arasynda ser. hem: Findlay Birleșen Pa ty șa
lyga garșy, resm. salg., 73-nji pa ra graf, we Bryan Birleșen Patyșalyga garșy, 1995-nji ýylyň 22-nji no ýabryn da 
çykary lan AHÝK-nyň kararnamasy, Seriýa A No. 335-A, 37-nji pa ra graf.
 84 Campbell we Fell Birleșen Patyșalyga garșy, resm. salg., 80-nji pa ra graf.
 85 Ser. beýl. arasynda: Incal Türkiýa garșy, resm. salg., 65-nji pa ra graf, we Findlay Birleșen Pa ty șa
lyga garșy, resm. salg., 73-nji pa ra graf.
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Bu garașsyzlyk kazylar öz șahsy isleglerine görä, ișlere seredip, karar çykaryp bil ýär-
ler diý megi aň la d ýan däldir. Onuň tersine, kazylar berlen ișlere kanuna laý yk lyk da 
hem-de ar al mak lyk dan gorkman seretmäge hukuklydyr we borçludyr. BMGnyň Esasy 
Ýo rel ge leri niň 1-nji Ýörelgesinde șeýle bellenilýär, ýagny “Ka zy ýet öz öňün de goý lan 
ișlere ýüz görmän, dellillere esaslanyp, hem-de kanuna laý yk lyk da, hiç hili çäk len-
di ril me siz, göni we aýlawly usullar bilen, her bir tarapdan ýada belli bir se bäp den 
ýer lik siz täsir, hödür, gyssama, gorkuzma ýada goșulma edilmän, se re der”. Gy nan-
sak-da, dünýä boý un ça köp kazylar ölüm howpy, zorluk, gor kuz ul mak, baș ga ișe ge-
çi ril mek, öz hünärmen wezipelerini ýerine ýetirmek üçin aň tal mak hem-de iș den bi-
ka nun çy ka ryl mak bilen bagly gizlin we gizlin bolmadyk zor sal ma dan ejir çek ýär ler 86.

BMG-nyň dürli guramalary birnäçe gezek gaýtalap, döwletler ta rapyn dan ka zy lary öz 
borç lary ny erkin ýerine ýetirmek üçin gerekli çäreleri amala așyr ma ly dyk lary ny nyg-
ta dy lar.

 BMG-nyň Adam hu kuk lary ba ra da ky Komissiýasy ähli hökümetleri “kazylaryň 
we ak law çylaryň garașsyzlygyny hormatlamaklyga we berjaý et mek lige, 
hem-de șu nuň bilen baglylykda, netijeli kanunçylyk, hukuk go raý jy we beý-
leki ze rur bo lan çä re leri geçirmeklige, ýagny bu guramalar öz hü när leri bilen 
bag ly borç lary ny hiç hili azarsyz we gorkuzmasyz ýerine ýe tir mek ligi ni üp jün 
etmeklige” 87 çagyrdy.

 Kolombiýa halatynda BMG-nyň Adam hu kuk lary ba ra da ky Ýokary Ko mis sary 
“pro ku ror laryň, kazylaryň, ka zy ýet polisiýanyň wezipeli adam lary nyň, pi da-
laryň we șaýatlaryň günäkärlenenleriň esasy hu kuk laryny bozman, jan lary ny 
we el de gir me siz ligi ni goramaklygyny” 88 döwlete erjellik bilen mas la hat berdi.

Șahsy garașsyzlygy tarapyndan seredilende, kazylaryň iýerarhiýa boý un ça ýerine 
ýe ti ri ji ýada ka nun çy lyk guramalara garașly hem-de olaryň bu guramalaryň raýat iș-
gär leri bol maz lygy örän ze rur dyr. Ka zy ýet ga raș syz lygy nyň esasy ta lap lary nyň biri 
ähli de re je ler de ișleýän kazylar ka zy ýetçilik ulgamyna degişli bolmalydyrlar we hö-
kü metiň beýleki șahamçalaryna, ylaýtada, ýerine ýetiriji șahamçasyna garașly ýada 
ha sa bat beriji bolmaly däldir.

 Findlay Birleșen Patyșalyga garșy ișinde, talapkäriň ișine sereden harby meý-
dany tribunaly garașsyz we ýüz görmeýän däl diýip, Ýew ro panyň Adam hu kuk-
lary ba ra da ky Kazyýeti kesgitledi, sebäbi onuň agzalary iýerarhiýa boý un ça 

“suda ça gy ry jy” we pro ku ror wezipelerini ýerine ýetirýän, ýagny “tas syk laý jy 
ser ker de” wezipesini, çykarylan çözgüdi üýtgetmäge ygtyýarlygy bo lan pro-
ku ror lyk wezipesinde serkerdä hasabat bermelidiler 89.

 86 Ser.: “Kazyýete hüjüm: Kazylaryň we ak law çylaryň garașsyzlygy ba ra da ky hasabat”, 11-nji neșir, 
Hukukçylaryň Halkara Komissiýasy, Ženewa, 2002, www.icj.org internet salgyda görüp bolýar.
 87 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komissiýasynyň 2004/33 belgili Kararnamasy, 7-nji kararnama pa ra grafy.
 88 Birleșen Milletler Guramasynyň Kolombiýa wekilçiliginiň Adam hu kuk lary boý un ça Ýokary Dok lad
çy sy nyň Hasabaty, BMG-nyň res mi na ma sy E/CN.4/2000/11, 189-njy paragarf. Ser. hem: Birleșen Milletler 
Gu ra ma sy nyň Adam hu kuk lary boý un ça Ýokary Dokladçysynyň Adam hu kuk lary boý un ça Komissi ýa sy üçin 
Ha sa baty, BMG-nyň res mi na ma sy E/CN.4/1998/16, 200-nji pa ra graf, haçan-da Ýokary Dokladçy Ko lom bi ýa 
hö kü meti ni “ka zy ýet ulgamynyň doly ișini amala așyrmaklygyny kepillendirmek üçin, esasan-da, ka zy ýetiň 
ag za lary ny [...] goramak üçin haýal etmän çäre görmeklige” çagyrdy.
 89 Findlay Birleșen Patyșalyga garșy, resm. salg., 74–77 pa ra graflar. Ser. hem: Coyne Birleșen Pa ty șa lyga 
garșy, 1997-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda çykarylan AHÝK-nyň kararnamasy, Seriýa 1997-V, 56–58 pa ra graflar.

http://www.icj.org
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 Delilsiz tussag etmek ba ra da ky Birleșen Milletler Guramasynyň iș to pary 
Ji bu ti Res pub li ka sy nyň Howp syz lyk Tribunalynda oturan ka zy laryň kö pü si hö-
kü metiň we zi pe li ișgärdigini we bu ýagdaýyň ka zy ýetleriň ga raș syz bol ma-
ly dygy ny ta lap edýän, RSHHP-nyň 14-nji mad da sy na gar șy gel ýän ligi ni ýüze 
çy kar dy 90.

 Adam hu kuk lary ba ra da ky Amerikanyň döwletara Komissiýasy ka zy ýetiň ýeri-
ne ýe ti ri ji șahamçasynda ișleýän resmi adamlardan düzülendigini we bu iș-
gär ler gulluk edýän harby serkerderligini anyklady we bu ha dy sa nyň ga raș syz 
tri bu nal tarapyndan ișe seretmek hukugyň bozýandygyny kesgitledi 91.

Her bir döwlet kazylar garașsyz bolup ișlere seretmeklerine müm kin çi ligi berýän 
ge rek li düz gün leri bilen üpjün etmeklige borçludyr. Kazyýetiň ga raș syz lygy onuň 
iși ne ga tyș mak lyk dan saklanmak we onuň çykaran kararlaryny berjaý etmek bilen 
go ral ma ly dyr. Ka zy ýet häkimiýet guramaçylyk (institusional) ga raş syz  lygyn dan 
we aý ra tyn ka zy lar șahsy garașsyzlygyndan ka zy ýet ulgamynyň içinde we beýleki 
gu ra ma lar bilen ara gat nașyk da peýdalanmalydyrlar.

 90 40/1993 belgili Kararnama (Djibouti), 1993-nji ýylyň 29-njy sentýabry, BMG-nyň res mi na ma sy 
E/CN.4/1994/27.
 91 78/02 belgili Hasabat, Iș 11.335, resm. salg., 76-njy pa ra graf.
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2. Ýüz görmezlik

Syn

Adyl ka zy ýet ba ra da ky hukuk kazylaryň ýüz görmezligini talap edýändir. Ýüz gör me-
ýän ka zy ýet tarapyndan sud edilmek hukugy kazylaryň (ýada oturdașlaryň) bel li bir 
iș de şah sy bähbitleriniň ýada paýynyň bolmazlygyny we șol iș ýada ișe gat naș ýan 
ta rap lary ba ra da öňünden dörän pikirleriň bolmazlygyny aňladýandyr. Iș leriň diňe 

“de lil lere esas lanyp kanuna laýyklykda we hiç hilli çäklendirilmän çö zül megi hök-
man dyr” 92. Bu maksat bilen döwlet, beýleki guramalar we hususy ta rap lar belli bir 
ka rar çy kart mak üçin kazylary gysmakdan ýada zorluk etmekden sak lan ma ly dyr lar 
we ka zy lar öz gezeginde özlerini ýüz görmezlik bilen ișleri alyp barmak borç lary ny 
ber jaý et me li dir ler. BMGnyň Esasy Ýörelgelerinde bu talap jikme-jik dü șün diril ýär, 
ýagny, “[...]  ka zy lar hemișe öz ișiniň abraýyny hem-de ka zy ýetiň ýüz gör mez ligi-
ni we ga raș syz lygy ny goraýan șekilde özlerini alyp barmalydyrlar” 93. Ýew ro panyň 
Mas la haty bir näçe gezek “Kazylar ișlere öz wyjdanlaryna laýyklykda we delil lere 
dü șüniș leri ne görä, hem-de kanunyň ýokary tutlmak ýörelgesini berjaý edip se ret-
mek üçin ýüz gör mez, hiç hili çäklendirilmesiz erkin bolmalydyrlar” diýip, belläp 
geç di” 94.

Adam hu kuk lary ba ra da ky Komiteti ka zy ýetiň ýüz görmezligi hem-de ișleriň se re dil-
megi niň jemgyýetçilik üçin açyklygy 14-nji maddasynyň 1-nji pa ra grafy boý un ça adyl 
ka zy ýet ba ra da ky hukugyň derwaýys taraplarydyr diýip nygtady.

 “Kazyýetiň ýüz görmezlik ýörelgesi, kazylaryň ișe ynamsyzlyk bilen çe me leș-
me li däldigini hem-de olar diňe bir tarapynyň bähbidini öňe sürýän he re ket 
etme li däldigini aňladýar”. Kazyny ișden aýyrmak esaslary kanunda bel le ni-
len ha latyn da, ka zy ýet bu esaslara ex officio, ýagny gulluk wezipesine görä, 
se ret meli we ișden aýyrmak talaplaryna gabat gelýän ka zy ýet agzalaryny ça-
lyș ma ly dyr” 95.

 Ondan başgada Komitetiň aýdyșyna görä, ýüz görmeýän ka zy ýet ba ra da ky hu-
kuk goraga berlen kadalașdyryjy kepillikler bilen baglanșyklydyr. Șonuň üçin 

“[bu] hu kugyň [ýüz görmezlik hukugyň] esasy bașlangyjy günä kär len ýäne öz 
go ra gy ny taýýarlamak üçin ýeterrlikli wagt we mümkinçilikler berilmedir” 96 
diýp, Ko mi tet bir iș boý un ça belläp geçdi.

 92 Kazyýetiň garaşsyzlygy boýunça BMGnyň Esasy Ýörelgeleri, resm. salg., 2-nji Ýörelge.
 93 Șol ýerde, 8-nji Ýörelge.
 94 Ýew ro pa Geňeși, Maslahat R (94), resm. salg., I.2.d Ýörelge. Ser. hem: V.3.b Ýörelge: “Ka zy laryň, 
aýratyn-hem, șular ýaly jogapkärçilikleri bolmalydyr, ýagny: ýüz görmezlik bilen delilleri ka nuna düșünișleri 
bilen ga bat lap ișlere seretmelidirler, ișiň ähli taraplaryna adyl seredilmegini we Kon wen si ýa nyň düz gün-
nama sy na laýyklykda, taraplaryň kadalașdyryjy hu kuk larynyň berjaý edilmegini ke pil len dir me li dir ler”. 
 95 387/1989 belgili Habar, Arvo O. Karttunen Finländiýa garșy, resm. salg., 7.2 pa ra graf.
 96 451/1991 belgili Habar, Barry Stephen Harward Norwegiýa garșy (1994-nji ýylyň 15-nji iýulynda 
kabul edilen garaýyșlar), BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/C/51/D/451/1991, 9.4 pa ra graf. Ser. hem: 577/1994 
bel gi li Ha bar, Víctor Alfredo Polay Campos Peru garșy (1997-nji ýylyň 6-njy noýabrynda kabul edilen ga-
raý yș lar), BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/C/61/D/577/1994, 8.8  pa ra graf, haçan-da Komitet “Ylalașynyň 
14-nji mad da sy nyň ber yän ma ny sy na laýyklykda, adyl ka zy ýetiň möhüm tarapy onuň hakykatda we aýan 
bolșunda ga raș syz we ýüz gör me ýän bolmagydyr”.
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Adam hu kuk lary ba ra da ky Amerikanyň döwletara Ka zy ýeti, öz gezeginde, șeýle bel-
le di: “[a]dalatyň berjaý edilmekligiň minimum kepillikleriniň esasy bölegi ýüz gör me-
ýän ka zy ýet dir” 97.

Hakyky we emeli ýüz görmezlik

Kazyýetiň ýüz görmezligi ișe gatnașýan her bir tarapa ynamsyzlygyň, duș man çy lygyň 
ýada duý gu daș lygyň ýoklugy bilen düșündirilýär. Emma weli, käbir ișlerde bu ýüz 
gör mez lik aýdyn bolman, diňe ýasama bolýar. Șol sebäpden ka zy ýetleriň ýüz gör-
mez ligi subýektiw we obýektiw taraplaryndan barlanylmalydyr.

Ýew ro panyň Adam hu kuk lary ba ra da ky Ka zy ýeti “subýektiw usuly, ýagny, belli bir 
ka zy da belli bir ișe tarap șahsy gyzyklanmanyň bolmagyny kesgitlemekden ybarat 
bo lan we obýektiw, ýagny, kazy tarapyndan öz ýüz görmezligini subut edýän ähli ke-
pil lik leri ni berjaý endigini kesgitlemek usullarynyň” 98 arasynda tapawutlylyk ge çir-
ýän dir. Bu ýö rel ge leriň birin ji si subýektiw ýüz görmezlik diýlip atlandyrylýar we ikinji 
bolsa — ob ýek tiw ýüz gör mez lik diýilip bellidir. Kazy ýüz gözmez bolmasa, ýada ýüz 
görmez diý lip ha sap la nyl ma sa, ka zy ýet adyl bolup bilmez.

Ýew ro pa Adam hu kuk lary ba ra da ky Ka zy ýetiniň ýüz görmezligiň iki talaplaryny kes-
git le ýän ka zy ýet çözgütleriniň baý tejribesi bardyr. Kazyýetiň ýörelgesine görä, kazy 
ýada ka zy ýet belli bir obýektiw we subýektiw barlaglary geçeninden soň, ýüz gör me-
ýän diýlip atlandyrylyp biler. Subýetiwlik barlagy “belli bir kazyda belli bir ișe tarap 
șahsy garayșlarynyň barlygyny kesgitlemekden ybaratdyr” 99. Bu “ka zy ýetiň hiç bir 
ag za syn da șahsy ynamsyzlyk ýada ters düșünjeleri bolmaly däldigini” aň la d ýan dyr. 
Șahsy ýüz görmezligiň ýoklugy subut edilmedik bolsa, ol bar diýlip ha sap lanyl ýar 100. 
Ýüz gör mez ligiň obýektiwlik talapy kazynyň öz ýüz görmezligini subut edýän ähli ke-
pil lik leri ni berendigini kesgitlemekden ybaratdyr 101. Kazyýet tejribesinde bu bar lag-
laryň birinden geçilmese, ka zy ýet adyl däl diýlip hasaplanylýar.

 De Kubber Belgiýa garșy ișde kazynyň yzygiderli ka zy ýetde ișe seretmek 
we iși der ňe mek we zi pe leri bir adam tarapyndan ýerine ýetirilen ha la tyn da, 
suduň ýüz gör mez ligi ba ra da delilli șübhe döräp bilner, hem-de ýüz gör mez 
ka zy ýet ta rapyn dan ișe seretmek ba ra da ky hukugyň bozulmagyna se bäp 
bolup biler 102. Ilkin ji derňewi geçiren ka zy ýetçilik agzasynyň ýüz gör mez ligi 
ba ra da șüb he len dir ýän hiç hili sebäp tapmasa-da, Kazyýet bu adamyň ka-
zy ýet kol le gi ýa syn da oturmaklygy talapkär tarapda esaslandyrylan șübhäniň 
do re megi ne delil boldy diýip belledi.

 97 78/02 belgili Hasabat, Iș 11.335, resm. salg., 74-nji pa ra graf.
 98 Șu tapawutlyk üçin beýl. arasynda ser.: Piersack Belgiýa garșy, 1982-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda 
çy ka ry lan AHÝK-nyň kararnamasy, Seriýa A53, 30-njy paragfraf.
 99 Tierce we beýlekiler San Marino garșy, 2000-nji ýylyň 25-nji iýulynda çykarylan AHÝK-nyň ka rar na-
ma sy, Seriýa 2000-IX, 75-nji pa ra graf.
 100 Daktaras Litwa garșy, 2000-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda çykarylan AHÝK-nyň kararnamasy, Se ri-
ýa 2000-X, 30-njy pa ra graf.
 101 Padovani Italiýa garșy, 1993-nji ýylyň 26-njy fewralynda çykarylan AHÝK-nyň kararnamasy, Se ri-
ýa A257-B, 25-nji pa ra graf.
 102 De Cubber Belgiýa garșy, 1984-nji ýylyň 26-njy oktýabrynda çykarylan AHÝK-nyň kararnamasy, Se-
ri ýa A86, 27-nji pa ra graf we ș.m.
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 Castillo Algar Ispaniýa garșy ișde günäkärlenýän adama garșy ýeterlik su but-
na ma laryň esasynda günäleýiș netijenamasyny çykaran kazy, șol ișiň esas-
lary ny seretmek ba ra da ky suda gatnașmagy ka zy ýetiň ýüz görmezligi ba ra da 
de lil li șübhe döredip biler we netijede ýüz görmez ka zy ýet ba ra da ky hu kugyň 
bo zu lan dygy ba ra da subut bolup biler diýp, Kazyýet kesgitledi 103.

 Svetlana Naumenko Ukraina garșy ișde kazynyň öz bildiren resmi nä ra zy lygy na 
se re den ka zy ýetde ol özi agza bolup oturdy, we șol halatyň kazynyň ýüz gör mez-
ligi ne täsir edenligini kesgitlemek wezipesini Ýew ro pa nyň Ka zy ýeti ta rapyn dan 
ama la așyryldy. Kazyýetiň pikiri boý un ça bu tejribe “șol ișe se red ýän kazy nyň 
‘sub ýek tiw ýüz görmezligine’ garșy gelýär, sebäbi hiç bir kiși öz ișin de șol bir 
wagt da, hem talapkär, hem kazy bolup bilmez, we șonuň üçin bu ha la ty ýüz 
gör mez ka zy ýet ba ra da ky talapkäriň hukugynyň bo zu lan dygy ny ýüze çy kar ýar 104.

 Adam hu kuk lary we terrorçylyk ba ra da ky hasabatynda Amerikan döwlet ara 
Ko mis si ýa sy șeýle belleýär: “Kazy we kazyet tarapyndan hakyky ynam syz-
lygyň hem-de bu ba ra da hiç hili esaslandyrylan șübhäniň ýok lugy ny subut 
etmek üçin, ka zy ýetiň ýüz görmezligi subýektiw we obýektiw ta rap laryn dan 
kes git le nil me li dir. Bu talaplar, öz gezeginde, kazyda we ka zy ýetde her bir 
ișde ynam syz lygyň ýoklugyny, hem-de kazy we ka zy ýet ynam syz lygy ba ra da 
hiç hili de lil siz șübhäniň ýoklugyny aňladýandyr” 105.

Afrikanyň Adam we halklaryň hu kuk lary ba ra da ky Komissiýasy hem havkyky we ýa-
sa ma ýüz görmezlik meselesine seretdi. Konstitusiýa tarapyndan ke pil len diril ýän hu
kuk laryň taslamasy ișinde Komissiýa bir kazydan we ýaragly güýçleriň ag za laryn dan 
yba rat bo lan ka zy ýet ýüz görmeýän diýlip hasaplanyp bilmez diýip kes git ledi, sebäbi 

“bu ka zy ýetlere gatnașýan aýratyn agzalaryň häsiýetlerine ga ra maz dan, olaryň diňe 
dü zümi ne se re di len de, ýüz görmezligiň ýoklugynyň göze görnüşi ýada hakyky yok-
lugy ny döredýändir” 106.

Kazynyň iș almazlyk ba ra da ky hukuky borjy

Ýüz görmezlik ýörelgesi, öz gezeginde, kazylaryň belli bir iși almazlyk ba ra da ky hu kuky 
borjyna deňeçdir, ýagny kazy belli bir iși adalatly, ýüz görmän ber jaý edip bil me jek digi-
ne düșünýän bolsa, ýada onuň öz hakyky ýüz görmezligi yg ty bar dan dü şüp bil se, ol 
șol iși ret etmeklige borçludyr. Bu halatlarda olar ișe gatnașýan ta rap lar da öz ýüz gör-
mez ligi ba ra da sübhe döretmän, șol ișe seredilmegine gat naș mak dan sak lan ma ly dyr.

Kazyýetiň wyždanlygyny we dogruçyllygyny güýçlendirmek ba ra da ky kazylar topary 
ta rapyn dan kabul edilen, hem-de BMG-nyň Adam hu kuk lary ba ra da ky Komissiýasy 107 

 103 Castillo Algar Ispaniýa garși, 1998-nji ýylyň 28-nji oktýabrynda çykarylan AHÝK-nyň kararnamasy, 
Se ri ýa 1998-VIII, 47–51 pa ra graflar.
 104 Svetlana Naumenko Ukraina garșy, 2004-nji ýylyň 9-njy noýabrynda çykarylan AHÝK-nyň ka rar-
nama sy, Arza 41984/98, 97-nji pa ra graf.
 105 Adam hu kuk lary ba ra da ky Amerikanyň döwletara Komissiýasy, Terrorizm we Adam hu kuk lary ba
ra da ky Hasabat, resm. salg., 229-njy pa ra graf.
 106 Konstitusiýa hu kuk lary ba ra da ky taslama Nigeriýa garșy, Adamyň we halklaryň hu kuk lary ba ra da-
ky Af ri kan Komissiýasy, 87/93 (1995) belgili Habar, 13–14 pa ra graflar.
 107 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komissiýa, 2003/43 belgili Kararnama.
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ta rapyn dan bellenen Kazyýetleriň alyp barmaklygy ba ra da ky Bangalor Ýörelgeleri 
ýüz gör mez lik ýörelgesini ka zy ýet wezipesine degișli, düýpli gymmatlyklaryň biri 
hök mün de içine alýandyr. Bu Düzgünnamanyň 2.5 Ýörelgesi kazylaryň iși almazlyk 
ba ra da jik me-jik düzgünleri we maslahatlary berýändir, ýagny:

2.5 Kazy haýsy bir seredilmeli ișde adalaty ýüz görmezlik bilen çözüp bil me ýän-
ligi ni bilse, ýada dașarky synçyda bu ba ra da șübhäniň döremekligi mümkin 
bol sa, șol kazy öz islegi boý un ça ișe seretmeklikden ret etmelidir. Bu düz gün 
așak da berlen halatlary içine alýar we bular bilen çäklendirilmeýändir, ýagny:

2.5.1 Kazynyň bir tarapa garșy hakyky ynamsyzlygynyň bolmaklygy ýada ise 
de giș li dawa ba ra da ky subutnamalary boý un ça șahsy çeş me lerin den 
gelip çykyşy belli bo lan ýagdaýlarynda;

2.5.2 Mundan öň kazy hukukçy hökmünde ișländigi ýada șol iș boý un ça bir 
tarapa garșy șaýat bo lan ýagdaýlarynda; ýa-da

2.5.3 Kazy ýa-da onuň mașgalasynyň agzalary ișiň çözgüdinde maliýe bäh bi-
di niň bo lan ýagdaýynda:

 Eger-de, bu iș ba ra da bașga suduň düzülmegi mümkin bolmadyk ha-
latyn da, ýa-da ýagdaýyň gyssaglylygy, iși gaýra goýmaklyk adalaty ber-
jaý et mek lik de uly ýalňyșlyga eltmegi mümkin bo lan sebäpden, kazy 
belli bir ișden boșadylyp bilinmedik halatynda, ișe seretmekden ret et-
mek lik hökmany däldir 108.

Afrikada adyl ka zy ýet we ak law çylyk kömegi ba ra da ky hukugyň ýörelgeleri we düz
gün nama lary res mi na ma synda suduň ýüz görmezligini kesgitleýän ta lap lary we ýüz 
gör mez ligi ber jaý edilmedik belli halatlary berlendir. Bu ha lat laryň ara syn da Af ri kan 
Ko mis si ýa sy öň ki jemgyýet pro ku rorynyň ýada hukuk wekiliniň der ňew ge çi ren, ýada 
bel li bir ta rap lary nyň bähbitlerini goran ișinde onuň kazy bolup oturan ha lat laryn; 
hem-de, șu nuň bilen birlikde, olar așakdaky derejelerde ișiň cöž güdi ni çy karan ýada 
gat nașan iș lerin de, soň bolsa, șikaýat arkaly täzeden se re dil megin de, ka zy ýet iș gäri 
hök mün de oturan ișleri hem girýändir. Bu Ýörelgelerde we düzgünnamalarda bel le-
nilen ýag daý lar bar bolsa, ka zy ýet ișgäri șol iși ret etmäge borçludyr 109.

Ýew ro panyň Adam hu kuk lary ba ra da ky Ka zy ýeti “her bir ýüz görmezligini șüb he len-
di ril mäge deliller bar bo lan kazy șol ișden çekilmäge borçludyr” 110 diýip belleýär.

Kazyýetiň ýüz görmezligi her bir taraplaryna ynanmazlygyň, dușmanlygyň ýada 
duý gu daș lygyň ýoklugy bilen kesgitlenilýär. Kazyýet ýüz görmeýän bol ma ly dyr we 
olaryň ýüz görmeýänligi aýan bolmalydyr. Șeýlelikde, kazylar öz ýüz gör mez ligi ni 
șüb he len di ril mäge deliller bar bo lan halatynda, șol ișden çekilmäge borçludyr.

 108 Kazyýetleriň alyp barmaklygy ba ra da ky Bangalor Ýörelgeleri, Kazyýetiň halallygyny güýç len dir mek 
ba ra da ky kazylar topary tarapyndan kabul edilen, Gaagada Baș Kazyýetleriň tegelek stoluň bașyndaky du-
șușy gyn da redaktirlenen görnüși, 2002.
 109 Afrikada adyl ka zy ýet we ak law çylyk kömegi ba ra da ky hukugyň ýörelgeleri we düzgünnamalary, Af-
ri ka Bileleșiginiň Döwlet Baștutanlarynyň 2-nji ýokary derejede geçirilen ýygnagynda Afrikanyň Ko mis si ýa-
sy nyň iș hasabatynyň bölegi bolup kabul edilen, Maputo, 2003-nji ýylyň 4–12 iýuly, A Ýörelge, 5-nji pa ra graf.
 110 Indra Slovakiýa garșy, 2005-nji ýylyň 1-nji fewralynda çykarylan AHÝK-nyň kararnamasy,  
46845/99 bel gi li Arza, 49-njy pa ra graf.
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3. Maliýe özbașdaklygy we serișdeleriň ýeterligi

Syn

Kazyýetilige öz ișlerini dogry usulda ýerine ýetirmek üçin ýeterlikli serișdeler ge rek-
dir. Hä ki mi ýetiň üç șahamçalaryň biri bolup, ka zy ýetçilik üçin gerekli se riș de ler mil-
li býu jet den berilýär we bu, öz gezeginde, köp halatlarda kanunçylyk ýada ýeri ne 
ýe ti ri ji șa ham ça lary ta rapyn dan kesgitlenilýär. Șonuň üçin ka zy ýetçilige gerekli ze-
rur lyk lary döw let býu jeti ni düzýän we tassyklaýan guramalaryň göz öňünde tut mak-
lary äh mi ýet li dir. Goý be ril ýän serișdeler ýeterlikli bolmadyk halatlarynda ka zy ýet 
ul ga myn da pa ra hor lygyň dö re megi niň howpy bolýar we bu ulgamyň garașsyzlygyny 
we ýüz gör mez ligi ni pese dü șür ýär. Kazyýete goýberilmeli serișdeler kesgitlenende, 
kazylar we ka zy ýetler bilen mas la hat laș mak ze rurdyr 111.

Kazyetiň garașsyzlygyny we ýüz görmezligini howp astynda goýýan ýene-de bir fak-
tor laryň biri, öz býüjetini meýilleșdirilmegine ka zy ýet ulgamynyň gat naș maz lygy dyr. 
Munuň sebäbi, öňden bäri maliýe serișdelerini çaklendirmeklik her bir eda ra nyň 
umu my we netijeli gözegçilik etmekligiň giňden ulanylýan usuly bolup gel ýän dir. 
Hä ki mi ýetiň beýleki șahamçalary ýada döwlet edaralary serișdeleriň ka zy ýet çi lige 
goý be ri liși ne we dolandyrylșyna täsir edýändikleri sebäpli, olaryň belli bir kyn iș lere 
tä sir etmek hakyky mümkinçilikleriniň bolmagyna we, bu ýagdaý, netijede, ka zy ýet-
çi ligiň ga raș syz lygy ny çäklendirilmegine hem eltýär. Șu ýagdaýy göz öňüňde tutup, 
köp döw let ler ka zy ýet ulgamynyň içinde ka zy ýet serișdeleri do lan dyr ýan bö lüm leri 
dö red ýär ler we, șunluk bilen, ka zy ýet ulgamynyň özbașdaklygyny güýç len dir ýär ler.

 Adam hukuklary baradaky Amerikanyň döwletara Komissiýasy ýolbașçylyk, 
do lan dyryș we maliýe meselelerini içine alýan ka zy ýet ulgamynyň gu ra ma-
çy lyk öz baș dak lygy, “demokratiki jemgyýetde häkimiýetiň deň ag ram ly lygy ny 
sak la mak üçin esasy we aýrylmasyz böleklerdigini” belläp geçdi 112.

 Birnäçe halatlarda Adam hu kuk lary baradaky Komiteti ka zy ýetçiligiň ga raș syz-
lygy ny üp jün etmek üçin, döwletleri oňa ýeterlikli serișdeleri goý ber mek ligi ne ça-
gyr dy 113.

 Adam hu kuk lary baradaky Komiteti kazylaryň zähmet hakynyň pesligi ba ra da öz 
ala da sy ny bildirdi we bu ýagdaýyň parahorlyk bilen baglanyșygynyň bar lygy ny 
be ýan etdi. Șu sebäpden Komitet kazylary parahorlykdan goramak üçin, olara 
ka na gat lanar ly șertleriň döredilmegini talap etdi 114. Kongo ýag daý yn da “[ka zy-
laryň] pa ra hor lyga elt ýän pes zäh met haky” ba ra da Komitet ala da sy ny bil dir di 115.

 111 Ser.: Parahorlygyň öňüni almak we ka zy ýet ulgamynyň ýüz görmezligini berjaý etmek. Kazylaryň we 
ak law çylaryň garașsyzlygy ba ra da ky KHK-nyň Merkezi (KAGM), KAGM-nyň ýyl kitapçasy, 2000, s. 127 we beýl.
 112 Adam hu kuk lary ba ra da ky Amerikanyň döwletara Komissiýasy, Adam hu kuk lary ba ra da ky Peru
daky ýagdaý boý un ça ikinji hasabaty, OAS res mi na ma sy OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 59 rev., II bap “Adalatyň 
berjaý edilmegi we kanunyň ýokary tutulmagy”, 13-nji pa ra graf.
 113 Ser. mysal üçin: Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Merkezi Afrika Respublikasy boý un ça ta
mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/C/CAF/CO/2, 16-njy pa ra graf.
 114 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Kosowo (Serbiýa) boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res-
mi na ma sy CCPR/C/UNK/CO/1, 20-njy pa ra graf. Ser. hem: Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Täjigistan 
boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/CO/84/TJK, 17-nji pa ra graf.
 115 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Kongo Demokatik Respublikasy boý un ça ta mam laý jy syn lary, 
BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/C/COD/CO/3, 21-nji pa ra graf.
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Maliýe özbașdaklygy baradaky halkara standartlary

Dürli halkara düzgünler ka zy ýet ulgamyna ýeterlikli maliýe serișdeleriň gerekdigini 
bel le ýär ler. Mysal üçin, BMGnyň Esasy Ýörelgeleri “Agza вöwletler ka zy ýet ulgamyna 
öz we zi pe leri ni dogry berjaý etmek üçin ýeterlikli serișdeleri bilen üpjün etmek borç-
lu dyr” 116 diýip kesgitledi. Kazylaryň statuty ba ra da ky Ýew ro panyň Hartiýasy bu ba ra-
da șeý le bel le ýär: “Kazylar öz wezipelerini dogry hem-de wagtynda berjaý etmek üçin 
döw let ler ýeterlikli serișdeleri üpjün etmek borçludyr” 117. Pekin Ýörelgeleri hem bu 
ta laby gol da ýar we șeýle ýazýar: “Kazylaryň öz wezipelerini dogry berjaý etmek üçin 
ýe ter lik li se riș de ler bilen üpjün edilmegi wajypdyr” 118.

Halklaryň Arkadașlygy ýurtlarynyň kazylary tarapyndan kabul edilen Latimer Öýüniň 
Düz gün lerinde maliýeleșdirmek boý un ça doly düșündiriș berilýär, ýagny:

“Kazyýetler öz wezipelerini ýokary derejede berjaý etmek üçin ýeterlikli we durnukly 
ma li ýe leș dir me bilen üpjün edilmelidir. Bu maliýe serișdeleri kanunçylyk ta
rapyn dan gol da ny lan dan soň, olaryň yzyna alynmagyndan we bikanun ula nyl
ma gyn dan go ral ma ly dyr. Maliýe serișdeleriň goýberilmegi ýada saklanylmagy 
ka zy ýet ul gamyna gar șy bi ka nun gözegçilik etmek üçin ulanylmaly däldir” 119.

Afrika degișlilikde, Afrikada adyl kazyýet we aklawçylyk kömegi baradaky hukugyň 
Ýörelgeleri we Düzgünnamalary res mi na ma synda ýörite bellenilýär: “Döwletler ka zy-
ýet eda ra laryna öz wezipelerini ýerine ýetirmek üçin ýeterlik serișdeleri bilen üpjün 
et me li dir. Býüjetiň taýýarlanylmagynda we ýerine ýetirilmeginde ka zy ýet ulgamy 
bilen mas la hat edilmelidir” 120.

Her bir döwlet üçin ka zy ýetçilige gerekli serișdeler bilen üpjün edilendigini ke pil len-
dir mek de iň amatly usulyny kesgitlemäge halkara standartlary boý un ça müm kin çi-
ligiň berilýändigini aýratyn belläp geçmelidiris. Ýeterlikli maliýelieșdirme ka zy ýet 
ul gamy nyň garașsyzlygynyň esasy bölegi bo lany üçin, bu ýörelge her ýurduň ka nun-
çy lygy na, ýagny Konstitusiýasyna, salynmalydyr.121 Bu talaby berjaý etmek üçin bel li 
kons ti tu si ýa lar adalatyň berjaý edilmegine býüjetiň kesgitlenen göterimi goý be ril-
megi ni șertleșdirýär. Belli ýurtlar, esasan-da ösüp barýan ýurtlar, ka zy ýet ulgamy ny 
ada latyň berjaý edilmegine ýeterlikli serișdeler bilen üpjün etmeklikde ba șar ma ýan 
bol mak lary mümkindir. Bu ba ra da Pekin Ýörelgelerinde șeýle aýdylýar:

“Käbir ýurtlarda ykdysady çäklendirmeler sebäpli kazylaryň öz wezipelerini ýeri ne 
ýe tir mek üçin gerekli diýip hasaplaýan serișdeleri ulgama goý beril megi ne kyn

 116 Kazyýetiň garaşsyzlygy boýunça BMGnyň Esasy Ýörelgeleri, resm. salg., 7-nji Ýörelge.
 117 Ýew ro pa Geňeși, Kazylaryň statuty ba ra da ky Ýew ro panyň Hartiýasy, DAJ/DOC (98) 23, 1.6 ka rar-
nama pa ra grafy.
 118 LAWASIA sebitinde kazyýet ulgamynyň garașsyzlyk Ýörelgeleri ba ra da ky Pekin Beýannamasy, resm. 
salg. 41-nji kararnama pa ra grafy. Ser. hem Ýew ro pa Geňeșiniň Ministrler Komitetiniň Maslahaty R (94) 12, 
resm. salg., III Ýörelge.
 119 Parlamentiň ýokary tutulmagy we ka zy ýetiň garașsyzlygy ba ra da ky arkalașygy boý un ça Latimer 
öýüniň Düzgünnamalary, 1998-nji ýylyň 19-njy iýunynda kabul edilen, II.2 Düzgünnama.
 120 Afrikada adyl ka zy ýet we ak law çylyk kömegi ba ra da ky hukugyň Ýörelgeleri we Düzgünnamalary, 
resm. salg., A, 4(v) pa ra graf. Ser. hem: Kazylar ba ra da ky Ählumumy Hartiýasy, resm. salg., 14-nji madda.
 121 Ser.: Kazyýetiň garaşsyzlygy boýunça BMGnyň Esasy Ýörelgeleri, resm. salg., döwletlerden ka zy-
ýet ulgamynyň garașsyzlygyny kepillendirmekligi we ýurduň konstitusiýasyna ýa-da kanunçylygyna sa lyn-
magy ny talap edýär (1-nji Ýörelge).
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çy lyk döreýän halatynda hem, muňa garamazdan, kanunyň ýokary tu tul magy nyň 
hemde adamyň hu kuk lary ny goramaklygyň ýörelgelerini berjaý etmeklik, ka zy
ýet ul gamy na maliýe serișdeleriň meýilleșdirmeginde birinji ähmiýetlilik beril
megi ni ta lap edýär” 122.

Maliýe özbașdaklyk ba ra da ky goșmaça talaby ka zy ýetçiligiň öz serișdelerini goý ber-
mek de özbașdak bolmagyny buýruk edýär. Bu halatda, beýleki edaralaryň ähli si ka-
zy ýet ulgamy öňa berlen serișdelerini goýberilmegine goșulmakdan sak lanyl ma dyr. 
Muňa ga ra maz dan, ka zy ýetçiligiň öž serișdelerini sowmak meselesi içki ka zy ýet me-
se le si bolsa-da, ol häkimiýetiň bir șahamçasy hökmünde barlaglar we de ňa gram ly-
lyk lar düzgün boý un ça beýleki șahamçalara hasabat bermelidir.

Kazyýetler öz wezipelerini ýerine ýetirmek üçin ýeterlikli maliýeleșdirme üpjün 
edil me li dir. Döwletler bu talaby kanunçylyk üsti bilen berjaý etmäge borçludyr. Ka
zy ýet ul ga my nyň býüjet meýilleșdirmek ișlerine gatnașmagy gelejekde ýeterlikli 
bol ma dyk ma li ýe leș di ril megiň öňüni almakda wajyp kepillik bolup durýandyr. 
Ka zy ýet çi lik ma li ýe öz baș dak lygyn dan peýdalansada, ol häkimiýetiň beýleki șa
ham ça lary nyň öňün de se riș de leri bikanun ulanmak üçin hasabat bermelidir.

 122 LAWASIA sebitinde kazyýet ulgamynyň garașsyzlyk Ýörelgeleri ba ra da ky Pekin Beýannamasy, resm. 
salg., 42-ni kararnama pa ra grafy. 
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4. Esasy azatlyklar

Syn

BMGnyň Esasy Ýörelgeleriniň 8-nji Ýörelgesi șeýle bellenilýär, ýagny:

Adam hu kuk lary ba ra da ky Ählumumy Jarnamasyna laýyklykda, ka zy ýet ulgamynyň 
agzalary, beýleri raýatlar ýaly, öz pikirini erkin beýan etmek, ynanç, birleleșme 
we ýygnanma ba ra da ky azatlyklardan peýdalanýarlar; emma bu hukuklardan 
peýdalanmakda kazylar özlerini hemișe öz wezipeleriniň mertebesini, hemde ka
zy ýetiň ýüz görmezligini we garașsyzlygyny saklamalydyrlar.123

Bu düzgün kazylaryň öz garașsyzlygyny goramak serișdesi hökmünde azatlykaryň 
äh mi ýeti ni tassyklaýar. Ýörelgelerde bellenilși ýaly, agzalan azatlyklar beýleki ra-
ýat lar ta rapyn dan hem peýdalanylýar hem-de ähli adam hu kuk lary ba ra da ky belli 
halk ara șert na ma lar da tassyklanylýar. Emma, kazylar adam hu kuk larynyň we ka-
nunyň ýo ka ry tu tul magy nyň esasy kepillendirijileri bo landygy sebäpli bu azat lyk-
laryň aý ratyn äh mi ýet li ligi bardyr. Esasan-da, birleleșme ba ra da ky azatlygy hem-de 
öz pi ki riňi beýan et mek azatlygy kazylar üçin öz wezipelerini berjaý etmek üçin 
mö hüm dir.

Bileleșik baradaky azatlyk

Kazylaryň Birleșikleri ka zy ýet ulgamynyň garașsyzlygyny we kanunyň ýokary tu tul-
magy ny amala așyrmakda möhüm orny tutýandyrlar. Bu birleșikler kazylara du șuș-
maga, öz garașsyzlygyny goramak üçin özlerini jebislendirmäge hem-de ka zy ýet we-
zi pe leri ni has-da netijeli ýerine ýetirmäge mümkinçilik döredýärler.

Bular bilen baglanyșykda Latimer Öýüniň Düzgünlerinde șeýle bellenilýär: “Ga raș-
syz, jebis hukuk hünäri kanuny goramak ișiniň esasy bölegidir” 124. Kazylaryň statuty 
ba ra da ky Ýew ro panyň Hartiýasy kazylaryň birleșikleriniň ähmiýeti ba ra da șeýle nyg-
ta ýar:

“Ähli kazylar açyk bo lan, kazylar tarapyndan gurnalan hünärmen guramalary hä
ki mi ýet guramalaryň öňünde, olara ýuridik statuty boý un ça tabșyrlan hu kuk lary 
go ra ma ga goşant goșýarlar” 125.

Ýew ro panyň Geňeși öz R (94) 12 belgili Maslahatynda kazylaryn bileleșmek azatlygy 
ba ra da șeýle ýazýar: “Kazylaryň öz garașsyzlygyny we bähbitlerini goramak maksady 

 123 Șuňa meňzeșlikde, ser.: Bangalor Ýörelgeleriniň 4.6  Ýörelgesi, we Afrikada adyl kazyýet we 
aklawçylyk kömegi baradaky hukugyň Ýörelgeleriniň we Düzgünnamalarynyň A Ýörelgesiniň 4(s) pa ra grafy.
 124 Latimer Öýüniň Ýörelgejeleri, resm. salg., VII.3 Ýörelge. Ser. hem: Kazynyň ählumumy Har ti ýa sy
nyň 12-nji mad da sy: “Hünärmen birleșigine gatnașmak hukugy ba ra da ky kazylaryň hukugy kazylaryň sta-
tut lary ny, olaryň etiki we beýleki taraplaryny, hem-de adalatyň ýollaryny amala așrmak üçin, hem-de öz 
kanuny bäh bit leri ni goramaklygy rugsat bermek üçin hökmany suratda berjaý edilmelidir”.
 125 Kazylaryň statuty ba ra da ky Ýew ro panyň Hartiýasy, resm. salg., 1.7 kararnama pa ra grafy. Ser. hem: 
BMGnyň Esasy Ýörelgeleriniň 9-njy Ýörelgesi: “Kazylar öz bähbitlerini goramak üçin, hünärmen okuwyn dan 
peý da lan mak hem-de öz ka zy ýet garașsyzlygyny goramak maksady bilen birleșikleri gurnamak we olara 
gat naș mak hu kuk lary bardyr”.
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bilen özbașdak ýa-da beýleki guramalar bilen birlikde birleșikleri gurnamak hu kuk-
lary bol ma ly dyr” 126. Pekin Ýörelgeleri hem bu azatlygy goldaýarlar we “Her bir ula nyl-
ýan kanuna laýyklykda kazylaryň öz bähbitlerini goramak, hü när men okuw la ryn dan 
peý da lan mak hem-de öz garașsyzlygyny goramak üçin hü när men bir leșik leri gur na-
mak we olara gatnașmak hukugy bolmalydyr” 127.

Öz pikiriňi beýan etmek azatlygy

Kazynyň wezipesi üçin öz pikiriňi beýan etmek azatlygy hem wajypdyr. Kanunyň ýo-
ka ry tutulmagynyň kepillendirijisi we kanuny jemgyýetiň bir bölegi hökmünde, ka zy-
lar öz gert me ler ba ra da ky we beýleki kanunçylyk meseleleri ba ra da ky mas la hat lara 
gat naș mak lary hökmandyr.

Umumy derejede öz pikiriňi beýan etmek azatlygy ähli halkara șertnamalarynda we 
ka zy ýetiň garașsyzlygyny kadalașdyrýan ýörite düzgunnamalarynda ykrar edil mek-
den dașary, esasanda, BMGnyň Esasy Ýörelgeleriniň 8-nji Ýörelgesinde, bellenilýär.

Emma, bu hukuk çäklendirilmedik däldir, we ka zy ýet wezipeleri bilen bagly belli bir 
çäk lere tabyndyr. Kazylar degișlilikde, öz pikiriňi beýan etmek azatlykdan çäksiz er-
kin peý da lan mak lyk olaryň garașsyzlygyna ýa-da ýüz görmezligine howp salyp biler, 
mysal üçin, ka zy lar belli bir ișe degișli taraplaryň birine ýa-da köpçülikleýin ha bar 
beriș se riș de leri ne maglumatlary beýan eden halatlarynda. Netijede, kazylar adyl ka-
zy ýet ba ra da ky, ýagny bigünälik prezumpsiýasyny içine alýan, we ylaýta-da, suduň 
ga ra ma gyn daky sub judice ișlerde bu hukugyň amala așyrylmagyna zyýan ýe tir mek-
den sak lan ma ly dyr lar.

Bu manyda, Kazylaryň statuty ba ra da ky Ýew ro panyň Hartiýasy ýörite öňünden bel le-
ýär, ýagny: “Kazylar özlerini alyp barmakda, öz hereketlerinde ýa-da her bir gör nüș de 
beýan et mek lik de öz garașsyzlygyna ýa-da ýüz görmezligine bo lan ynamy ga çyr mak-
dan sak lan maga borçludyr” 128.

Bangalor Ýörelgeleri hem kazylardan öz wezipesiniň șertlendirýän aý ra tyn lyk lary na 
zy ýan ýe tir mek den saklanmaklaryny talap edýär:

“Kazy, edil her bir beýleki raýat ýaly, öz pikiriňi beýan etmek azatlykdan peý da lan
ýar, [...], emma bu azatlykdan peýdalanylanda, kazy hemișe özüni alyp bar mak da 
ka zy ýetlik wezipesiniň mertebesini hemde ka zy ýetiň ga raș syz lygy ny we ýüz gör
mez ligi ni belent saklamalydyr 129.

Șonuň üçin, kazylar her bir meseleler boý un ça öz pikirlerini erkin beýan edip bil se-
ler hem, olar obý ek tiw syn edi ji niň öňün de ada laty ga raș syz we ýüz gör mez lik bilen 

 126 R (94) 12 belgili Maslahat, resm. salg., IV Ýörelge.
 127 LAWASIA sebitinde kazyýet ulgamynyň garașsyzlyk Ýörelgeleri ba ra da ky Pekin Beýannamasy, resm.
salg., 9-njy kararnama pa ra grafy. Ser. hem: Afrika ýurtlarynda adyl ka zy ýet we kanunçylyk kömegine bo lan 
hukuk ba ra da ky ýörelgeleri, A Ýörelge, 4(t) pa ra graf: “Kazyýet ișgärleri öz bähbitlerini goramak, hü när men 
okuw laryn dan peýdalanmak hem-de öz derejesini goramak maksady bilen hünärmen birleșikleri gurnamak 
we olara gat naș mak hukugy bolmalydyr”.
 128 Kazylaryň statuty ba ra da ky Ýew ro panyň Hartiýasy, resm. salg., 4.3 kararnama pa ra grafy.
 129 Bangalor Ýörelgeleri, 4.6 Ýörelge. Ser. hem: 4.10 Ýörelge: “Kazynyň öz kazy wezipesinde al l nan 
giz lin maglumatlary ka zy ýet borçlaryndan dașary maksat bilen ulanylmaly ýa-da beýan edilmeli däldir. 



Kazylaryň, aklawçylaryň we prokurorlaryň garașsyzlygy we hasabatlylygy 37

amala așyr ma ga öz ba șar nyk lary ny șüb he len dir ýän beý ýan na ma lary ber mek den 
sak la nyl ma ly dyr.

Kazylar, beýleki șahsy adamlar ýaly, șol bir esasy azatlyklardan peýdalanýarlar. 
Emma, adalaty amala așyrmakda öz esasy orny bilen baglanyșykda, kazylaryň öz 
pi ki rini beýan etmek we birleșmek azatlyklaryndan peýdalanmakda aýratyn äh mi
ýeti bar dyr. Bu azatlyklardan peýdalanmakda, kazylar öz garașsyzlygyna we ýüz 
gör mez ligi ne zyýan ýetirmekden seresap bolmalydyr.
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5. Kazylaryň wezipä bellenmegi

Syn

Kazyýet ulgamynyň garașsyzlygyny we ýüz görmezligini kepillendirmek üçin halk ara 
hu kugy döwletlerden kazylary gyșarnyksyz talaplara laýyklykda we aýdyň usulda se-
çi lip ișe bel le nil megi ni talap edýär. Kazylar öz kanunçylyk ba șar nyk laryn dan da șary 
se bäp leriň esasyn da ișe bellenilen ýada ýokary çekilen halatlarynda, ka zy ýet önüm-
çi ligi niň öz esasy we zipe si niň, ýagny adalaty garașsyz we ýüz görmezlik bilen amala 
așy ryl magyna tö wek gel lik edilýär. Șonuň üçin, hakyky käriniň us sat lygy na esas lan-
ýan aýdyň saý la nyş ta lap lary ga raș syz lygyň möhüm kepilligi bolup durýandyr. Șeýle 
hem bol sa, halk ara hu kuk da wezipä bellemek ba ra da belli bir usuly boý un ça yla-
lașyk ýok dur. Bu me se le belli bir derejede, seljeriș talaplary hemișe da laș gär leriň 
hü när men lik ba șar nyk lary na we șahsy adamkärçilik aýratynlyklaryna esas lany lan 
ha latyn da, her bir döwletiň garamagyna goýulandyr.

Netijede, kazylary wezipelerine bellemeklikde iki sany esasy meselelerine se ret me li dir. 
Bi rin ji me se le si wezipä bellemekligiň talapary bilen baglanyșykly we halk ara ka nun bu 
ta lap lary boý un ça anyk düșündirișleri berýändir. Ikinji mesele ka zy ýet ag za lary we zi pe-
leri ne bel le ýän guramany hem-de șol guramanyň düzgünlerini içine al ýan dyr. Bu me-
se le ba ra da her bir döwletiň çäklerinde haýsy guramanyň kazy we zi pe si ne bel le mäge 
yg ty ýar lygy nyň barlygy we berjaý edilmeli anyk düzgünleri ba ra da halk ara res mi na ma -
lar da anyk kes git le ni len däldir. Emma, wezipä bellemegiň her bir ka da sy ka zy ýetiň gu-
ra ma çy lyk we șahsy garașsyzlygyny hem-de obýektiw we sub ýek tiw ýüz gör mez ligi ke-
pil len dir me li dir. Bu talap goragyň derwaýys me ha nizmi ni düz ýän, hä ki mi ýet bö lü nişigi 
ýö rel ge sin den we barlaglar we deňag ram ly lyk lar düz günin den gelip çykýandyr.

Wezipä bellemekligiň talaplary

Kazyýetçiligiň garașsyzlygyna we ýüz görmezligine düýpli zyýan ýetirip biljek, kazy 
wezipesine mynasyp bolmadyk adamlar bellenmez ýaly, halkara kanuny da laș gär-
leriň syýasy garaýyslaryny, jyns we teniniň reňki ýaly seljeriș talaplaryň arasyndan 
çy kar dy. Belli bir döwletiň raýaty bolmak talabyndan beýleki agzalan talaplar kazy 
ișine degișli däldir.

BMGnyň Esasy Ýörelgeleri șeýle nygtaýarlar:

Kazyýet wezipesine saýlanan adamlar ýokary derejede ahlak taýdan arassa, ka
nun çy lyk da ýeterlik okuwlary we bașarnyklary bar bo lan șahsyýet bolmalydyrlar. 
Saý la magyň her bir usuly kazylaryň mynasyp bolmadyk sebäplere görä saý la nyl
magyn dan kepillik bermelidir; kazylary saýlamakda șahsyýetleri hiç hili kem si di ji 
ta lap lary, ýagny haýsy millete degişlidigine, teniniň reňkine, jynsyna, dini ga raý
şy na, syýasy ygtykadyna, partiýa degişlidigine ýada hiç partiýa degişli däl digi
ne, gelip çykyşyna, emläk hem wezipe ýagdaýyna, ýaşaýan ýerine de giș li lik esas 
hök mün de ulanylmaly däldir. Belli bir döwletiň raýaty bolmaklyk talapy kem si di ji 
diýlip hasaplanylmaly däldir” 130.

 130 Kazyýetiň garaşsyzlygy boýunça BMGnyň Esasy Ýörelgeleri, resm. salg., 10-njy Ýörelge.



Kazylaryň, aklawçylaryň we prokurorlaryň garașsyzlygy we hasabatlylygyBirinji amaly gollanma40

Șunuň bilen meňzeșlikde, Kazylaryň ählumumy Hartiýasy șeýle belleýär: “Her bir ka-
zyny saý la mak we wezipä bellemek ișleri obýektiw, aýan talaplara we hünärmen ba-
șar nyk lara esaslanyp edilmelidir” 131.

Kazylaryň statuty baradaky Ýewropa Hartiýasy hem bikanun talaplaryň ula nyl magy ny 
ga da gan edýär, “Statutyň düzgünleri [...] dalașgärleriň erkin we ýüz gör mez lik bilen 
öňün de goýulan kanunçylyk meseleleri kesgitlemek hem-de ișine se re dil ýän adamyň 
șahsy mertebesini hormatlaýan usulda șol meseleler boý un ça ka nuny ulan mak 
ukyplarynyň esasynda saýlanmalydyr” diýip belleýär. Statut her bir da laș gäriň, onuň 
jynsy, haýsy millete degişlidigi, gelip çykyşy, ýada onuň fi lo so fi ýa we sy ýa sy garaýșy 
ýa-da dine ynamlary üçin saýlaw seljerișden çy ka ryl magy ny ga da gan edýär” 132.

Ýew ro panyň geňeși bu mesele boý un ça șeýle maslahat berýär: “Kazylaryň hü när-
men ösüșine degișli ähli meseleler obýektiw talaplara esaslanmalydyr we ka zy laryň 
saylanylmagy we ösüși olaryň gazanan üstünliklerine esaslanmalydyr we us sat lyk-
lary ny, ahlak taýdan arassalygyny, bașarnyklaryny we peýdalylyklaryny göz öňünde 
tut ma ly dyr” 133. Kazy wezipesine bellemeklik onuň hünärmen ösüșiniň bir bölegi bo-
lany üçin, bu maslahat kazynyň ilkinji bellenilșine we soňra ýökary wezipelere çe kil-
megi ne degișlidir.

Adyl ka zy ýet hukugy ba ra da ky Afrikan Ýörelgelerinde we Düzgünlerinde șeýle bel le-
nil ýär:

“Kazyýet önümçiligine kazylaryň saýlanylmagynda diňe dalașgärleriň ahlak taý
dan arassalygy, ýeterlikli taýýarlygy ýada bilimleri we bașarnyklary göz öňün de 
tu tul maly dyr”.

Mundan bașga-da, Düzgünlerde dalașgäriň esasy bașarnyklarynyň arasynda
“Hiç bir adam kazynyň wezipesini doly derejede ýerine ýetirmek üçin gerekli taý
ýar lyk okuwynyň ýada biliminiň bolmadyk halatlarynda kazyet önümçiligine bel
le nilip bilmez” 134.

diýip, belläp geçýär.

Aziýa-Ýuwaș Umman sebitinde Pekin Ýörelgelerinde hem kemsitleklige garșy ýörite 
bellik edil ýär we millete degișlilik ba ra da meňzeș düýduryș berilýär: “Kazylar[yň] 

 131 Kazylaryň ählumumy Hartiýasy, resm. salg., 9-njy madda.
 132 Kazylaryň statuty ba ra da ky Ýew ro pa Hartiýasy, resm. salg., 2.1 kararnama pa ra grafy. Hartiýa șeýle 
diýip dowam edýär: “Statut boý un ça ýuridiki bilimiň ýada tejribäniň bolmagy diňe kazy wezipesini amala 
așyrmaklygy kepillendirýän talaby bilen baglanyșykda ýeterlik șert hökmünde bellenilýär” (2.2 ka rar nama 
pa ra grafy).
 133 Ýew ro panyň Geňeși, R (94) 12 belgili Maslahat, resm. salg., I.2 Ýörelge.
 134 Afrikada adyl kazyýet we aklawçylyk kömegi baradaky hukugyň Ýörelgeleri we Düzgünnamalary, 
resm. salg., A Ýörelge, 4(i) we (k) pa ra graf lar. Düzgünlerde hem kamsitmezlik ba ra da maddasy bar we 
bir näçe düz gün den çyk ýan ha lat lar dü șün di ril ýär: “Ta lap lara laý yk gel ýän her bir adamyň onuň jynsy, teni-
niň reňki, mil lete de giş li digi, dili, gen der me se le leri, sy ýa sy we beý leki ga raý yș lary, dine ga raýşy, fi zi ki 
maý yp ly lygy, haýsy mil lete we so si al to para de giş li digi, gelip çykyşy, em läk hem we zi pe ýag daýy boý un ça 
kem sit me siz, ka zy ýet we zi pe sine bel lenil mek üçin se re dil megine hu kuk ly dyr. Emma döw let ler üçin așak-
daky ta lap lar kem si diji di ýip ha sap la nyl ýan däl dir, ýag ny: 1. Da laș gär leriň ka zy ýet we zi pe leri ne saý lan-
mak üçin baș lan gyç ýa șy we azyn dan ta lap edil ýän tej ri be ýyl lary bel le mek lik; 2. Ne pa ga çykyl ýaň ýașy, 
ýa da ka zy ýet ser ker de ler üçin gul lugyň möh leti ni bel le mek lik; 3. Ne pa ga çykyl ýan ýașy nyň ýa-da gul luk 
möh leti niň ka zy laryň ýa da beý le ki ka zy ýet önüm çi ligi niň ser ker de leriň de re je lerine, alym lyk de re je leri ne 
görä üýt gek ligiň müm kin çi ligi ba ra da bel le mek lik; 4. Diňe döw letiň mil li ra ýat lary ka zy ýet önüm çi ligi ne 
saý la ny lyp bil ýän dik leri ni ta lap et mek lik” (4.j Ýö rel ge). 
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saý lan magyn da șahsyýete garșy onuň jynsy, teniniň reňki, jynsy, syýasy we beý leki ga-
raý yș lary, haýsy millete we jemgyýete degișliligi, gelip çykyşy, öý le nen/dur mușa çy kan-
lygy, jynsy ugruna degișlilik, emläk hem wezipe ýagdaýyna, ýaşaýan ýerine de giș li lik 
ba ra da hiç hili kemsitmeklige ýol berilmeli däldir we ka zy ýet önüm çi ligi ne saý lan mak 
üçin șol döwletiň milli raýaty bolmaklyk talaby kemsidiji diýlip ha sap lanyl ýan däldir” 135.

Latimer Öýüniň Düzgünlerinde beýleki düzgünnamalara salnan șertine meňzeș gel-
ýän hem-de ka zy ýet önümçiliginiň içindäki deňsizlikleri aýyrmak talabyny içine alýan 
dü șün diriș șeýle nygtaýar:

“Ka zy ýet wezipelerine bellemeklik ähli derejelerinde hakykatda edilen ișlere esas-
lan ma ly dyr we gender deňsizligi hemde beýleki taryhdan gelýän dis kri mi na si ýa 
tä sir leri ni gitdigiçe aýyrmak ba ra da düșündiriș berilmelidir” 136.

Adam hu kuk lary ba ra da ky Komiteti kazylaryň wezipä bellemek ba ra da ky ta lap-
lary bir näçe gezek gaýtalap belleýär hem-de kazylar öz hünärmenlik bașarnyklary 
esasyn da bellenilmelidir giýip kesgitleýär.

 Boliwiýanyň döwlet hasabatynyň barlagyndan soň Komitet “kazylaryň we zi pä 
bel len megi olaryň syýasy degișliligine dälde, ýagny bașarnyklaryna esas lan-
ma ly dyr” 137 diýip, maslahat berdi.

 Azerbeýjan halatynda Komitet “ka zy ýet önümçiligiň garașsyzlygyny we ýüz 
gör mez ligi ni berjaý etmek üçin [...] kazy wezipesine bellemekde anyk we aý-
dyň düz gün leri amala așyrmalydyr”138 diýip, döwlete maslahat berdi.

 Sudan ýagdaýynda Komitet “ka zy ýetiň aýdyň we hakyky ýagdaýy garașsyz 
däl, köp kazylar olaryň hukuk hünäri boý un ça bașarnyklarynyň esasynda 
saý la nyl ma dyk lary, [...]  we musulman bolmadyk ýa-da aýal dalașgärleriň 
arasyn da az sany ka zy ýet önümçiligiň dürli derejedäki wezipelerini eýe le-
ýär ler” diýp öz aladasyny bildirdi. Buňa baglylykda Komitet “ka zy ýetçilik 
ulgamynyň ga raş syz  lygy we tehniki laýyklygy barasynda ýag daý yň go wu lan-
dy ryl magy üçin care gö rül megi ni ondan baş ga da aýal maş ga la we az lyk laryň 
we kil leri niň ara syn dan bo lan ýokary hünärli kazylaryň bellenilmegini” 139 
maslahat berdi.

 Slowakiýa ýagdaýynda Komitet kazylaryň parlamentiň tassyklanylmagy 
bilen hö kü met tarapyndan ișe bellenilmegi ba ra da ky “hereket edýän 
düzgünler ka zy ýetiň garașsyzlygyna ýaramaz täsir edýärler” diýip aladasyny 
nygtady, hem-de “ka zy ýet önümçiligiň garașsyzlygyny kepillendirýän, we 
ișe bel le mek ligi ka da laș dyr ýan kanunlaryň, zähmet haky, iș möhleri, ișden 
boșatmak we ka zy ýetiň ter tip-nyzam düzgünlerini kabul etmek üsti bilen, 

 135 LAWASIA sebitinde kazyýet ulgamynyň garașsyzlyk Ýörelgeleri ba ra da ky Pekin Beýannamasy, resm.
salg., 13-nji kararnama pa ra grafy.
 136 Latimer Öýüniň Düzgünleri, resm. salg., II.1 Ýörelge.
 137 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Boliwiýa boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi na ma-
sy CCPR/C/79/Add. 74, 34-nji pa ra graf. Ser. hem: Liwan boý un ça ta mam laý jy synlar, BMG-nyň res mi na ma sy, 
CCPR/C/79/Add. 78, 15-nji pa ra graf.
 138 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Azerbeýjan boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi na-
ma sy CCPR/CO/73/AZE, 14-nji pa ra graf.
 139 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Sudan boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi na ma sy, 
CCPR/C/79/Add. 85, 21-nji pa ra graf.
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kazylary her bir sy ýa sy tä sir den goraýan ýörite çäreleriň kabul edilmegini 
maslahat berdi” 140.

 Moldowa Respublikasy halatynda Komitet “kazylaryň gysga bașlangyç iș 
möh leti ba ra da we șol möhleti uzaltmak üçin kazylar belli bir talaplary ber jaý 
et me li dik leri” ba ra da öz aladasyny bildirdi, we hökümete “kanuna tä ze den 
se ret mek ligi we düz gün leriň [garașsyz we ýüz görmýän] adyl ka zy ýet ta rapyn-
dan ișe se re dil mek hukugynyň] 14-nji maddasynyň 1-nji pa ra grafyna laý yk lyk-
da ka zy ýetiň ga raș syz lygy ny üpjün etmek üçin kazylaryň iș möhletini ge rek li 
de re je de uzal dyl magy ny maslahat berdi” 141.

 Paragwaý hasabatyny seljerșiň dowamynda Adam hu kuk lary ba ra da ky Ko mi-
tet “Kazyýet önümçiliginiň garașsyzlygyna zyýan ýetirip biljek, kazylary (Ýo ka-
ry suduň ka zy lary ny hem içine alýan) ișe bellemekligi we ișden boș at mak lygy 
ka da laș dyr ýan obýektiw talaplarynyň ýetmezçiligi” ba ra da alada bildirdi 142.

Bu talaplar öz wezipelerini dașary ýurtlarda amala așyrýan halkara kazylara hem de-
giș li dir. Halkara kazylaryň birnäçesi ișe bellenilip ișleýän, Kosowo ýurdunyň ýag daýy 
boý un ça hasabaty seljerip, “halkara kazylaryň garașsyzlygyny ýeterlikli de re je de 
ke pil len dir ýän usullaryň ýoklugy barada” Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitet öz ala-
da sy ny bildirdi, hem-de Kosowoda ýerleșýän Birleșen Milletler Gu ra ma sy nyň mis si-
ýa sy na “halkara kazylaryň ișe alynmak, bellenilmek we tertip-düzgün jo gap kä çi ligi 
ba ra da ky garașsyz düzgünleri ýola goýmaklygy” 143 maslahat berdi. Katar ýag daýyn-
da bolsa, Gy na mak lyga garșy Komitet, “köpüsi daşary ýyurt raýatlary bo lan ka zy laryň 
ga raș syz lygy na howp astyna salynýandygy” ba ra da öz aladasyny nygtady. Ra ýat lyk 
gu ra ma lara dașary ýurtly kazylara ýașaýyș rugsatnamalary bermek wezipesi ber len-
ligi se bäp li, Kazyýet “olaryň iș möhleti ba ra da näbellilik duýgysynyň hem-de by hä ki-
mi ýete ta byn lyk duýgysynyň döredilmeginiň mümkindigini, hem-de, netijede, ka zy-
laryň gy syl magy nyň müm kin digi ni” 144 bel le di.

Wezipä bellemek düzgünleri

Bapyň girișinde bellenilși ýaly, halkara hukugynda kazylary wezipä bellemeginiň 
eketäk düz gün leriň belli bir standartyny kesgitlenen däldir. Emma, halkara düz gün-
leriň bir näçe si bu mesele boý un ça we, ylaýta-da, häkimiýetiň șahamçalarynyň orny 
we ka zy lary wezipä belleýän edaranyň aýratynlyklary ba ra da göz öňünde tu tul maly 
bel li bir ta lap lary kes git le ýär ler.

Umumy aýdanymyzda, kazylar öz kärdeșleri ýada ýerine ýetiriji we kanunçylyk hä-
ki mi ýetin den garașsyz edara tarapyndan saýlanylmagy makul bilýärler. Mysal 

 140 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Slowakiýa boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi na-
ma sy CCPR/C/79/Add. 79, 18-nji pa ra graf.
 141 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Moldowa Respubikasy boý un ça ta mam laý jy synlary, 
BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/CO/75/MDA, 12-nji pa ra graf.
 142 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Paragwaý boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi na-
ma sy CCPR/C/PRY/CO/2, 17-nji pa ra graf.
 143 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Kosowo (Serbiýa) boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň 
res mi na ma sy CCPR/C/UNK/CO/1, 20-nji pa ra graf.
 144 Gynamaklyga garșy Komitetiniň Katar boý un ça ta mam laý jy synlary we maslahatlary, BMG-nyň res-
mi na ma sy CAT/C/QAT/CO/1, 11-nji pa ra graf.
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üçin, bu ba ra da Ka zy laryň statuty ba ra da ky Ýew ro panyň Hartiýasy șeýle belleýär: 
“Da laș gär leri saý la mak, ișe almak, wezipä bellemek we hünäri boý un ça ösmek ýa-da 
iș den boș at mak bilen bagly her bir meselesi boý un ça statut ýerine ýetiriji we ka nun-
çy lyk hä ki mi ýetin den garașsyz bo lan we düzüminde azyndan ýarysy kazylardan yba-
rat bo lan, ka zy ýet ulgamynyň giň wekilçiligini kepillendirýän ugurlaryny yzar la ýan 
gu ra ma ta rapyn dan ýerine ýetirilmegini teklip edýär” 145.

Öz gezeginde Ýew ro pa Geňeși ișe bellemek düzgünleri we kazylary saýlamakda jo-
gap kär edarasy ba ra da jikme-jik görkezmeleri beýan etdi.

“Kazylaryň wezipesine saýlanylmagyny, bellenilmegini we hünär boý un ça ösüș 
müm kin çi lik leri bilen bagly meselelere seredýän edara hökümetden we do lan
dy ryș eda ra lar dan garașsyz bolmalydyr. Onuň garașsyzlygyny goramak üçin düz
gün ler, mysal üçin, onuň agzalarynyň ka zy ýet tarapyndan saýlanylmagyny hem
de bu eda ra nyň iș düzgünlerini özi kesgitletmegini üpjün etmelidir” 146.

Șunuň bilen bilelikde, kä döwletlerde kazylar adatça hökümet tarapyndan bel lenil-
ýän digini hem-de bellli bir gerekli düzgünler berjaý edilen halatynda, bu tej ri bä niň 
ka zy ýetiň garașsyzlygyny goramak talabyna laýýk gelmeginiň mümkindigini Geňeș 
nyg ta ýar. Bu ba ra da Geňeș șeýle belleýär: “[...] kazylaryň hökümet ta rapyn dan bel-
lenil megi konstitusiýa we kanunçylyk düzgünlerine hem däplerine laýyk gel ýän bol-
sa, kazylary wezipä bellemek düzgünleri hakykatdahem garașsyz we aý dyň lygy ba
ra da hemde ka zy ýet çözgütlere ýokarda bellenilen obýektiw talaplardan da șa ry hiç 
hili sebäpler täsir etmeýändigi ba ra da kepillikler bolmalydyr” 147.

Afrikan Düzgünleri, öz gezeginde, ka zy ýetiň ișgärlerini saýlamak üçin jogapkär ga-
raș syz edaranyň döredilmek pikirini goldaýar, hem-de beýleki edaralaryň, ýagny hä-
ki mi ýetiň beýleki șahamçalaryna hem belli bir talaplaryny berjaý eden halatynda bu 
we zi pä ni ýerine ýetirmekligi bilen ylalașýar, ýagny:

“Kazyýet edaralara ișgärleri saýlamaklyk aýan we hasabat beriji bolmalydyr hem
de bu maksat bilen garașsyz edaranyň döredilmegi maslahat berilýär. Ka zy ýeti 
saý la mak usullaryň her birisi ka zy ýetiň garașsyzlygyny we ýüz göz mez ligi ni go
ra ma ly dyr” 148.

Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiň kazylary bellemek usullaryna birnäçe gezek sal-
gy lanyp, düzgünleriň has-da aýan ýerine ýetirilmegini maslahat berdi.

 Kongo ișine seredip, Komitet bu ba ra da “ka zy ýetiň garașsyzlygyna edilýän 
hü jüm ler Paktyň 14-nji maddasynyň 1-nji pa ra grafyna garșy gelýär” diýip, 

 145 Kazylaryň statuty boý un ça Ýew ro panyň Hartiýasy, resm. salg., 1.3 kararnama pa ra grafy.
 146 R (94) 12 belgili Maslahat, resm. salg., I.2.c Ýörelge. Ser. hem: Kazylaryň ählumumy Hartiýasynyň 
9-njy maddasynda: “[...] Eger beýleki, öňden däp bolup gelýän we wagt barlagyny geçen usullar bilen üpjün 
edil me dik bolsa, onda kazylaryň saýlanylmagy belli bir garașsyz, ep-esli ka zy ýet wekilçiligi içine alýan eda-
ra tarapyndan amala așyrylmalydyr”.
 147 R (94) 12 belgili Maslahat, resm. salg., I.2.c  Ýörelge, aýratyn üns edilen. Bu aýanlygy üpjün et-
mek üçin maslahatlarda birnäçe mysallar berildi, ýagny: “hökümete gelejekde ýerine ýetiriljek mas la hat-
lary ber mek üçin ýörite garașsyz we doly bașarnyklary bo lan edaranyň döredilmegi; ýa-da belli bir çöz gü de 
tä ze den seretmek ba ra da șahsyýetiň garașsyz edara șikaýat etmek hukugynyň bolmagy; ýa-da çöz güt leri 
gi jä galman we ýerliksiz täsir edilmän ýerine ýetirilmekligini üpjün edýän edaranyň döredilmegi”. Bu sa naw 
en täk gutarnbyksyz däldir we mysallar biri birine garșy gelýän däldir.
 148 Afrikada adyl kazyýet we aklawçylyk kömegi baradaky hukugyň Ýörelgeleri we Düzgünnamalary, 
resm. salg., A  Ýörelge, 4(h)  pa ra graf. Ser. hem: Pekin Ýörelgeleri, 13–17  Ýörelgeler, we Latimer Öýüniň  
Düz gün leri, resm. salg., II.1 Ýörelge. 
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öz  ala da sy ny bildirdi, we “kazylaryň ișe bellemek we tertip-nyzam me se le-
leri ni ka da laș dyr ýan garașsyz mehanizmiň ýetmezçiligi sebäpli, bu ga raș syz-
lygyň çäk li digi ne, hem-de kazylaryň çözgütlerine täsir etmek maksady bilen, 
we șo nuň arasynda ka zy ýetiň tabyn bolýan ýerine ýetiriji șahamçasy ta rapyn-
dan hem, olara zorluk görkezmek halatlaryň barlygyna” 149, aýratyn üns çekdi. 
Ko mi tet Kongo hökümete “ka zy ýetçiligiň garașsyzlygyny üpjün etmek üçin 
ge rek li çäreleri görmekligi, hem-de esasan, Ýokary Adalat Geňeșiniň dü zümi-
ne we ișine, hem-de onuň netijeli gurnalmagyna degișli kadalaryň dü ze dil-
megi ni” mas la hat berdi.

 Lihtenșteýn halatynda ýerine ýetiriji edaralaryň kazylaryň ișe alyn magy na ses 
ber mek üsti bilen goșulmagy ka zy ýetiň garașsyzlygyna zyýan ýetirýär, diýip 
Ko mi tet beýan etdi 150.

 Täjigistan ișinde “kazylary ișe almak we ișden boșatmak düzgünlerinden 
aýan bolýan, ka zy ýetiň garașsyzlygynyň aýdyň ýetmezçiligi barada” Ko mi tet 
öz ala da sy ny bildirip, Täjik Hökümetine “kazylary ișe bellemek, hünär boý-
un ça ös dür mek we tertip-nyzam meselelerine ähli derejelerde jo gap kär çi lik 
ed ýän ga raș syz edarasyny döretmek bilen, ka zy ýetiň doly ga raș syz lygy ny we 
ýüz gör mez ligi ni ke pil len dir megi ni” 151 maslahat berdi.

 Gondurasyň tabșyran hasabatyna seredip, Komitet “ka zy ýetiň ga raș syz lygy-
ny üpjün etmek we hünäriň ișe bellemek, ösdürmek we kadalașdyrmak iș-
leri ne ýolbașçylyk etmek maksady bilen garașsyz edaranyň ýoklugy ba ra da” 
ala da sy ny bildirdi we șol edaranyň tiz wagtyň içinde döredilmegini mas la hat 
ber di 152.

Ýew ro panyň adam hu kuk lary ba ra da ky Kazyýeti hem kazylaryň ișe bellenilmek tej-
ri be leri sebäpden ka zy ýetiň garașsyzlygyny we ýüz görmezligini șüb he len dir ýän ha-
lat lary na seretdi.

 Incal Türkiýa garșy ișinde Kazyýet jenap Incala çozgüt çykaran tri bu nalyň ýüz 
gör mez ligi ni kesgitlemeli boldy. Goraýjy harby kazynyň gat naș magy onuň ga-
raș syz ka zy ýet tarapyndan ișe seredilmek hukugyny bozýandygy ba ra da dawa 
etdi, se bäbi agzalan kazy ýerine ýetiriji edara tabyndy. Ýew ro pa Ka zy ýeti niň çy-
ka ran çöz gü di “Bu babatda diňe gatnașmaklyk hem bel li de re je de äh mi ýet li bo-
lup bi ler. Bu halatda esasy mesele demokratik jem gy ýet de ka zy ýet ta rapyn dan 

 149 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Kongo boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi na ma-
sy CCPR/C/79/Add. 118, 14-nji pa ra graf. “Kazylary syýasy, maliýe we beýleki zorluklardan bo șat mak üçin, 
olaryň iș möh letiň uzak lygy ny üpjün etmek üçin hem-de adalaty wagtynda wew ýüz görmezlik bi len amala 
așyr mak üçin ka zy laryň taýýarlygyna we olary ișe belleýän we tertip-nyzamy berjaý edýän ul gamy na ýö ri te 
üns be ril me li dir” diýip, Komitet goșmaça belledi”. Komitet döwlet tarapyny kazylara ýeterlikli okuw taý ýar-
lygy ny ke pil len dir mek üçin peýdaly we gerekli çäreleri ýerine ýetirmekligine çagyrdy. 
 150 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Lihtenșteýn boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi na-
ma sy CCPR/CO/81/LIE, 12-nji pa ra graf.
 151 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Täjigistan boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi na-
ma sy CCPR/CO/84/TJK, 17-nji pa ra graf. Gynamaklyga garșy Komitet “kazylaryň Prezident tarapyndan ișe 
bel le nil mek leri we ișden boșadylmaklary sebäpli, ka zy ýetiň ýeterlikli bolmadyk garașsyzlygy we ne ti je li-
ligi” ba ra da meň zeș aladasyny bildirdi. Ser.: Gynamaklyga garșy Komitetiň Täjigistan boý un ça ta mam laý jy 
syn lary we mas la hat lary, BMG-nyň res mi na ma sy CAT/C/TJK/CO/1, 10-njy pa ra graf.
 152 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Gonduras boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi na-
ma sy CCPR/C/HND/CO/1, 16-njy pa ra graf.
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ila tyň ara syn da gazanylýan ynam bilen bag la nyșyk ly dyr we, ylaý ta da, je na ýat-
çy lyk iș ler de günäkärlenýäniň ynamy ba ra da dyr. [...]  Belli bir ka zy ýetiň ga raș-
syz lygy nyň we ýüz görmezligiň ýet mez çi ligi ni subut ed ýän ka nuny delil leriň bar-
lygy ny kes git le mek de gü nä kär len ýäniň pikiriniň aý ra tyn, aý gyt laý jy bol ma dyk, 
äh mi ýeti bardyr. Aý gyt laý jy diýmek, onuň șüb he le ri niň ob ýek tiw del lil len di rilip 
bil jek digi ni aň la d ýan dyr”. Kazyýetiň bel le megi ne gö rä, je nap Incal “kazylaryň 
biri Iz mir Mil li Howp syz lyk Tri bu nalyn da har by kazy bo lan dygy sebäpli, ka zy ýete 
ișiň aslyýeti bilen bagly bol ma dyk nä dog ry dü șün je leriň çakdanașa täsir edip 
bil mek ligi ba ra da del li len di rilen gor ky nyň dö re megi mümkindi” we șunuň bilen 
bag lylyk da gü n äkär len ýän “Kazy ýetiň [...] ga raș syz lygy we ýüz görmezligi ba ra-
da șüb he len mäge del lil leri bardy” 153, diýip kes git le di.

 Lauko Slowakiýa garșy ișinde jenap Laukonyň ýerli edara tarapyndan oňa je-
ri me salynandan soň we etrap edarasy șol jerimäni takyklanyndan soň, jenap 
Lau ko nyň adyl ka zy ýet ba ra da ky hukugynyň bozulanlygy ba ra da Ka zy ýet kes-
git le me ber me li di. Kazyýet ýerli edaranyň we etrap edarasynyň “hö kü metiň 
ga ra magyn da ýerli döwlet dolandyryș ișleri amala așyrmak we zi pe leriň bar-
lygy ny” we “bu edaralaryň ýolbașçylaryny ýerine ýetiriji häkimiýet we onuň 
ýol baș çy lary ta rapyn dan ișe alynýandygy, hem-de olaryň iș șert na ma lary nyň 
Zäh met ko dek si ne laýyklykda berjaý edilýändigini we olaryň zäh met hak ly iș-
gär ler sta tusyn da ișleýändiklerini” belledi. “Ýerli we etrap döw let do lan dyryș 
iș gär leriň ișe alynmak tertibi hem-de bu ișe dașyndan zor lugyň ýok lugy ba ra-
da ky ke pil lik leriň we garașsyzlygyň belli bir aýdyň gör nüș leri niň bol maz lygy 
se bäp li, ‘Konwensiýanyň [adyl ka zy ýet ba ra da ky] 6-njy mad da sy nyň 1-nji pa-
ra grafyn da be ril ýän manyda, bu edaralaryň ýerine ýetiriji hä ki mi ýet den “ga-
raș syz” diýlip ha sap la nylyp bilmez’ diýip, Kaztýet netijä geldi. Ka zy ýetiň ka-
rary na görä, ‘düz gün bozmak bilen bagly ownuk jenaýat ișlere se ret mek we 
jeza kes git lemek we zi pe sini dolandyryș edaralara bermek Kon wen si ýa gar șy 
gel me ýär. Emma, 6-njy maddada bellenilýän kepilliklere laýyklykda, bu ha-
lat lar da gün äkär adamyň oňa garșy çykarylan çözgütlere ka zy ýet ta rapyn dan 
tä ze den se re dil mek ba ra da șikaýat etmek hukugy bolmalydyr diýip, bu ýerde 
aý ratyn ag zap geçmek gerekdir’. Jenap Laukonyň ișine täzeden se ret mek ba-
ra da ky ar za sy Kons ti tu sion Kazyýet tarapyndan, düzgün bozmak bilen bag ly 
ow nuk iș lere ka zy ýetiň seretmeýänligi sebäpden, ret edilenligi üçin we ne ti-
jede ol garașsyz we ýüz görmez ka zy ýet tarapyndan ișine se re dil megi ni so rap 
bil män ligi üçin kazyýet jenap Laukonyň adyl ka zy ýet ba ra da ky hu kugy nyň bo-
zu lan dygy ny kesgitledi” 154.

 153 Incal Türkiýa garșy, resm. salg., 71–73 pa ra graflar. Ser. hem: Sa hiner Türkiýa garșy, 2001-nji ýylyň 
25-nji sen týab ryn da çykarylan AHÝK-yň garaýșy, Seriýa 2001-IX, 45–46 pa ra graflar, haçanda sud “eger hä-
zir ki iș de bol șy ýaly, tri bu nalyň dü zümi ne öz borçlary we gulluk edýän guramalary nuk daý na za ryn dan, bir 
ta rapa ta byn lyk daky adam lar gat naș ýan halatlarynda, günäkärlenýän adamlar bu agzalaryň ga raș syz lygy 
ba ra da de lil li șüb he len mek leri müm kin dir. Bu ýagdaý demokratik jemgyýetde ka zy ýet tarapyndan ila tyň 
ara syn da ga za nyl ýan yna ma zy ýan ge tir megi mümkindir”. Döwletiň konstitusion tertibine zyýan ýe tir mek 
boý un ça iși ne har by tri bu nal ta rapyn dan seredilen jenap Sahineriň “iki harby kazylardan we olaryň har by 
kom man dir hök mün de yg ty ýar lygy bo lan go șun laryň serkerdesinden düzülen tribunalyň iși ba ra da șüb he-
len dir mäge de lil leriň bar lygy ny” kes git le di. “Tri bu nal da iki raýat kazylaryň gatnașanlygy hem, we olaryň 
ga raș syz lygy we ýüz gör mez ligi ba ra da hiç hili șüb hä niň ýoklugy hem, bu ýagdaýy üýtgetmeklige täsiri 
ýokdur”.
 154 Lauko Slowakiýa garșy, 1998-nji ýylyň 2-nji sentýabrynda çykarylan AHÝk-nyň garaýșy, 
Seriýa 1998-IV, 64-nji pa ra graf.
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Kazylary ișe bellemek ba ra da “jemgyýet häkimiýetleriň bölünișiniň esasy mak sat-
lary nyň biri kazylaryň garașsyzlygyny kepillendirmekdir we, bu babatda, dürli syýasy 
düz gün leri kazylary ișe almak we boșatmak” ba ra da berk tutulýan kadalary kabul 
et di ler, hem-de “her bir kazynyň garașsyzlygy onuň saýlanmak düzgünleriniň ýerlikli 
ber jaý edilmegini, wezipäniň bellenen möhletiniň bolmaklygyny hem-de dașarky zor-
lugyň bolmazlygy ba ra da kepillikleriniň bolmagyny aňladýandyr” 155 diýip, Adam hu-
kuk lary ba ra da ky Amerikanyň döwletara Ka zy ýeti nygtady.

Ses berme saýlawy

Kä ýurtlarda kazylary ses bermek bilen saýlamak adaty ulanylýar. Bir tarapdan, bu 
tej ri be has-da demokratik diýlip hasaplanylyp bilner, we netijede, belli bir eda ra ta-
rapyn dan saý la nyl ýan halatlara deňeșdirenimizde, bu tejribe has-da aý dyň gö rün se-
de, ses ber me bilen saýlanan dalașgärleriň hünärmenlik talaplara laý yk lygy ba ra da 
bir näçe so rag lar ýüze çykmagy mümkindir. Amerikanyň Birleșen Ștat lary nyň bir näçe 
ștat la ryn da bu me se lä seredilende, Adam hu kuk lary ba ra da ky ko mi teti “ka zy lary 
saý la mak ba ra da ky hä zir ki düzgüni birnäçe ștatlarda Hartiýanyň 14-nji mad da syn da 
[ga raș syz we ýüz gör mez ka zy ýet tarapyndan ișe seredilmek ba ra da ky] bel le nen hu-
kuk lary nyň ber jaý edilmegine täsiri barada” öz aladasyny belledi, hem-de “bir näçe 
ștat la ryň ka zy laryň gazanan üstünliklerine esaslanýan düzgünleri kabul ed mek de 
bo lan ta gal la lary ny” goldady. Șunuň bilen birlikde, Komitet “kazylary saýlaw ar ka ly 
ișe bel le mek düz güni ne täzeden seretmekligi hem-de kazynyň hünärmenlik de re je si-
ne esas la nyp, ga raș syz edara tarapyndan ișe bellemek düzgüni bilen ça lyș mak lygy-
ny” 156 mas la hat ber di.

Kazylar öz hünäri bilen bagly bașarnyklarynyň hemde aýdyň düzgünleriň 
esasynda we zi pä bellenilmelidir. Halkara standartlarynda kazylaryň saýlanylmagy 
ýerine ýe ti ri ji ýada kanunçylyk häkimiýeti tarapyndan amala așyrylmak gadagan 
edil me ýän hem bolsa, syýasy pikirleriň hiç hili täsir etmezligini üpjün etmek üçin 
bu we zi pä niň ga raș syz edara tarapyndan ýerine ýetirilmegi maslahat berilýär.

 155 AHADKnyň Konstitusion Ka zy ýetiň iși, resm. salg, 73-nji we 75-nji pa ra graflar degișlilikde.
 156 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Amerikanyň Birleșen Ștatlary boý un ça ta mam laý jy synlary, 
BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/C/79/Add. 50; A/50/40, 266–304 pa ra graflar, 288-nji we 301-nji pa ra graflar. 
Ser. hem: Komitetiniň Ermenistan boý un ça ta mam laý jy synlary: “Ka zy ýetiň garașsyzlygy doly de re je de ke-
pil len di ril me dik we, ylaýtada, Komitet kazylaryň alty ýyla çenli möhleti bilen, ses berme bilen saý la nyl magy, 
ka zy ýetiň garașsyzlygyny we ýüz görmezligini üpjün etmeýändigi ba ra da belledi”, BMG-nyň res mi na ma sy 
CCPR/C/79/Add. 100, 8-nji pa ra graf.
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6. Iș möhletiniň we ýokary wezipelere çekilmegiň șertleri

Syn

Kazylaryn garașsyzlygyny berjaý etmekligiň ilkinji esasy șerti olaryň iș möh le ti niň 
dur nuk ly lygy dyr. Kazylar iș möhleti uzak bolmadyk halatlarynda olar dürli ta rap lar-
dan we, ylaý ta da, olaryň iș möhletini täzelemekligine jogapkär edaralardan zor luk 
edil megi ne du çar bolýarlar. Bu mesele kazylaryň saýlanylmagynda we ișe bel lenil-
megin de ýeri ne ýetiriji häkimiýetiň esasy orun tutýan ýurtlarynda has-da ýiti gö rün-
ýär. Bu ýurt lar da kazylar öz iș möhletlerini uzaltmak üçin syýasy zorluga hem se ze-
war bol mak lary we netijede öz garașsyzlygyny ýitirip, yrylmaklary mümkindir.

Kazyýetiň garașsyzlygyny kepillendirmekligiň beýleki usuly kazylaryň ýokary çe kil-
mek ligiň anyk düzgünlerini döretmekdir. Bu babatda kazylaryň hünär ba șar nyk lary-
na we we zi pe leri niň ululygyna esaslanýan düzgünler hem mümkindir. Saý la nan düz-
gün lere ga ra maz dan, kazylar üçin garașsyz edara tarapyndan kesgitlenen ob ýek tiw 
ta lap lary boý un ça ösüș mümkinçiliklerini üpjün etmäge döwletler borçludyr.

Iș möhletiniň halkara standartlary

Kazyýetiň garașsyzlygy ba ra da ky halkara standartlary kazylaryň iș șertlerine we iș möh-
leri ne de giș li birnäçe talaplary kesgitleýärler. Mysal üçin, BMGnyň Esasy Ýö rel ge lerin
de döw let leriň öz kazylaryň iș șertlerini we iș möhlerini kanunçylykda ke pil len dir mek 
borç lu dyr. “Kazylaryň iș möhleti, olaryň garașsyzlygy, howpsyzlygy, my na syp zäh met 
haky, iș șert leri, nepaga we nepaga çykylýan yașlary “kanunda ýe ter lik li de re je de” 
bel le nil me li dir 157. Ylaýtada, iș möhleti ba ra da gürrüň edilende, Ýö rel ge ler de “Ka zy lar, 
bel le nil megi ne ýada saýlanylmagyna garamazdan, hökmany ne pa ga çy kyl ýan ýașyn-
dan öň ke pil len di ri len iș möhleti, ýada degișli ýurtlarda iș möh leti niň ta mam lan magy 
ba ra da ky ke pil lik ler bilen üpjün edilmelidir” 158. Bu düzgün ka zy laryň hemi șe lik bel le-
nil megi ni anyk aňlatmaýan hem bolsa-da (hemișe olaryň we zi pe leri ni ýeri ne ýe tir mek 
ba șar nyk lary na bagly), iș möhleri kazylaryň garașsyzlygynyň ke pil ligi bolup dur ýan dyr.

Hemișelik (ömürbaky) iș möhleti adat bolmagy ba ra da Latimer Öýüniň Düz gün lerin
de anyk kesgitlenilýär. Kä ýurtlarda kazylar wagtlaýyn ișe alynýarlar diýip, Düz gün ler-
de bel lenil ýär. Emma bu tejribe ka zy ýetiň garașsyzlygyny goramak üçin, iș möh le tiň 
umu my șert leri ne laýyk gelmelidir 159. Șuňa meňzeșlikde, Kazynyň ähl umu my har ti ýa-
sy șeý le bel le ýär: “Kazy wezipä hemișelik (ömürbaky) ýada ka zy ýet ga raș syz lygy ny 
howp as tyn  da goýmaz ýaly, bellenen möhlete we șertlere bellenilmelidir” 160.

 157 Kazyýetiň garaşsyzlygy boýunça BMGnyň Esasy Ýörelgeleri, 11-nji Ýörelge. Ýew ro pa Geňeșiniň 
R (94 12) belgili Maslahatynyň I.3 Ýörelgesi ibilen meňzeșdir.
 158 Șol ýerde, 12-nji Ýörelge.
 159 Latimer Öýüniň Düzgünleri, resm. salg., II.1 Düzgün: “Kazyýet iși adatça hemișelik bol ma ly dyr; kä 
bir ýu ris dik si ýa lar da șertnama esasynda ișe almak hökmanlygy sebäpli, bu mesele möhletiň ýerlikli ke pil-
len di ril megi ne tabyndyr”.
 160 Kazylaryň ählumumy Hartiýasy, resm. salg., 8-nji madda. Șol bir maddada nepaga çykmak düz gün 
ba ra da șeýle bygtalýar: “Ka zy ýetiň nepaga çykylýan hökmany ýașynyň üýtgedilmeginiň gaýdyșyn täsiri 
ýok dur”.
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Afrikanyň düzgüninde, Afri ka da adyl ka zy ýet we ak law çy lyk kö megi ba ra da ky hu
kugyň Ýörelgeleri we Düzgünnamalary șeýle belleýärler: “Kazylar ýada ka zy ýet eda-
ra lary hökmany nepaga ýașyna çenli ýada olaryň möhletiniň ta mam lan magy na çen-
li, iș möh leti niň kepilligi bilen üpjün edilmelidir”, we “iș möhleti, myna syp zäh met 
haky, ne pa ga, öý, transport, fiziki we sosial üpjünçiligiň șertleri, nepaga çykyl ýan ýaș 
ta lap lary, tertip-nyzam we serișde mehanizmleri hem-de ka zy ýet ișgärleriň beý leki iș 
șert leri kanunda ýazylmaly we kepillendirilmelidir” 161. Afrikan Ýörelgelerinde iș möh-
leti niň wagtynyň çakliligi ba ra da anyk bellenilýär: “ka zy ýet ýokary wezipeli iş gär leri 
bel li bir möhlet bilen șertnama esasynda bellenilmez” 162.

Pekin Ýörelgelerinde hem “Kazylaryň iș möhleti kepillendirimelidir”, diýip bel le ni-
len dir. Emma, Ýörelgeler dürli düzgünlerde “kazylaryň iș möhleti wagtal-wagtal ge-
çi ril ýän ses berme ýada beýleki resmi düzgünlere baglydygyny” nygtaýar. Bu ha lat-
lar da “meň zeș ygtyýarlygyny amala așyrýan ähli kazylaryň möhleti nepaga ýașyna 
ýe ten lerin de tamanlanmagy” 163 maslahat berilýär.

Iș möhletine täsir edýän tejribeler

Kazylaryň möhletine täsir edýän iň köp duș gelýän tejribeleriň biri — “wagtlaýyn ka-
zy lary” ișe bellemeklik, ýagny bu kazylar belli bir iș möhleti bilen alynman, is len dik 
wagt iș den boșadylyp ýada wagtlaýyn togtadylyp bilner. Adam hu kuk lary ba ra da-
ky Ame ri ka nyň döwletara Komissiýasyna laýyklykda, kazylaryň wagtlaýyn möh leti 

“olaryň iși niň belli bir șertlere tabynlygyny aňladýar, hem-de olar ka zy ýetiň beý leki 
bö lek leri niň ýada dașyndan gelýän ýaramaz goșulmaklaryndan we zor luk dan öz-
leri ni go ral ma dyk diýip duýarlar” 164. Bu ba ra da Komissiýa șeýle bel le ýär: “Kazyýet 
önüm çi ligin de wagtlaýyn kazylaryň köplügi raýatlaryň dogry adalata bo lan hu kuk-
lary nyň ber jaý edilmegine hem-de ka zy ýetiň garașsyzlygyny we özbașdaklygyny ke-
pil len dir ýän, kazylaryň durnukly iș bilen üpjün edilmeklerine zyýanly täsiri bardyr 165.

Kazylaryň iș möhletini bozmaklygyň ýene bir usuly — kazylaryň ișini dowam et mek 
üçin bel li wagt aralygynda olary rektifikasiýa synagyndan geçmeklerini borç lan dyr-
mak dyr.

 Adam hukuklary baradaky Komiteti Peru ýagdaýny seljerende, rektifikasiýa 
sy nagy na hem salgylandy. Bu ba ra da Komitet “kazylar ýedi ýylyň ahyrynda 
nepaga çyk ýar lar we täzeden ișe bellenilmek üçin täzeden hünär dereje sy-
nagyn dan geç me li bol ýar lar. Bu tejribe ka zy ýetiň garașsyzlygyna iș möh le ti niň 

 161 Afrikada adyl kazyýet we aklawçylyk kömegi baradaky hukugyň Ýörelgeleri we Düzgünnamalary, 
resm. salg., A Ýörelge, 4(l) we (m) pa ra graflar.
 162 Șol ýerde, A Ýörelge, 4(n)3 pa ra graf.
 163 LAWASIA sebitinde kazyýet ulgamynyň garașsyzlyk Ýörelgeleri ba ra da ky Pekin Beýannamasy, resm. 
salg., 18–20 kararnama pa ra graflary. Ser. hem: 21-nji kararnama pa ra grafy: “Iș möhletiniň dowamynda ka-
zy nyň wagty onuň bähbitlerine garșy üýtgedilmeli däldir”.
 164 Wenesuella boý un ça adam hu kuk larynyň ýagdaýy ba ra da ky Hasabaty, OAS res mi na ma sy 
OEA/Ser.L/V/II.118 Doc. 4 rev. 2, 2003-nji ýylyň 29-njy dekabry, 159-njy pa ra graf.
 165 Șol ýerde, 160-njy pa ra graf, we Komissiýanyň jemleýji beýannamasy: “We nesuellada kazylaryň 
kö pü si niň wagtklaýyn möhletleti bilen ișleýärler we bu ýagdaý olaryň iș durnuklylygyna täsir edýär we 
hök many șerti bo lan ka zy ýetiň garașsyzlygyna zyýan ýetirýär”, 540-njy pa ra graf. Ser. hem Peru boý un ça 
adam hu kuk lary nyň ýagdaýy ba ra da ky ikinji hasabaty, OAS res mi na ma sy OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 
2000-nji ýylyň 2-nji iýuny, 14–15 pa ra graflar.
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howp syz lygy ny iňkär etmek bilen täsir edýär”, diýip belledi. Komitet “ka zy-
lar üçin tä ze den hünär dereje synagyndan geçmek talabyna täzeden se re dil-
megi ni hem-de howpsyz iș möhleti we garașsyz ka zy ýet ýolbașçylyk düzgüni 
bilen çal șy ryl magy ny” 166 maslahat berdi.

 Litwa iși boý un ça Komitet: “Etrap ka zy ýetleriň kazylary hemișelik iș möhleti 
ga zan mak üçin her bäș ýyl wagt aralygynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň bar-
lagy ny geçmeli bolýarlar” diýip, nygtady, we “her bir barlag diňe ka zy ýetiň 
hünär bașarnyklaryna seretmelidir hem-de diňe garașsyz hünärmen edara ta-
rapyn dan geçirilmelidir” 167 diýip, maslahat berdi.

 Wýetnam ýagdaýynda Komitet “kazylaryň saýlaw düzgünlerine hem-de iș möh-
leti niň howpsyzlygynyň ýetmezçiligi barada» aladasyny bildirdi, sebäbi ka zy lar 
di ňe dört ýyllyk möhleti bilen bellenilýärdi. Bu ýagdaý we ka zy lara gar șy ter tip-
ny zam çäreleriň görülmek mümkinçiligi, olary syýasy zor lu ga mej bur ed ýän dir 
we olaryň garașsyzlygyny hem-de ýüz görmezligini howp as tyn da goýýandyr 168.

 Gyrgyzystanyň tabșyran hasabatyna seredip, Komitet “kazylara degișli hünär 
bar lagy, her ýedi ýyldan soň täzeden barlag geçmek talaby, pes zähmet haky, 
hem-de belli bolmadyk iș möhleti korrupsiýa we parahorlyga eltmegi mum-
kin dir” 169 diýip nygtady.

 Özbegistan halatynda Komitet “ka zy ýetiň doly garașsyz däldigi ba ra da hem-
de kazylaryň ișe bellenilmek üçin her bäș ýyl ýerine ýetiriji șahamçasy ta-
rapyn dan seredilmek talaby” 170 ba ra da öz aladasyny gaýtalap belledi.

 Gynamaklyga garșy Komitet kazylaryň wagtlaýyn (ýarym günlük) ișe almak 
müm kin çi lige seretdi we bu tejribe hem “[kazylaryň] garașsyzlygyny we ýüz 
gör mez ligi ni berjaý eymek üçin howply bolar” 171 diýip, bu ba ra da öz aladasyny 
be ýan etdi.

Hünär boýunça ýokary wezipelere çekilme

Wezipede galmagyň möhletine degișli ýene bir tarapy — hünär boý un ça ýokary çe kil-
mek bilen baglanyșyklydyr. Bu meseläniň talaplary ișe alynmaklygy kadalașdyrýan 
düz gün lere meňzeșdir, ýagny obýektiw bolmalydyr. Meselem, BMGnyň Esasy Ýö rel
ge lerin de șeýle bellenilýär:

 166 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Peru boý un ça ta mam laý jy synlary, Adam hu kuk lary ba ra da-
ky Komitetiniň Hasabaty, I Tom, GAOR A/51/40, 352-nji we 364-nji paragarflar.
 167 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Litwa boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň resimnamasy 
CCPR/C/79/Add. 87, 16-njy pa ra graf. Ser. hem: Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Azerbeýjan boý un ça 
ta mam laý jy synlary, BMG-nyň resimnamasy CCPR/CO/73/AZE, 14-nji pa ra graf, “Kazylaryň iș möhletiniň ke-
pil lik leri niň ýetmezçiligi” ba ra da Komitet öz aladasyny bildirdi.
 168 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Wýetnam boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi-
namasy CCPR/CO/75/VNM, 10-njy pa ra graf.
 169 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Gyrgyzystan boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň resmi-
namasy CCPR/CO/69/KGZ, 15-nji pa ra graf.
 170 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Özbegistan boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň resmi-
namasy CCPR/CO/83/UZB, 16-njy pa ra graf.
 171 Gynamaklyga garșy komitetiň Gaýana boý un ça ta mam laý jy synlary we maslahatlary, BMG-nyň res-
mi na ma sy CAT/C/GUY/CO/1, 17-nji pa ra graf.
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“Kazynyň hünär boý un ça ýokary çekilmekligi, bu düzgüniň bar bo lan ha lat laryn da, 
ob ýek tiw faktorlara, ýagny, bașarnyklara, ahlak taýdan arassalygyna we ga za ny
lan tej ri be lere esaslanmalydyr” 172.

Pekin Ýörelgeleri bu babatda meňzeș pikirleri bildirýär we garașsyzlyk talabyny ýene 
bir faktor hökmünde goșýar: “Kazylaryň hünär boý un ça ýokary çekilmekligi hü näriň 
bi ler men ligi, dogruçyllyk, garașsyzlyk we gazanylan tejribe ýaly faktorlaryň ob ýek tiw 
kes git lenil megi ne esaslanmalydyr” 173.

Kazylaryň statuty ba ra da ky Ýew ro panyň Hartiýasy kazylaryň ýokary çekilmeginiň iki 
düz gün leri ba ra da düșündirýär: bir tarapdan, bu düzgün ululyga esaslanyp, ka zy-
laryň we zi pe de belli bir kesgitlenen wagtyň geçmegi bilen (hem-de olar öz hü när leri 
bi len bag ly we zi pe leri yerine ýetirmäge ukyplylygy bo lan șerti bilen) ýokary çe kil mek 
düz güni; we, beýleki tarapdan, ýokary çekilmek düzgüni gazanylan üstün lik lere, 
ýagny, jyns, din, syýasy garaýyş ýaly degișli bolmadyk faktorlaryň hiç hili äh mi ýeti 
bol ma dyk ha lat lara esaslanýar. Kararnama pa ra grafynda șeýle aýdylýar: “Ha çan-da 
ulu lyk talaby esas hökmünde alyn ma dyk halatynda, hünär boý un ça ýokary çe kil mek 
diňe ka zy nyň we zi pe sin de göz kezen, we bir ýada birnäçe kazylaryň ob ýek tiw syn-
laryň esasyn da we ýo ka ry çe kil ýän kazy bilen geçirilen gürrüňdeșlikleriň esasyn da, 
onuň iș ba șar nyk lary nyň we ga za nan üstünlikleriniň kesgitlemesine esas lan ýan dyr. 
Ýo ka ry çe kil mek ba ra da ky çöz güt ler, 1.3  maddada salgylanýan [ýerine ýe ti ri ji we 
ka nun çy lyk hä ki mi ýet ler den ga raș syz, azyndan ýarysy öz kärdeșleri bo lan topar ta-
rapyn dan saý la nan ka zy lar dan yba rat bo lan] edaranyň teklibi ýada razyçylygy bi len 
be ýan edil ýär. Ýo ka ry çe kil mek lige tek lip edilmeýän kazy bu edara șikaýat er mek 
hu kugy bol maly dyr” 174.

Kazylaryň iș möhletiniň kepilligi ka zy ýet garasyzlygynyň esasy kepilligidir. Ka
zy lary hünär boý un ça ýokary çekilmek çözgütler wezipä bellemeklikde ulanyl ýan 
ob ýek tiw talaplara esaslanmalydyr we kazynyň aýan hemde adyl ka zy ýetlik iși niň 
ne ti je si bolmalydyr.

 172 Kazyýetiň garaşsyzlygy boýunça BMGnyň Esasy Ýörelgeleri, resm. salg., 13-nji Ýörelge. Afri ka da 
adyl ka zy ýet we aklawçylyk kömegi baradaky hukugyň ýörelgeleri we düzgünnamalary, A Ýörelge, 4(o) pa ra-
graf meň zeș dir.
 173 LAWASIA sebitinde kazyýet ulgamynyň garașsyzlyk Ýörelgeleri ba ra da ky Pekin Beýannamasy, resm. 
salg., 17-nji kararnama pa ra grafy.
 174 Kazylaryň statuty ba ra da ky Ýew ro panyň Hartiýasy, resm. salg., 4.1 kararnama pa ra grafy.
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7. Hasabatlylyk

Syn

Kazyýetiň garașsyzlygy ähmiýetli kepillik bolup, șol bir wagtda hem ol kazylaryň 
öňün de olaryň mümkin boljak ahlaksyz hereketlerini gizlemek üçin ulanylyp bil ner 175. 
Șonuň üçin kazylar özlerini alyp barmakda ahlaklylyk düzgünlerini berjaý et me li dir-
ler. Ka zy lara özlerini alyp barmagyň anyk düzgünleri bilen üpjün etmek üçin, bir näçe 
ýurt lar ka zy ýetiň hereketlerini kadalașdyrmak maksady bilen ahlaklylyk ko deks leri 
kabul et diler 176. Kä halatlarda, bu kodeksiň taslamasyny kazylar taýýarlandy, beý leki 
ha lat larda bu kodeksler Hökümet tarapyndan taýýarlanyldy. Halkara de re je de Ka zy
ýet leriň alyp bar mak lygy ba ra da ky Bangalor Ýörelgelerinde ka zy ýet çi lik alyp ba ry-
lyşy ny kes git le ýän gymmatlyklaryň toplumydyr. Bu gymmatlyklar, ýag ny, ga raș syz lyk, 
ýüz gör mez lik, dogruçyllyk, edeplilik, deňlik, bilermenlik we jo gap kär çi lik, ka zy laryň 
öz leri ni alyp barmak ba ra da ky kodeksleriň köpüsinde bel le nil ýar. Ka zy nyň özüni 
alyp barșy sebäplerden ișden boșadylmagy șu ýörelgelere esas lan ýan dyr.

Kazyýetiň özüni alyp barmak ba ra da anyk düzgünleri bo lan, hünär boý un ça wezipeleri 
ber jaý etmekligiň hasabatlylygy hem-de kazylaryň öz șahsy durmușlarynda, düz gün-
leri beýleki adamlar bilen deň bo lan, adaty ýönekeý kanun bozmak ha lat lary boý un-
ça ha sa bat ly lygy nyň arasyndaky tapawutlylygyny bellemek ze rur dyr.

Hasabatlylyk baradaky halkara düzgünleri

Adaty düzgün boý un ça, kazylar gabahat iş, düzgün-nyzam ýada jenaýatçylyk etmișleri 
üçin, ýada wezipelerini berjaý etmäge ukyplylygyň ýoklugy üçin ișden bo șa dy lyp bil-
ner. Bu çäre diňe ișe adyl ișe seredilenden soň ýerine ýetirilip bilner. Ka zy laryň bil-
män eden bona fide ýalňyșlyklary üçin 177 ýada kanunyň belli bir düșündirilși bilen 
yla laș ma ýan dyk lary üçin olary ișden boșatmak ýada temmi bermek bolýan däldir. 
Șun luk bilen bi le lik de, kazylaryň çykaran çözgütleriň netijesinde maliýe zy ýa ny bilen 
bag ly ra ýat și ka ýat lar dan el deg ril me siz lik go rag lary bar dyr 178.

 175 Kazyýetiň korrupsiýasy ba ra da ky gürrüňdeșlige degișli, ser. Richard J. Scott, “Kazyýetde kor rup si-
ýa ny gö zeg çi lik etmek we ahlaklylyga tarap”, Kazyýet garașsyzlygyny güýçlendirmek, ka zy ýetde kor rup si ýa
ny ýok etmek, KAGM Ýyllyk kitaby 2000, s. 117.
 176 Ser. mysal üçin: Amerikanyň Birleșen Ștatlarynyň kazylarynyň özüni alyp barmak ba ra da ky Kodeksi 
we Peruly Ka zy ýetiň Ahlaklylyk Kodeksi (Código de Ética del Poder Judicial del Perú).
 177 Ser.: Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Wýetnam boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi-
nama sy CCPR/CO/75/VNM, 10-njy pa ra graf, Komitet “kazylaryň saýlanylmagy hem-de olaryň iș möhletiniň 
ke pil lik leri niň ýetmezçiligi ba ra da (wezipäniň möhleti diňe dört ýyl) hem-de kanunda bellenilen kazylaryň 
çöz güt leri niň ýalňyșlyklary üçin düzgünnyzam jogapkärçiligine çekilmek bilen utgașdyrylmagy” ba ra da ala-
da sy ny bildirdi. “Bu șertler kazylary syýasy zorlugyň öňünde goragsyz goýýarlar we olaryň ga raș syz lygy nyň 
we ýüz görmezliginiň berjaý edilmegine zyýan ýetirýärler” (aýratyn üns edilen).
 178 Ser.: Kazyýetiň garaşsyzlygy boýunça BMGnyň Esasy Ýörelgeleri, resm. salg., 16-njy Düșüňje, ýo-
kar da șeý le belleýär: “Her bir düzgün-nyzam düzgünlerine, ýada șikaýat etmek hukugyna, ýada Döwlet 
kom pen sa si ýa sy ny almak hukugyna zyýan ýetirmän, milli kanunlara laýyklykda, kazylar, ka zy ýet we zi pe-
leri ni ýeri ne ýetiren mahalynda goýberen ýalňyșlyklary ýada nädogry çözgütleriň netijesinde maliýe zyýany 
bi len bag ly raýat șikaýatlardan eldegrilmesizlik goragyndan peýdalanmalydyr.” Meňzeș mazmuny bo lan 
beý leki düz gün leri üçin ser.: Pekin Ýörelgeleriniň 32-nji kararnama pa ra grafy, we Kazylaryň ählumumy Har
ti ýa sy nyň 10-njy mad da sy. 
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Döwletler kazylary ișden boșatmak ba ra da anyk esaslary we degișli düzgünleri dö ret-
mäge borçludyr. Kazynyň belli bir hereketi ýada onuň bașarnyklary ișden bo șat mak 
üçin esas bolýandygy ba ra da kesgitleme ișe adyllyk bilen seredilmeginden soň ga-
raș syz we ýüz görmez edara tarapyndan çykarylmalydyr. BMGnyň Esasy Ýö rel ge leri 
düz gün-nyzam jogapkärçiligi we ișden boșatmak ba ra da birnäçe düzgünleri içine al-
ýan dyr. 17-nji Ýörelge bu ba ra da șeýle belleýär: “Kazynyň wezipesini we hünäri bilen 
bag ly borç lary ny ýerine ýetirýän wagtynda oňa garșy edilen șikaýat arzasyna tiz leș di-
rilen usul da we adyllyk bilen degișli düzgüne laýýklykda seredilmeler. Ka zy nyň ișine 
adyl lyk bilen seredilmegine hukugy bardyr. Kazy tarapyndan bașgaça talap edil me se, 
bu me se lä niň barlagy ilkinji derejesinde gizlinlikde saklanylmalydyr. “Ișden bo șat-
mak ba ra da ky esaslary dü șün dir ýän 18-nji Ýörelgede boșatmaklygyň yg ty ýar edil ýän 
ta lap lary jikme-jik berlendir:

“Kazylar öz wezipelerini ýerine ýetirmek bilen bagly bașarnyklarynyň ýetmezligi 
ýada öz wezipesini ýerine ýeritmek bilen sygyşmaýan hereketleri üçin, olaryň yg
ty ýar lyk lary togtadylyp ýada bes edilip bilner” 179.

Șunuň bilen bilelikde, BMGnyň Esasy Ýörelgelerinde kazylara düzgün-nyzam çöz-
güt lere täzeden seretmek ba ra da șikaýat etmek mümkinçiligini berýän ka nunyň 
kabul edil megi ba ra da ky borçnamany berkidilýär. 20-nji Ýörelgesinde șeýle nyg tal-
ýar: “Düz gün- nyzam, yg ty ýar lyk lary togtatmak we ișden boșatmak ba ra da ky çöz güt-
ler ga raș syz ta rapyň se re dil megi ne ta byn bol ma ly dyr” 180.

Ýew ro pa Geňeși ka zy ýetiň garașsyzygyna degișli maslahatynda kazynyň ișden boș-
adyl magy na eltýän dellileri boý un ça anyk düzgünleri berýändigini bel läp geç meli:

“Wezipä bellenen kazylary hökmany nepaga çykylýan ýașyndan öň, olara garșy 
de lil len di rilen esaslary bolmasa, hemișelik wezipeden boșadyp bolýan däldir. 
Bu esas lar kanunda anyk bellenilmelidir we kazylaryň belli bir möhlet bilen saý
lan ýan ýürt laryn da ulanylyp bilner, ýada kazynyň öz wezipesini ýerine ýe tir mäge 
uky by nyň ýoklugy, jenaýatçylyk iș etmekligi ýada düzgünnyzam düz gün leri boz
mak lygy bilen bagly agyr etmiși edenligi bilen delillendirilip bilner” 181.

Mundan bașga-da wezipeden boșatmak meselesi ba ra da Geňeș takyk düz gün leri taý-
ýar la dy, ylaýtada, ka zy ýet gözegçiligine hem-de kazylaryň ähli düzgün ke pil lik leri bi len 
üp jün edilmegine tabyn bolýan ýörite edaranyň döredilmegi ba ra da ol șeýle ýaz ýar:

“[Düzgünnyzam] çäreleri we sanksiýalary ýerine ýetirilmeli halatlarynda, döw
let ler, kanuna laýyklykda, ka zy ýet tarapyndan seredilmeýän düzgünnyzam düz

 179 Ser.: BMGnyň Esasy Ýörelgeleri, 16-njy Ýörelge bu ba ra da șeýle belleýärler: “27. Düzgün-ny zam 
yg ty ýar lyk lary togtatmak, ýada bes etmek ba ra da ky ähli düzgünler kazylaryň özlerini alyp barmakda bel le-
nen stan dart lary na laýyklykda kesgitlenilmelidir”. Pekin Ýörelgeleriniň 27 kararnama pa ra grafy bilen meň-
zeș dir.
 180 20-nji Ýörelge belli halatlarda, ýagny “ýokary ka zy ýetiň ýada kanunçylyk edaralaryň sereden im-
piç ment ýada beýleki meňzeș ișleri boý un ça çykarylan çözgütlere degișlilikde bu kadanyň güýjüni ýatyrýar”.
 181 R (94) 12 belgili Maslahat, resm. salg., VI.2 Ýörelge. Maslahatda hem wezipeden bo șat mak dan 
beý leki çäreleri göz üňünde tutýar: “Kazylar öz wezipelerini netijesiz we düzgüne laýyk bolmadyk usul da 
ýeri ne ýetiren halatlarynda, ýada olaryň düzgün-nyzam bilen bagly hereketler ýüze çykarylanda, ka zy laryň 
ga raș syzlygyna zyýan ýetirmeýän gerekli çäreler görulmelidir. Her döwletiň konstitusiýanyň, ka nunyň düz-
gün leri ne hem-de adatlaryna laýyklykda, bu çäreler, meselem, “a. kazynyň belli bir ișden aý yr mak lygy ny; 
b. ka zy ýetiň içinde kazyny beýleki ișlere geçirmek; c. ykdysady çäreleri, ýagny wagtlaýyn zähmet hakynyň 
bir bö legi ni niň saklanyp galmagy; d. ygtyýarlyklaryň totradylmagy”. Ýaly çäreleri Içine alýar (VI.1 Ýörelge).
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gün leri ni we çäreleri amala așyrmaklyga jogapkär, ýörite doly ygtyýarly eda ra
nyň dö re dil megi ni göz öňünde tutmalydyr we onuň çözgütlerine ýokarky ka zy ýet 
eda rasy ta rapyn dan gözegçilik edilmelidir. Bu edaranyň ýokarky ka zy ýet eda ra
sy nyň özü niň hem bolmasy mümkindir. Meselä degișli kazylaryň, iň bol man da, 
düz güne de giș li Adam hu kuk lary ba ra da ky [Ýew ro panyň] Konwensiýasynyň ähli 
ta lap lary nyň berjaý edilmegini, meselem, akyla laýyk wagtyň içinde ișe se re dil
megi we olara garșy șikaýatlara jogap bermäge hu kuk larynyň barlygy bilen ka
nun ta rapyn dan üpjün edilmelidir” 182.

Kazylaryň statuty ba ra da ky Ýew ro panyň Hartiýasy bu meseleler boý un ça, ylaýtada, 
ișiň alnyp barșyna ýolbașçylyk etmek, kazylar üçin iși ýöredilmegi bilen bagly ke-
pil lik leri, we jezalandyryș çäreleriň edilen günä bilen deň gelmegine gözegçilik 
edýän eda ra nyň düzümi ba ra da jikme-jik düșündiriș berýär. 5.1  kararnama pa-
ra grafy șeýle bel le ýär: “[E]ger-de kazy statutda bellenilen wezipeleriň biri hem 
ýerine ýe tir me se, oňa gar șy çäreleriň görülmekligi mümkindir. Bu çäreler diňe 
ka zy ýet eda ra sy nyň ya-da ýa ry sy bäsleșik usulda saýlanan kazylardan ybarat 
bo lan edaranyň raz yçy lygy bilen, onuň çözgüdi, teklibi, maslahaty boý un ça 
amala așyrylýär we jo gap kär çi lige çe kil ýän kazynyň ak law çynyň hyzmatlaryndan 
ulanmaga mümkinçiligi bol ma ly dyr. Je za lan dy ry jy çäreler statutda bellenilendir 
we olaryň agyr edilen etmișiň ag ta ryl magy na gabat gelmelidir. Șu namada 
nazarda tutulșy ýaly, ýerine ýetiriji eda ra nyň, ka zy ýetiň ýa-da hökümi beýan edýän 
edaranyň çözgüdi, ýokary ka zy ýet eda ra lar ta rapyn dan șikaýat esasynda täzeden 
seredilmegine tabyndyr” 183.

Afrikanyň adyl ka zy ýet ba ra da ky Düzgünleri hem wezipeden boșatmak ba ra da ta kyk 
ta lap lary belleýär we kazylar diňe agyr jenaýat edenlikleri üçin ýada ölar öz kazy we-
zi pe leri ni ýerine ýetirip bilmedik halatlarynda ișden boșadylyp biler diýip nygtaýar. 
Düzgünlerde belleniși ýaly, “ka zy ýet wezipelerindäki adamlar diňe olaryň we zi pe-
si niň abraýy bilen sygyşmaýan agyr jenaýat edenlikleri üçin ýada fiziki ýa-da ruhy 
ukyp syz lygy sebäplerden ișini ýerine ýetirip bilmezligi üçin” möh le tin den öň yg ty-
ýar lyk lary togtadylyp ýa-da ișden boșadylyp bilner” 184. Afrikan Düz gün leri ka zy ýetiň 
ga raș syz lygy ny kadalașdyrýan hem-de kazylaryň çykaran çözgütlerini ýa ty ryl mak se-
bäp den olary wezipeden boșatmagy gadagan edýän ýeke-täk res mi na ma  sy dyr, diýip 
nyg ta mak gerekdir:

“Kazylar diňe çykaran çözgütleriniň täzeden seredilende ýada ýokary ka zy ýet 
eda ra sy nyň barlagy netijesinde ýatyrylmagy hasap edilendigi sebäpden we zi pe
lerin den boșadylmaly däldir hemde beýleki düzgünnyzam ýada ad mi nis t ra tiw 
jo jap kär çi lige [...] çekilmeli däldir” 185.

Düzgün-nyzam düzgünlerinde iși alyp barmak kepillikleri ba ra da Düzgünlerde șeýle 
nyg tal ýar:

“Düzgünnyzam, ygtyýarlyklary togtadylmak ýada ișden boșatmak çäreler bilen 
bagly ișlerine seredilýän kazylar adyl ka zy ýet hukugy, onuň içine girýän saý lan 

 182 R (94) 12 belgili Maslahat, resm. salg., VI.3 Ýörelge.
 183 Kazylaryň statuty boý un ça Ýew ro panyň Hartiýasy, resm. salg., 5.1 kararnama pa ra grafy.
 184 Afrikada adyl kazyýet we aklawçylyk kömegi baradaky hukugyň Ýörelgeleri we Düzgünnamalary, 
resm. salg., A Ýörelge, 4(p) pa ra graf.
 185 Șol ýerde, A Ýörelge, 4(n)2 pa ra graf.
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kanuny wekil tarapyndan bähbidi goralmak hukugy hemde düzgünny zam, 
ygtyýarlyklary togtadylmak ýada ișden boșatmak çäreleriň netijesinde çy karylan 
çözgütlere garașsyz edara tarapyndan täzeden seredilmek hukugy hem ke pil len
di ril me li dir” 186.

Aziýa-Ýuwaș Umman sebitinde hem talaplary meňzeșdir. Pekin Ýörelgelerine laý-
yk lyk da, ka zy lar wezipesinden diňe ișlerini bașarmaýandyklary üçin ýada ýa ra-
maz he re ket leri üçin boș a dy lyp bilerler: “Kazylar diňe ișlerini berjaý etmäge ba-
șar nyk lary nyň bol maz lygy, jenaýat etmiși edendigi, olaryň wezipesiniň abraýy 
bilen sy gyş ma ýan he re ket leri subut edilen halatynda, ișden boșadylmagyna 
tabyndy” 187. Iș den boș at mak düz gün leri ýa-da bu mesele boý un ça geçirilmeli 
ișlere jogapkär eda ra ba ra da Pekin ýö rel ge lerin de anyk teswirleme berilmeýär 
we bu ýagdaý her ýurt da ta pa wut lan magy müm kin dir diýlip bellenilýär: “Taryhyň 
we medeniýetiň ta pa wut lyk lary se bäp den, ka zy lary ișden boșatmak düzgünleri 
dürli jemgyýetlerde ta pa wut lan ýan dygy hem me lere mä lim dir. Adatça käbir 
döwletlerde ișden boșatmaklyk par la mentiň düz gün leri boý un ça ýerine ýetirilýär. 
Beýleki jemgyýetlerde bu düzgün ýer lik li däldir, ýagny: ol  ișden boșatmak ba-
ra da ky käbir düzgünlere laýyk gelmeýär; ol seý rek ula nyl ýar ýada ulanylmaýar; 
we unuň ulanylșy agyr ýagdaýlardan dașary bo lan da, bi ka nun ulanyl magy na 
elt ýär” 188. Șonda-da bu ygtyýarlyk Parlamentiň ýa-da ses berme usuly na de giș-
li bol ma dyk ha lat laryn da, kazylary ișden boșatmaklyk ka zy ýet ta rapyn dan alnyp 
barylmalydyr 189. Emma, jogapkär edarasyna garamazdan, adyl ka zy ýet ba ra da ky 
hukuk üýt ge dil män galýandyr 190.

Arkalyșygyň ýurisdiksyýalary üçin niýetlenen, Latimer Öýüniň Düzgünlerinde hem ka-
zy ýet düzgün-nyzamyna we ișden boșatmak ba ra da düșündirișler berilýär. Düz gün
ler ișden boșatmaklygyň sebäpleri, ișiň alnyp barylșy ba ra da ky kepillikleri hem-de 
iși geçirýän ygtyýar edara ba ra da aýratyn belläp geçýär. VI Düzgünde șeýle bel le nil-
ýär: “Ișden boșadylmak bilen bagly ișine seredilýän kazy oňa ýüklenýän gün äleri ba-
ra da doly habarly bolmaga, ka zy ýetde wekiliniň üsti bilen bähbidini go ra ma ga, doly 
goragyň bolmagyna hem-de garașsyz we ýüz görmez ka zy ýet ta rapyn dan iși ne se re-
di le mek hukugy bardyr. Kazyny ișden boșatmak ba ra da ky deliller șu ýag daý lara çäk-
len di ril me li dir: (A)  ka zy ýet wezipeleri ýerine ýetirmek üçin ba șar nyk laryň ýoklugy; 
we (B) agyr etmiși” 191. Düzgünlerde halkyň öňünde käýinç ber mek lik hem ga da gan 
edil ýär 192.

 186 Afrikada adyl kazyýet we aklawçylyk kömegi baradaky hukugyň Ýörelgeleri we Düzgünnamalary, 
resm. salg., A Ýörelge, 4(q) pa ra graf. (r) paragraf goșmaça düșündirýär “[...] Kazylara garșy edilýän și ka ýat-
lara wagtynda, hemde adyllyk bilen seredilmelidir”.
 187 LAWASIA sebitinde kazyýet ulgamynyň garașsyzlyk Ýörelgeleri ba ra da ky Pekin Beýannamasy, resm. 
salg., 22-nji kararnama pa ra grafy.
 188 Șol ýerde, 23-nji kararnama pa ra grafy. 
 189 Șol ýerde, 24-nji kararnama pa ra grafy. Ser. hem: 25-nji kararnama pa ra grafy: “Parlamentiň düz-
gün leri boý un ça ýa-da ses berme düzgünleri kasylary ișden boșarmaklyk üçin ýerlikli bolmaýan ha lat laryn-
da, hem-de ka zy ny ișden boșatmak üçin çäre görmeklik teklip edilse, onda, resmi ișiň degișlidigini kes git-
le mek üçin, il kin ji bilen, ișden boșatmak üçin berlen delilleriň barlagy geçirilmelidir. Diňe ilkinji bar lagyň 
ne ti je sin de ýe ter lik li delilleriň barlygy gözkezilen ýagdaýynda, resmi iș bașlanylmalydyr”.
 190 Șol ýerde, 26-njy kararnama pa ra grafy: “Her halatda ișinden boșadylýan kazynyň adyl ka zy ýet 
ba ra da ky hukugy berjaý edilmegi hökmandyr”.
 191 Latimer Öýüniň Düzgünleri, resm. salg., VI.1 Düzgün, (a) (i) pa ra graf.
 192 Șol ýerde, VI.1 Düzgün, (a) (iii) pa ra graf.
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Halkara hadysalar kanun

Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitet kazylary ișden boșatmak boý un ça birnäçe ha dy-
salara, ýagny, döwlet hasabatlara ta mam laý jy synlara hem-de aýratyn ha dy salara 
esas lanyp, salgylanýar. Komitetiň bellikleri kazylaryň ișden boșatmaklyk üçin agyr 
et miș ler we wezipelerini dowam etmek üçin bașarnyklarynyň ýoklugy bilen bag ly 
se bäp leri ni, hem-de ișe adyllyk bilen seredilmek ba ra da ky halkara stan dart lary nyň 
düz gün leri ni tas syk la ýar.

 Șri Lanka halatynda, Komitet “ýokary ka zy ýetiň we șikaýat arzalara se red ýän 
ka zy ýet leriň kazylaryny ișden boșatmak düzgünleri Hartiýanyň 14-nji mad-
da sy na laý yk gel me ýän ligi barada” aladasyny bildirdi, “sebäbi bu düzgün 
kazy lary iș den boșatmak ișleriniň alnyp barylșynyň gözegçiligini etmek par-
la mentiň yg ty ýar lygy na berýär” we “Agza-döwletiň ka zy ýetiň ga raș syz lygy ny 
güýç len dir mek üçin ka zy ýetiň düzgün-nyzam we ýolbașçylyk yg ty ýar lyk lary ny 
par la mente dälde, ka zy ýetiň özüne geçirmelidir” diýip, maslahat berdi 193.

 Belorussiýa halatynda, Komitet “Konstitusion Kazyýetiň we Ýokary Kazyýetiň 
ka zy lary hiç hili kepilliksiz Respublikanyň Prezidenti ta rapyn dan iș den bo șa-
dy lyp bilýandikelri barada” öz aladasyny bildirdi 194.

 Wýetnam halatynda, Komitet “kazylaryň agyr etmișleri we günäleri ga raș syz 
ka zy ýet ta rapyn dan subut edilmese, olary ișden boșatmak bolmaýar” 195 diýip, 
döw lete ýüzlendi.

 Gruziýa halatynda, ka zy ýetiň korrupsiýasy ba ra da gürrüň edilende, Ko mi tet 
“agza-döwletiň ka zy ýetiniň parahorlygy ba ra da ky res mil leș diri len și ka ýat lar 
boý un ça ga raș syz edara tarapyndan derňewiň geçirilmegini hem-de de giș li 
düz gün-nyzam ýada jenaýatçylyk çäreleriň ýerine ýetirilmegini üpjün et me-
li dir” 196.

 Komitet aňsatlașdyrylan usulda ișden boșatmaklyk Paktyň düz gün leri ne 
laý yk gel me ýän ligini 197 nygtady we “kazylaryň boşadylmagy diňe obýektiw, 
ga raș syz, kanun tarapyndan bellenen düzgünlere laýyklykda ýerine ýe ti ril-
me li dir” 198.

Kazylar prezidentiň karary bilen olar “ahlak taýdan bozuk, parahor, gaçgak ýada 
hü näriň talaplaryna laýyk gelmeýänligi üçin, kazy wezipesine, öz ýokary adyna 

 193 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Șri Lanka boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň resmi-
namasy CCPR/CO/79/LKA, 16-njy pa ra graf.
 194 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Belarus boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi na-
ma sy CCPR/C/79/Add. 86, 13-nji pa ra graf. Ser. hem: 814/1998 belgili Habar, Mikhail Ivanovich Pas tu khov 
Belorussiýa garșy (2003-nji ýylyň 5-nji awgustynda kabul edilen Garaýyșlar), BMG-nyň resmi na ma sy 
CCPR/C/78/D/814/1998, 7.3 pa ra graf.
 195 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Wýetnam boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň resmi-
namasy CCPR/CO/75/VNM, 10-njy pa ra graf.
 196 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Gruziýa boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň resmi na ma-
sy CCPR/CO/74/GEO, 12-nji pa ra graf.
 197 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Gambiýa boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň resmi na-
ma sy CCPR/CO/75/GMB, 14-nji paragraf.
 198 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Moldowa Respublikasy boý un ça ta mam laý jy synlary, 
BMG-nyň resmi na ma sy CCPR/CO/75/MDA, 12-nji pa ra graf.
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my na syp gelmeýänligi üçin” delillere esaslanyp ișden boșadylan halatynda”, Adam 
hu kuk lary ba ra da ky komitet kazylar “öz wezipeleri boý un ça berlen ke pil lik ler den 
peý da lanyp bilmediklerini” diýip, netijä geldi. Bu kepillikleriň netijesinde ka zy lar ka-
nuna laýyklykda Kazyýetiň Ýokary Geňeșiniň öňünde getirildiler. Șunuň bilen bi le lik-
de, “Ýokary Kazyýetiň Prezidenti ișe seretmezden öň, kazylary ișden bo șat mak bilen 
bagly alnyp barylýan ișleri köpçüligiň öňünde goldady we ne ti je de ka zy ýet ișe deň lik 
bilen seredilme düzgüniňberjaý edilmegine zyýan ýetirdi” diýip Ko mi tet bel le di we 

“bu ișden boșatmaklyk Paktyň 14-nji mad da sy nyň 1-nji pa ra grafyn da go ral ýan ka zy-
ýetiň garașsyzlygyna hüjüm etmeklige eltdi” diýip kesgitledi 199.

 Raýat gullukçylara garșy görülýän düzgün-nyzam çäreleriň aýratynlyklary ba-
ra da Komitet șeýle belleýär: umuman, “bu özbașyna belli bir ka zy ýet ișde, 
biri niň hu kuk laryny we borçlaryny kesgitlemek däldir we, mil li ka nun çy lygyn-
daky kesgitlemesine garamazdan aslyýeti penitensiar je za lan dy ryș çä re lerin-
den beýlekiler, 14-nji mad da nyň 1-nji pa ra grafy nyň ikinji söz le min de ag zal ýan 
je na ýat iși hökmünde kesgitlenýän däldir. [...] Düz gün-nyzam me se le si boý-
un ça ișden bo șat mak lyk ba ra da ky çözgüdiň sud ýada tri bu nal ta rapyn dan 
çy ka ryl magy na ze rurlygy bolmasa-da, Komitet, șu ișde bolșy ýaly, ha çan da 
ka zy ýet edaranyň öňünde düzgün-nyzam çäreleri görmek ba ra da ky we zi pe si 
go ýu lan da, ol 14-nji maddanyň 1-nji pa ra grafynda bel le ni len, ähli adam laryň 
ka zy ýetiň öňünde deňlik ba ra da ky kepillikleri hem-de bu ke pil lik leriň içine 
alýan ýüz görmezlik, adyllyk we taraplaryň deňligi ba ra da ky düz gün leri berjaý 
et me li digi ni” belleýär 200. Mundan bașga-da, düzgün-ny zam iș re line se ret-
mek ligiň do wam ly lygy ba ra da Komitet öz pikirini șeýle bel le ýär: “ka zy ýetiň 
öňün däki deň lik ba ra da ky hukugy 14-nji mad da sy nyň 1-nji pa ra grafyn da ke pil-
le di ril ýär, we bir näçe ta lap laryň hem, ýagny milli ka zy ýetleriň öňün de adyl lyk 
we ta rap laryň deň ligi ba ra da ky ýörelgeleri berjaý ediler ýaly bol du gy ça çalt-
laș dy rylan düz gün de ișe se ret mek șerti” 201 hem berjaý edilmegini aň lad ýar.

Adam hu kuk lary ba ra da ky Amerikanyň döwletlara Ka zy ýeti hem, öz gezeginde, ka-
zy lary ișden boșatmak ba ra da öz pikirini beýan etdi. Konstitusion Ka zy ýet ha latyn-
da, iș den boșatmak meselesi öňünde goýlan kazylara ka zy ýet tarapyndan ähli iș 
önüm çi ligiň kepillikleri berilmelidir, diýip nygtalýar. Iș önümçiligi ka nun çy lyk ta-
rapyn dan impiçment hökmünde çäre görlüp ișden boșadylan üç kazy ta rapyn dan 
açyl dy. Kazyýet “kazyny ișden boșatmak önümçilige jogapkär edara öz ge ze gin de 
önüm çi ligiň dowamynda özüni ýüz görmezlik bilen alyp barmalydygyny hem-de gün-
äkär len ýäne goranmak ba ra da ky hukugyndan peýdalanmaga mümkinçilik ber me li-
digi ni” nyg tap, kazylaryň adyl ka zy ýet ba ra da ky hukugynyň bozulandygyny se bäbi 

“ka zy lara gar șy ula ny lan impiçment iș önümçiliginde kazylar üçin kanuny önüm çi ligiň 
ke pil lik ler üp jün edil me di we kazylaryň ýüz görmezlik ba ra da ky talaby berjaý edil-
me di” 202, diýip, Ka zy ýet kes git le di. Mundan bașga-da, Kazyýet bu kazylaryň aý ra tyn 

 199 933/2000 belgili Habar, Adrien Mundyo Busyo, Thomas Osthudi Wongodi, René Sibu Matubuka 
we beýl. Kongo Demokratik Respublikasyna garșy (2003-nji ýylyň 31-nji iýulynda kabul edilen Garaýyșlar), 
BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/C/78/D/933/2000, 5.2 pa ra graf.
 200 1015/2001 belgili Habar, Paul Perterer Awstriýa garșy (2004-nji ýylyň 20-nji iýulynda kabul edilen 
Ga raý yș lar), BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/C/81/D/1015/2001, 9.4 pa ra graf. 
 201 1015/2001 belgili Habar, Paul Perterer Awstriýa garșy (2004-nji ýylyň 20-nji iýulynda kabul edilen 
Ga raý yș lar) BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/C/81/D/1015/2001, 10.7 pa ra graf.
 202 AHADKnyň Konstitusion Kazyýetiň önümçilik iși, resm. salg., 74-nji we 84-nji paragralar.
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iși boý un ça “ka nun çy lyk da șol üç kazylara garșy Konstitusion Kazyýetde im piç ment 
önüm çiligi ge çir mäge garașsyzlyk we ýüz görmezlik ba ra da ky gerekli șertleriň ýok-
lugy ny” 203 kes git le di.

Kazylar ahlak kadalaryna laýyklykda hereket etmelidir we bu talaby berjaý etmedik 
ha latyn da öz hereketlerine hasabat bermelidirler. Halkara hukugynda ka zy lar 
diňe agyr et miș leri ýada wezipelerini ýerine ýetirip bilmezlik üçin ișden boș ady
lyp biler diýip anyk aýdylýar. Düzgünnyzam meseleleri boý un ça iș önümçiligi ga
raș syz we ýüz gör mez edara tarapyndan, ähli önümçilik kepilliklerini üpjün etmek 
șerti bilen ge çi ril me li dir.

 203 Șol ýerde, 84-nji paragraf.
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B. Aklawçylaryň orny
Giriș

Kazylar we pro ku rorlar bilen birlikde, ak law çylar hem adam hu kuk larynyň we ka-
nunyň ýokary tutlmagynyň daýanýan diregleriniň biri bolup durýar. Adam hu kuk-
lary ny go ra mak da hem-de günäkärlenýän adamlara ka zy ýetde ýerlikli goragy bilen 
üp jün edil mek de, we adyl ka zy ýet ba ra da ky hukugyň berjaý edilmeginde ak law çylar 
esasy orun tut ýan dyr lar. Bikanun tussag edilmegine garșy çykyp, meselem, habeas 
corpus (bi ka nun tussag edilmek) halatlary ba ra da habar bermek üsti bilen ak law-
çy lar adam hu kuk lary ny goramakda aýgytly orun tutýandyrlar. Ak law çylar jenaýat iș 
önüm çi ligin de ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak üçin çak edilýän bikanun bozujylara 
gar șy çykýan adam hu kuk lary bozulan pidalara we olaryň garyndașlaryna maslahat 
ber ýär ler we olaryň bähbitlerini goraýarlar. Mundan bașga-da, ak law çylar ka zy ýetde 
adam hu kuk lary nyň esaslaryny we kanunyň ýokary tutulmagyny bozýan milli ka nun-
çylyga gar șy çyk mak üçin ýörite orunlary bardyr 204.

Maliýe ýagdaýynyň bolmadyk halatynda, ka zy ýetde ak law çy tarapyndan bäh bit leri ni 
go ra mak hukugy halkara kanunda bellenilși ýaly, adyl ka zy ýet ba ra da ky hu kugyň aý-
ryl ma syz bölegi bolup durýar. Jenaýat etmișde günäkärlenen adamlarda, olaryň bäh-
bit leri ni goramak üçin, ișine garașsyz we ýüz görmez ka zy ýet tarapyndan se re dil mek 
hu kugy nyň önümçiligiň dowamynda berjaý edilmegini kepillendirmek üçin hemi șe 
ak law çy nyň we kil çi ligi bolmalydyr. Ak law çylaryň wezipesi ka zy ýetiň ga raș syz lygy nyň 
we ýüz gör mez ligi niň berjaý edilși ba ra da jedelleșmek we aklanylýan adamyň hu kuk-
lary nyň go ral magy ny üpjün etmekden ybaratdyr 205.

Aklawçylaryň garașsyzlygy

Hukuky kömek peýdaly bolar ýaly ol ga raş syz  alnyp barylmalydyr. Ak law çylaryň orny 
ba ra da ky BMGnyň Esasy Ýörelgeleriniň (BMGnyň Esasy Ýörelgeleri) girișinde șeý le 

 204 Ser. mes., Bir leșen Mil let ler Gu ra ma sy nyň Je na ýat laryň öňüni al mak we ka nun bo zujy lary sak la-
mak ba ra da ky se kiz in ji Kon g res sin de ka bul edi len, Ak law çy laryň orny ba ra da ky BMGnyň Esa sy Ýö rel ge leri, 
4-nji we 12-nji Ýö rel ge ler, Ga wa na, Kuba, 1990-njy ýylyň 27-nji aw gustyn dan 7-nji sen týabr ara lygy; Șah sy-
ýet leriň, to par laryň we jem gy ýet gu ra ma laryň äh li ta rap laý yn ka bul edi len adam hu kuk lary ny we esasy azat-
lyk lary öňe sür mek we go ra mak ba ra da ky hu kuk lary we borç lary boý un ça BMGnyň Jar na ma sy, 1-nji, 9-njy, 
11-nji mad da lar; Je na ýat çy lyk dan we hä ki mi ýeti bi ka nun ulan mak lyk dan je bir çeken pi da lar üçin ada lat ly-
lygyň Esasy Ýö rel ge leri ba ra da ky Jar na ma sy, 5-nji Ýö rel ge; Ähli adam laryň zor luk bilen al nyp gaçyl mak dan 
go rag ba ra da ky Dek la rasi ýa sy, 13-nji mad da; Bi ka nun, de lil siz we umum ulaș dy ry lan ölüm je za laryň ne ti je li 
öňüni al mak we der ňe mek ba ra da ky Ýö rel ge ler, 6-njy Ýö rel ge; Gy na mak we beý leki za lym, adama mah sus 
bol ma dyk ýa da kem si di ji he re ket leri ýa da je za ber mek bilen bag ly ha dy sa lary ne ti je li der ňe mek we res mi
na ma laș dyr mak ba ra da ky Ýö rel ge leri, 3-nji we 4-nji Ýö rel ge ler; Ähli adam lary tus sag et mek ligiň ýa da tus-
sag da sak la nyl magyň ähli gör nüș lerin den go ra mak ba ra da ky ýö rel ge leriň Ýygyn dy sy, 11-nji, 12-nji, 15-nji, 
17-nji, 18-nji, 23-nji, 25-nji, 32-nji we 33-nji Ýö rel ge ler; Azat lyk dan mah rum edi len kä mil lik ýa șy na ýet me dik 
ýaș laryň go ragy boý un ça Bir leșen Mil let ler Gu ra ma sy nyň Düz gün leri, 18-nji, 60-njy we 78-nji Düz gün ler; 
Bir leșen Mil let ler Gu ra ma sy nyň Käm ýașy na ýet me dik ýaș lar üçin ada laty ber jaý er mek boý un ça mi ni mum 
stan dart Düz gün leri (“Pekin Düz gün leri”), 7.1 we 15.1 Düz gün ler; Tus sag da sak lan ýan lar üçin olary sak la mak 
ba ra da mi ni mum stan dart Düz gün leri, 93-nji Düz gün; Ähli mig rant iș çi leriň we olaryň maș ga la ag za la ry nyň 
hu kuk larynyň go ral magy ba ra da ky halk ara Kon wen si ýa sy, 17-nji we 18-nji mad da lar.
 205 Ser., mes, Ak law çylaryň orny ba ra da ky BMGnyň Esasy Ýörelgeleri, resm. salg., 1-nji Ýö rel ge; Ra ýat 
we sy ýa sy hukuklar ba ra da ky halkara Pakty, 14-nji madda, 3(d) pa ra graf; Adamyň we halklaryň hu kuk lary 
ba ra da ky Afrikan Hartiýasy, 7-nji madda, 1(c) pa ra graf; Adam hu kuk lary ba ra da ky Ýew ro pa Kon wen si ýa sy, 
6-njy mad da; Adam hu kuk lary ba ra da ky Amerikan Konwensiýasy, 8-nji madda. 
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bel lenil ýär: “Ähli adamlaryň peýdalanýan ykdysady, sosial we medeni, ýada ra ýat 
we sy ýa sy adam hu kuk laryny we esasy azatlyklaryny kanagatlanarly go ra mak üçin, 
hem me adamlaryň, hakykatda-hem, garașsyz hünärmen ak law çylar ta rapyn dan hö-
dür len ýän hukuky hyzmatlardan netijeli peýdalanmaklyk mümkin bolmalydyr” 206. 
Bu mak sady amala așyrmak üçin, halkara hukuk ak law çylaryň șahsy ga raș syz lygy-
ny hem-de umuman hukuky hünäriniň garașsyzlygyny üpjün etmeklige gö nük di rilen, 
bel li bir go rag usul lary na zar da tut ýar.

Hukuk hünäriniň amala așyrylmagynyň ähmiýetli kepillikleri

Ak law çylar öz hünär wezipelerini garașsyz usulda amala așyrmak üçin, döwlet olaryň 
iș leri ne bikanun goșulmakdan goragy bilen üpjün etmelidir. Bu go șul mak lyk müș de-
ri ler bilen gürleșmäge päsgelçilik bermekden bașlap, gorkuzmaklyk we fi zi ki ta rap-
dan hüjüm etmek hem bolup biler.

 BMGnyň Esasy Ýörelgeleri bu mesele boý un ça birnäçe kepillendiriji düz-
gün leriň ýygyndysyny jemleýär, ýagny: “Hökümetler ak law çylaryň (a) hiç hili 
gor kuz ma syz, päsgelçiliksiz, zorluksyz we bikanun goșulmasyz, öz hünäri 
boý un ça ișlerini ýerine ýetirmek üçin; (b) dașary ýurtlarda we ýurduň içinde 
ýer leș ýän müșderilere päsgelçiliksiz maslahat bermek üçin sapar etmek üçin; 
hem-de (c) kabul edilen borçlaryna, standarlaryna we ah lak ly lygy na laý yk lyk-
da, hü när leri bilen bagly ișleri ejir çekmän, gorkuzylman, aň tal man, ýada 
olara gar șy ad mi nis t ra tiw, ykdysady we beýleki çäreleri görülmän, we zi pe leri-
ni ýeri ne ýetirmek üçin Döwlet tarapyndan șertler dörediler” 207.

 Esasy Ýörelgelerinde: “Ak law çylaryň hünärleri boý un ça ișleriň ne ti je sin de 
howp syz lyk lary na zyýan ýetirilmegi döredilse, olar we zi pe li eda ra lar ta rapyn-
dan ka na gat lanar ly gorag bilen üpjün edilmelidir” 208, diýip bellenilýär. Arza-
și ka ýat boý un ça ýada bozulan adam hu kuk lary bilen bagly je na ýat derňe wi ne 
gat naș ýan ak law çylar olara garșy ýaramaz hereketlerden, gor kuzyl mak dan 
we ar al mak dan go ral magy döwlet ta rapyn dan üp jün ediler 209.

Adam hu kuk lary ba ra da ky Komiteti ak law çylara, olar öz iș wezipelerini ýerine ýe ti ren 
ma ha lyn da, päsgelçilik berlen birnäçe hadysalara salgylanýar.

 Azerbeýjanda ak law çylar ba ra da ky täze kanuna seredilende, Komitet ka-
nunyň “ak law çylaryň ișlerini erkin we garașsyz usulda amala așy ryl magy-
na päs gel çi lik leriň döremegi mümkin”, diýip netijä geldi we Hökümete 

“Ak law çy lar bir leșigi ne girmegiň talaplary we agzalyk bilen bagly șertleri 

 206 Ak law çylaryň orny ba ra da ky BMGnyň Esasy Ýörelgeleri, resm. salg., 16-njy Ýörelge. Beýleki ak law-
çy laryň orny ba ra da ky degișli res mi na ma lar: Ýew ro pa Geňeșiniň agza döwletleriniň Ministrler Komitetiniň 
ak law çy käriniň ýerine ýetirilmeginiň azatlygy barada, R (2000) 21 belgili Maslahat we Afrikada adyl ka zy ýet 
we ak law çylyk kömegi ba ra da ky hukugyň Ýörelgeleri we Maslahatlary, I Ýörelge.
 207 Șol ýerde, 17-nji Ýörelge.
 208 Șol ýerde, 18-nji Ýörelge.
 209 Ser. mes.: Ähli adamlaryň zorluk bilen alnyp gaçylmakdan gorag ba ra da ky Jarnamasy, 13-nji mad-
da sy; Bikanun, delilsiz we umumulașdyrylan ölüm jezalaryň netijeli öňüni almak we derňemek ba ra da ky 
Ýö rel ge ler, 15-nji Ýörelge; Gynamak we beýleki zalym, adama mahsus bolmadyk ýada kemsidiji he re ket leri 
ýada jeza bermek bilen bagly hadysalary netijeli derňemek we res mi na ma lașdyrmak ba ra da ky Ýö rel ge leri, 
3-nji Ýö rel ge.
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ak law çy laryň ga raș syz lygy na zyýan ýetirmeýändigini üpjün edilmegini” 
mas la hat ber di 210.

 Liviýa ýagdaýynda, Komitet “[...] ak law çylyk ișiniň döwlet iși bol ma ýan lygy se-
bäp li, hünär bilen bagly ișleri erkin ýerine ýetirmek we hukuky kömek hyz mat-
lary ny bermek bilen baglanyșykda, ak law çylaryň azatlygy ba ra da uly ala da sy ny 
bil dir di”, we “Hartiýanyň 14-nji mad da sy nyň we Ak law çy laryň orny ba ra da ky 
Esasy Ýörelgeleriniň doly derejede berjaý edilmegini” 211 mas la hat ber di.

Ondan başgada halkara hukugy ak law çylaryň alyp barýan ișine degișli ähli mag-
lu mat lara ygtyýarlygynyň bolmalydygyny belledi. Netijede, “Ak law çylaryň öz müş-
de ri leri ne netijeli hukuk kömegini bermegi üçin ýeterlik wagtda özünde sak lan ýan 
ýada gö zeg çi ligin däki degişli maglumatlardan, kagyzlardan we res mi na ma  lar dan 
ak law çy laryň peý da lan magy ny üpjün etmek” 212 döwlet tarapyndan ke pil len di ril-
me li dir.

Ýene-de bir ähmiýetli düzgün ak law çylaryň we olaryň müșderileriň ara syn daky ara-
gat na șyk laryň gizlinligi baradadyr. Ak law çylar öz müșderileriniň bähbitlerini ne ti je-
li go ra mak üçin, degișli ygtyýarly edaralar ak law çy-müșderiniň ara gat na șy lary nyň 
düýp öze ni bo lan, gizlinlik ýörelgesini kepillendirmelidir. Bu ba ra da BMGnyň Esasy 
Ýö rel ge leri șeýle belleýär: “Hökümetler ak law çylaryň we olaryň müș de ri leri niň ara-
syn daky hü nä riň çäklerinde edilýän gürrüňdeșlikleri we maslahatlașyklary giz lin ligi-
ni ka bul etme li we ke pil len dir me li dir” 213.

Ak law çylaryň duș gelip biljek päsgelçiligikleriň biri olaryň ișine resmi eda ra laryň, 
ýag ny ka zy ýetler we beýleki edaralaryň ynamsyzlygy. Ak law çylyk yg ty ýar lyk laryn dan 
mah rum edilen (lesenziýadan mahrum edilen wagty) halatlaryndan dașary, res mi 
eda ra lar ak law çynyň kärini ykrar etmelidir. BMGnyň Esasy Ýö rel ge lerin de bu ba ra da 
șeý le nygtalýar: “Milli kanuna, tejribä hem-de häzirki ýörelgelerine laý yk lyk da, ak-
law çy ygtyýarlyklaryndan mahrum edilen halatlaryndan dașary, ka zy ýet we kil çi lik 
hu kugy ny ykrar edýän hiç bir ka zy ýet ýada dolandyryș edarasy, öz öňün de ak law çy 
ta rapyn dan müsderi bähbitlerini goramak hukugy iňkär edip bilmez” 214.

 210 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Azerbaýjan boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň res mi na-
ma sy CCPR/CO/73/AZE, 14-nji pa ra graf.
 211 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Liwiýanyň Arap Jamahuriýa boý un ça ta mam laý jy synlary, 
BMG-nyň res mi na ma sy, CCPR/C/79/Add. 101, 14-nji pa ra graf.
 212 BMGnyň Esasy Ýörelgeleri, 21-nji Ýörelge. Bu Ýörelge șeýle șerylendirýär: Bu ygtyýarlyk ba șyn-
dan de giș li wagtynda üpjün edilmelidir”. Ser. hem, Șahsyýetleriň, toparlaryň we jemgyýet guramalaryň 
äh li ta rap laýyn kabul edilen adam hu kuk laryny we esasy azatlyklary öňe sürmek we goramak ba ra da ky hu
kuk lary we borç lary boý un ça BMGnyň Jarnamasy, 1-nji, 9-njy, 11-nji maddalar; Ähli adamlaryň zorluk bilen 
alnyp gaçylmakdan go rag ba ra da ky Dek la ra si ýa sy, 13(4)  madda; Bikanun, delilsiz we umumulașdyrylan 
ölüm jezalaryň netijeli öňüni almak we der ňe mek ba ra da ky Ýörelgeler, 6-njy Ýörelge; Gynamak we beýleki 
zalym, adama mahsus bol ma dyk ýa da kem si di ji hereketleri ýada jeza bermek bilen bagly hadysalary netijeli 
derňemek we res mi na ma laș dyr mak ba ra da ky Ýörelgeleri, 4-nji Ýörelge; Ähli adamlary tussag etmekligiň 
ýada tussagda saklanylmagyň ähli gör nüș lerin den goramak ba ra da ky Ýörelgeleriň Ýygyndysy, 11-nji, 
12-nji, 15-nji we 17-nji Ýörelgeler; we Tussagda sak lan ýan lar üçin olary saklamak ba ra da minimum standart 
Düzgünleri, 93-nji Düzgün.
 213 Ak law çylaryň orny ba ra daky BMGnyň Esasy Ýörelgeleri, resm. salg., 22-nji Ýörelge, Ser. hem.: Ähli 
adam lary tus sag etmekligiň ýada tussagda saklanylmagyň ähli görnüșlerinden goramak ba ra da ky Ýö rel ge leri, 
18-nji Ýö rel ge we Tussagda saklanýanlar üçin olary saklamak ba ra da minimum standart Düzgünleri, 93-nji 
Düz gün.
 214 Ak law çylaryň orny ba ra daky BMGnyň Esasy Ýörelgeleri, resm. salg., 19-njy Ýörelge.
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BMGnyň Esasy Ýörelgeleriniň 18-nji Ýörelgesine laýyklykda, “Ak law çylar öz we zi pe-
leri ni ýerine ýetirmek netijesinde, öz müșderiler we müșderileriň bähbitleri bilen deň 
ha sap la nyl ma ly däldir”. Kä ýurtlarda ak law çylary müșderileriň bähbitleri bilen deň 
ha sap la mak tejribeleriň duș gelmegi sebäpli, bu düzgün örän wajypdyr.

 BMG-nyň adam hu kuk lary ba ra da ky Komissiýasynyň garamagyna taý ýar lanan 
ha sa bat laryň birinde, Kazylaryň we ak law çylaryň garașsyzlygy ba ra da ky Ýöri te 
Dok lad çy sy “Hö kü met leriň ak law çylary öz müșderileri bilen deň ha sap la ýan 
ha lat lary boý un ça și ka ýat laryň sanynyň köpelýändigi” ba ra da öz ala da sy ny 
bel le di. “Sy ýa sy nuk daý na zar dan ir nik iș ler de günäkärlenýän adam laryň bäh-
bit leri ni go ra ýan ak law çylary köplenç bu jenaýatlarda gü nä kär len ýär ler” 215. 
Ýö ri te Dok lad çy “bag la nyșy gy subut edil me dik ha lat laryn da, ak law çy ny müș-
de ri niň bähbitleri bilen meňzeș hasap etmeklik, ony gor kuz mak we aň ta mak 
bilen deň dir” 216 diýip, Ýörite Dok lad çy jem le di. Halk ara hu kugy boý un ça “ak-
law çy nyň müșderiniň bähbitleri bilen baglanyșygy subut edilen ha lat laryn da, 
Hö kü met bu șikaýatlary ak law çylaryň düzgün-nyzam me se leri ne se red ýän de-
giș li kanunçylyk edarasyna geçirmäge borçludyr” 217.

Hünärmenlik borçlary

Halkara hukuk tarapyndan goramak bilen baglanyșykly wezipelerinden dașary, ak-
law çy laryň beýleki müșderilerine degișli, esasy hünamenlik borçlary hem bar dyr. 
Șun luk da, BMGnyn Esasy Ýörelgeleriniň 13-nji Ýörelgesi kanunçylyk kö megi ni doly 
de re je de üpjün etmekligi esasy borjy diýip belleýär. Ýörelgede bel le nil și ne görä, bu 
borç așakdakylary içine salýar, ýagny:

“(a)  Müsderilere olaryň kanunçylyk hu kuk lary we borçlary we bu hu kuk lara we 
borç lara degișli kanunçylyk düzgüni barada, maslahat bermek; (b) her bir de giș li 
usul da müsderilere kömek bermek we olaryň bähbitlerini goramak üçin hu kuk
çy lyk hereketleri ýerine ýetirmek; (c) ka zy ýetlerde, tribunallarda ýada do lan dy ryș 
eda ra laryň öňünde degișli bo lan halatlarda müșderilere kömek bermek”.

Mundan bașga-da, “ak law çylar hemişe öz müșderileriniň bähbitlerini hökmany ber-
jaý etmelidirler” 218.

Müșderileriň bähbitlerini belli bir wagtlarda goramaklyk bilen bagly bu ýörite borç lar-
dan bașga-da,ak law çylar öz kärdeșleriniň öňünde “ähli wagtlarda öz hü näri niň mer-
te be si ni we abraýyny saklamak [...]” 219. Adalatyň berjaý edil megin de ýeri ne ýe tir ýän 
esasy orny bilen baglanyșykda ak law çylar “mil li we halk ara ka nun ta rapyn dan ykrar 
edilen, adam hu kuk laryny we esasy azatlyklaryny goramalydyr” 220. Soňunda bolsa, 
ak law çy lar “hemișe, erkin we ișeňňirlik bilen, kanuna we hukuk hü närin de yk rar 
edilen stan dart lary na we ahlallyga llaýyklykda hereket etmek borçludyr” 221.

 215 Kazylaryň we ak law çylaryň garașsyzlygy ba ra da ky Ýörite Dokladçysynyň Hasabaty, BMG-nyň res-
mi na ma sy E/CN.4/1998/39, 179-njy pa ra graf.
 216 Șol ýerde.
 217 Șol ýerde, 181-nji pa ra graf.
 218 Aklawçylaryň orny baradaky BMGnyň Esasy Ýörelgeleri, resm. salg., 15-nji Ýörelge
 219 Șol ýerde, 12-nji Ýörelge.
 220 Șol ýerde, 14-nji Ýörelge.
 221 Șol ýerde.
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Öz pikiriňi beýan etmek we bileleșme baradaky azatlyklary

Kazylaryň ýagdaýyna meňzeșlikde, öz pikiriňi beýan etmek we birleșme ba ra da ky 
azat lyk lar ak law çy käriniň dogry usulda ýerine ýetirmekligiň özeni talaplaryny bolup 
dur ýan dyr. Bu azatlayklar ähli adamlar tarapyndan peýdalanylsa-nem, adalaty ber jaý 
et mek ligi ne gatnașýan adamlar üçin bu azatlyklaryň ýörite ähmiýeti bar dyr. BMGnyň 
Esasy Ýör el ge leri niň 23-nji Ýörelgesinde bu ba ra da anyk aýdylýar, ýagny: “Ak law-
çy lar, beý leki raýatlar ýaly, öz pikiriňi beýan etmek, dine yrylmak, bir leș me lere we 
ýyg nak lara gat naș mak ba ra da ky azatlykdan peýdalanýarlar. Esasan hem olar ka nun 
boý un ça so rag laryň jemgiýetçilik jedelleşmelerine gatnaşmaga, kanunylygyň ýeri ne 
ýe ti ril megi ne we adam hu kuk laryny ýaýbaňlandyrmaga we goramaga we öz leri niň 
ka nuny he re ket leri ýada kanuny guramalarda agza bolmagy sebäpli çäk len di ril me siz 
ýer li, mil li we halk ara guramalara girmäge ýada döretmäge we olaryň ýyg nak lary na 
gat naş ma ga hu kuk lary bolmalydyr. Şu hukuklardan peýdalanylanda, ak law çy lar he-
mi şe öz leri ni ka nuna we hukuk hünäriniň ykrar edilen nusgalaryna we ah lak lary na 
laý yk lyk da alyp barmalydyrlar.”

Hünär boý un ça ak law çylaryň birleșmeleri (ýada ak law çylyk birleșikleri) ba ra da 
BMGnyň Esasy Ýörelgelerinde șeýle bellenilýär: “Ak law çylar öz bähbitlerini go ra-
ýan, hünär boý un ça okuw taýýarlygyny dowam edýän hem-de olaryň, hünär boý un ça 
özüni do lan dyr ýan birleșikleri gurnamak we goșulmak hu kuk lary ykrar edil me li dir. 
Hü när men bir leş me leriň ýerine ýetiriji häkimýeti olaryň agzalaryndan saý lanyl ma-
ly dyr, ișine da șar dan goșulmaksyz öz wezipelerini ýerine ýetirmelidir” 222. Mun dan 
bașga-da, “Ak law çy laryň hünärmenlik bileleșikleri ähli adamlaryň ak law çylyk hyz-
mat laryn dan ne ti je li peýdalanmagy üçin deň mümkinçilikleriniň berilmegini, hem-
de hiç hili ýa ra maz goșulmasyz, öz müșderlerine, kanuna we hünär boý un ça yk rar 
edilen stan dart lary we ahlaklygy laýyklykda, maslahat we kömek bermek iș leri ni 
ýeri ne ýe tir mek üçin, Hökümetler bilen hyzmatdașlakda ișlemelidirler” 223. Bi le lik de 
oka lan da, bu düz gün ler döwletlere hünärmen ak law çylaryň birleșikleriniň dö re dil-
megi ne hem-de olaryň ișlerine goșulmakdan saklanylmagyny borçlandyrýar.

Ýew ro panyň Geňeșiniň Ministrler Komiteti șeýle nygtaýar: “[...]  adam hu kuk laryny 
go ra mak we kanunyň ýokary tutulmagy üçin öz meselelerini çözmäge ukyply, jebis 
ak law çylyk hünäriniň bolmagy gerekdir” 224.

Șonuň üçin ak law çylaryň birleșikleri iki esasy maksat bilen döredilýär: ak law çylaryň 
hü när bilen bagly bähbitlerini goramak we ak law çynyň hünäriniň garașsyzlygyny go-
ra mak we güýçlendirmekdir.

 Ýörite Dokladçynyň belleýși ýaly, bu birleșikler bir tarapynyň bähbitlerini öňe 
sür ýän sy ýa sata gat naș ma ly däldir”, sebäbi bu hereketler “ak law çynyň hü-
näri niň ga raș syz lygy na zyýan ýetirýändir”. Ýörite Dokladçyny “goș ma ça sy-
ýa sy ma ny sy bo lan adam hu kuk laryny goramaklyga gatnașmak” we “di ňe aý-
ratyn sy ýa sata gatnașmaklygyň” arasyndaky tapawudyny anyk geçirmelidir 225.

 222 Șol ýerde, 24-nji Ýörelge.
 223 Șol ýerde, 25-nji Ýörelge.
 224 Ak law çy kärini ýerine ýetirmek azatlygy ba ra da ky agza döwletleriň Ministrler Komitetiniň 
R (2000) 21 belgili Maslahaty boý un ça Düșündiriș Șertnamasy, 10-njy pa ra graf.
 225 Kazylaryň we ak law çylaryň garașsyzlygy ba ra da ky Ýörite Dokladçysynyň hasabaty, BMG-nyň res-
mi na ma sy E/CN.4/1995/39, 72-nji pa ra graf.
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Birleșikleri düýpleýin gadagan etmekden beýleki iň köp ulanylýan, hem-de ak law çy-
laryň birleșmeler ba ra da ky azatlygyny bozýan, usul hökümet ta rapyn dan gö zeg çi lik 
edil ýän birleșigiň mejbury agzalygy talap etmek, ýada, șuňa menzeșlikde, ýerine ýe-
ti ri ji edaradan ișlerini geçirmek üçin belli bir ygtyýarlygy talap etmekdir.

 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitet bu tejribelere Belorussiýa bag la nyșyk da 
sal gy lanyp, öz aladasyny bildirdi, ýagny: “1997-nji ýylyň 3-nji maýynda Ak-
law çy laryň we notariuslaryň ișleri ba ra da ky Prezidentiň Kararynyň kabul edil-
megi, Ada lat Ministrligine ak law çylara iș ygtyýarnamasyny bermek ygtyýaryny 
ber di; iș le mek üçin Ministrlik tarapyndan gözegçilik edilýän, mer kez leș di rilen 
ak law çy lar Kollegiýasynyň agzasy bolmaklygy talap etdi, hem-de, șunlukda, 
ak law çy laryň garașsyzlygyna zyýan ýetirdi”. Komitet “Kazyetiň we ak law çy hü-
näri niň ga raș syz lygy adalatyň agzybir amala așyrylmagynyň, demokratiýanyň 
we ka nunyň ýokary tutulmagynyň berjaý edilmeginiň özenidir” diýip, gaý ta-
lap bel län den soň, Belorussiýanyň hökümetine “Kazylaryň we ak law çy laryň 
ähli sy ýa sy ýada beýleki dașky zorlukdan garașsyzlygyny üpjün etmek üçin, 
Kons ti tu si ýa we kanunlara täzeden seredilmegini içine alýan, degișli çä-
re leri ge çi ril megi ni gönükdirdi we bu babatda Ak law çylaryň orny ba ra da ky 
BMGnyň Esasy Ýörelgelerine onuň ünsüni çekdi 226.

Hasabatlylyk

Beýleki jemgyýet jogapkärçilikli adamlar ýaly, ak law çylar özlerini ahlaklylyk düz-
gün leri ne laýyk alyp barmalydyr. Bu duzgünlerde adam hereketiniň anyk ka da lary ny 
be ýan edilýär we ak law çylaryň ýaramaz hereketleri üçin hasabat bermek müm kin-
çiligi ni bellenilýär. Netijede, BMGnyň Esasy Ýörelgeleriniň 29-njy Ýörel ge sin de șeý-
le bel le nil ýär, yagny: “Ähli düzgün-nyzam önümçilikleri hünär boý un ça özüňi alyp 
bar mak ka da lary na we ak law çylyk hünäriniň beýleki ykrar edilen düz gün leri ne we 
ka da laryna laý yk lyk da we şol ýörelgeleri göz öňünde tutup çö zül me li dir”. Bu duz-
gün ler, müm kin bol du gy ça, ak law çylaryň birleșigi tarapyndan taý ýar lanyl maly dyr, 
ýada ka nun ta rapyn dan kesgitlenýän ýagdaýlarynda, bu birleșikleriň go șant lary ula-
nyl ma ly dyr. Bu ba ra da BMGnyň Esasy Ýörelgelerinde șeýle diýilýär: “Ak law çy laryň 
özü ni alyp bar mak kadalary ýuristler topary tarapyndan onuň degişli gu ra ma sy nyň 
üsti bilen ýada kanun tarapyndan milli kanunçylyga we adatlara we yk rar edilen 
halkara düz gün leri ne we kadalaryna laýyklykda düzülmelidir” 227. Her bir ýag daý bol-
sa da, bu düz gün ler, belli bir müșderiniň bähbitlerini goramak ýada ka zy ýet de be-
ýan nama bilen çykyș etmek ýaly kanuny, hünär boý un ça borçlary ýerine ýe ti ril megi-
niň do wamyn da edilen he re ket leri üçin düzgün-nyzam çäreleri öňünden kes git läp 
bilmezler 228.

 226 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Belorussiýa boý un ça ta mam laý jy synlary, CCPR/C/79/Add. 86, 
14-nji pa ra graf.
 227 Ser.: Kazyýetiň garașsyzlygy ba ra da ky ählumumy Jarnamasynyň Taslamasynyň (Singhwi Jar na ma
sy) 85-nji mad da syn da șeýle bellenilýär: “Hiç bir ak law çy her bir müșderä maslahat ýada kömek be ren ligi 
üçin, ýa da her bir müș deri niň bähbitlerini goranlygy üçin, jenaýatçylyk, raýatlyk, administratiw, yk dy sady 
ýa da beý leri çä re ler den ejir çekip, ýada gorkuzylyp bilinmez”. Beýannama etmek üçin eldegirmezlik ba ra-
da ser.: Ak law çy laryň orny ba ra da ky BMGnyň Esasy Ýörelgeleriniň 20-nji Ýörelgesinde șeýle bel lenil ýär: 

“Ak law çylar ha lal lyk bilen, ýazgyda ýada dilden degișli beýannamalary edenligi üçin, ýada ka zy ýetiň, tri bu-
nalyň we beý le ki kanuny ýada administratiw edaranyň öňünde hünärmen çykyşlary edenligi üçin, raýat we 
je na ýat el deg ril mez lik hukugyndan peýdalanmalydyrlar”.
 228 BMGnyň Esasy Ýörelgeleri, resm. salg., 26-njy Ýörelge.



Kazylaryň, aklawçylaryň we prokurorlaryň garașsyzlygy we hasabatlylygy 65

Ak law çylara garșy düzgün-nyzam önümçiliginiň halkara kanuna laýyklykda ge çi-
ri ler ýaly, BMGnyň Esasy Ýörelgelerinde berjaý edilmeli belli bir esasy talaplar 
berlendir.

Bu degișli önümçiliginiň talaplary ak law çylara garșy çäreler görlende, önüm çi lik-
de bir näçe ke pil lik ler hök many su rat da ýeri ne ýe ti ril me li digi ni ta lap ed ýär. Ilki 
bilen, hü när iși ni ýeri ne ýe ti ren wagtyn da ak law çylara gar șy și ka ýat lar: “de giș li 
düz gün leri boý un ça çalt laș dy rylan usul da we ada lat ly se re dil me li dir” 229. Mun dan 
baș ga -da, ak law çy laryň “iş leri ne ada lat ly se re dil megi ne, șol san da hem, öz leri niň 
saý lan ak law çy sy nyň kö megin den peý da lan maga hu kuk lary bol ma ly dyr” 230. Ișe 
se red ýän we soň ky tä ze den se re dil mek ba ra da ky și ka ýat lara jo gap kär eda ra lary 
ba ra da BMGnyň Esasy Ýö rel ge lerin de șeý le nyg tal ýar: “Ak law çylara gar șy düz gün-
ny zam önüm çi ligi ka nun da bel le ni len ter tip boý un ça, ýu rist ler to pa ry ta rapyn dan 
dü zü len ga raș syz eda ra syn da ýa da ka zy ýetde, ýüz gör mez düz gün-ny zam me se le-
leri ne se red ýän ko mi teti ta rapyn dan seredilmelidir we ka zy ýet gözegçiligine tabyn 
bolmalydyr” 231.

Ak law çylyk käri adam hu kuk laryny goramakda, hemde kanunyň ýokary tutul
ma gyn da wa jyp orun tutýandyr. Ak law çylar garașsyz we gorkuzylmasyz iș le mek, 
hemde öz müș de ri leri bilen erkin aragatnașyk etmek mümkinçilikleri bol ma ly dyr. 
Ak law çylar öz müș de ri leriň ișleri bilen deň hasaplanylmaly däldir, we öz pi kir leri
ni er kin beýan etmäge hemde hiç hili goșulmasyz birleșmeleri döretmäge hu
kuk ly dyr. Ak law çy lar öz hü när leri bilen bagly wezipelerini ahlaklylyk düz gün leri
ne laý yk lyk da berjaý et meli dir we hünär boý un ça özüňi alyp barmak ka da lary ny 
bo zan ha latyn da, öz he re ket leri ne hasabat bermelidir.

 229 Șol ýerde, 27-ni Ýörelge.
 230 Șol ýerde.
 231 Șol ýerde, 28-nji Ýörelge.
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C. Prokurorlaryň orny
Giriș

Prokurorlar adalatyň berjaý edilmeginde aýgytly orun tutýandyrlar. Adam hu kuk lary-
ny goramak we kanuny ýokary tutmaklyk garașsyzlyk we ýüz görmezlik bilen je na-
ýat çy lyk lary derňemeklige jogapkär bo lan güýçli pro ku rorlyk wezipesini an lad ýan dyr. 
Je na ýat der ňew edarasynyň içinde her pro ku ror hünäriniň borçlaryny ýerine ýe tir mek 
üçin ga raș syz, ýüz görmez we obýektiw usulda tassyklanylmalydyr.

Prokurorlaryň orny ba ra da ky BMGnyň Ýörelgelerinde “jenaýat önümçilikde pro ku-
rorlaryň ne ti je li ligi ni, ýüz görmezligini we adyllylygyny üpjün etmek we öňe sürmek 
we zi pe lerin de” 232 agza döwletlere ýardam hökmünde düzüldi. Düzgünler derňew 
ge çir ýän eda ra nyň gör nüși ne ga ra maz dan, ähli ýurisdiksiýalara degișli ýö rel ge leri 
öňde goý ýar lar. Ne ti je de, Ýörelgeler birnäçe meseleler boý un ça, ýagny, döw let ler de 
pro ku ror laryň ișe bel le nil mek düzgünleri we hukuk ýagdaýy ba ra da ky me se le ler de 
bi ta rap lygy sak la ýar lar.

Ýüz görmezlik we obýektiwlik

Döwletler pro ku rorlaryň öz hünäriniň borçlaryny ýüz görmez we obýektiw usulda 
ýeri ne ýe tir mek üçin mümkinçilikler bilen üpjün etmäge borçludyr. Kazylar we ak-
law çy lar dan tapawutlylykda, halkara hukugy bu babatda pro ku rorlyk käriniň ga raș-
syz lygy ny ke pil len dir me ýär. Munuň sebäbi, käbir ýurtlarda pro ku rorlar ýerine ýe ti ri ji 
hä ki mi ýeti tarapyndan bellenilýärler ýada bu häkimiýetden belli bir derejede ga raș ly 
bol ýar lar, we, netijede, olar hökümetiň beren wezipelerini ýerine ýetirmekde borç-
ly bol ýar lar. Kazyýet derňewini geçirýän edaranyň hökümetden garașsyz bo lan dygy 
dogry ha sap lanyl ýan dygy sebäpli, döwletler pro ku rorlara derňewleri ýüz görmez we 
ob ýek tiw usulda ge çir mek mümkinçiliklerini elmydama kepillendirmelidir.

 Meksika halatynda, Adam hu kuk lary ba ra da ky Amerikanyň döwletara Ko-
mis si ýa sy pro ku ror laryň garașsyzlyk meselesine gaýtalap salgylanýar, ýagny 

“pro ku ra tu ra eda ra sy häkimiýetiň ýerine ýetiriji șahamçasyndan ga raș syz bol-
maly dyr hem-de ka zy ýet șahamçasynyň agzalaryna degișli, ișden bo șat maz-
lyk we beý le ki kons ti tu si ýa kepillikleri bilen hökman üp jün edil meli dir” 233. 
Pro ku ror laryň we zi pe leri ni dogry ýerine ýetirmeklik “hö kü metiň beýleki 
șä ham ça laryn dan öz baș dak lygy we garașsyzlygy” talap edýändir, diýip 
Komissiýa belledi.234

 232 Birleșen Milletler Guramasynyň Jenaýatlaryň öňüni almak we kanun bozujylary saklamak ba ra da-
ky se kiz inji Kongressinde kabul edilen, Prokurorlaryň orny ba ra da ky BMGnyň Esasy Ýörelgeleri, Ga wa na, 
Kuba, 1990-njy ýylyň 27-nji awgustyndan 7-nji senýabr aralygy, mundan beýläk BMGnyň Esasy Ýö rel ge
leri diýlip at lan dy ryl ýar. Prokurorlaryň ornuna degișli beýleki res mi na ma laryň arasynda Ýew ro pa Ge ňeși
niň Je na ýat ka zy ýet ul gam da jemgyýet prokurolaryň orny ba ra da ky agza döwletleriniň Ministrler Ko mi te ti niň 
R (2000) 19 bel gi li Mas la haty we Afrikada adyl kazyýet we aklawçylyk kömegi baradaky hukugyň Ýö rel ge leri 
we Düzgünnamalary, F Ýörelge.
 233 Adam hu kuk lary ba ra da ky Amerikanyň döwletara Komissiýasy, Meksika boý un ça adam hu kuk
larynyň ýagdaýy ba ra da ky Hasabaty, OEA/Ser.L/V/II.100, Doc. 7 rev. 1, 372-nji pa ra graf.
 234 Șol ýerde, 381-nji pa ra graf.
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Prokurorlar harby bazalarda ýerleșilýän we harby edaralar bilen golaý ișleșýän ha-
lat lary ba ra da Adam hu kuk lary ba ra da ky Amerikanyň döwletara Komissiýasy șeýle 
bel le di: “şeýle ýagdaý pro ku roryň obýekriwligine we garașsyzlygyna uly zyýan 
getir ýär” 235.

Hünär bașarnyklary, saýlanma düzgünleri we okuw taýýarlygy

BMGnyň Ýörelgeleri pro ku rorlaryň ișe bellenimleginde berjaý edilmeli düzgünleriň 
belli bir görnüșini kesgitlemeýär. Emma, umumy we ýörite adam hu kuk larynyň stan-
dart lary ny alany myz da, BMGnyň Ýörelgeleri pro ku rorlaryň ișe saýlanmagyna degișli 
anyk ta lap lary ny belledi. Edaralaryň we düzgünleriň görnüșlerine garamazdan, döw-
let ler “pro ku ror lyk wezipesine saýlanan adamlar ýokary derejede ahlak taý dan 
aras sa we hü näri ni bilýän, degișli okuw taýýarlygy we bașarnyklary bo lan adam 
bol maly dyr” 236. Mun dan bașga-da, saýlamak talaplary kemsidiji bolmaly däl dir we 

“bir ta rap ly lyk, ýada ters düșünjelere esaslanmaly däldir, hem-de adamyň jynsy, te-
ni niň reňki, dili, dini ynamlary, syýasy we beýleki garaýyșlary, milli, sosial we mil-
lete de giș li ligi, emläk, dogulyș, ykdysady we beýleki ýagdaýlary boý un ça kem sit meli 
däldir [...]” 237

 Kosowo halatynda, Adam hu kuk lary ba ra da ky Komiteti “halkara pro ku ror-
laryň garașsyzlygynyň  [...] ýeterlikli kepillikleriň ýoklugy barada” hem-de 

“ýerli pro ku ror laryň  [...] pes zähmet haky barada” öz aladasyny bil dir di we 
Ko so wo daky Bir leșen Milletler Guramasynyň missiýasyna “halkara  [...] pro-
ku ror laryň saý lan magy na, ișe bellenilmegine we düzgün-nyzam he re ket leri ne 
de giș li ga raș syz düz gün leri bel le mek ligi” we “ýerli  [...] pro ku rorlary pa ra hor-
lyk dan go ra mak üçin ýe ter lik li șertleriň döredilmegini” 238 mas la hat berdi.

Prokurorlaryň ișiniň kepillikleri

Prokurorlar öz hünär wezipelerini dogry berjaý etmegi üçin, halkara hukugy döw let-
lere ýüzlenip birnäçe kepillikler belländir. Döwletler “pro ku rorlaryň öz hünär we zi-
pe leri ni gorkuzylmasyz, hiç hili päsgelçiliksiz, zorluksyz we bikanun go șul ma syz, 
ýada delillendirilmedik raýatlyk, jenaýatçylyk we beýleki jo gap kär çilige çe kil me siz 
ýerine ýetirmek üçin șertleri kepillendirmäge” 239 borçludyr. Pro ku ror lary gor kuz mak-
da howply usullarynyň biri — fiziki zorlukdyr. Șonuň üçin pro ku rorlaryň hünär we zi-
pe leri ni ýerine ýetrimegi netijesinde, olara we olaryň mașgalalaryna howp aban ýan 
ýag daý lar da, döwletler olary goramaga borçludyr” 240.

 235 Adam hu kuk lary ba ra da ky Amerikanyň döwletara Komissiýasy, Kolombiýa boý un ça adam hu kuk
larynyň ýagdaýy ba ra da ky üçünji Hasabaty, OAS res mi na ma sy OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9 rev. 1, 1999-njy 
ýylyň 26-njy fewraly, 108-nji pa ra graf.
 236 Prokurorlaryň orny ba ra da ky BMGnyň Ýörelgeleri, resm. salg., 1-nji Düzgün.
 237 Șol ýerde, 2(a) Ýörelge. Kazylara degișli düzgünlerde bellenilși ýaly, pro ku rorlyk wezipesine de-
giș li ýurduň milli dalașgärleri talap etmeklik kemsidiji diýlip hasaplanymlaýandyr”, BMG-nyň res mi na ma sy 
CCPR/C/UNK/CO/1, 20-nji pa ra graf.
 238 Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitetiniň Kosowo (Serbiýa) boý un ça ta mam laý jy synlary, BMG-nyň 
res mi na ma sy CCPR/C/UNK/CO/1, 20-nji paragraf.
 239 Prokurorlaryň orny ba ra da ky BMGnyň Ýörelgeleri, resm. salg., 4-nji Ýörelge.
 240 Șol ýerde, 5-nji Ýörelge.
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 Kolombiýa halatynda, Gynamak we ka zy ýetden dașary, umumy laș dy rylan we 
de lil siz ölüm jezasy boý un ça Ýörite Dokladçysy “Kazyyetiň we Pro ku ra tu ra nyň 
ähli ag za lary ny ölüm howpyndan, janlaryna kast edilmeginden we fi zi ki sag-
lygy na hüj üm edilmeginden netijeli gorag bilen üpjün edilmelidir, hem-de bu 
howpyň, kast etmegiň we hüjüm etmegiň gelip çykýan çeș me leri ni kes git le-
mek we degișli jenaýatçylyk ýada düzgün-nyzam önümçiligini bașlamak üçin 
der ňew geçirmelidir” 241, diýip aýratyn belledi.

Prokurorlaryň ișlerini dogry ýerine ýetitmek üçin beýleki kepillikler hem gerek dir, ýag-
ny “my na syp zähmet haky, we, degișli ýerinde, gulluk möhleti, nepaga we ne pa ga çy-
kyl ýan ýas boý un ça gulluga degișli bo lan amatly șertler” ke pil len di ril meli dir. Bu düz-
gün ler “kanun ýada çap edilen kadalar we düzgünnamalar bilen bel lenil melidir” 242.

Prokurorlar hem, kazylar ýaly, obýektiw talaplaryna, esasan-da, “hünär ba șar nykl ary, 
ukyp lary, halalyk we tejribesine laýyklykda”, ýokary çekilmelidir we ýokary we zi pe-
lere geçirmek düzgünleri adyl we ýüz görmez bolmalydyr 243.

Öz pikiriňi beýan etmek we bileleșik baradaky azatlyklary

Kazylaryň we ak law çylaryň ýagdaýlaryna meňzeșlikde, “pro ku rorlar, edil beýleki ra-
ýat lar ýaly, öz pikiriňi beýan etmek, dine yrylmak, birleșmek we ýygnanmak azat-
lyga hukugyndan peýdalanýandyr. Ylaýtada, hünär boý un ça olaryň hukuk bilen bagly 
ýada olaryň kanuny guramada agzalygy sebäpli hiç hili hünär bilen bagly kem si dil-
me siz we cäklenidirlmesiz, olaryň hukuk, adalatyň berjaý edilmegi hem-de adam hu-
kuk lary nyn öňe sürmek we goramak ba ra da ky jemgyýet gürrüňdeșliklere gat naș mak 
ýada ýerli, milli ýada halkara guramalara girmeklige, döretmeklige, olaryň du șu șyk-
lary na gatnașmaklyga, hu kuk lary bardyr“ 244.

Öz pikiriňi beýan etmek azatlygy ba ra da BMGnyň Esasy Ýörelgeleri, BMG-nyň ka-
zy lara degișli standartlarynda meňzeș bo lan, “Prokurorlar öz bähbitlerini go ra ýan, 
hü när boý un ça okuw taýýarlygyny dowam edýän, hem-de olaryň hukuk ýag daý y ny 
go ra ýan hünärmen birleșikleri döretmek we beýleki guramalara girmek hu kuk ly bol-
maly dyr”, diýen ýörelgesini içine alýar.

Hünärmenlik borçlary

Prokurorlara, adalatyň berjaý edilmeginiň özeni bölegi hökmünde, olara ýüz gör-
mez we ob ýek tiw, syýasy, sosial, dini, jynsy, medeni ýada beýleki kemsidiji gör nüș-
leri nine ýol ber me ýän usulda, birnäçe wezipeleri ýerine ýetirmeklik ynanylandyr 245. 
Bu  borç pro ku ror laryň wezipelerini dogry berjaý etmeklikde gönükdiriji ýörelgesi 
hök mün de, olaryň hü när bilen bagly iși amala așyran wagtlarynda, hiç hili șahsy 

 241 Gynamak meselesi boý un ça Ýörite Dokladçysynyň we Kazyýetden dașary, umumylașdyrylan we de
lil siz ölüm jezasy boý un ça Ýörite Dokladçysynyň Kolombiýa sapary ba ra da ky bilelikdäki Hasabaty, BMG-nyň 
res mi na ma sy E/CN.4/1995/111, 117(d) pa ra graf. 
 242 Prokurorlaryň orny ba ra da ky BMGnyň Ýörelgeleri, resm. salg., 6-njy Ýörelge.
 243 Șol ýerde, 7-nji Ýörelge.
 244 Șol ýerde, 8-nji Ýörelge.
 245 Prokurorlaryň orny ba ra da ky BMGnyň Ýörelgeleri, resm. salg., 13-nji Ýörelge, (a) pa ra graf.
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ynam syz lyk ýada ters dü șün je leri bolmaly däldigini talap edýär. Mundan bașga-da, 
pro ku ror laryň adam hu kuk lary ny goramakda hem-de önümçiligiň dogry ýö re dil megi-
ni we ada laty dog ry ber jaý edilmegini üpjün etmek ýörite borçlary bolmalydyr.

 Prokurorlar, kanunda bellenilși ýaly, öz borçlaryny adyllyk bilen, yzy gi der li 
we gijä goýman, adam mertebesini sylaýan we goraýan usulda ýeri ne ýe tir-
meli dir, adam hu kuk laryny berjaý etmelidir, we, netijede, önüm çi ligiň dog ry 
alnyp barylmagyna hem-de jenaýaçylyk bilen bagly adalatyň düz güni niň dog-
ry ișlemegine goșant goșmalydyr.246

Prokurorlar derňew alnyp barlanda ýada subutnama ýýgnalanda, duș gelýän adam 
hu kuk lary nyň bozulmagy bilen bagly halatlary ba ra da has-da ünsli bolmalydyr. Soň-
ky halatynda, “pro ku rorlaryň bilșine görä, ýada ynamyna görä, bu su but na ma lar bi-
ka nun usullary ulanmak netijesinde alnandygy barada, günälenýän adamyň hu kuk-
lary nyň agyr bozulandygy barada, ylaýtada zorluk, sütem salmak, adama mah sus 
bol ma dyk zorluk edilendigi barada, adamyň mertebesini peseldýän he re ket leriň edi-
len digi barada, we beýleki adam hu kuk laryny bozmak usullar arkaly al nan dygy ba ra-
da delilleriň bo lan halatlarynda, pro ku rorlar șol subutnamalary ișde ulan mak dan ret 
et mäge borçludyr”. Bu halatlarda pro ku rorlar Ka zy ýete bu su but nama laryň barlygy 
ba ra da habar ber meli dir we “bu usullary ulanan adamlar jogapkärçilige çe kil megi ni 
üp jün etmek üçin, ähli degișli çäreleri görmelidir” 247.

Adam hu kuk lary bozulan halatlary ba ra da Jemgyýet pro ku rorlar çalt, jikme-jik we ýüz 
görmez derňewiň geçirilmegini üpjün etmeklige borçludyr.

 Gynamaklyga garșy Komitet gynamak ba ra da subutnamalaryň bo lan ha latyn-
da Jemgyýet pro ku rory ka zy ýetiň çykaran çözgüdini täzeden seredilmegine 
și ka ýat etmese, ol öz borjuny bozandygyny aňladýandyr, diýip nygtady 248.

Prokurorlar jenaýat önümçiliginde ișjeň orun tutýandyrlar. Olaryň wezipeleri dürli ka-
nun çy lyk düzgünlerde tapawutlansa-da, pro ku rorlaryň esasy wezipeleri BMGnyň Ýö
rel ge leri niň 11-nji Ýörelgesinde jemlenendir: “Prokurorlar jenaýat önüm çi ligin de șu 
borç lary içine alýan, ișjeň ornuny ýerine ýetirerler, ýagny pro ku rorlyk ișini ýola goý-
mak, hem-de, kanun tarapyndan goldanylýan we ýerli tejribelere laýyk gel ýän ha latyn-
da, jenaýatçylygyň derňewini alyp barmak, bu derňewleriň ka nuny lygyna gö zeg çi lik 
etmek, ka zy ýetiň çözgütleriniň berjaý edilmegine gözegçilik etmek, hem-de jem gy-
ýetiň bähbitlerine wekilçilik etmek bilen bagly beýleki wezipeleri ýeri ne ýe tir mek dir”.

BMGnyň Ýörelgelerine laýyklykda, “pro ku rorlyk we ka zy ýet wezipeleriniň arasy anyk 
bol maly dyr”. Bu düzgün aýdyň bolsa hem, kä düzgünlerde pro ku rorlar belli ka zy ýet 
we zi pe leri ni hem ýerine ýetirýändirler. Bu düzgünleriň arasyna öňüni al mak mak sady 
bi len tus sag etmek ýada subutnamalry ýygnamak hem girýändir. Eger bu düz gün ler 
ka nun çy lyk da kabul edilen bolsa, bu wezipeler suddan öňki çäreler bi len çäk le nil-
meli dir we ýüz görmezlik hem-de günäkärlenýänleriň adam hu kuk laryny nuk daý na-
zar dan ýeri ne ýetirilmelidir. Bu ka zy ýetçilik wezipeler elmydama garașsyz ka zy ýetiň 
se re dil megi ne tabyn bolmalydyr.

 246 Șol ýerde, 12-nji Ýörelge.
 247 Șol ýerde, 16-njy Ýörelge.
 248 60/1996 belgili Habar, Khaled Ben M’Barek Tunisa garșy (1999-njy ýylyň 10-njy noýabrynda kabul 
edi len çözgüt), BMG-nyň res mi na ma sy CAT/C/23/D/60/1996, 11.10 pa ra graf.
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Adam hu kuk lary ba ra da ky Komitet pro ku rorlaryň ka zy ýet wezipelerini ýerine ýe tir-
mek meselesine seretdi.

 Komitetiň sereden halatynda ýerine ýetiriji häkimiýete tabyn bo lan pro ku ror 
ýe ter lik delilleriň bolmadygyna esaslanyp, suddan öň tussag etmeklik ba-
ra da buý ruk berip, we yz ýanyndan ony uzaltdy. Bu ba ra da Komitet “Ra ýat 
we sy ýa sy hukuklar ba ra da ky halkara Paktynyň 9(3)  mad da syn da bel le nen, 
jem gy ýet pro ku rory ka zy ýet häkimiýeti tarapyndan ygtyýarlyk ber len we zi pe li 
adam hök mün de, gerekli ýeterlik guramaçylyk obýektiwligi we ýüz gör mez ligi 
bar diý lip ha sap lanym lagy” 249 bilen razy däldigini nygtady.

Pro kurorlara degișli aýgytly düzgünleriň biri BMGnyň Ýörelgeleriniň 15-nji Ýörelgesin-
de ber len dir, ýagny pro ku ror lar “döwlet işgärleriniň eden jenaýatlaryna, esasan-hem 
kor rup si ýa, hä ki mi ýeti bikanun ulanmak, adam hu kuk larynyň agyr derejede boz mak 
we beý leki halk ara kanunda ykrar bellenilen jenaýatlar bilen baglylykda, hem-de ka-
nun ta rapyn dan ýada ýerli däp boý un ça bu jenaýatlary derňemäge yg ty ýar lygy ber len 
ha lat lary na ýeterlikli üns bererler” diýip belledi. Bu düzgüne laý yk lyk da, pro ku ror-
laryň esasy wezipesi kanuny berjaý etmek hem-de kanuny ähli ra ýat lara, ylaý ta da, 
wezipeli ișde ișleýän adamlara, deňlikde berjaý etmekdir.

Kä düzgünlerde pro ku rorlaryň öz garaýșyna görä karar çykarmak wezipeleri, esasan-
da, ișiň der ňe megine we günälemegi taýýarlamagyna degișlidir. Bu  ha lat lar da 
BMGnyň Ýö rel ge lerin de șeyle nyg tal ýar: “Kanun ýada çap edilen düzgünler ýa da 
ka da lar iș önüm çi ligine we ýa ty ryl magy na degișli we beýleki degișli kararlaryň adyl-
lygy ny we yzygi der li ligini üpjün et meli dir” 250.

Beýleki pro ku rorlyk borçlary oz içine așakdakylary alýandyr, ýagny: günälemek üçin 
ýe ter lik delilleriň ýetmezçiliginde iș önümçiligini bașlamaklygy gadagan etmek ýada 
tog tat mak borjy, günälenýäniň ýagdaýyny gowylandyrýandygyna ýada er bet len dir-
ýän digi ne garamazdan, günälenýänleriň we jebir çekenleriň ișe degișli ýag daý lary na 
ge rek li üns bermek ba ra da borjy, hünäriň talaby boý un ça ýada ada latyň ze rur lary na 
görä baș ga ça talap edilmese, olaryň elinde bo lan mag lu mat laryň gizlinligini sak la-
mak borjy, ejir çe ken leriň öz șahsy bähbitleri degilip, olaryň garaýyșlaryny we ala-
da lary ny göz öňün de tutmak borjy, hem-de ejir çekenleri Häkimiýeti bikanun ulan-
mak dan we jenaýatçylykdan ejir çekenler üçin adalatyň esasy ýörelgeleri ba ra da ky 
jar na ma bilen laýyklykda olaryň hu kuk lary ba ra da habar barmekligi üpjün et mek 
borjy, hem-de polisiýa, ka zy ýetler, ak law çylar, jemgyýet ak law çylar we beýleki döw-
let eda ra lary we gu ra ma lary bilen hyzmatdașlyk etmek borjy 251.

Düzgün-nyzam önümçiligi

Öz hünär borçlaryny bozan duýip gümana edilen halatynda, pro ku rorlar düzgün-
nyzam önümçiligi arkaly jogapkärçilige çekilmelidir. BMGnyň Ýörelgelerinde 

 249 521/1992 belgili Habar, Vladimir Kulomin Wengriýa garșy, (1996-njy ýylyň 22-nji martynda kabul edi-
len ga raý yș lar), BMG-nyň res mi na ma sy CCPR/C/56/D/521/1992, Hartiýanyň 9.3 maddasynyň 11.3 pa ra grafyn-
da șeý le bellenilýär: “jenaýatçylyk günäleme boý un ça tussag edilen her bir kiși çalt wagtyň içinde ka zy nyň ýa-
da kanun tarapynda ka zy ýet häkimiýetini berjaý etmäge ygtyýarlygy ynanylan edaranyň öňüne ge ri til me li dir”.
 250 Prokurorlaryň orny ba ra da ky BMGnyň Ýörelgeleri, resm. salg., 17-nji Ýörelge.
 251 Prokurorlaryň orny ba ra da ky BMGnyň Ýörelgeleri, resm. salg., 14-nji, 13-nji Ýörelgeler, (b)-den 
(d) çenli, we 20-nji pa ra graflar.
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pro ku ror lar jogapkärçilige çekilende, olara degișli düzgün-nyzam çäreleriň delilleri 
we olaryň peýdalanýan kepillikleriniň talaplary anyk berlendir.

Düzgün-nyzam çäreleriň delilleri ba ra da Ýörelgelerde “pro ku rorlaryň düzgün-nyzam 
je na ýat lary boý un ça önümçilik kanuna ýada kanuny düzgünlerine esas lan maly-
dyr” 252. Bu düz gün ler bikanun hereketleriň nämeden ybaratdygyny we bol jak çä re ler 
ba ra da takyk dü șün diriș bermelidir. Ýörelgelerde pro ku rorlaryň öz we zi pe leri ni ber-
jaý et mek üçin ba șar nyk laryň ýetmezçiligi ba ra da aýratyn aýdylmasa-da, bu ta labyň 
olary iș den bo șat mak üçin delil bolup durýandygy içine alýandyr.

Ýörelgelerde dügün-nyzam önümçilige degișli birnäçe ýörelgeler jemlenendir. Mysal 
üçin, pro ku rorlara garșy șikaýatlar “çalt wagtyň içinde we degișli düz gün lere laýyk-
lyk da adyl lyk bilen serediler”. Mundan bașga-da, pro ku rorlar ișe adyl se re dil megi-
ne hem-de “çöz güt ga raș syz edara tarapyndan täzeden seredilmegine tabyndyr” 253. 
Soňunda-hem, önüm çi ligiň netijesi hökmany suratda obýektiw baha we çözgüt gör-
nüș de bolmalydyr 254.

Prokurorlar adalatyň berjaý edilmeginde adam hu kuk larynyň bozulan ha lat lary
ny der ňe wi ni geçirip, hemde adyl ka zy ýete bo lan hukugynyň ýerine ýetirilmegini 
üp jün edip, aý gyt ly orun tutýandyrlar. Prokurorlar öz hünarmenlik borçlaryny ýüz 
gör mez lik we ob ýek tiw lik bilen ýerine ýetirmelidirler. Döwletler pro ku rorlaryň öz 
we zi pe leri ni go șul ma syz ýeri ne ýetirmekliklerini üpjün etmeklige hemde olary 
goramaklyga borç lu dyr. Pro ku ror lar wezipeli adamlaryň eden jenaýatçylyklaryna 
aýratyn üns ber me li dir we adam hu kuk lary nyň bozulmagynyň netijesinde alnan 
subutnamalary je na ýat önüm çi ligin de ulan ma ga ret etmeklige borçludyr.

 252 Șol ýerde, 21-nji Ýörelge.
 253 Șol ýerde.
 254 Șol ýerde, 22-Ýörelge. Bu Ýörelgede düzgün-nyzam önümçiligi kanuna laýyklykda, hü när men alyp 
bar mak lygyň düzgünleri boý un ça we beýleki ykrar edilen standartlar we ahlaklylyk hem-de Düz gün lere laý-
yk lyk da geçirilmelidir”, diýip bellenýär.
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1. Birleşen Milletler Guramasy

A. Kazylaryň, aklawçylaryň we prokurorlaryň garaşsyzlygy 
boý un ça ýörite standartlary

Kazyýetiň garaşsyzlygy boýunça Esasy Ýörelgeler
(1985nji ýylyň 26njy awgustyndan 6njy sentýabr aralygynda Milan şäherinde ge
çi rilen Jenaýatçylygyň öňüni almak we jenaýatçylara seretmek boý un ça Birleşen Mil
let ler Guramasynyň Ýedinji Kongresinde kabul edildi we Baş Assambleýa ta rapyn dan 
1985nji ýylyň 29njy noýabryndaky 40/32 belgili we 1985nji ýylyň 13nji de kabryn
daky 40/146 belgili Kararnamalary bilen tassyklanyldy)

Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasynda dünýäniň adamlarynyň adam hu-
kuk lary na we esasy azatlyklara kemsidilmezden hormat goýulmagy ýaý baň lan dyr-
mak da we goldamakda halkara hyzmatdaşlygy gazanmakda adalatlylygy sak la mak 
şert leri ni döretmäge öz hyjuwlylygyny ykrar edip,

Adam hu kuk larynyň Ählumumy Jarnamasynyň, esasan, hem kanunyň öňünde hem-
me leriň deňlik ýörelgelerini, günäsizlik prezumsiýasy we kanun boý un ça dö re dilen 
doly ygtyýarly, ga raş syz  we ýüz görmez ka zy ýet tarapyndan adalatly we jem gy ýet çi lik 
üçin açyk seredilmegine hukugy berkidýändigini nazara alyp,

Ykdysady, Sosial we Medeni Hukuklar boý un ça we Raýatlyk we Syýasy Hukuklar boý-
yn ça Halkara Ylalaşyklaryň ikisiniň hem şol hu kuk laryň ulanylmagyna kepil geç ýän-
digi ni, we, ondan başgada, Raýatlyk we Syýasy Hukuklar boýynça Yla laşygyň öz wag-
tyn dan gijikdirmän seredilmek hukugyna güwä geçýändigini nazara alyp,

Köp halatlarda şol ýörelgeleriň esasyny düzýän düşünje bilen hakyky ýagdaýyň ara-
syn da kemçilikleriň șu wagtda bardygyny göz öňünde tutup,

Kanunylygyň gurnalmagynyň we amala aşyrylmagynyň her bir ýurtda şol ýö rel ge lere 
ylham ber me li digi ni we olary hakykata öwürmek üçin tagalla edilmelidigini nazara 
alyp,

Kazyýetiň işi ba ra da ky düzgünleriň kazylaryň şol ýörelgeler boý un ça hereket et megi-
ne ýardam bermäge gönükdirilmelidigini nazara alyp,

Kazylaryň raýatlaryň durmuşy, azatlyklary, hu kuk lary, borçlary we emlägi boý un ça 
ahyr ky çözgüdi çykarmaga jogapkärdigini nazara alyp,

Jenaýatçylygyň öňüni almak we jenaýatçylara seretmek boý un ça Birleşen Milletler 
Gu ra ma sy nyň altynjy kongresinde, onuň 16-njy kararnamasy boý un ça, Je na ýat çy-
lygyň öňüni almak we gözegçilik etmek boý un ça komitete kazylaryň ga raş syz  lygy we 
ka zy lary we pro ku rorlary saýlamak, hünärmen okuwy we derejesi bilen bagly gör kez-
me leri düzmegi özüniň ileri tutýan işlerine goşmagyny ündew edendigini na zara alyp,

Şol sebäpli adalatlylyk ulgamy we kazylaryň saýlanmagynyň, hünär okuwynyň we 
işini ýerine ýetirişiniň wajyplygy bilen bagly kazylaryň ornuna esasy üns bermegiň 
ýer lik li di gi ni göz öňünde tutup,
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Agza döwletlere olaryň ka zy ýetiň ga raş syz lygyny üpjün etmek we ýaý baň lan dyr mak 
işine ýar dam ber mek maksady bilen düzülen aşakdaky ýörelgeler Hö kü met ler ta-
rapyn dan mil li ka nun çy lygyň çäklerinde seredilmelidir we sarpa go ýul maly dyr we ka-
zy laryň, ak law çylaryň, kanun çykaryjy we ýerine ýetiriji agzalaryň we umumy jem gy-
ýet çi ligiň dyk gaty na ýet ril meli dir. Bu ýörelgeler hünärmen kazylary üçin göz öňün de 
tu tulyp dü zü len dir, emma ze rur halatynda ýüridiki bilimi bolmadyk ka zy laryň he re ket 
ed ýän ýerin de hem deň ulanylmalydyr.

Kazyýet edaralarynyň garaşsyzlygy

 1. Kazyýetiň ga raş syz lygy Döwlet tarapyndan kepillendirilmelidir we ýurduň 
Kon s ti tu si ýa syn da ýada kanunynda berkidilmelidir. Kazyýetiň ga raş syz -
lygy ny berjaý etmek we sarpa goýmak ähli hökümet we beýleki gu ra ma laryň 
borju dyr.

 2. Kazyýet islendik tarapdan ýada islendik sebäp boý un ça hiç hili çäk len dir-
me siz, ýerliksiz täsir edilmesiz, mejbur etmesiz, zor salynmasyz, göni ýada 
gy tak laý yn haýbat atylmasyz ýada goşulmasyz delilnamalaryň esasynda we 
ka nuna laý yk lyk da çözgütleri ýüz görmeslik bilen çykarmalydyr.

 3. Ýuridiki häsiýeti bo lan ähli meseleler ka zy ýetiň garamagynda bolmalydyr we 
onuň çözgüt çykarmagy üçin berilen meseläniň kanun boý un ça onuň yg ty-
ýary na degișlidigini kesgitlemäge aýratyn hukugy bolmalydyr.

 4. Kazyýet önümçiligine hiç hili ýerliksiz ýada delilsiz goșulmaklyga ýol berilmeli 
däldir, hem-de, ka zy ýetiň çykaran çözgütleri täzeden seredilmäge ta byn däl-
dir; ýagny, diňe kanuna laýyklykda ygtyýarlandyrylan edaralar ta rapyn dan 
olara tä ze den seredilmegi, ýada ýeňilleşdirilmegi, ýada üýt ge dil megi müm-
kin dir.

 5. Her bir adamyň adaty ka zy ýetde ýada kanuny ykrar edilen kadalary ulanýan 
tri bu nal da işine seredilmegine hukugy bardyr. Kanuny tertibini ýerlikli yk rar 
edilen kadalaryny ulanmaýan tribunallar adaty ka zy ýete ýada ka zy ýet eda ra-
syna degişli ygtyýarnamany çalyşmak üçin döredilmeli däldir.

 6. Kazyýet edaralarynyň ga raş syz lyk ýörelgesi ka zy ýet önümçiliginiň adalatly 
ýeri ne ýetirilmegini we taraplaryň hu kuk laryna sarpa goýulmagyny üpjün et-
mäge hukuk berýär we talap edýär.

 7. Kazyýete öz wezipesini dogry ýerine ýetirmek üçin ýeterlik serişdeler bilen 
üpjün etmek her bir Agza Döwletiň borjudyr.

Öz pikiriňi beýan etmek we bileleșikler azatlyklary

 8. Adam Hukuklarynyň Ählumumy Jarnamasy boý un ça, ka zy ýetiň ag za lary nyň 
beý leki ra ýat laryň ky ýaly pikirini, ynamyny beýan etmäge, bi le le șik lere we 
ýyg nak lara gat naş ma ga hukugy bardyr; emma şeýle hukuklardan peý da lan-
mak da, ka zy lar hemișe öz ișiniň abraýyny hem-de ka zy ýetiň ýüz gör mez ligi ni 
we ga raș syz lygy ny go ra ýan häsiýetde özlerini alyp barmalydyrlar.
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 9. Özleriniň bähbitlerini öňe sürmek, hünärmen bilimlerini ýaý baň lan dyr mak 
we özleri niň kanuny ga raş syz lygyny goramak üçin kazylaryň kazy bi le le șik-
leri ni ýada beý leki guramalary döretmäge we olara goşulmaga hu kuk lary bar-
dyr.

Hünärmen bașarnyklar, saýlanmak we okuw taýýarlygy

 10. Kazyýet wezipesine saýlanan adamlar kanunçylyk boý un ça degişli okuwy 
ýada hü näri bar bo lan dogruçyl we ukyply şahsyýetler bol maly dyr lar. Saý la-
magyň her bir usuly kazylaryň mynasyp bolmadyk se bäp lere görä saý la nyl-
magyn dan ke pil lik ber meli dir. Kazylary saýlamakda șah sy ýet ler olaryň haý sy 
mil lete de giş li digi ne, teni niň reňkine, jynsyna, dini ga raý şyna, sy ýa sy yg ty-
kady na, par ti ýa de giş li digi ne ýa-da hiç partiýa degişli däl digi ne, gelip çy kyşy-
na, em läk hem we zi pe ýag da ý y na, ýaşaýan ýerine degișlilik esasyn da hiç hili 
kem si dil meli däl dir.

Iş şertleri we möhleti

 11. Kazylaryň iș möhleti, olaryň ga raş syz lygy, howpsuzlygy, mynasyp iş haky, işi-
niň şertleri, nepaga we nepaga çykmak ýaşy bilen ýeterlik de re je de ka nun 
boý un ça üpjün edilmelidir.

 12. Hökmany nepaga çykmak ýaşyna ýada iș möhletiniň tamamlanmagyna çenli, 
olaryň bellenendigine ýada saýlanandygyna garamazdan, kazylar ke pil len di-
rilen iș möhleti bilen üpjün edilmelidir.

 13. Kazynyň hünär boý un ça ýokary çekilmekligi, bu düzgüniň bar bo lan ha lat-
laryn da, ob ýek tiw fak tor lara, ýagny, bașarnyklara, halallyga we ga zany lan 
tej ri be lere esas lan maly dyr

 14. Kazyýet işleriniň kazylara tabşyrylmagy hukuk edaranyň öz içki meselesidir.

Hünärmen gizlinligi we eldegrilmezligi

 15. Açyk ka zy ýet seredilmelerinden özge wezipesini ýerine ýetirmegiň do wamyn-
da alan giz lin maglumatlary we olar ba ra da öz pikirleri boý un ça ka zy ýet iş-
gär leri hü när men gizlinligini saklamaga borçludyrlar, we şeýle ha lat lar da olar 
gör kez me ber mä ge mejbur edilmeli däldirler.

 16. Islendik düzgün-nyzam önümçiligi, islendik şikaýat etme hukugy ýada döw-
let ta rapyn dan öwe zi ni dolma hu kuk lary çäklendirmesiz, Milli ka nun çy lyga 
laý yk lyk da, ka zy lar ka zy ýet işini ýerine ýetirende goýberen ýal ňyș lyk lary ýada 
nä dog ry çöz güt leri üçin maliýe zyýany bilen bagly raýat și ka ýat laryn dan el de-
gril mez lik go ra gyn dan peýdalanmalydyr.

Düzgün-nyzam, ygtyýarlyklaryň togtadylmagy we bes edilmegi

 17. Kazynyň wezipesini we hünäri bilen bagly borç lary ny ýeri ne ýe tir ýän wag tyn-
da oňa gar șy edi len și ka ýat arza sy na tiz leș dirilen usulda we adyllyk bilen 
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de giș li düz güne laý yk lyk da se re dil meli dir. Ișine adyllyk bilen seredilmegine 
ka zy nyň hu kugy bardyr. Kazy tarapyndan bașgaça talap edilmese, bu me se-
lä niň bar lagy bașlangyç döwürde gizlinlikde saklanylmalydyr.

 18. Diňe başarnyksyzlygy we öz wezipesini ýerine ýeritmek bilen gabat gel me ýän 
he re ket leri üçin kazylaryň ygtyýarlyklary togtadylyp we bes edilip bilner.

 19. Kazylara düzgün-nyzam, ygtyýarlyklaryny togtatmak we bes etmek ișleri bel-
le ni len ka zy ýet tertibi boý un ça kesgitlenmelidir.

 20. Kazylara düzgün-nyzam, ygtyýarlyklaryny togtatmak we bes etmek boý un ça 
çöz güt lere garașsyz seredilmelidir. Bu ýörelge ýokary ka zy ýetiň çöz güt lerin-
de we ýo ka ry wezipeli adamlary impiçment günälemelerde we şoňa meň zeş 
iş ler de ulanylman bilner.
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Aklawçylaryň orny boýunça Esasy Ýörelgeler
(1990njy ýylyň 27nji awgustyndan 7nji sentýabry aralygynda Kubanyň Gawana 
şäherinde geçirilen Jenaýatçylygyň öňüni almak we jenaýatçylara seretmek boý un ça 
Birleşen Milletler Guramasynyň sekizinji kongresinde kabul edildi)

Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasynda dünýäniň adamlarynyň ada lat ly-
lygy sak la mak üçin şertleri döretmäge hyjuwlylygyny ykrar edýändigini we adam hu-
kuk lary na we esasy azatlyklara teniniň reňkine, jynsyna, diline ýada dine ga raý şyna 
kem si dil mez den hormat goýulmagy ýaýbaňlandyrmakda we gol da mak da halk ara 
hyz mat daş lygy gazanmagy özleriniň bir maksady hökmünde jar ed ýän digi ni na zara 
alyp,

Adam hu kuk lary nyň Ähl umumy Jar na masy nyň ka nunyň öňün de hem me leriň deň lik 
ýö rel ge leri ni, bi gü nä lik pre zump si ýa sy ny, ga raş syz  we ada lat ly ka zy ýet ta rapyn dan 
ada lat ly we jem gy ýet çi lik se re dil megi ne hu kugy, we her ki şi niň je na ýat da aý yp lan-
mak da go ran magy üçin ze rur bo lan ähli ke pil lik leri ber kid ýän digi ni na zara alyp,

Munuň bilen bilelikde, Raýatlyk we Syýasy Hukuklar boý un ça Ylalaşygyň öz wag tyn-
dan gi jik dir män ișe se re dil mek we ka nun ta rapyn dan dö re di len yg ty ýar lyk ly, ga raş-
syz we ýüz görmez ka zy ýet tarapyndan adalatly we jemgyýet üçin açyk se re dil mek 
hu kugy ny jar edýändigini nazara alyp,

Ykdysady, Sosial we Medeni Hukuklar boý un ça Halkara Ylalaşygyň Ter tip na ma sy 
boý un ça adam hu kuk lary na we azatlyklaryna ählumumy sarpa goýmagy we ber jaý 
et megi ýaý baň lan dyr mak Döwltleriň borjudygyny ýatladýandygyny nazara alyp,

Saklanan adamyň ak law çydan kömek almak, habarlaşmak we maslahatlaşmak hu-
kugy nyň bolmalydygyny, Saklanmagyň ýada Tussag edilmegiň Islendik Gör nüşi boý-
un ça Ähli Adamlaryň Goranmagy üçin Ýörelgeler ýygyndysynyň ke pil len dir ýän digi ni 
göz öňünde tutup,

Ylaýta-da, işine seredilmedik tussaglara kanuny kömegiň berilmegini we ak law çy bi-
len gizlin habarlaşmagy üpjün edilmelidigini, Tus sag edi len lere se ret mek boý un ça 
stan dart minimal düzgünleriň maslahat berýändigini nazara alyp,

Raýat we Syýasy Hukuklar boý un ça Halkara Ylalaşygyň 14-nji maddasyna laý yk lyk da, 
ölüm je za sy na garaşýan adamlaryň goragyny kepillendirýän, howpsuzlyk çä re leri niň 
je na ýat çy lyk da guman edilip ýada aýyplanyp ölüm jezasy berilmegi mümkin bo lan, 
hemme adam lara işine seredilmegiň ähli döwründe ýerlikli ak law çy kömegini al mak 
hu kugy ny gaýtadan tassyklaýandygyny nazar alyp,

Jenaýat pidalarynyň ișine kanuny we adyl seredilmek, başlangyç hukuk ýagdaýyny 
di kelt mek, öwe zi ni dolmak we kömek almak mümkinçiliklerini go wu lan dyr mak üçin 
halk ara we mil li de re je ler de çäreleriň görülmelidigini Jenaýat we berlen ygty ýar dan 
ka nun syz peý da lan ma laryň pidalary üçin kanunylygyň Esasy Ýö rel ge leri niň Jar na ma-
sy nyň mas la hat ber ýän digi ni göz öňünde tutup,

Ähli adamlaryň ykrar edilen adam hu kuk larynyň we esasy azatlyklaryň ýe ter lik li go-
ral magy nyň, şol hu kuk laryň ykdysady, sosial we medeni, ýada raýat we sy ýa sy bol-
magy na garamazdan, ga raş syz  kanuny hünärmen tarapyndan kanuny hyz mat lary 
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al ma ga hemme adamlar üçin netijeli mümkinçiligiň bolmalydygyny talap ed ýän digi-
ni na zara alyp,

Hünärmen standartlaryny we ahlak kadalaryny berjaý etmekde, öz agzalaryny yzar-
lan ma ga sezewar bolmakdan we bikanun çäklendirilmeginden we göz gyz dy ryl-
magyn dan goramakda, kanuny hyzmatlaryny oňa mätäçleriň ählisine üpjün et mek-
de, we ada latyň we jemgyýetiň bähbidiniň öňe sürülmegine ýardam bermek üçin 
hö kü met we beýleki edaralar bilen hyzmatdaşlykda bolmakda ak law çylaryň hü när-
men bir leş me leri niň wajyp ornunyň bardygyny nazara alyp, aşakdaky Ak law çy laryň 
orny boý un ça esasy ýörelgeler düzüldi. Bu Ýörelgeler agza döwletlere ak law çy laryň 
de giş li ornu ny ýaýbaňlandyrmak we üpjün etmek wezipesine ýardam ber mek üçin, 
Hö kü met leriň öz milli kanunçylygynyň çäklerinde sarpa goýulmalydygy we göz öňün-
de tu tul maly dygy üçin we muny ak law çylaryň, şeýle hem kazylar, pro ku ror lar, ýeri ne 
ýe ti ri ji we kanun çykaryjy häkimýetleriň agzalary ýaly beýleki adamlaryň we umuman 
jem gy ýet çi ligiň ünsüni çekmek üçin düzüldi. Şu ýörelgeler, gerekli ha lat laryn da, ak-
law çy nyň resmi derejesi bolmadyk ak law çynyň wezipelerini ýerine ýetirýän adam lar 
ta rapyn dan hem ulanylmalydyr.

Ak law çy we hukuk hyzmatlaryny peýdalanmaga mümkinçilik

 1. Ähli adamlaryň öz islegi boý un ça hu kuk laryny goramak we tassyklamak üçin 
we je na ýat işine seredilmegiň ähli döwürlerinde olary aklamak üçin ak law çy-
nyň kö megi ni almaga hukugy bardyr.

 2. Hökümetler öz territoriýasynyň çäklerinde we öz ygtyýarlygyna tabyn bo lan 
ähli adamlar üçin olaryň haýsy millete degişlidigini, teniniň reňkini, gelip çy-
kyşy ny, jynsy ny, dilini, dine garaýşyny, syýasy we beýleki ynam lary ny, mil li 
ýada jem gy ýe tiň belli bir gatlagyna degişliligini, emlägini, do gu luşy ny, yk dy-
sady we beý le ki ýagdaýlary ýaly haýsydyr bir tapawutlyklaryny kem sit mez den. 
ne ti je li we deň hukukly ak law çy kömegini almaklary üçin gerekli çäreleri we 
jo gap kär mehanizmleri üpjün etmelidirler.

 3. Zerur bo lan halatlarynda pukara we beýleki gurby pes adamlaryň hukuk hyz-
mat lary almaklary üçin Hökümetler ýeterlik pul kömeginiň we beýleki se riş de-
leriň üpjünçiligini kepillendirmelidirler.

 4. Hökümetler we ak law çylaryň hünärmen birleşmeleri kanunyň öňünde olaryň 
hu kuk lary we borçlary ba ra da we olaryň esasy azatlyklaryny go ra mak da ak-
law çy laryň orny ba ra da jemgyýetçiligi habarly etmek mak sat na ma lary ýaý-
baň lan dyr ma ly dyr lar. Airatyn üns pukara ýada maliýe tarapdan pes ýag daý da 
bo lan adam lara komek meselesine berilmelidir we olaryň öz hu kuk laryny go-
ra ma ga we gerek bo landa hukukçylara ýüz tutmaga müm kin çi lik leri niň bol-
magy na çalyşmalydyr.

Jenaýat ka zy ýetçilik işlerinde ýörite kepillikler

 5. Hökümetler Tussag edilen ýada saklanan ýada jenaýat etmekde gü nä le nen 
ha la tyn da, özleriniň saýlan ak law çysy tarapyndan kömek almak hu kugy ny 
ab raý ly häkimiýet tarapyndan ähli adamlaryň gijikdirmän habarly edil megi ni 
üp jün etmelidirler.
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 6. Ak law çysy bolmadyk her bir adamynyň, adalatyň bähbidi talap edýän ähli 
ha lat laryn da, netijeli hukuk kömegini almak üçin, şeýle hyzmatlary tö le mek 
üçin ýe ter lik serişdesi bolmadyk ýagdaýynda mugt, özlerine ýapylan gü nä le-
mä niň de re je si ne görä tejribeli we abraýly ak law çy almaga hukugy bardyr.

 7. Jenýat etmekde günälenen ýada günalenmedik her bir tussag edilen ýada 
sak lanan adam laryň wagtynda, we islendik halatda tussag edilen ýada sak-
lanan wag tyn dan kyrk sekiz sagatdan gijä galman, ak law çy kö megin den peý-
da lan magy ny Hökümetler üpjün etmelidirler.

 8. Ähli tussag edilen, saklanan ýada azatlykdan mahrum edilen adamlar ak-
law çy nyň ýanyna barmak, onuň bilen habarlaşmak we maslahatyny almak 
üçin gi jik di ril män, olaryň gürrüňleri diňlenmezden ýada gözegçiliksiz we 
doly giz lin lik de ýerlikli mümkinçilikler, wagt we dușușyk ýeri bilen üpjün 
edil me li dir.

Hünärmen bașarnyklary we okuw taýýarlygy

 9. Hökümetler, ak law çylaryň hünärmen birleşmeleri we bilim edaralary ak law-
çy laryň ýeterlik bilim we okuw almaklaryny we ak law çynyň görelde we ah lak 
borç na ma lary ba ra da we milli we halkara kanunçylygy tarapyndan yk rar edi-
len adam hu kuk lary we esasy azatlyklary ba ra da habarly bolmaklaryny üp jün 
et me li dir ler.

 10. Hökümetler, ak law çylaryň hünärmen birleşmeleri we bilim edaralary ak law-
çy nyň degişli ýurduň milletinden bolmalydygy talabyň kemsidiji ha sap lan-
ma ýan ha lat laryn dan başga ýagdaýlarda, haýsy millete degişlidigine, te ni niň 
reň ki ne, gelip çykyşyna, jynsyna, diline, dine garaýşyna, syýasy we beý leki 
ynam lary na, milli ýada jemgyýetiň belli bir gat lagy na degişliligine, em lä gi ne, 
do gu luşy na, ykdysady we beýleki ýag daý lary na ga ra maz dan adamyň hu kuk 
hü näri ni saýlap almagyna ýada dowam etdirmegine garşy kem sit me leriň bol-
maz lygy ny üpjün etmelidirler.

 11. Hukuk hyzmatlaryny almak üçin ze rurlyklary kanagatlandyrylmadyk to par-
lary, bi le leşik leri ýada sebitleri bar ýurtlarda, esasan hem, şeýle to par laryň 
aý ra tyn me de ni ýeti niň, däp-dessurlarynyň ýada diliniň bar bo lan, ýada olar 
geç miş de kem sit mä niň pidasy bo lan halatlarynda, Hökümetler, ak law çy laryň 
hü när men bir leş me leri we bilim edaralary şeýle toparlardan bo lan da laş gär-
leriň hu kuk hü näri ni almagy we özleriniň toparlarynyň ze rurlygy üçin de giş li 
bi lim al magy ny üp jün etmegi üçin mümkinçilikleri döretmek üçin ýörite çä re-
leri gör me li dir ler.

Borçlar we jogapkärçilikleri

 12. Adalatlylygy amala aşyrmakda wajyp wekil hökmünde ak law çylar hemişe öz 
hünäriniň abraýyny we mertebesini saklamalydyrlar.

 13. Öz müşderileri bilen bagly ak law çylaryň borçlary aşakdakylary öz içine alýar, 
ýagny:
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a) Olaryň kanuny hu kuk lary we borçnamalary boý un ça we müş de ri leriň ka-
nuny hu kuk lary we borçnamalaryna degişli hereket edýän hukuk ul ga my-
nyň işleýşi ba ra da müşderilere maslahat bermek;

b) Mümkin bo lan ýol bilen, we olaryň bähbitlerini goramak üçin kanuny he re-
ket etmek bilen müşderilere kömek bermek;

c) Degişli ýerinde, ka zy ýetiň, tribunalyň ýada administratiw häkimýetleriň 
öňünde müşderilere kömek bermek.

 14. Öz müşderileriniň hu kuk laryny goramakda we adalatlylyk işini ýaý baň lan-
dyr mak da, ak law çylar milli we halkara kanunçylygy tarapyndan ykrar edi len 
adam hu kuk lary ny we esasy azatlyklary goramaga ymtylmalydyrlar we ka-
nuna we hu kuk hü näri niň ykrar edilen nusgalaryna we ahlaklaryna laý yk lyk da 
he mi şe erkin we yhlas bilen hereket etmelidirler

 15. Ak law çylar hemişe öz müşderileriniň bähbitlerine yhlasly sarpa goý ma ly-
dyr lar.

Ak law çylaryň hereket etmegi üçin kepilnamalar

 16. Hökümetler ak law çylaryň (a) öz hünär wezipelerini gorkuzmasyz, päs gel çi lik-
siz, azar berilmesiz we bikanun gatyşmaklyksyz ýerine ýetirmek; (b) dașary 
ýurt lar da we ýurduň içindäki müşderileriniň ýanyna erkin barmak we olara 
mas la hat bermek; we (ç)  ykrar edilen hünär borçnamalaryna, nus ga lary na 
we ah lak lary na laý yk lyk da eden islendik hereketi üçin hiç hili ejir çek män, 
ýada yzar lan man, ýada olara gar șy ad mi nis t ra tiw, yk dy sady we beý leki çä-
re leri gö rül män wezipelerini ýerine ýetirmek mümkinçilikleri bilen üpjün et-
meli dir ler.

 17. Öz wezipelerini ýerine ýetirmegiň netijesinde ak law çylara howp abanan ha-
lat laryn da, olar häkimýetler tarapyndan laýyk goranylmalydyr.

 18. Ak law çylar öz wezipelerini ýerine ýetirmek netijesinde, öz müșderiler we 
müș de ri leriň bähbitleri bilen tanalmaly däldir.

 19. Milli kanuna, tejribä hem-de häzirki ýörelgelerine laýyklykda, ak law çy yg ty-
ýar lyk laryn dan mahrum edilen halatlaryndan dașary, ka zy ýet we kil çi lik hu-
kugy ny ykrar edýän hiç bir ka zy ýet ýada dolandyryș edarasy, öz öňün de ak-
law çy ta rapyn dan müsderi bähbitlerini goramak hukugy iňkär edip bil mez.

 20. Ak law çylar halallyk bilen, ýazgyda ýada dilden degișli beýannamalary eden-
ligi üçin, ýada ka zy ýetiň, tribunalyň we beýleki kanuny ýada do lan dy ryș eda-
ra nyň öňünde hünärmen çykyşlary edenligi üçin, raýat we jenaýat el deg ril-
mez lik hukugyndan peýdalanmalydyrlar.

 21. Ak law çylaryň öz müşderilerine netijeli hukuk kömegini bermegi üçin ýe ter lik 
wagt da özünde saklanýan ýada gözegçiligindäki degişli mag lu mat lar dan, ka-
gyz lar dan we res mi na ma  lar dan ak law çylaryň peýdalanmagyny üp jün et mek 
doly yg ty ýar ly hä kim ýet leriň borjudyr. Şeýle peýdalanmalar boldugyça ir üp-
jün edil me li dir.
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 22. Özleriniň hünärmen aragatnaşyklarynyň çäklerinde ak law çylar bilen olaryň 
müş de ri leri niň arasyndaky habarlaşmalaryň we maslahatlaşyklaryň giz lin-
ligi ni hö kü met ler tarapyndan tassyklanmalydyr we sarpa goýulmalydyr.

Pikiri beýan etmek we bileleşikler azatlygy

 23. Ak law çylar, beýleki raýtalar ýaly, öz pikiriňi beýan etmek, dine yrylmak, bir-
leș me lere we ýygnaklara gatnașmak ba ra da ky azatlykdan peý da lan ýar lar. 
Esasan hem, olar kanuna degișli meseleleriniň jemgiýetçilik je del leş me leri ne 
gat naş ma ga, ka nuny lygyň ýerine ýetirilmegine we adam hu kuk laryny ýaý baň-
lan dyr maga we go ra ma ga, hem-de özleriniň kanuny hereketleri ýada ka nuny 
gu ra ma lar da ag za bol magy sebäpli çäklendirilmesiz ýerli, milli we halk ara 
gu ra ma lara gir mä ge ýada döretmäge we olaryň ýygnaklaryna gat naş ma ga 
hu kuk lary bol ma ly dyr. Şu hukuklardan peýdalanylanda, ak law çylar he mi şe 
öz leri ni ka nuna we hu kuk hü näri niň ykrar edilen nusgalaryna we ah lak lary na 
laý yk lyk da alyp barmalydyrlar.

Ak law çylaryň hünärmen bileleșikleri

 24. Ak law çylaryň öz bähbitlerini goraýan, hünär boý un ça okuw taý ýar lygy ny do-
wam edýän hem-de olaryň hünärmenlik býhbitlerini goraýan, hü när boý un ça 
özüni do lan dyr ýan birleșikleri gurnamak we goșulmak hu kuk lary yk rar edil me-
li dir. Hü när men birleşmeleriň ýerine ýetiriji häkimýeti olaryň ag za laryn dan saý-
lanyl ma ly dyr, ișine dașardan goșulmaksyz öz we zi pe leri ni ýerine ýe tir me li dir.

 25. Hemme adamlaryň hukuk hyzmatlaryny almagy üçin netijeli we deň müm kin-
çi ligi niň bol magy ny hem-de kanuna we ykrar edilen hü när men nus ga lary na 
we ah lak lary na laý yk lyk da, bi ka nun işine goşulmasyz, ak law çylaryň müş de ri-
leri ne mas la hat we kö mek ber megi ni üpjün etmek üçin, Ak law çylaryň hü när-
men bir leşik leri hö kü met ler bilen hyzmatdaşlyk etmelidirler.

Düzgün-nyzam önümçiligi

 26. Ak law çylaryň özüni alyp barmak kadalary ak law çylar topary tarapyndan onuň 
de giş li gu ra ma sy nyň üsti bilen ýada kanun tarapyndan milli ka nun çy lyga we 
adat lara we yk rar edilen halkara düzgünlerine we kadalaryna laý yk lyk da dü-
zül me li dir.

 27. Ak law çylaryň garşysyna olaryň hünärini alyp barmagy boý un ça edilen gü nä-
le me ler we şi ka ýat lar degişli kadalar boý un ça tiz wagtyň dowamynda we ada-
lat ly se re dil me li dir. Ak law çylaryň işlerine adalatly seredilmegine, șol san da 
hem, öz le ri niň saýlan kömeginden peýdalanmak hu kuk lary bolmalydyr.

 28. Ak law çylara garșy düzgün-nyzam önümçiligi kanunda bellenilen tertip boý-
un ça, ak law çylaryň topary tarapyndan düzülen garașsyz eda ra syn da ýa da ka-
zy ýet de, ýüz görmez düzgün-nyzam meselelerine seredýän ko mi te ti ta rapyn-
dan se re dil me li dir we ka zy ýet gözegçiligine tabyn bolmalydyr.

 29. Ähli düzgün-nyzam önümçilikleri hünär boý un ça özüňi alyp barmak ka da lary-
na we ak law çylyk hünäriniň beýleki ykrar edilen düzgünlerine we ka da lary na 
laý yk lyk da we şol ýörelgeleri göz öňünde tutup çözülmelidir.
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Prokurorlaryň orny boýunça Esasy Ýörelgeler
(1990njy ýylyň 27nji awgustyndan 7nji sentýabry aralygynda Kubanyň Ga wa na şä
herin de ge çi rilen Jenaýatçylygyň öňüni almak we jenaýatçylara seretmek boý un ça 
Bir leşen Mil let ler Guramasynyň sekizinji kongresinde kabul edildi)

Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasynda dünýäniň adamlarynyň ada lat ly-
lygy sak la mak üçin şertleri döretmäge hyjuwlylygyny ykrar edýändigini we adam 
hu kuk lary na we esasy azatlyklara teniniň reňkine, jynsyna, diline ýada dine ga raý-
şy na kem si dil mez den sarpa goýulmagy ýaýbaňlandyrmakda we gol da mak da halk-
ara hyz mat daş lygy gazanmagy özleriniň bir maksady hökmünde jar ed ýän digi ni 
na zara alyp,

Adam hu kuk larynyň Ählumumy Jarnamasynyň kanunyň öňünde hemmeleriň deň lik 
ýö rel ge leri ni, bigünälik prezumpsiýasyny, ga raş syz  we adalatly ka zy ýet ta rapyn dan 
ad alat ly we jemgyýet üçin açyk seredilmegine hukugy berkidýändigini nazara alyp,

Șu wagta çenli hem köp halatlarda şol ýörelgeleriň esasyny düzýän düşünje bilen 
ha kyky ýagdaýyň arasynda kemçilikleriň bardygyny göz öňünde tutup,

Adalatyň berjaý edilmeginiň we gurnalmagynyň her bir ýurtda şol ýörelgelere yl ham 
ber me li digi ni we olary hakykata öwürmek üçin tagalla edilmelidigini nazara alyp,

Adalatyň berjaý edilmeginde pro ku rorlaryň wajyp orun tutýandygyny, we olaryň wa-
jyp jo gap kär çi lik leri ni amala aşyrmaklyga degișli düzgünleriň ýokarda agzalan ýö rel-
ge lere sar pa goý mak lygy we ylalaşmaklygy ýaýbaňlandyrýandygyny, şeý le lik de je na-
ýat ka zy ýet işlerini adalatly we adyl çözmeklige we raýatlaryň je na ýat lar dan ne ti je li 
go ran magy na ýar dam berýändigini göz öňünde tutup,

Ișe kabul ediş, kanuny we hünär okuwynyň kämilleșdirilen usullaryň kömegi bilen, 
we je na ýat çy lyga, esasan hem, onuň täze görnüşlerine we ölçeglerine, garşy gö reş-
de öz we zi pe leri ni kanagatanarly ýerine ýetirmekleri üçin ähli ze rur serişdeleri üp jün 
et mek bilen, pro ku rorlaryň wezipesini ýerine ýetirmegi üçin ze rur bo lan hü när men 
hä si ýet leri niň bolmagyny üpjün etmekligiň wajypdygyny nazara alyp,

Jenaýatçylygyň öňüni almak we jenaýatçylara seretmek boý un ça Bir le şen Mil let ler 
Gu ra ma sy nyň bäşinji kongresiniň maslahat bermegi esasynda, Baş As samb le ýa nyň 
1979-njy ýylyň 17-nji dekabryndaky 34/169 belgili Kararnamasy bilen, Hukuk go raý jy 
iş gär leri niň özüni alyp baryş düzgünlerini kabul edendigini,

Jenaýatçylygyň öňüni almak we jenaýatçylara seretmek boý un ça Birleşen Milletler 
Gu ra ma sy nyň al tyn jy kong resi niň 16-njy kararnamasy boý un ça, Jenaýatçylygyň öňüni 
al mak we gö zeg çi lik et mek boý un ça komitete kazylaryň ga raş syz lygy we ka zy laryň 
we pro ku ror laryň saý la nyl magy, hünär okuwy we derejesi bilen bagly gör kez me leri 
düz megi özü niň ileri tutýan işlerine goşmagyny ündew edendigini nazara alyp,

Jenaýatçylygyň öňüni almak we jenaýatçylara seretmek boý un ça Birleşen Milletler 
Gu ra ma sy nyň ýedinji kongresiniň, pro ku rorlaryň, şeýle hem kazylar, ak law çylar, 
ýeri ne ýe ti ri ji we kanun çykaryjy häkimýetleriň agzalary ýaly, beýleki adamlaryň we 
umumy jem gy ýet çi ligiň dykgatyna Kazyýetçiligiň ga raş syz lygy boý un ça esasy ýö rel-
ge leri ka bul eden digi ni we olaryň netijede Baş As samb le ýa we onuň 1985-nji ýylyň 
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29-njy no ýab ryn da 40/32 belgili we 1985-nji ýylyň 13-nji dekabrynda 40/146 belgili 
Ka rar na ma lary tarapyndan makullandygyny nazara alyp,

Jenaýat pidalarynyň ișine kanuny we adyl seretmek we häkimiýetden bikanun peý da-
lan mak ba ra da Esasy Ýörelgeleriniň Jarnamasynda, jenaýat pidalaryna ișine ka nuny 
we adyl se ret mek meselesinde ýagdaýy gowulandyrmak, restutsiýa, öwezi ni dol mak 
we kö mek almak mümkinçiliklerini maksady bilen halkara we milli de re je ler de çä re-
leriň görülmelidigini maslahat berendigini nazara alyp,

7 belgili Kararnamasynda ýedinji Kongress beýleki meseleleriň arasynda, pro ku ror-
laryň saý lan magy na, hünärmen taýýarlygyna we derejesine degișli, olardan ga rașyl-
ýan iș leri ne we özlerini alyp barmaklygyna, hem-de jenaýat ka zy ýet ul ga my nyň üs-
tün lik li he re ket et megi ne we olaryň polisiýa bilen hyzmatdașlygyny öz gert mek üçin 
ge rek li se riș de leri, olaryň garamagyndaky häkimiýetiň möçberini, we olaryň je na ýat 
önüm çi ligin däki or nu na, degișli ýörelgeleriniň ze rurlygyny göz öňün de tut ma ly dygy-
ny, hem-de Bir leșen Milletler Guramasynyň geljek kongresslerinde ha sa bat ber me li-
digi ni Komiteti ündew etmek bilen,

Agza-döwletlere ka zy ýet önümçiligini amala aşyrýan adamlaryň netijeliligini, ga raş-
syz lygy ny we adalatlylygyny üpjün etmek we ýokarlandyrmak boý un ça me se le leri 
çöz mek de kö mek bermek üçin düzülen, aşakda berilen ýörelgeler jenaýat der ňewi 
ge çi ri len de ber jaý edil meli dir we öz milli kanunçylygynyň hem tejribäniň çäk lerin-
de hö kü met ler ta rapyn dan üns berilmelidir we pro ku rorlaryň we kazylaryň, ak law çy-
laryň, ýeri ne ýe ti riş we kanun çykaryş edaralarynyň wezipeli adamlary ýaly beý leki 
adam laryň we tutuş halkyň dykgatyna ýetirilmelidir. Bu Ýörelgeler esasan hem döw-
let pro ku ror lary ny göz öňünde tutulyp düzülendir, emma degişli ýerinde ýörite bel le-
nen pro ku ror lar ta rapyn dan deň ulanylmalydyr.

Hünärmen bașarnyklary, saýlanmak we okuw taýýarlygy

 1. Prokurorlar hökmünde saýlanan adamlar jebisligi we ukyplylygy, ýeterlik bi-
limi we hünäri bar şahsyýetler bolmalydyrlar.

 2. Döwletler aşakdakylary:

a) Prokurorlary saýlamak talaplary olary ýüzgörüjiligiň ýada ynamsyzlygyň 
esasyn da işe bellenilmegine garşy kepillikleri içine alýandyr hem-de pro-
ku ra tu ra da işlemäge dalaş edýän adam degişli ýurduň raýaty bol ma ly 
ta labyň kem si dil ýän hasaplanmaýandygyndan beýleki halatlarda, şah sy-
ýetiň haýsy mil lete degişlidigine, teniniň reňkine, jynsyna, dinine, sy ýa sy 
ýada beý leki ynamlaryna, milli we sosial gelip çykyşyna, emlägine, do gu-
ly şy na ýada jemgyýetdäki ornuna garşy hiç hili kemsidilmezlige ýol be ril-
mez ligi ni;

b) Prokurorlaryň ýeterlik biliminiň we okuw taýýarlygynyň bolmagyny we iş le-
ýän eda ra lary nyň görelde we ahlak borçnamalary, gü nä len ýäniň we pi da-
nyň hu kuk lary nyň konstitusion we kanun tarapyndan go rag lary, we mil li 
we halk ara ka nun çy lygy tarapyndan ykrar edilen adam hu kuk lary we esasy 
azat lyk lary ba ra da habarly edilmegini.

  üpjün etmelidirler.
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Iș derejesi we şertleri

 3. Adalatlylygy amala aşyrmakda wajyp wekil hökmünde pro ku rorlar hemişe öz 
hünäriniň abraýyny we mertebesini saklamalydyrlar.

 4. Prokurorlaryň gorkuzylman, çäklendirmesiz, azar berilmesiz, bikanun ga-
tyş ma syz ýada delilsiz raýat, jenaýat ýada beýleki jogapkärçiliklere se ze war 
edil me siz öz hünär wezipelerini ýerine ýetirmek mümkinçiligini döw let ler üp-
jün etmelidirler.

 5. Prokuratura wezipelerini ýerine ýetirmegiň netijesinde olaryň şahsy howp-
suz lygy na howp abananda, pro ku rorlar we olaryň maşgalalary fiziki taýdan 
hä ki m ýet ler tarapyndan go ral ma ly dyr lar.

 6. Prokurorlaryň amatly iş şertleri, mynasyp iş haky we, degişli ýerinde, wezipe 
möh leti, nepaga we nepaga çykmak ýaşy kanun ýada çap edilen düzgünler 
ýa da düzgünnamalar arkaly kesgitlenmelidir.

 7. Eger şeýle düzgün bar bo lan ýerinde, pro ku rorlaryň ýokary wezipä çe kil megi, 
obýektiw faktorlara, esasan hem, hünär taýýarlygyna, ukybyna, dog ru çyl lygy-
na we tej ri be si ne esaslanmalydyr we adalatly we adyl düzgünlere laý yk lyk da 
çö zül me li dir.

Öz pikiriňi beýan etmek we bileleșik azatlyklary

 8. Prokurorlar, beýleki raýtalar ýaly, öz pikiriňi beýan etmek, dine yrylmak, bir leș-
me lere we ýyg nak lara gat naș mak ba ra da ky azat lyk dan peý da lan ýar lar. Esasan 
hem, olar ka nuna de giș li me se le leri niň jem gi ýet çi lik je del leş me leri ne gat naş-
ma ga, ka nuny lygyň ýeri ne ýe ti ril megi ne we adam hu kuk lary ny sy lag la ma ga we 
go ra ma ga, hem-de öz leri niň ka nuny he re ket leri ýada ka nuny gu ra ma lar da agza 
bol magy se bäp li çäk len di ril me siz ýer li, mil li we halk ara gu ra ma lara gir mä ge 
ýada dö ret mä ge we olaryň ýyg nak lary na gat naş ma ga hu kuk lary bol ma ly dyr. Şu 
hu kuk lar dan peý da la nylan da, ak law çylar he mi şe öz leri ni ka nuna we hu kuk hü-
näri niň yk rar edi len nus ga lary na we ah lak lary na laý yk lyk da alyp bar ma ly dyr lar.

 9. Öz bähbitlerini öňe sürmek, özleriniň dowamly bilimini we hünär taý ýar lygy-
ny ösdürmek we özleriniň jemgyýetdäki ornuny goramak üçin pro ku ror lar hü-
när men birleşmeleri ýada beýleki guramalary döretmäge we olara go şul ma ga 
er kin bolmalydyrlar.

Jenaýat ka zy ýet önümçiligindäki orny

 10. Prokuraturanyň işi ka zy ýet wezipelerinden hökmany aýrybaşga bolmalydyr.

 11. Jenaýat yzarlamalaryna, șol sanda hem, jenaýat işini gozgamaga we, kanun 
boý un ça ygtyýar berilen halatynda ýada ýerli tejribä laýyklykda, je na ýaty der-
ňew et mä ge, şol derňewleriň kanunylygyna gözegçilik etmäge, ka zy ýet çöz-
güt leri niň ýerine ýetirilmegine gözegçilik etmäge we jem gy ýet çi lik bäh bi di niň 
we kil leri hök mün de beýleki wezipeleri ýerine ýetirmäge pro ku rorlar iş jeň gat-
naş ma ly dyr lar.
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 12. Kanuna laýyklykda, pro ku rorlar öz wezipelerini adyl, yzygiderli we tiz wagtyň 
do wa myn da ýerine ýetirmelidirler, we adam mertebesine sarpa goý ma ly dyr-
lar we ony go ra ma ly dyr lar hem-de adam hu kuk laryny berjaý etmelidirler, şeý-
le lik de degişli kanuny tertibiň ýöredilmeginiň we adalat ulgamynyň üz nük siz 
he re ket etmeginiň üpjün edilmegini goldamalydyrlar.

 13. Öz borçlaryny amala aşyranda, pro ku rorlar:

a) öz wezipelerini adalatly ýerine ýetirmelidirler we ähli syýasy, sosial, dini, 
jyns babatda, medeni, jynsy we kemsidilmeleriň islendik beýleki gör nüş-
lerin den daş durmalydyrlar;

b) jemgyýet bähbidini goramalydyrlar, ýüz görmän hereket etmelidirler, gü-
nä len ýäniň we pidanyň tarapyny dogry göz öňünde tutmalydyrlar, we ähli 
de giş li ýagdaýlara, olaryň günälenýäniň peýdasyna ýada däldigine ga ra-
maz dan, üns bermelidirler;

c) öz garamagyndaky işleri, eger borjuny ýerine ýetirmek ýada ka nuny lygyň 
ze rur lygy başgaça talap etmeýän bolsa, gizlin saklamalydyrlar;

d) haçanda pidalaryň şahsy bähbidine zeper ýeten bolsa, olaryň pi ki rine we 
ala da lary na göz öňün de tut ma ly dyr lar, we Jenaýat we berlen yg ty ýar dan 
ka nun syz peý da lan ma laryň pidalary üçin adalatyň esasy ýö rel ge leri niň 
Jar na masy na laý yk lyk da pidalary olaryň hu kuk lary ba ra da habarly bol mak-
lary ny üpjün etmelidirler.

 14. Adalatly derňew delilsiz günälemäni ýüze çykaran halatynda, pro ku rorlar iş 
goz ga maly däldirler ýada ony dowam etdirmeli däldirler, ýada işi ýatyrmak 
üçin elin den gelenini etmelidirler.

 15. Döwlet işgärleri tarapyndan, esasan hem, parahorlyk, berlen ygtyýardan ka-
nun syz peý da lan ma, adam hu kuk larynyň bozulmagy we halkara ka nun çy lygy 
ta rapyn dan ykrar edilen beýleki jenaýatlar bilen bagly, edilen je na ýat laryň 
gar şy sy na iş gozgamaga pro ku rorlar ýeterlik üns ber me li dir ler, we, ka nun ta-
rapyn dan yg ty ýar berilen bolsa ýada ýerli tejribä laý yk lyk da, şeý le ka nun bo-
zul ma lary derňemelidirler.

 16. Prokurorlaryň bilșine görä, ýada ynamyna görä, subutnamalar bikanun usul-
lary ulanmak netijesinde alnandygy barada, günälenýän adamyň hu kuk lary-
nyň agyr bo zu lan dygy barada, ylaýtada zorluk, sütem salmak, adama mah sus 
bol ma dyk zor luk edilendigi barada, adamyň mertebesini peseldýän he re ket-
leriň edi len digi ba ra da, we beýleki adam hu kuk laryny bozmak usul lar ar ka ly 
al nan dygy ba ra da delilleriň bo lan halatlarynda, pro ku rorlar șol su but na ma-
lary ișde ulan mak dan ret etmäge borçludyr, ýada Kazyýeti bu ba ra da ha bar-
ly et me li dir ler. Bu usullary ulanan adamlar jogapkärçilige çekilmegini üp jün 
et mek üçin, ähli degișli çäreleri görmelidir.

Öz garaýşy boýunça hereket etme wezipeleri

 17. Prokurorlara öz garaýşy boý un ça hereket etme hukugy be ri len ýurt lar da, iş 
goz ga mak ba ra da çözgüt kabul edilmekde, șol sanda hem, işi goz ga mak 



Kazylaryň, aklawçylaryň we prokurorlaryň garașsyzlygy we hasabatlylygyBirinji amaly gollanma88

ýada ýa tyr mak barada, usulyň adyllygyny we yzy gir li ligi ni kä mil leş dir mek 
üçin ka nun ýada çap edilen düzgünler, ýada düz gün na ma lar gör kez me leri bi-
len üp jün edil me li dir.

Kazyýet yzarlamasyndan başga mümkinçilikler

 18. Milli kanunçylyga laýyklykda, günälenýäniň(leriň) we pidanyň(laryň) adam 
hu kuk lary na doly hormat goýmak bilen iş önümçiligiň ýatyrylmagyna, ka zy ýet 
işiň şert li ýada șertsiz togtadylmagyna, ýada jenaýat işleriň resmi ka nun ul-
ga myn dan başga tarapa sowulmagyna pro ku rorlar ýeterlik üns ber me li dir ler. 
Şol mak sat bilen, diňe bir ka zy ýetiň çendenaşa iş möçberini ýeň let mek üçin 
däl de, emma ka zy ýet önümçiligi başlamazdan öň tussag etmek, günä yglan 
et mek we ýyl kes mek ýaly masgaralaýjy tagmany, şeýlelikde hem azat lyk dan 
mah rum edil megiň beýleki zyýanly täsirlerini aýyrmak üçin, döw let ler iş goz-
ga mak lygyň de regi ne beýleki çäreleri kabul etmek müm kin çi lik leri ni do ly öw-
ren me li dir ler.

 19. Kämillik ýaşyna ýetmedikleri jogapkärçilige çekmek ýada çekmezlik ba ra-
da ky çözgüdini pro ku rorlaryň öz garaýşy boý un ça hereket etme hukugy 
be ri len ýurt lar da, jenaýatyň tebigatyna we agyrlygyna, jemgyýetiň we şah-
sy ýetiň go ra gy na we kämillik ýaşyna ýetmedik adamyň öňki etmișlerine 
aý ratyn üns be ril me li dir. Şeýle çözgütler kabul edilende, degişli kämillik 
ýa şy na ýet me dik leriň işleri boý un ça kanunlara we tertiplere laýyklykda 
pro ku rorlar iş goz ga mak lygyň deregine başga bar bo lan çärelere aýratyn 
üns ber me li dir ler. Pro ku ror lar kämillik ýaşyna ýetmedikleriň garşysyna ze-
rur bo lan ýö ne keý gü nä le me hereketleri etmek üçin elinden gelenini et me-
li dir ler.

Beýleki hökümet edaralary we guramalary bilen aragatnaşyk

 20. Iş gozgamaklyga garamaklygyň adyllygyny we netijeligini üpjün etmek üçin 
pro ku rorlar po li si ýa, ka zy ýetler, ak law çylar, döwlet goragçylary we beý leki 
döw let gul luk lary we edaralary bilen hyzmatdaşlyk etmäge ça lyş ma ly dyr lar.

Düzgün-nyzam önümçiligi

 21. Prokurorlaryň düzgün-nyzam jogapkärçilige çekilmegi kanuna we kanuny 
düz gün na ma lara esaslanmalydyr. Özlerini hünär ýörelgelerine gabat gel me-
ýän äheň de alyp baranlygyny görkezýän pro ku rorlaryň garşysyna şi ka ýat lar 
de giş li düzgün boý un ça tiz wagtyň dowamynda we adalatly se re dil me li dir. 
Pro ku ror laryň işine adyl seredilmegine hu kuk lary bolmalydyr. Çöz güt ler ga-
raş syz  ka zy ýet ta rapyn dan täzeden seredilmegine tabyndyr.

 22. Prokurorlaryň garşysyna düzgün-nyzam bozmalara seredilende dogry baha 
be ril megi we çözgüt çykarylmagy kepillendirilmelidir. Olar kanuna, hünär 
boý un ça özüňi alyp baryş kadalaryna we beýleki bellenilen ýö rel gelere we 
ah lak lara laýyklykda we şu Ýörelgeleriň esasynda kesgitlenilmelidirler.
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Ýörelgeleriň berjaý edilmegi

 23. Prokurorlar şu Ýörelgeleri berjaý etmelidirler. Şeýle hem, olaryň bo zul ma lary-
nyň öňüni almalydyrlar we olara garşy işjeň durmakda elindin gelenini et me-
li dir ler.

 24. Şu Ýörelgeleriň bozulandygyna ýada bozulmagyň mümkindigine ynan ma ga 
de lil bar bo landa, pro ku rorlar özünden ýokary ýolbaşçylaryna we, ze rur ha-
latyn da, şeýle işlere seretmäge we düzetmäge ygtyýary bar beýleki degişli hä-
ki mi ýet leri we guramalary bu ba ra da habarly etmelidirler.
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Kazyýetiň garaşsyzlygy boýunça esasy ýörelgeleri netijeli amala 
aşyrmak üçin Düzgünler
(Ykdysady we Sosial Geňeş tarapyndan 1989/60 belgili Kararnama bilen kabul edil di 
we 1989njy ýylyň 15nji dekabryndaky 44/162 belgili Kararnama bilen Baş As samb
le ýa tarapyndan ykrar edildi)

Düzgün 1

Ähli Ýurtlar, öz ka zy ýetçilik ulgamynda Kazyýetiň ga raş syz lygy boý un ça esasy ýö rel-
ge leri ni konstitusion düzgünlerine we ýurduň içindäki tejribä laýyklykda kabul ed-
ýär ler we ýerine ýetirýärler.

Düzgün 2

Hiç bir kazy Esasy Ýörelgelere gabat gelmeýän maksatlar üçin ișe bellenip ýada saý-
la nyp bilinmez we wezipäni ýerine ýetirmek ba ra da talap edilmez. Hiç bir ka zy bel-
len megiň ýada saýlamagyň esasynda Esasy Ýörelgelere gabat gel me ýän ka zy ýetiň 
we zi pe si ni kabul etmeli däldir we ýerine ýetirmeli däldir.

Düzgün 3

Esasy Ýörelgeler ähli kazylar, șol sanda hem, hereket edýän ýerinde, ýüridiki bilimi 
bol ma dyk kazylar tarapyndan ulanylmalydyr.

Düzgün 4

Döwletler Esasy Ýörelgeleriň degişli ýurduň azyndan esasy ýada resmi dilinde ýada 
dil lerin de giňden çap edilmegini üpjün etmelidir. Kazyýetçilik ulgamynyň çäk lerin de 
olaryň ula ny lyşy ny ýaýbaňlandyrmak üçin Esasy Ýörelgeleriň mazmuny we wa jyp lygy 
ba ra da kazylar, ak law çylar, ýerine ýetiriş we kanun çykaryş häkimýetleri, we umuman 
köp çü lik iň elýeterli görnüşde habarly edilmelidir. Ylaýtada, Döwletler Esasy Ýö rel ge-
leriň tekstini ka zy ýet edaralarynyň ähli agzalaryna elýeterli etmelidir.

Düzgün 5

Esasy Ýörelgeleriň 8-nji we 12-nji ýörelgeleri amala aşyrylanda, adalat ul ga my nyň he-
re ket et megi üçin ze rur bo lan ýeterlik serişdeleriň goý be ril megi ne, șol san da hem, 
se re dil ýän iş leriň möç beri ne laý yk kazylaryň ýeterlik sa ny nyň bel le nil megi ne, ka-
zy ýet eda ra lary nyň ze rur kö mek çi işgärler we enjamlar bi len üp jün edil megi ne, we 
ka zy laryň ýe ter lik şahsy howp suz lygy, sylaglanma we zäh met ha ky bi len üp jün edil-
megi ne, döw let ler aýratyn üns bermelidirler.

Düzgün 6

Döwletler ka zy ýet edaralarynyň orny we onuň ga raş syz lygynyň ze rurlygy boý un ça 
mil li we sebitleýin derejede seminarlaryň we okuwlaryň geçirilmegini gol da ma ly dyr 
we ýar dam bermelidir.
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Düzgün 7

Ykdysady we Sosial Geňeşiň 1986/10 belgili Kararnamasynyň V bölümine laý yk lyk da, 
1988-nji ýyl dan baş lap, Esasy Ýörelgeleriň amala aşyrylmagynda ga za ny lan üs tün-
lik ler ba ra da, șol sanda hem, olaryň ýaýradylyşy, milli ka nun çy lyga ut gaş dy ry lyşy, 
olaryň milli de re je de amala aşyrylmagynda ýüze çykýan kyn çy lyk lar we päs gel çi lik ler, 
hem-de halk ara jem gy ýet çi ligin den gerek bo lan kömek ba ra da agza-ýurtlar Baş Sek-
re tary habarly etmelidir.

Düzgün 8

7-nji Düzgüne laýyklykda hökümetlerden alnan maglumatlaryň esasynda, hem-de 
Bir leşen Milletler Guramasy ulgamynyň çäklerinde bar bo lan beýlekii mag lu mat laryň 
esasyn da, șol sanda hem, guramalar, bilermenler we sebitleýin we sebitara mas-
la hat çy lar ta rapyn dan berlen tehniki hyzmatdaşlyk we işgär taýýarlaýyş mag lu mat-
laryň esasyn da Esasy Ýörelgeleriň amala aşyrylylmagy ba ra da Baş Sekretar her bäş 
ýyl dan Je na ýat çy lygyň öňüni almak we gözegçilik etmek boý un ça Komitete ga raş syz  
ha sa baty taý ýar la ýan dyr. Şol ha sa bat lary taýýarlamakda Baş Sekretar ýö ri te leş di-
rilen eda ra laryň we de giş li hö kü met ara guramalaryň we hökümete degişli bol ma dyk 
gu ra ma laryň, ylaýtada, Ykdysady we Sosial Geňeşde maslahat beriş derejesi bo lan 
ka zy laryň we ak law çy laryň hünärmen birleşmeleriniň hyzmatdaşlygyna bil bag laýan-
dyr we şol eda ra lar we guramalar tarapyndan berilen maglumatlary göz öňünde 
tutýandyr.

Düzgün 9

Baş Sekretar Esasy Ýörelgeleri, olary amala aşyrmagyň şu Düzgünlerini we olary 
amala aşyrmak boý un ça 7-nji we 8-nji Düzgünlerde agzalan döwürleýin ha sa bat lary 
müm kin boldugyça köp dillerde ýaýradýar we şol res mi na ma lary has giňden ýaý rat-
mak maksady bilen olary ähli döwletler we degişli hökümetara we hökümete degişli 
bol ma dyk guramalar üçin elýeterli edýär.

Düzgün 10

Baş Sekretar Esasy Ýörelgeleriň tekstini we Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan 
ýeri ne ýetirmek ba ra da ky häzirki düzgünleriň, mümkin boldugyça, onuň degișli mak-
sat na ma laryn da giňden salgylanylmagyny we ulanylmagyny, hem-de Ykdysady we 
So si al Geňeşiň 1986/10 belgili Kararnamasynyň V bölümine laýyklykda mümkin bo-
lan az möhletiň dowamynda Esasy Ýörelgeleriň “Adam Hukuklary: Halkara Yla la şyk-
laryň Ýygyndysy” atly neşirine goşulmagyny üpjün eder.

Düzgün 11

Birleşen Milletler Guramasy özüniň tehniki hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň aý ryl-
maz bir bö legi hökmünde, hususan-da tehniki hyzmatdaşlyk boý un ça De par ta menti 
we Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy:

a) Hökümetlere, olaryň islegi boý un ça, ga raş syz  we netijeli ka zy ýet ulgamyny 
dö ret mek de we pugtalandyrmakda ýardam berýär;
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b) Hökümetlere, olaryň islegi boý un ça, Esasy Ýörelgeleri amala aşyrmakda ýar-
dam bermek maksady bilen ka zy ýetçilik önümçiligi meseleleri boý un ça bi ler-
men leriň we sebitleýin we sebitara maslahatçylaryň hyzmatyny elýeterli ed ýär;

c) Esasy Ýörelgeleriň amala aşyrylyşy boý un ça, şu ugurda täze hadysalara esas-
lanyp, netijeli çäreleri geçirmekde ylmy-barlag işini çuňlaşdyrýar;

d) Jemgyýetde ka zy ýet ulgamynyň orny, onuň ga raş syz lygynyň ze rurlygy we şol 
mak sat lara ýetmek üçin Esasy Ýörelgeleri amala aşyrmagyň wa jyp lygy ba ra da 
hü när men we hünärmen däl derejesinde milli we sebitleýin se mi nar laryň we 
beý leki okuw maslahatlaryň geçirilmegine ýardam edýär;

e) Birleşen Milletler Guramasynyň jenaýatçylygyň öňüni almak we jenaýat ka-
nun çy lygy boý un ça sebitleýin we sebitara ylmy-barlag we okuw eda ra lary na, 
şeýle-hem Esasy Ýörelgeleri amala aşyrmak meseleleri bilen meş gul lan ýan 
Bir le şen Milletler Guramasy ulgamyndaky beýleki guramalara esasy gol da wy-
ny pug ta lan dyr ýar.

Düzgün 12

Birleşen Milletler Guramasynyň jenaýatçylygyň öňüni almak we jenaýat ka nun çy lygy 
boý un ça sebitleýin we sebitara ylmy-barlag we okuw edaralary, şeýlede Bir le şen Mil-
let ler Guramasy ulgamynyň beýleki guramalary Esasy Ýörelgeleriň amala aşy ryl ma-
gy na ýardam berýärler. Olar öz ylmy-barlag maksatnamalarynda we işgärleri taý ýar-
la mak da, şeýle hem agza-ýurtlaryň islegi boý un ça tehniki kömek berilende, Esasy 
Ýö rel ge leri ulanmagyň giňeldilmeginiň ýollaryna we usullaryna aýratyn üns ber ýär ler. 
Şol mak sat bilen, Birleşen Milletler Guramasynyň guramalary milli gul luk lar we de-
giş li hö kü met ara we hökümete degişli bolmadyk guramalar bilen hyz mat daş lyk da 
Esasy Ýö rel ge leriň we olary amala aşyrmak boý un ça düzgünleriň esasyn da ýu ri diki 
bi lim mak sat na ma sy nyň ähli derejesinde, şeýle hem adam hu kuk lary we ga ry şyk 
ders ler boý un ça ýörite okuwlarda ulanmaga gerek bo lan okuw mak sat na ma lary ny 
we ma te ri al lary ny işläp düzýärler.

Düzgün 13

Sebitleýin komissiýalar, ýöriteleşdirilen edaralar we Birleşen Milletler Guramasy ul-
ga my nyň beýleki guramalary, hem-de beýleki degișli hökümetara edaralary Esasy 
Ýö rel ge leriň amala aşyrylmagyna işjeň gatnaşmalydyrlar. Olar Esasy Ýö rel ge leri ýaý-
rat mak da edilýän ähli tagallalar, olaryň amaly taýdan ulanylyşynda gö rül ýän çäreler, 
we ähli ýüze çykýan kynçylyklar we ýetmezçilikler ba ra da Baş Sekretary ha bar ly et-
me li dir ler. Baş Sekretar hem Ykdysady we Sosial Geňeşde maslahatçy yg ty ýar lygy 
bar bo lan hökümete degişli däl edaralaryň Esasy Ýörelgeleri amala aşyrmak iș leri ne 
we de giş li hasabat beriş düzgünlerine işjeň gatnaşmaklaryny üpjün etmek üçin çä-
re leri ber jaý ed ýär.

Düzgün 14

Jenaýatyň öňüni almak we oňa garşy göreş boý un ça komitet häzirki ýerine ýe tir mek 
ba ra da ky düz gün leriň amala aşyrylşy bilen bagly soňky işleri geçirmekde, șol san da 
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hem, ýo kar da ag zalan 6-njy we 7-nji Düzgünlere laýyklykda döwürleýin ha sa bat lary 
ber mek de Baş Assambleýa we Ykdysady we Sosial Geňeşe ýardam edýär. Şol mak sat 
bilen Ko mi tet Esasy Ýörelgeleri amala aşyrmakda duș gelýän kynçylyklary we ýet mez-
çi lik leri we olaryň sebäplerini ýüze çykarýar. Bu meseleler bilen bag la nyșyk da, Ko mi-
tet As samb le ýa we Geňeşe, hem-de adam hu kuk lary meseleleri boý un ça iş sa lyş ýan 
Birleşen Milletler Guramasy ulgamynyň beýleki degişli gu ra ma laryna, gerek bo lan 
ha latyn da, Esasy Ýörelgeleriň netijeli amala aşmagy üçin ze rur bo lan çä re ler boý un-
ça anyk mas la hat lary taýýarlaýar.

Düzgün 15

Jenaýatyň öňüni almak we oňa garşy göreş boý un ça komiteti gerek bo lan ha lat laryn-
da Esasy Ýörelgeleriň amala aşyrylmagy we ulanylmagy bilen bagly ýörite ko mis si ýa-
laryň ýada edaralaryň hasabatlary boý un ça teklipleri bermek arkaly Baş As samb le-
ýa, Yk dy sady we Sosial Geňeşe we adam hu kuk lary meseleleri boý un ça iş sa lyş ýan 
Bir le şen Milletler Guramasy ulgamynyň beýleki degişli guramalaryna ýardam berýär.



Kazylaryň, aklawçylaryň we prokurorlaryň garașsyzlygy we hasabatlylygyBirinji amaly gollanma94

Kazyýetiň garaşsyzlygy boýunça ählumumy Jarnamanyň Taslamasy
(“Singhwi Jarnamasy”)

Kazylar

Maksatlary we Wezipeleri

1. Kazyýet ulgamynyň maksatlary we wezipeleri aşakdakylardan ybaratdyr, ýagny:

a) Taraplaryň kimdigine garamazdan kanuny adalatly ýerine ýetirmek;

b) Kazylyk wezipeleriniň çäklerinde adam hu kuk larynyň berjaý edilmegini we 
ga za nyl ma gy ny ýaýbaňlandyrmak;

c) Kanunyň ýokary tutulmagy esasynda ähli halklaryň howpsuz ýa şa ma gy ny 
üp jün etmek.

Kazylaryň garaşsyzlygy

 2. Kazylar, göni ýada gytaklaýyn, her bir tarapdan ýada sebäplerden edilýän hiç 
hili çäk len dir me siz, täsir edilmesiz, para hödürmesiz, gor ku zyl ma syz ýada 
go șul ma syz, öňlerinde goýlan meseleleri ýüz görmezlik bilen, de lil lere öz-
baș dak berýän bahalara hem-de kanuna düșünișine laý yk lyk da, er kin lik de 
se ret mek lige borçly

 3. Çözgüdi çykarmak bilen bagly ișde, kazylar öz kärdeşlerinden we ýol baş çy-
laryn dan ýüz be-ýüz ga raş syz  bolmalydyrlar. Kazyýetçiligiň hiç bir iýe rar hi ýa 
gur luşy we de re je leriň we wezipeleriň tapawutlylygy kazynyň çözgüdi özüçe 
er kin çy kar magy na hiç hili täsir etmeli däldir. Kazylar bolsa, öz ta rapyn dan, 
aý ra tyn ýada toparda hereket etmek bilen, öz kanuny ulgamynda kabul edi-
len ka nuny taglymat boý un ça öz wezipelerini doly jogapkärçilik bilen ýeri ne 
ýe tir me li dir ler.

 4. Kazyýet ýerine ýetiriji we kanun çykaryjy häkimýetlerden ga raş syz  bol ma ly dyr.

 5. 

a) Göni ýada ka zy ýet gözegçiligi arkaly ýuridiki häsiýetli ähli meseleler, șol 
san da hem, hem olaryň öz tabynlygyna we ygtyýarlygyna degișli me se le-
leri, ka zy ýet guramalarynyň garamagynda bolmalydyr.

b) Kazyýetlere berilen doly hukugy üýtgetmek maksady bilen hiç hili ýö ri te 
ka zy ýet döredilmeli däldir.

c) Ähli adamlaryň ýeterlik gyssaglykda we delilsiz gijikdirilmän, adaty ka zy-
ýet ler ýada ka zy ýet tribunallary tarapyndan bellenilen ka nuny ter tibin de, 
ka zy ýet ta rapyn dan täzeden seredilmek mümkinçiligi bi len, öz işi ne se re-
dil megi ne hukugy bardyr.

d) Diňe kanun tarapyndan bellenilen tertipde we diňe halkara kanunçylygy 
ta rapyn dan ykrar edilen minimal standartlaryň çäklerinde, hem-de ka zy ýet 
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ta rapyn dan täzeden seredilmek mümkinçiligi bilen, milletiň dur muşy na 
howp aban ýan adatdan daşary ýagdaýlarda käbir kadadan çyk ma lyga ýol 
be ri lip bilner.

e) Şeýle adatdan daşary ýagdaýlarda, haýsy hem bolsa bir jenaýat etmișde 
gün älen ýän ra ýatyň işine adaty raýat ka zy ýeti tarapyndan se re dil megi üçin 
döw let ähli ta gal la lary etmelidir,hem-de raýatlaryň günä ýöň ke me siz ad mi-
nis t ra tiw ter tip de tussagda saklanmagy, habeas corpus ýada şoňa meň zeş 
ter tip de, tus sag da saklamaklygyň kanunylygyny we rehimsiz se re dil megi 
üçin şi ka ýat laryň derňew edilmegini üpjün etmek maksady bilen ka zy ýet ler 
ýada beýleki ga raş syz  guramalar tarapyndan täzeden seredilmegine ta byn dyr.

f) Harby tribunallaryň hukugy harby jenaýatlara seretmek bilen çäk len di ril-
me li dir. Şeýle tribunallaryň çözgüdine kanuny taýdan ygtyýarly şi ka ýat lara 
se red ýän ka zy ýet ýada tribunal tarapyndan täzeden seretmek, ýada çöz-
güdiň ýatyrylmagy boý un ça arza bermek hukugy hemişe berilmelidir.

g) Hiç bir häkimiýet ka zy ýet ișine gatyşmak üçin ulanylmaly däldir.

h) Adalatlylyk amala aşyrylanda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ka zy ýet yg ty ýar lyk-
lary na gözegçilik etmek hukugy ýokdur.

i) Kazyýetiň işini bes etmäge ýada wagtlaýyn togtatmaga ýerine ýetiriji hä ki-
mi ýetiň hukugy ýokdur.

j) Jedeliň ka zy ýet çözgüdini öňünden bilmek üçin ýada ka zy ýetiň çöz güdi niň 
dog ry ýerine ýetirilmegine päsgel bermek üçin ýerine ýetiriji hä ki mi ýet is-
len dik hereketden ýada hereket etmezlikden saklanmalydyr.

 6. Hiç bir kanuny res mi na ma  ýada ýerine ýetiriji häkimiýetiň karary ka zy ýetiň 
kes git län çöz güdi ni wagty geçenden soň ýatyrmaga, ýada olaryň çy kar jak 
çöz güdi ne tä sir etmek maksady bilen ka zy ýetiň düzümini ça lyş ma ga gö nük-
di ri lip bi lin mez.

 7. Özleriniň kazylyk ga raş syz lygyny goramak üçin kazylar toparlaýyn hereket et-
mä ge hukuklydyr.

 8. Kazylar özüni alyp baryşlarynda hemişe wezipesine mahsus bo lan mer te bä-
ni we jo gap kär çi ligi, şeýlede ka zy ýetiň adalatlygyny we ga raş syz lygyny ber-
jaý et me li dir ler. Şu ýörelgäni göz öňünde tutmak bilen, kazylaryň er kin pi kir 
et mä ge, dine uýmaga, söz azatlygyna, pikirini beýan etmäge, hü när men bir-
leş me lere goşulmaga, ýygnanyşmaga we hereket etmäge azatlyklary bardyr.

Hünärmen bașarnyklary, saýlanmak we okuw taýýarlygy

 9. Kazyýet wezipesine saýlanan adamlar dogruçyl we ukyply şahsyýetler bol ma-
ly dyr lar. Olaryň ka zy ýet wezipesine saýlanmagyna deň mümkinçiligi bol ma-
ly dyr; ýüridik bilimi bolmadyk (professional däl) kazylardan dașary, olaryň 
hem me si niň ýokary derejeli ýuridik bilimi bolmalydyr.

 10. Kazylar saýlanyp alynanda, haýsy millete degişlidigine, teniniň reňkine, 
jynsy na, dini ne, sy ýa sy ýa da beý leki ynam lary na, milli we so si al gelip 
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çy kyşy na, em lä gi ne, gir de ji si ne, do gu lyşy na ýada jem gy ýet däki ornu na gar şy 
hiç hili kem si dil me bolmaly däldir. Emma dalaşgärler raýatlyk ta rap lary na we 
hü när boý un ça ka zy ýet wezipesine gabat gelmek esasynda saýlanyp bilner.

 11.
a) Kazylary saýlamagyň tertibi we standartlary ka zy ýet ulgamyny jem gy ýetiň 

ähli ta rap laryn dan adalatly suratlandyrylmagyny üpjün etmek ze rur lygy na 
ýe ter lik üns bermelidir.

b) Kazylyk wezipesine saýlamagyň islendik usuly esassyz delil bilen bel le nil-
mek den hemmetaraplaýyn gorag kepilliklerini göz öňünde tutmalydyr.

c) Kazylary saýlamakda ýerine ýetiriji we kanun çykaryjy häkimiýetiň ýada 
umumy saý law çy laryň gatnaşmagy, eger-de şol gatnaşyk bikanun de lil 
ýada usul bi len bagly bolmasa we olardan pugta goralan bolsa, ka zy laryň 
ga raş syz lyk ýö re lge si ni bozmaýandyr. Kazylary saý la mak da olaryň hü när 
ukup ly lygy we ahlak häsiýeti nukdaýnazaryndan has ýer lik li da laş gär leri 
saý la mak üçin, şeýle-de olaryň şahsy ga raş syz lygyny go ra mak da, mümkin 
bol du gy ça, ka zy ýet ulgamynyň we ak law çy hünäriniň we kil leri bilen mas-
la hat laşyk lary göz öňünde tutmalydyr ýada kazylaryň bel len me gin de ýada 
kazy we zi pe si ne dalaşgärleriň hödürlenmeginde ka zy ýet ul gamy nyň we 
ak law çy hü näri niň wekilleriniň işjeň gatnaşmagyny gur na ma ly dyr.

 12. Kazylaryň hünär boý un ça kämilleşdiriş okuwyny geçmäge mümkinçilikleri 
bolmalydyr.

Kazylaryň bellenilmegi, ýokary wezipä çekilmegi we iş ýeriniň üýtgedilmegi

 13. Kazylary wezipä bellemekde ýada saýlamakda olary öz garamagy boý un ça 
bel le mek kanunda göz öňünde tutulan ýagdaýlarda, şeýle işe bel len me ler ka-
zy ýet edaralary ýada ýokary ka zy ýet geňeşi tarapyndan, eger şolar ýaly eda ra-
lar bar bolsa, amala aşyrylmalydyr.

 14. Kazylary ýokary wezipä çekme kazynyň dogruçyllygyna, ga raş syz lygyna, hü-
när ukuby na, tejribesine, adamçylygyna we kanunyň ýokarda tu tul magyn da 
jo gap kär çi ligi ne adalatly baha berilmegine esaslanmalydyr. Ka zy lar laý yk 
gel me ýän sebäpler üçin ýokary wezipä çekilmeli däldir.

 15. Ulgamda wagtly-wagtynda iş ýerini çalyşmak ýada wezipesini beýgeltmek ta-
lap edil ýän ha lat lar dan beýleki ýagdaýlarda, kazylar bir ka zy ýetden ýada we-
zi pe den baş ga bir ka zy ýete ýada wezipä, olaryň razylygy bolmasa, ge çi ril meli 
däl dir ler. Emma şeýle iş ýerini çalyşmalar ka zy ýet guramalary ta rapyn dan me-
se lä niň pugta seredilmegi netijesinde düzülen, birmeňzeş sy ýa sata laý yk lyk-
da edil ýän halatlarynda, hiç bir kazy bu iş ýerini çalyşmadan se bäp siz boýun 
ga çyr maly däldir.

Kazynyň wezipede ygtyýarlyklarynyň möhleti
 16.

a) Kazylaryň wezipede ygtyýarlyklarynyň möhleti, olaryň ga raş syz lygy, howp-
suz lygy, mynasyp zähmet iş haky we iş şertleri kanun tarapyndan üpjün 
edil me li dir we olaryň bähbidiniň zyýanyna üýtgedilmeli däldir.
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b) Düzgün-nyzam jogapkärçiligine çekme we kazylary wezipesinden bo şat-
ma boý un ça şu res mi na ma nyň düzgünlerini göz öňünde tutup, hök many 
ne pa ga çykmak ýaşyna çenli ýada kanuny ygtyýarnamasynyň möh leti ta-
mam lan ýan ça, bellenen ýada saýlanan kazylaryň kepillendirilen we zi pe de 
otur mak möhleti bolmalydyr.

 17. Ilkibaşda wezipä bellenenlerinden soň, kazylaryň wezipe yg ty ýar lyk lary nyň 
sy nag möh let leri kesgitlenip bilner, emma şeýle halatlarda synag möh leti we 
we zi pä hem işe lik bellenmek ka zy ýet guramalary ýada ýokary ka zy ýet ge ňeşi 
ta rapyn dan sazlaşdyrylmalydyr.

 18.
a) Wezipede oturan wagty kazylar zähmet iş hakyny almalydyrlar, nepaga 

çykanda bolsa nepaga kömek puluny almalydyrlar.

b) Kazylaryň zähmet iş hakynyň we nepagalarynyň möçberi ýeterlik, olaryň 
de re je si ne we mertebesine we wezipesine mahsus bo lan jo gap kär çi lige 
my na syp bolmalydyr, we pul hümmetiniň üýtgemeginiň täsirini aý yr mak 
ýada azalt mak üçin wagtly-wagtynda täzeden seredilip durulmalydyr.

c) Kazylaryň nepaga çykmak ýaşy olardan rugsatsyz üýtgedilmeli däldir.

 19. Ýerine ýetiriji häkimiýetler hemişe kazylaryň we olaryň maşgalalarynyň howp-
suz lygy ny we fiziki goragyny üpjün etmelidirler.

Kazylaryň eldegrilmezligi we aýratyn hu kuk lary

 20. Kazylar öz ka zy ýet wezipelerini ýerine ýetirmek bilen bagly şahsy ka zy ýet yzar-
la ma lary howpundan goralmalydyrlar; degişli ka zy ýet gu ra ma sy nyň yg ty ýar-
na ma sy bolmasa, kazylara talap arzasy edilip ýada olar gün äle nip bi lin mez.

 21. Açyk ka zy ýet seredilmelerinden özge wezipesini ýerine ýetirmegi boý un ça 
der ňel ýän işler we gizlin maglumatlar ba ra da we olar ba ra da öz pi kir leri boý-
un ça ka zy ýet işgärleri hünärmen gizlinligini saklamaga borç lu dyr lar. Șeý le 
ha lat lar da kazylar görkezme bermäge mejbur edilmeli däldirler.

Ygtyýarlykdan mahrum edilme

 22. Kazylar öz ýuridiki ga raş syz lygyny ynamdan gaçyrýan ka zy ýete degişli däl hä-
si ýet de çykyş edip bilmeýär.

 23. Konstitusiýanyň düzgünlerinde ýada kanunçylygyň beýleki kadalarynda gö-
nü den-göni göz öňünde tutulan halatlardan başga ýagdaýlarda ka zy lar ýa da 
ka zy ýet ler maslahat beriji pikirleri bermeli däldirler.

 24. Öz şahsy maýagoýumlary ýada hususy eýeçiligindäki emläk bilen bagly bol-
ma sa, kazylar telekeçilik işi bilen meşgullanmakdan sak lan ma ly dyr lar. Ka zy-
lar ak law çylyk işi bilen meşgul bolmaly däldirler.

 25. Eger onuň ynamsyzlygy, bähbitleriniň gapma-garșylygy ýada wezipesiniň 
ut gaş maz lygy bilen delilli guman ýüze çykanda, kazy işi derňew etmäge gat-
naş ma ly däldir.



Kazylaryň, aklawçylaryň we prokurorlaryň garașsyzlygy we hasabatlylygyBirinji amaly gollanma98

Düzgün-nyzam jogapkärçiligi we wezipesinden boşadylmagy

 26.

a) Kazynyň garşysyna edilen şikaýat kesgitlenen degişli tertibe laý yk lyk da gi-
jik di ril män ada lat ly seredilmelidir we kaza derňewiň başlangyç döw rün de 
şi ka ýat boý un ça öz belliklerini aýtmak mümkinçiligi berilmelidir. Eger ka-
zy baş ga ça is leg bil diren bolmasa, şikaýata seredilmegiň başlangyç döw ri 
giz lin ge çi ril me li dir.

b) kazylary wezipesinden aýyrma ýada düzgün-nyzam jogapkärçiligine çek-
mek boý un ça önümçilik gozgalan ýagdaýynda, ol köpüsi ka zy ýet çi lik ag-
za laryn dan ybarat bo lan ka zy ýet ýada geňeș tarapyndan se re dil me li dir. 
Emma muňa ga ra maz dan, impiçment tertibi ýada ka zy ýetiň ýada ge ňeșin 
bi le lik däki mas la haty boý un ça kanun çykaryjy häkimiýete wezipeden bo-
şat mak yg ty ýar na ma sy berlip bilner.

 27. Düzgün-nyzam önümçiligi boý un ça ähli çäreler kazylaryň umumy kabul edi-
len özüňi alyp barma standartlaryna esaslanan bolmalydyr.

 28. Kazylara garşy düzgün-nyzam önümçiligi kazynyň adalatly derňewe hu kugy ny 
we işe doly seredilmegini üpjün etmelidir.

 29. Düzgün-nyzam önümçiligi netijesinde kazylar boý un ça çykarylan çöz güt ler, 
açyk ýada ýapyk bolmagyna garamazdan, çap edilmelidir.

 30. Diňe hünär başarnyksyzlygy ýada eden hereketi onuň wezipesinde gal mak 
müm kin çi lige ýol bermeýändigi üçin kazy işinden boşadylyp bilner. Bu bol sa 
de giş li subutnamalar bilen tassyklanmalydyr.

 31. Kazyýet ýatyrylan halatynda, bu belli bir möhlete saýlanan kazylardan başga, 
şol ka zy ýetde gulluk edýän beýleki kazylara täsir etmeli däldir, we olar şol 
de re je däki başga ka zy ýete işe geçirilip bilner.

Kazyýetiň dolandyrylmagy

 32. Kazyýetiň işini dolandyrmak boý un ça esasy jogapkärçiligi, șol sanda hem, 
ad mi nis t ra tiw we kömekçi işgärleriň düzgün-nyzamyna ýol baș çy lyk we gö-
zeg çi lik edil me gi, ka zy ýetçilige ýada düzüminde ka zy ýetçiligiň we kil leri bo-
lan we olar işjeň orun eýeleýän gurama degişlidir.

 33. Kazyýet işini netijeli dolandyrmakda ze rur bo lan serişdeleriň ýe ter lik de be-
ril me gi döwletiň iň bir ileri tutýan işleriniň biri bolmalydyr, we ol se riş de ler 
ka zy laryň ga raş syz lygy, mertebesi we netijeligi üçin ze rur bo lan mad dy se riş-
de leri, ka zy ýet we administratiw işgärleri we býüjeti öz içine almalydyr.

 34. Kazyýetleriň býüjeti doly ygtyýarly häkimiýetler tarapyndan ka zy ýet çi ligiň we-
kil leri bilen hyzmatlaşdykda ka zy ýeti dolandyrmakda gerek bo lan ze rur lyk-
lary göz öňünde tutup düzülmelidir.

 35. Kanuna ýada ka zy ýetiň düzgünlerine laýyklykda iş önümçiligi bir ka zy nyň 
ýada bir nä çe kazydan düzülen ka zy ýet bölümine bellemeklige diňe ka zy ýet 
gu ra ma lary nyň ygtyýary bardyr.
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 36. Kazyýetiň başlygy kazylaryň işine gözegçiligi diňe administratiw me se le ler 
boý un ça etmäge ygtyýarnamasy bardyr.

Beýleki meseleler

 37. Kazy ka zy ýet işine adalatly seredilmegini we haýsy hem bolsa bir tarapyň 
ýada şaýadyň hu kuk larynyň bozulmagy ba ra da arzalary, șol sanda hem, za-
lym seredilme boý un ça arzalary hemmetaraplaýyn derňelmegini üpjün et me-
li dir.

 38. Kazylar ak law çylar birleșmesiniň agzalaryna, ka zy ýetiň belli bir meseleler 
boý un ça maslahatçylaryna, pro ku rorlara, jemgyýet wekillerine hem-de otur-
daș lara hormat goýmalydyrlar.

 39. Döwlet ka zy ýet kararlarynyň we çözgütleriniň dogry ýerine ýetirilmegini üp jün 
et me li dir; emma kararlaryň ýerine ýetirilişine we degişli gulluga ýada ișiň gi-
diși ne gözegçilik etmek ygtyýarlygy ka zy ýet häkimiýetine berilmelidir.

 40. Kazylar adam hu kuk laryny goramak boý un ça kadalary kesgitleýän halk ara 
kon wen si ýa lary ýada beýleki res mi na ma lary ba ra da habarly bol ma ly dyr lar 
we olary milli konstitusiýada we kanunlarda göz öňünde tutulan çäk lerin de 
müm kin boldugyça ulanmaga çalyşmalydyrlar.

 41. Belli bir baglanyșykda olaryň doly ulanyp bolmaýan ýada ýerliksiz hasap edi-
len ha lat lar dan dașary, şu ýörelgeler we standartlar ka zy ýet we zi pe leri ni ýeri-
ne ýe tir ýän ähli adamlar, șol sanda hem,ka zy ýet wezipelerini ýerine ýe tir ýän 
halk ara kazylary, ka zy ýetiň belli bir meseleler boý un ça maslahatçylary, ar bit-
raž ka zy ýetiň kazylary, jemgyýet wekilleri we pro ku rorlar tarapyndan ula nyl-
ma ly dyr.

Kazyýetiň belli bir meseleler boý un ça maslahatçylary (Asessorlar)

 42. Kazyýetiň belli bir meseleler boý un ça maslahatçylary kazynyň ýada kazynyň 
kö mek çi si niň, goşmaça kazynyň, maslahatçynyň, hukuk ýada tehniki hü när-
me niň we zi pe si ni ýerine ýetirip biler. Agzalan wezipeleriň haýsy hem biri ni 
ýeri ne ýe tiren de, olar öz borçlaryny adalatly we ga raş syz  ýerine ýe tir me li dir-
ler. Bel li bir bag la nyșyk da olaryň doly ulanyp bolmaýan ýada ýer lik siz ha sap 
edi len ha lat lar dan beýleki ýagdaýlarda, kazylara degișli ýö rel ge ler we stan-
dart lar ka zy ýetiň maslahatçylaryna hem degișlidir.

 43. Saýlanan ýada bellenen kazylar bilen birlikde kollegial ka zy ýet çöz gü di ni çy-
kar mak iși ne gat naş mak maksady bilen kanunda göz öňünde tutulan ses ber-
mä niň esasyn da we saýlawçylar tarapyndan goldanylan halatynda, Ka zy ýetiň 
mas la hat çy lary, ýada halk oturdaşlary, ýada oba geňeșiniň araçylary (Nya ya 
Pan chas) bel le nen möhlet bilen saýlanylyp bilner. Millete de giş li digi ni, teni-
niň reň ki ni, gelip çy kyşy ny, jynsyny, dilini, dine garaýşyny, sy ýa sy we beý leki 
ynam lary ny, mil li ýada jemgyýetiň belli bir gatlagyna de giş li ligi ni, em lä gi ni, 
do gu luşy ny ýada raýatlyk derejesini kemsitmezden ähli adam laryň ka zy ýetiň 
mas la hat çy sy hökmünde saýlanylmaga hukugy bol ma ly dyr. Saý la nan da 
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ka zy ýetiň mas la hat çy lara öz wezipesini gysga ýada çäk len di ri len möh let-
de ka zy ýetiň mas la hat çy hökmünde ýerine ýetirmek ygtyýarlyklary berlip 
bil ner. Ka zy ýetiň mas la hat çy lara tehniki soraglar boý un ça maslahat berme 
ýada ka zy ýet çöz gü di ni çykarmak boý un ça käbir ýönekeý wezipeleri ýerine 
ýe tir mek boý un ça bar bo lan ýörite bilimleriniň esasynda kömek berme yg ty-
ýar lyk lary hem be ri lip bilner.

 44. Döwlet ka zy ýetiň maslahatçylara, eger iş ýerinde tölenmeýän bolsa, olaryň şu 
we zi pe de gullugynyň dowamynda ýeterlik we mynasyp töleg tölemäge borç-
lu dyr.

 45. Kazyýet çözgüdini çykarmak ișine gatnaşmak üçin saýlanan, ýada tehniki we 
beý leki kö mek ber mä ge yg ty ýar lan dy ry lan ka zy ýetiň maslahatçylary, ka nun-
çy lyk ul ga myn da ra ýat laryň gat naş ma gy nyň çäklerinde öz saý law çy lary na 
saý la nyl ýan ka zy ýetiň mas la hat çy laryň wagtal-wagtal düşündiriş berip bil ýän 
ha lat laryn dan beý leki wagt da, islendik göni ýada gytaklaýyn çäk len dir me ler-
den, hö wes len dir me ler den, gysylmakdan, haýbat atylmadan ýada işine ga-
tyş mak lyk dan er kin bol ma ly dyr lar.

 46. Kazyýetiň maslahatçylary kazylardan we ýerine ýetiriji häkimiýetden ga raş syz  
bol ma ly dyr lar, olara kanunda we kanuny ulgamyň amala aşy ryl magyn da göz 
öňün de tu tu lan çäklerde we tertipde ka zy ýet çözgütlerini çykarmak iși ne gat-
naş mak hu kugy berilmelidir. Kazyýet çözgütlerini çykarmak ișine gat naş mak 
üçin saý lan ýan halk oturdaşlaryna öz pikirini beýan edýän ýazgy ýö ret mek, ol 
bol sa umumy ýazgynyň bir bölegi bolmalydyr we ygtyýarlygy hem be ril me li dir.

 47. Kazyýetiň maslahatçylaryň sanawyna goşulmagyň islendik usuly ýerliksiz hö-
wes len dir me bellenmelerinden hemmetaraplaýyn goragy kepillendirilen bol-
ma ly dyr.

 48. Kazyýet çözgüdini çykarmak ișine gatnaşmak üçin saýlanýan halk otur daş lary 
boý un ça okuw we görkezme bermek mümkinçiligi kanunda göz öňünde tu tu-
lyp bilner.

 49. Kazyýetiň maslahatçylary saýlawçylar tarapyndan yzyna çagyrylyp ýada hü-
närin den mahrum edilip ýada boşadylyp, ýada, hemişe kanunda kes git le nen 
ter tibe laý yk da onuň bellenilmegi togtadylyp bilner.

[...]

Aklawçylar

Kesgitlemeler

 73. Şu bölümde:

a) “Ak law çy” sözüniň manysy öz müşderileriniň adyndan çykyş etmäge we 
he re ket etmäge, ak law çylyk işini alyp barmaga we ka zy ýetde çykyş et mä ge, 
ýu ri di ki meseleler boý un ça öz müşderilerine maslahat bermäge we olaryň 
adyn dan çykyş etmäge ygtyýar berilen ökde hünärli adamy aňladýar; we 
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şu bö lümiň maksatlary üçin, belli bir kontekstde olaryň gatyşmagy ýer lik-
siz ýa da ýol be ril me siz bo lan halatlardan beýleki ýagdaýlarda, bu dü şün jä 
yna ny lan adam lar, kö mek çi ler, yg ty ýar berilen hünärmenler we ak law çy-
nyň bir ýada köp we zi pe si ni ýerine ýe tir mä ge goý be ri len beýleki adam lar 
gir ýän dir.

b) “Ak law çylaryň Bileleșikleri” sözüniň manysyna hünärmen birleșikleri, ar-
ka lașyk, fakultet, kolledž, hünärmenlik bölümi, geňeş ýada şol yg ty ýar-
lygy nyň çäk lerin de nä hi li at gö ter ýän digi ne ga ra maz dan, is len dik baş ga 
yk rar edi len hü när men gu ra ma sy düşünilýär; hem-de şu bö lümiň mak-
sat lary üçin her bir at bi len atlandyrylýan we öz içine ynanylan adam lary, 
kö mek çi leri, yg ty ýar be ri len hünärmenleri, amaly hünärmenleri we ak law-
çy nyň bir ýa da köp we zi pe si ni ýerine ýetirmäge ygtyýar berilen we goý be-
ri len beý leki adam lary al ýan, kömekçileri, pro ku rorlary, mas la hat çy lary we 
beý leki adam lary, ýag ny, ak law çylaryň wezipeleriniň birini ýada bir nä çe-
si ni ýeri ne ýe tir mä ge yg ty ýar lan dy ry lan adamlary, hem-de belli bir bag la-
nyșyk da olaryň ga tyş ma gy ýerliksiz ýada ýol berilmesiz bo lan ha lat lar dan 
beý leki ýag daý lar da, içine alýan islendik birleșmeleri aňladýandyr.

Umumy Ýörelgeler

 74. Ak law çy hünäriniň ga raş syz lygy adam hukularyny öňe sürmegiň we go ra ma-
gyň iň wajyp kepilligi bolup durýandyr.

 75. Özleriniň hünär borçlaryny ýerine ýetirende haýsy hem bolsa bir ta rap dan 
ýada nä hi li hem bol sa bir esasda göni ýada gytaklaýyn çäk len dir me siz, hö-
wes len dir me siz, gy syl ma syz, haýbat atylmasyz ýada işine ga ty şyl ma syz ak-
law çy laryň ga raş syz lygyny kepillendirýän adalatly we adyl ka zy ýet ul ga my 
bol ma ly dyr.

 76. Ähli adamlaryň öz ykdysady, sosial we medeni, şeýle-de raýat we syýasy hu-
kuk lary ny saklamak we goramak üçin özleriniň saýlan ga raş syz  ak law çy ýu ri-
diki hyzmatlaryna netijeli peýdalanmak mümkinçiligi bolmalydyr.

Ak law çylyk bilimi we aklawçylyk hünäre girișme

 77. Ak law çylyk bilimi we ak law çylyk hünärde işlemeklik ze rur bo lan ukuby bo-
lan islendik adama elýeterli bolmalydyr, we haýsy millete degişlidigi, teni niň 
reň ki, gelip çykyşy, jynsy, dili, dine garaýşy, syýasy we beýleki ynamlary, mil li 
ýa da jem gy ýetiň belli bir gatlagyna degişliligi, girdejisi, doguluşy ýada jem gy-
ýet däki orny esasynda bu mümkinçiliklekden hiç kim iňkär edilmeli däldir.

 78. Hukuk bilimi jemgyýetiň bähbidini nazara alyp, hünärmen bilimine goș ma ça 
ak law çynyň göreldeleri we ahlak borçlary barada, hem-de milli we halk ara ka-
nun da ykrar edilen adam hu kuk lary we esasy azatlyklar ba ra da ha bar ly lygy ny 
ýo kar lan dyr maga gönükdirilmelidir.

 79. Hukuk bilimiň okuw maksatnamalary ak law çynyň sosial jogapkärçiligini, 
șol san da hem, pukara raýatlara hukuk taýdan hyzmatlaryň berilmegine 
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gat naş ma gy ny we ösüş ișinde ykdysady, sosial we medeni hu kuk laryň öňe 
sü rül megi ni we goralmagyny göz öňünde tutmalydyr.

 80. Zerur bo lan ukuby bar bo lan, dogruçyl we hoșniýet häsiýetli her bir adamyň 
ak law çy bolmaga we haýsy millete degişlidigi, teniniň reňki, gelip çy kyşy, 
jynsy, dili, dine garaýşy, syýasy we beýleki ynamlary, milli ýada jem gy ýetiň 
bel li bir gat la gy na degişliligi, emlägi, girdejisi ýada halkara de re je sin de yk rar 
edi len öz ra ýat we syýasy hu kuk larynynyň amala aşyrylmagy bilen bag ly je-
na ýat üçin tus sag edilendigi esasynda kemsidilmezden, ak law çy lyk hü näri ni 
do wam et mä ge mümkinçiligi bolmalydyr. Ak law çy de re je sin den mah rum et-
mek ýa da ak law çy derejesini wagtlaýyn togtatmak tertibi, müm kin bol du gy ça, 
ka nun lar da, düz gün ler de we ak law çyylara ýada ak law çy nyň we zi pe si ni ýeri-
ne ýe tir ýän beý leki adam lara degişli hereket edýän ka rar lar da ýa zy lan bol ma-
ly dyr.

Kanunçylyk ba ra da jemgyýetiň habarlylygyby artdyrmak

 81. Ak law çylar we ak law çylaryň birleşikleri jemgyýet agzalaryny kanunyň ýo ka-
ry tu tul mak ýörelgeleri, ka zy ýetiň we hukuk hünäriniň ga raş syz lygynyň wa-
jyp lygy, ak law çylaryň, ka zy laryň, otur daş laryň we ka zy ýet mas la hat çy laryň 
esasy hu kuk lary we azat lyk lary go ra mak da eýeleýän wajyp orny ba ra da, 
hem-de jem gy ýeti olaryň hu kuk lary we jo gap kär çi lik leri hem-de ka nuny go ra-
gyň el ýe ter li serişdeleri ba ra da habarly etmek me se le leri ne jogap ber ýän dir. 
Hususan-da, ak law çylaryň birleşmeleri ak law çylar hem-de umumy köp çü lik 
üçin de giş li bi lim mak sat na ma lary ny taý ýar la ma ly dyr lar we amala aşyr ma ly-
dyr lar, we ag za lan mak sat na ma lary gol da mak we ýaý baň lan dyr mak mak sady 
bi len hö kü met guramalary, hökümete degişli bolmadyk guramalary, raýat bir-
leş me leri we okuw edaralary bilen hyzmatdaşlyk etmelidirler.

Ak law çylaryň borçlary we hukuklary

 82. Ak law çylaryň öz müşderilerinň öňündäki borçlary aşakdakylardan durýar:

a) Müşderisine onuň kanuny hukulary we jogapkärçiligi we müşderiniň şol 
hu kuk lary we jogapkärçilikleri boý un ça ka zy ýet ulgamynyň hereket edişi 
ba ra da mas la hat bermek.

b) Islendik ygtyýar edilýän usullar bilen müşderisine kömek bermek we müş-
de ri si ni we onuň bähbidini goramak üçin ka zy ýete ýüz tutmak; we,

c) Kazyýetlerde, tribunalda we administratiw edaralarda müşderisiniň bäh-
bidi ni goramak.

 83. Wezipelerini ýerine ýetirende, ak law çy hemişe erkin, dogruçyl we gor ku zyl-
ma syz öz müş de ri si niň islegine, şeýlede hä ki mi ýet ler ýada jem gy ýet çi lik 
ta rapyn dan hiç hili päsgelçiliksiz ýada gysylmasyz yk rar edi len düz gün lere, 
stan dart lara we ak law çy hünäriniň ahlagyna laýyklykda he re ket etmelidir.

 84. Her bir adam we adamlaryň topary kanunyň çäklerinde öz bähbitlerini ýada 
öz işi ni go ra mak üçin ak law ça ýüz tu tup biler, we ak law çy öz ukyp lary na görä, 
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özü niň ah lak ýö rel ge leri ne we ga raş syz lygyna laýyklykda kö mek ber mä ge 
borç lu dyr. Ne ti je de, ak law çylar hä ki mi ýet ler we jem gy ýet ta rapyn dan onuň 
müş de ri si, olaryň meş hur ly gy na ýada meş hur däl digi ne ga ra maz dan, ýada 
müş de ri si niň işi bilen de ňeş di ril me li däldir.

 85. Hiç bir ak law çy müșderilere maslahat ýada kömek bermegi, ýada müș de ri niň 
ișin de we kil çi lik etmegi bilen baglylykda jenaýat, raýat, administratiw, yk dy-
sady ýada beýleki jogapkärçilige çekilmekden ejir çekmeli däldir we gor ku zyl-
ma ly däldir.

 86. Administratiw edarada ýada milli ka zy ýetde ak law çy tarapyndan bäh bit leri ni 
go ra mak hukugy kanun tarapyndan iňkär edilen halatlaryndan dașary, ýa-
da bel li bir ak law çynyň degișli edara tarapyndan öz derejesiniň ýatyrylan, 
ýa da wagt laý yn tog ta dy lan, ýada gadagan edilen halatyndan dașary, şeýle-
hem ak law çy derejesiniň ýatyrylmagy ýada wagtlaýyn togtadylmagy ýada 
hu kugyn dan mah rum edilmegi ga raş syz  ka zy ýetde täzeden seredilmegine 
tabyn bol mak da, hiç bir ka zy ýet, ýada administratiw edara ak law çynyň 
öz müş de ri si niň adyn dan çykyş etmek hukugyny ykrar etmekden boýun 
gaçyrmaly däldir.

 87. Kazyýet ulgamyna doly sarpa goýmak ak law çynyň borjudyr. Ol belli bir ișde 
ýada ka zy ýetiň geçirilmegine, ýada diňlemelere kazynyň gatnaşmagyna ýada 
do wam ly gatnaşmagyna garşylyk bildirmäge hukugy bolmalydyr.

 88. Eger ka zy ýete ýerlikli sarpa goýmandygy üçin ak law çynyň garşysyna önüm-
çi lik goz ga lan bolsa, șol günälemäge esas bo lan önümçilige gat naşan kazy 
ýa da ka zy lar tarapyndan aklawça garșy hiç bir temmi berlip bilin mez, emma 
bu ka zy ýa da kazylar ișe seretmekligi wagtlaýyn togtadyp, hem-de de giș li ak-
law çy nyň çykyşyna diňlemeginden boýun gaçyryp bilerler.

 89. Şu ýörelgelerde göz öňünde tutulan ýagdaýlardan başga ýagdaýlarda, ýazuw 
gör nüş de ka zy ýete akýürekli eden degişli arzalary ýada ka zy ýetde, tribunalda 
ýa da beý leki ýu ri di ki ýada administratiw guramada özüniň hünär wezipesini 
ýeri ne ýe tir me giň do wa myn da eden çykyşlary boý un ça ak law çynyň raýat we 
je na ýat el de gi ril me siz lik hukugy bardyr.

 90. Azatlykdan mahrum edilen adamlara maslahat bermekde, kömek ber mek de 
we olaryň bähbidini goramakda, şol adamlara tölegsiz we adalatly ka nun-
çy lyk kö megiň berilmegini üpjün etmek üçin, ak law çylaryň ga raş syz lygy ke-
pil len di ril me li dir. Ak law çylaryň häkimiýetler bilen bikanun ylalașyga gir mek, 
dil leș mek, olar dan garaşly bolmak ba ra da mümkin bo lan șüb he len mä niň dö-
re me gin den gu tul mak üçin ähli kepillikler ýerine goýulmalydyr.

 91. Ak law çylara öz hünär jogapkärçiliklerini netijeli ýerine ýetirmegi üçin ze rur 
bo lan ähli serişdeler we aýratyn hukuklar berilmelidir, șol sanda hem,

a) Ak law çy bilen müşderiniň arasyndaky aragatnaşygyň gizlinligi we, eger şol 
gizlinlik bozulýan bolsa, görkezme bermekden boýun gaçyrmak hukugy;

b) Öz ýurdunyň çäklerinde we daşary ýurtda erkinlikde doglan öz müş de ri leri-
ne sapar etmek we maslahat bermek hukugy;
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c) Öz müşderileriniň ýanyna barmak, olar bilen gepleşmek we olardan gör-
kez me almak hukugy;

d) Öz hünär işine degişli maglumatlary we düşünjeleri erkin gözlemek, almak 
we hünär düzgünlerini göz öňünde tutup olar ba ra da pikir alyşmak hukugy;

e) Delillendirilen şahsy ýada hünärmen esasynda müşderini ýada onuň işini 
kabul etmek ýada ret etmek hukugy.

 92. Ak law çylar dine yrylmak barada, pikirini beýan etmek, birleşmelere we ýyg-
nak lara gat naş mak ba ra da ky azatlyklaryndan peýdalanýarlar, esasan-da olar 
aşak da ky lara:

a) Kanunlaryň we adalatlylygyň amala aşyrylmagy meseleleri boý un ça jem gy-
ýet çi lik pikir alyşmalaryna gatnaşmaga;

b) Ýerli, milli we halkara guramalara erkin goşulmaga ýada olary döretmäge;

c) Jemgyýetiň bähbidi nazara alyp, oýlanyșykly düzülen kanuny öz gert me leri 
hö dür le mä ge we maslahat bermäge hem-de jemgyýetçiligi ol ba ra da ha-
bar ly etmäge;

d) Öz ýurdunyň syýasy, jemgyýetçilik we medeni durmuşyna işjeň we doly 
gat naş ma ga

  hukuklydyr.

 93. Ak law çylaryň galam hakyny we sylagyny tertibe salýan düzgünler we düz gün-
na ma lar olaryň mynasyp we ýeterlik girdeji almagyny we ýuridiki hyz mat laryň 
jem gy ýet agzalaryna elýeterli bolmagyny üpjün eder ýaly edilip dü zül me li dir.

Pukara adamlar üçin hukuk hyzmatlary

 94. Garașsyz ak law çylar birleșmesiniň ze rur, derwaýys düșünjesi bo lan, onuň ag-
za lary jemgyýetiň ähli toparlaryna, ylaýtada, onuň gowşak gat lak lary na öz hyz-
mat lary ny el ýeter et mek ligi, de giș li ișler boý un ça tö leg siz ak law çy lyk kö megiň 
be ril megi ni, hiç bir kiși adalatlylykdan iňkär edilmeli däldigini, we ak law çy laryň 
bir leș me si șahsyýetleriň we toparlaryň ykdysady, sosial, me de ni, ra ýat we sy-
ýa sy hu kuk lary ny goramak bilen adalatlylyk ișini öňe sür megi ni üp jün etmelidir.

 95. Hökümetler kanuny ka zy ýet önümçiliginiň çykdajylaryny çekip bilmejek 
adam lar üçin ak law çylyk hyzmatlaryny bermek boý un ça degișli mak sat na ma-
lary na ýeterlik maliýe serișdeleri bilen üpjün edilmegine borçludyr. Şeýle hem, 
Hö kü met ler görkezilen halatlarda şol kanuny hyzmatlaryň elýeterligini üp jün 
et mä ge gönükdirilen düzgünleri we kadalary kesgitlemäge borçludyrlar.

 96. Döwlet býüjetinden doly ýada bölekleýin maliýeleşdirilýän ýuridiki hyz mat-
lary bermek boý un ça maksatnamalara ýada guramalara gatnaşýan ak law çy-
lar mynasyp sylag almalydyrlar we özüniň hünär ga raş syz lygynyň ähli ke pil-
lik lerin den peýdalanmalydyrlar, hususan-da aşakdakylar arkaly:

a) Bu maksatnamalaryň ýada guramalaryň gönükdirmek wezipesini esasy 
bölegi ýada doly derejede hünäriň agzalaryndan düzülen Ak law çy laryň 
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Bir le șik leri ne ýada garașsyz geňeșlere ynanylyp, onuň ka da laș dy ry jy na-
ma lary nyň, goý ber len býüjetiniň we ișgärleriň gözegçiligini ýerine ýe tir mek 
ar ka ly;

b) Adalatlygyň bähbidine gulluk etmekde ak law çynyň birinji derejeli borjy 
müş de ri si ne maslahat bermelidigini we özüniň hünär düşünjesine we pi-
ki ri ne laý yk lyk da onuň bähbidini goramalydygyny ykrar etmek arkaly.

Aklawçylaryň birleşmesi

 97. Her bir hukuk ulgamynda kanunyň esasynda ykrar edilen bir ýada köp ga raş-
syz  we özüini dolandyrýan ak law çylaryň birleşmeleri döredilip bilner. Onuň 
ge ňeşi ýada beýleki ýerine ýetiriji edarasy başga bir edaranyň ýada adamyň 
go şul maz lygyn dan ähli agzalary tarapyndan erkin saýlanmalydyr. Şu düz gün-
ler olaryň goşmaça başga ak law çylar we ýuristler hünär birleşmesini dö ret-
mek ýa da olara goşulmak hukugyny çäklendirmeýär.

 98. Duýgudaşlygy we ýuridiki hünäriň ga raş syz lygyny goldamak maksady bilen 
ak law çy degişli ak law çylar birleşmesinde agzalygyny öz borjy diýip ha sap la-
ma ly dyr.

Aklawcylaryň birleşmesiniň wezipeleri

 99. Ak law çy hünäriň ga raş syz lygyny üpjün etmekde Ak law çylar Birleşmesiniň 
wezipelerine aşakdakylar girýär:

a) Adyl ka zy ýetiň bähbitlerini ýüz görmän we adalatly öňe sürmek we gol da-
mak;

b) Hünäriň abraýyny, mertebesini, ahlak häsiýetlerini, doly hukuklylygyny, 
özüňi alyp baryş we düzgün-nyzam kadalaryny goldamak;

c) Jemgyýetde ak law çylaryň ornuny goramak we hünäriň ga raş syz lygyny go-
rap saklamak;

d) Kazyýet ulgamynyň ýokary mertebesini we ga raş syz lygyny goramak;

e) Jemgyýetçiligiň adyl ka zy ýet ulgamyna erkin we deň mümkinçiligini, șol 
san da hem, kanuny kömegiň we maslahatyň berilmegini goldamak;

f) Ykrar edilen ýerlikli tertiplere laýyklykda doly ygtyýarly, ga raş syz  we adyl 
ka zy ýet tarapyndan her kimiň işiniň adalatly we açyk derňew edil megi ne 
hu kugy ny goldamak;

g) Kanuny özgertmeleri öňe sürmek we goldamak, hereket edýän ka nun çy-
lygyň we kanunlaryň mazmuny, düşündirilişi we ulanylyşy boý un ça tek lip-
leri bermek we jemgyýetçilik pikir alyşmasyny goldamak;

h) Hukuk biliminiň ýokary standartlarynyň şu hünärde işlemek üçin hök many 
şerti di gi ni goldamak;

i) Zerur bo lan hünär ukuply we hoșniýet häziýetly ähli adamlaryň hiç hili 
kem si dil me siz, şu hünäri almaga erkin mümkinçiligini üpjün etmek, hem-
de şu hünärde işlemäge başlan şahsyýetlere kömek bermek;
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j) Şu hünäriň wekilleriniň maddy üpjünçiligini goldamak we degişli ha lat lar-
da olaryň maşgala agzalaryna kömek bermek;

k) Halkara ak law çylar birleşmesine goşulmak we onuň işine gatnaşmak.

 100. Eger ka zy ýet önümçiligine gatnaşýan şahsyýet ýerli ak law çy bilen bilelikde 
iş le mek üçin daşary ýurtdan ak law çyny çagymak islese, ak law çylaryň bir leş-
me si, mümkinçilige görä, daşary ýurtly aklawça ka zy ýetde çykyş etmek üçin 
ze rur bo lan hukugy almaga goldaw bermelidir.

 101. Ak law çylaryň ga raş syz lygyny saklamak boý un ça öz wezipelerini ýerine ýe tir-
mek maksady bilen öz agzalarynyň haýsynyň hem bolsa ýada şol kanun ul ga-
myn da işleýän islendik ak law çyny tussag etmek ýada tussaglykda sak la mak 
üçin sebäpler we kanuny esaslar ba ra da ak law çylar birleşmesi haýal et män 
mag lu mat almalydyrlar; şol bir maksatlar üçin ak law çylar birleşmesi aşak da-
ky lar ba ra da habar almalydyrlar:

a) ak law çynyň ýada onuň emlägine garşy islendik agtaryş barada;

b) oňa degişli bo lan islendik res mi na ma nyň alynmagy barada;

c) ak law çynyň ahlak häsiýetlerine täsir edýan ýada sübhe döredýän iş goz ga-
mak boý un ça islendik çözgüt barada.

Şeýle halatlarda, önümçiligiň gidişine gözegçilik etmek üçin we, hususan-da, hünär 
giz lin ligi niň we ga raş syz lygynyň goragyny üpjün etmek üçin ak law çylar bir leş me si-
ne onuň ýol baş çy sy ýada ygtyýarlygy berlen wekili bolup çykyş etmek hukugy be ril-
me li dir.

Düzgün-nyzam önümçiligi

 102. Ak law çylar Birleşmesi ak law çylaryň hünäriniň ahlaklyk kadalaryny kes git le-
ýär we kanuna laýyklykda olaryň ýerine ýetirilmegini üpjün edýär. Mun dan 
baş ga, şuňa meňzeş özüňi alyp baryş kadalary kanunda kesgitlenip bilner.

 103. Ak law çylar bileşmesiniň ýada kanun esasynda döredilen we düzüminiň esasy 
bölegi ak law çy lar dan ybarat bo lan, ga raş syz  edaranyň, düzgün boý un ça, öz 
baş lan gy jy boý un ça ýada ka zy ýet önümçiligiň tarapy bo lan şahsyýetiň, ýada 
jem gy ýet çi lik bäh bidi ni goraýan raýatyň islegi boý un ça, ak law çylara garşy 
düz gün-nyzam önüm çi ligi ni gozgamaga ilkinji ygtyýalygy bolmalydyr. Ka zy-
ýet ýada jem gy ýet çi lik guramasy işi ak law çylaryň birleşmesine, ýada ka nun 
ta rapyn dan göz öňün de tu tu lan gurama geçirip biler, şonuň esasynda hem 
olar düzgün-nyzam önümçiligini gozgap bilerler.

 104. Ilkinji tapgyrda düzgün-nyzam önümçiligi ak law çylar birleşmesi ta rapyn dan 
dö re di len düzgün-nyzam edara tarapyndan ýerine ýetirilmelidir.

 105. Düzgün-nyzam guramanyň çykaran çözgüdi şikaýat seredýän degișli gu ra ma-
sy tarapyndan täzeden seredilmegine tabyn bolmalydyr.

 106. Düzgün-nyzam önümçiligi şu jarnamada berkidilen ýörelgeleriň esasynda 
ada lat ly we ze rur tertibiň ähli talaplarynyň ýerine ýetirmek bilen geçirilmelidir.
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B. Ylalaşyk kadalary

Raýat we syýasy hukuklar boýunça halkara Pakty
(Baş Assambleýanyň 1966njy ýylyň 16njy dekabryndaky 2200A (XXI) belgili Ka
rar nama sy bilen kabul edildi we gol çekmek, tassyklamak we goşulmak üçin açyldy, 
1976njy ýylyň 23nji martynda güýje girdi

14-Madda

 1. Kazyýetleriň we tribunallaryň öňünde hemme adamlar deňdir. Her bir adamyň 
özüne bildirilýän islendik jenaýat günäkärlemä seredilende, ýada haý sy hem 
bol sa bir ra ýat önümçiliginde onuň hu kuk lary we borçlary kes git le nen de, ka-
nun esasyn da döredilen doly ygtyýarly, ga raş syz  we adyl ka zy ýet ta rapyn dan 
işi ne ada lat ly we açyk seredilmegine hukugy bardyr.
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Ähli migrant ișçileriň we olaryň mașgala agzalarynyň hukuklarynyň 
goralmagy baradaky halkara Konwensiýasy
(Baş Assambleýanyň 1990njy ýylyň 18 dekabryndaky 45/158 belgili Kararnamasy 
bilen kabul edildi, 2003nji ýylyň 1nji iýulynda güýje girdi

18-Madda

Migrant ișçileriň we olaryň maşgala agzalarynyň ka zy ýetlerde we tribunallarda de-
giş li ýurduň raýatlary bilen deňlik hukugy bardyr. Olara garșy islendik jenaýat gü nä-
kär le me si ýada ka zy ýet önümçiliginde olaryň hu kuk lary we borçlary kes git le nen de 
olaryň ka nun esasynda döredilen doly ygtyýarly, ga raş syz  we adyl ka zy ýet ta rapyn-
dan işi ne ada lat ly we açyk seredilmegine hu kuk lary bardyr.
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Çaganyň hukuklary boý un ça Konwensiýasy
(Baş Assambleýanyň 1989njy ýylyň 20nji noýabryndaky 44/25 belgili Kararnamasy 
bilen kabul edildi we gol çekmek, tassyklamak we goşulmak üçin açyldy, 1990njy 
ýylyň 2nji sentýabrynda güýje girdi) 

37-Madda

Gatnaşyjy döwletler aşakdakylary üpjün edýärler:

d) Her bir azatlykdan mahrum edilen çaga tiz wagtyň içinde ak law çylyk we beý-
le ki degişli kömegi almak hukugy, hem-de özüniň azatlykdan mahrum edil-
me gi niň kanunylygy ba ra da ka zy ýetiň, ýada beýleki doly ygtyýarly, ga raş syz  
we ada lat ly guramanyň öňünde närazylygyny bildirmäge, hem-de her bir șular 
ýaly ýag da ýa gijikdirilmän çözgüdiň çykarylmaklygyna hukugy bolmalydyr.
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Ähli adamlaryň zorluk bilen ýitirim edilmezden goramak ba ra da ky 
halkara Konwensiýa
(2006njy ýylyň 20nji dekabrynda kabul edildi)

11-Madda

[...]

 3. Her bir adam, onuň garșysyna zorluk bilen ýitirim edilmek ba ra da ky önüm çi-
ligiň goz ga lan halatynda, önümçiligiň ähli derejelerinde oňa adyl se re dil megi 
ke pil len di ril me li dir. Zorluk bilen ýitirim etmekde jenaýat edenligi üçin ka zy-
ýete çe kilen her bir adamyň işine kanun esasynda döredilen doly yg ty ýar ly, 
ga raş syz  we adyl ka zy ýet tarapyndan adalatly seredilmegine hukugy bardyr.



Kazylaryň, aklawçylaryň we prokurorlaryň garașsyzlygy we hasabatlylygy 111

C. Deklaratiw kadalar

Adam hukuklarynyň ählumymy Jarnamasy
(BMG Baş Assambleýasynyň 1948nji ýylyň 10njy dekabryndaky 217 А (III) belgili 
Ka rar na ma sy bilen kabul edildi)

10-Madda

Her bir adamyň öz hu kuk laryny we borçlaryny hem-de we özüne garșy jenaýat gü nä-
le mä ni kesgitlemek üçin, öz işine ga raş syz  we ýüz görmez ka zy ýetiň adyllyk bi len we 
jem gy ýet üçin açyk seretmekligine doly deňlik esasynda hukugy bar.
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Umumy ykrar edilen adam hukuklaryny we esasy azatlyklaryny 
goldamakda we goramakda aýratyn şahsyýetleriň, jemgyýet 
toparlaryň we guramalaryň hukuklary we borçnamalary baradaky 
Jarnama
(BMG Baş Assambleýasynyň 53/144 belgili Kararnamasy, 1999njy ýylyň 8nji martyn
da kabul edildi)

9-Madda

 2. [...] Hukuklary ýada azatlyklary bozulanlygy gümana edýän her bir adamyň 
özü niň ýada kanuny tarapyndan ygtyýarlyk berlen wekiliniň üsti bilen, și ka ýat 
et mä ge we șikaýatyna tiz wagtyň içinde jemgyýete açyk șekilde ga raș syz, ýüz 
gör mez we doly ygtyýarly ka zy ýet ýada beýleki, kanun tarapyndan bel le ni len 
gu ra ma tarapyndan seredilmek hukugy, hem-de kanuna laýyklykda şol gu ra-
ma dan ýagdaýy düzetmek boý un ça çäreleri göz öňünde tutýan çöz gü de, șol 
san da hem, şahsyýetiň hu kuk lary we azatlyklary bozulan ha latyn da de giş li 
öwezi ni dolma hukugy, şeýlede şol çözgüdiň ýada kararyň de lil siz sak la nyl-
man mejbury ýerine ýetirilmegine hukugy bardyr.
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D. Beýleki standartlar

Adam hukuklary boýunça Komissiýanyň 2004/33 belgili 
Kararnamasy
(2004nji ýylyň 19njy aprelinde ses berilme bilen kabul edildi)

Kazyýetiň, saýlanan ka zy ýet oturdaşlarynyň we ka zy ýet maslahatçylaryň ga raş-
syz lygy we adalatlygy we ak law çylaryň ga raş syz lygy

Adam hu kuk lary boý un ça Komissiýa:

 7. Kazylaryň we ak law çylaryň ga raş syz lygyna sarpa goýmaga we gol da ma ga we 
şol mak sat bi len öz hü när borç lary ny hiç hili zorluksyz we gor kuz ma syz ýeri ne 
ýe tir mä ge müm kin çi lik ber ýän ne ti je li kanunçylyk, hukuk goraýjy we beý le ki 
de giş li çä re leri görmäge ähli Hökümetleri çagyrýar.



Kazylaryň, aklawçylaryň we prokurorlaryň garașsyzlygy we hasabatlylygyBirinji amaly gollanma114

Adam hukuklary boýunça Komissiýanyň 2003/39 belgili 
Kararnamasy
(2003nji ýylyň 23nji aprelinde mejlisiň hasabatyna girýän ses berilmegiň esasynda, 
31 ses bilen, 1 garşy, 21 saklanan bolup kabul edildi)

Kazyýet ulgamynyň dogruçyllygy we para almazlygy

Adam hu kuk lary boý un ça Komissiýa:

 1. Her adamyň öz hu kuk laryny we borçlaryny kesgitlemek üçin we özüne bil di ri-
len jenaýat günälenmesini delilligini kesgitlemek üçin, doly deňlik esasynda, 
öz işine ga raş syz  we adyl ka zy ýet tarapyndan adalatly we açyk se re dil megi ne 
hu kugy nyň bardygyny tassyklaýar;

 2. Şeýle hem her adamyň kesgitlenen ýuridiki tertibi ulanýan adaty ka zy ýet ler de 
ýada tri bu nal lar da kanuny seredilmegine hukugy bardygyny, we adaty ka zy-
ýet leriň ýada ka zy ýet guramalarynyň ygtyýarlygyny çalyșmak mak sady bilen 
kes git le nen dogry ýurudiki tertipleri ulanmaýan tribunallaryň dö re dil me li däl-
digi ni tas syk la ýar;

 3. Kanun esasynda döredilen doly ygtyýarly, ga raş syz  we adyl ka zy ýet ta rapyn-
dan işine adalatly we açyk seredilmegine her bir adamyň hu kugy nyň bar dygy-
ny mündan beýläk tassyklaýar;

  [...]

 6. Jenaýatda aýyplanýan şahsyýetiň işine seredýän her ka zy ýetiň ga raş syz lyk 
we ýüz görmezlik ýörelgelerine esaslanmalydygyny nygtaýar.
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Halkara jenaýat kazyýetinde aklawçylaryň özlerini hünär taýdan 
alyp barmak baradaky Kodeksi
(2005nji ýylyň 2nji dekabrynda 3nji Umumy geňeşde konsensus esasynda kabul edildi)

1-Bölüm: Umumy düzgünler

[...]

6-Madda: Aklawçynyň garaşsyzlygy

 1. Ak law çy mynasyp, ga raş syz  we erkin hereket etmelidir.

 2. Ak law çy aşakdakylary etmeli däldir:

a) daşyndan täsir edilmegiň netijesinde onuň ga raş syz lygyna, dogruçyllygyna 
ýada erkinligine zyýanyň ýetirilmegine ýol bermegi; ýada

b) onuň ga raş syz lygyna zyýan ýetirilendigini esaslandyryp biljek hereket 
etmegi.

7-Madda: Aklawçynyň özüni hünär taýdan alyp barmagy

 1. Ak law çy palata, pro ku ror we prokuraturanyň agzalary, sekretatar we sek re ta-
ri atyň agzalary, müşderileri, garşy tarapyň ak law çysy, gü nä len ýän adam lar, 
je bir çekenler, şaýatlar we ka zy ýet önümçiligine gatnaşýan beý leki adam lar 
bi len gat naşy gyn da sarpa we sypaýylyk görkezmelidir.

 2. Kazyýet tarapyndan ulanylýan hukuk ugrunda ak law çy ýokary derejeli ba şar-
jaň lygy saklaýar. Ol şol başarjaňlygy saklamak üçin ze rur bo lan ähli ka zy ýet 
çä re leri ne gatnaşýar.

 3. Ak law çy hemişe Statuty, ka zy ýet önümçiliginiň tertip we subutnama düz gün-
ler ini, ka zy ýetiň reg la menti ni we önüm çi ligin de Ka zy ýet ta rapyn dan onuň 
özüni alyp baryşy boý un ça ulanyp bi lin jek ka ra lary, șol san da hem, hä zir ki 
Ko dek siň ýeri ne ýe ti ril megi niň üp jün edil megi ni, ýeri ne ýe tir ýär.

 4. Ak law çy häzirki Kodeksiň berjaý edilmegini üpjün etmek üçin öz kö mek çi leri-
niň we beýleki işgärleriň, șol sanda hem, sülçileriň, sekretarlaryň we derňew 
ge çi ri ji leriň işine gözegçilik edýär.

8-Madda: Hünär syrlylygyň we gizlinliligiň berjaý edilmegi

 1. Statuta, tertip we subutnama düzgünlerine, ka zy ýetiň reglamentine laý yk lyk-
da ak law çy maglumatyň gizlinligini goramak we hünär syrlylygyny üpjün et-
mek üçin ähli ätiýaçlyk çärelerini berjaý etmelidir.

 2. Häzirki maddanyň 1-nji bölüminde salgylanma berilen degişli düzgünler, Sta tutyň 
64-nji mad da sy nyň 6(с) bölümini, 64-nji maddasynyň 7-nji bölümini, 67-nji mad-
da sy nyň 1(b) bölümini, 68-nji we 72-nji maddalary, ka zy ýet önümçiliginiň ter tip 
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we su but na ma düz gün leri niň 72-nji, 73-nji we 81-nji düzgünlerini, ka zy ýet reg la-
menti niň 97-nji düz gün na ma sy ny öz içine alýar. Şeýle-de ak law çy şu Kodeksiň 
de giş li düz gün na ma lary ny we Kazyýetiň her bir buýrugyny ýerine ýetirýär.

 3. Şu maddanyň 1-nji we 2-nji bölümlerine laýyklykda goralýan maglumaty ak-
law çy özi bilen işleýan aklawça, kömekçilere we şol mag lu mata de giş li bo lan 
iş boý un ça işleýän beýleki işgärlere diňe şol iş bilen bagly we zi pe si ni ýeri ne 
ýe tir mek üp jün etmek üçin aýan edip biler.

 4. Şu maddanyň 3-nji bölümine laýyklykda, ak law çy şu maddanyň 1-nji we 2-nji 
bö lümi ne laý yk lyk da goralýan maglumaty diňe Statutyň, ka zy ýet önümçiliginiň 
ter tip we su but na ma düzgünleriniň, ka zy ýet reglamentiniň ýada häzirki Ko-
dek siň haý sy hem bolsa düz günin de göz öňünde tutulan halatlarda ýada 
Ka zy ýetiň buý rugy boý un ça aýan edip bil ýär. Hususan-da, ak law çy goralýan 
jebir çe ken leriň we şa ýat laryň şah sy ýet leri ni ýada olaryň şahsyýetini we ýer-
şeş ýän ýeri ni aýan edip bil jek her bir gizlin mag lu maty, eger oňa Kazyýet ta-
rapyn dan şeýle et mek buý ruk ber len bol ma sa, aýan etmeli däldir.

9-Madda: Aklawçy bilen müşderiniň arasyndaky gatnaşyklar

 1. Ak law çynyň özüni alyp baryşy islendik başga adama, hususan-da onuň müş-
de ri si ne, haýsy mil lete degişlidiginiň, teniniň reňkiniň, etniki ýada mil li gelip 
çy kyşy nyň, mil leti niň, raýatlylygynyň, jynsynyň, syýasy ynamy nyň, maý yp-
lygy nyň, maş gala ýada beýleki şahsy ýada ykdysady ýag daý y nyň esasyn da 
kem si di i ji häsiýetde hereket etmeli däldir.

 2. Müşderii bilen öz gatnaşyklarynda ak law çy, hususan-da ak law çy gy nama nyň 
ýada fiziki, psihologiki ýada jynsy sütemiň pidalarynyň, ýada çagalaryň, garry 
adam laryň ýada maýyplaryň bähbitlerini goraýan halatlarda, onuň şahsy ýag-
daý lary ny we belli ze rurlyklaryny göz öňünde tutmalydyr.

 3. Haçan-da öz psihiki doly ukupsyzlygy ýada islendik beýleki sebäplere görä 
müş deri niň öz bäh bidi ni goramak boý un ça çözgüt kabul etmek ukyby çäk-
len di ri len ha lat lar da, ak law çy bu ba ra da Sekretary we de giş li gul lu gy ha bar ly 
edýär. Mün dan baş ga, Statuta we ka zy ýet önüm çi ligi niň ter tip we su but na ma 
düz gün leri ne laýyklykda, ak law çy müşderiniň bäh bit leri niň ýer lik li ýu ri diki 
go ral magy ny üpjün etmek üçin ze rur çäreleri görmelidir.

 4. Ak law çy hiç hili gelşiksiz özüňi alyp barmaga, mysal üçin öz müş de ri sin den 
jynsy gat na şygy talap etmek ýaly, mejbur etme, gorkuzma ýada beýleki hy-
ýa nat at ma lary müşderi bilen öz gatnaşyklaryna täsir etmekde ulanmak ýaly, 
ýol ber me li däldir.

10-Madda. Mahabat

Ak law çy mahabat bildirişlerini edip biler, eger şol maglumat:

(a) dogry; we

(b) gizlinlik we aýratyn hukuklar boý un ça ak law çynyň borçlaryny göz öňünde tut-
ýan bolsa.
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2-Bölüm: Aklawçy tarapyndan wekilçilik etme

[...]

12-Madda: Wekilçilik etmäge päsgelçilikler

 1. Ak law çy aşakdaky halatlarda müşderisine wekilçilik edip bilmeýär:

a) eger ak law çynyň alyp barýan işi onuň ýada ýoldaşynyň başga bir müş deri-
niň işine wekilçilik edýän ýada eden işi bilen bir bolsa ýada onuň bilen 
düýp li bagly bolsa, hem-de şu müşderiniň bähbitleri öňki müş deri niň bäh-
bit leri bilen gabat gelmeýän bolsa, özem eger şu wagtky we öňki müş deri 
mas la hat laşy gyň esasynda ylalaşanlaryndan beýleki halatlarda; ýada

b) haçanda Kazyýetde çykyş etmäge ymtylýan ak law çy şol işe degişli giz lin 
maglumat bilen bagly bo landa ýada Kazyýetiň işgäri hökmünde şol mag-
lu mat bilen ta nyş dyry lan halatynda. Emma ak law çynyň isleg bil dir megiň 
esasyn da, Ka zy ýetiň karary bilen, hem-de adalatyň bähbidine de lil li ha-
sap la nan ha latyn da, şeýle päsgelçilik aýyrylyp bilner. Șonda-da ak law çy 
Ka zy ýetiň iş gäri hökmünde öňki iş ýeri bilen bagly giz lin lik leriň be ýan edil-
mez ligi ne borçludyr.

 2. Şu maddanyň 1(a) bölümi ýagdaýynda, haçanda maslahat geçirmegiň esasyn da 
ylalaşyk gazanylandan soň, şu ýagdaý ýada önümçilik bilen iş sa lyş ýan Ka zy ýet 
Gul lugy ny bähbitleriň çaknyşmagy we gazanylan ylalaşyk ba ra da ha bar ly edýär. 
Şeýle habar berme şu Kodeksiň 8-nji maddasyna we ka zy ýet önüm çi ligi niň tertip 
we subutnama düzgünleriniň 73-nji düz güni niň 1-nji bö lüm çe si ne laý yk lyk da 
ak law çynyň gizlinlik boý un ça borçnamasyna laýyk ge ler ýaly edip be ril meli dir.

 3. Eger ișe ak law çyny ýada onuň ýoldaşyny şaýat hökmünde çagyrylmak müm-
kin çi ligi bar bolsa, diňe așakda bellenilen halatlarda ak law çy ka zy ýet önüm-
çi ligi ne gatnaşýan däldir, ýagny:

а) Şaýat görkezmeleri çözülmedik soraglara degişli däl bolsa; ýada

b) Şaýat görkezmeleri şol iş boý un ça berilýän ýuridiki hyzmatlaryň hä si ýeti ne 
we gym mat ly gyna degişli däl bolsa.

 4. Şu madda häzirki Kodeksiň 16-njy maddasyna zeper ýetirmeýär.

13-Madda: Aklawçynyň wekilçilik etmek ylalaşykdan ýüz öwürmegi

 1. Ak law çynyň sebäbini görkezmezden ylalaşykdan ýüz öwürmäge hukugy 
bardyr.

 2. Ak law çy ylalaşykdan ýüz öwürmäge borçludyr, eger:

a) şu Kodeksiň 16-njy maddasyna laýyklykda bähbitleriň çaknyşygy bar bolsa;

b) ak law çynyň şol sorag bilen yhlas bilen meşgullanmaga ýagdaýy ýok bolsa; 
ýada

c) ak law çy özünde ze rur bo lan bilim we tejribe ýoklugyny hasaplasa.
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14-Madda: Wekilçilik etmek ylalaşygy ak ýürekden ýerine ýetirmek

 1. Ak law çy bilen müşderiniň gatnaşygy açyk maglumat alyş-çalyş we ynam bilen 
hä si ýet len ýär we ak law çyny müşderi bilen akýürekli işlemäge borçly edýär. 
Öz borjuny ýerine ýetirende ak law çy öz müşderisi bilen hemişe adalatly, dog-
ru çyl we açyk hereket etmelidir.

 2. Müşderisiniň bähbitlerine wekilçilik edende ak law çy:

a) eger Statuta, ka zy ýet önümçiliginiň we şu Kodeksiň düzgünlerine laý yk-
lyk da ak law çynyň borçlaryna garşy bolmasa, müşderiniň onuň we kil çi ligi 
boý un ça çözgütlerine esaslanmalydyr; we

b) müşderisine özüniň wekilçiliginiň maksatlaryny haýsy serişdeleriň kö megi 
bilen amala aşyryp bolýandygy ba ra da maslahat bermelidir.

15-Madda: Aklawçy bilen müşderiniň arasyndaky aragatnaşyk

 1. Ak law çy müşderisine onuň wekilçiligi boý un ça oňa düşünjeli çözgütleri ka bul 
et mek üçin ze rur bo lan ähli düşündirmeleri bermelidir.

 2. Haçanda ak law çy wekilçilikden boşanda ýada ony bes edende, ol we kil çi lik 
möh le tin den soň hereket edýän borçnamalaryna zeper ýe tir mez den, şol we-
kil çi lik esasynda işiň materiallary boý un ça alan ähli mag lu mat lary ny gys ga 
wagtyň içinde öňki müşderisine ýada özüni çalyşan aklawça ge çir meli dir.

 3. Müşderisi bilen aragatnaşykda bo landa ak law çy şol aragatnaşygyň giz lin ligi-
ni üpjün etmelidir.

16-Madda: Bähbitleriň çaknyşygy

 1. Ak law çy islendik bähbitleriň çaknyşygynyň öňüni almagy üpjün etmek üçin 
ähli ätiýaçlyk çärelerini görmelidir. Ak law çy, şol bir wagtyň özünde Statutyň, 
ka zy ýet önümçiliginiň tertip we subutnama düzgünleriniň we şu Kodeksiň 
düzgünnamalaryny doly berjaý etmek bilen, öz şahsy ak law çy bähbidinden 
ýada başga bir adamyň, guramanyň ýada döwletiň bähbidinden müşderisiniň 
bähbidini ileri tutmalydyr.

 2. Ak law çyny jebir çekenleriň ýada jebir çekenleriň belli bir toparynyň umumy 
ýu ri diki wekili hökmünde hakyna tutulan ýada bellenen ha latyn da, we kil çi-
ligiň hä si ýeti we şol toparyň çäklerinde mümkin bo lan bäh bit leriň çak nyşy gy 
ba ra da ol ilki baş dan öz müşderilerini habarly etmelidir. Ak law çy öz müş de ri-
leri niň üýt geşik emma ylalaşylýan nukdaýnazarlarynyň adalatly we kil çi ligi ni 
üp jün et mek üçin ähli ätiýaçlyk çäreleri görmelidir.

 3. Bähbitleriň çaknyşygy ýüze çykan halatynda, ak law çy galtaşmagy mümkin 
bol jak laryň hemmesini bu ba ra da haýal etmän habarly etmelidir we:

a) Gullugyň deslapky ylalaşygy bilen bir ýada birnäçe müşderä we kil çi ligi ni 
bes etmelidir; ýada
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b) galtaşmagy mümkin bo lan müşderileriniň ählisinden wekilçiligini do wam 
etmek boý un ça hat üsti bilen doly we düşünjeli razyçylygyny soramalydyr.

17-Madda: Wekilçilik etmek ylalaşygyň hereket edýän möhleti

 1. Ak law çy:

a) ka zy ýet tarapyndan seredilýän iş, șol sanda hem, ähli şikaýat etmeler, 
doly çözülýänçä;

b) şu Kodeksiň 16-njy ýada 18-nji maddasyna laýyklykda ak law çy ylalaşykdan 
çyk ýan ça; ýada

c) Kazyýet tarapyndan bellenen ak law çy yzyna çagyrylýança müşderisine 
mas la hat berýär we onuň adyndan wekilçilik etmelidir.

 2. Şu Kodekse laýyklykda saklanyp galýan jogapkärçilikleri hasaba al maz dan, 
ak law çy nyň müşderiniň öňündäki jogapkärçiligi wekilçilik möhleti gu tar ýan-
ça do wam etmelidir.

18-Madda: Wekilçilik etmegiň bes edilmegi

 1. Palatanyň deslapky razyçylygy bilen Kazyýetiň reglamenti boý un ça ak law çy 
așakdaky halatlarynda ylalaşykdan çykyp biler, ýagny:

а) müşderiniň ýerine ýetirilmesini talap edýän meselesi ak law çynyň pi ki ri çe 
yn sap syz bolsa; ýada

b) müşderi ak law çynyň hyzmatlary bilen bagly ak law çynyň öňünde borç lary-
ny berjaý etmese, we eger şol borçlar ýerine ýetirilmese ak law çynyň öz işi-
ni bes etjekdigi ba ra da delillendirilen duýduryş alan bolsa.

 2. Ak law çy ylalaşykdan çykan halatynda, ol şu Kodeksiň 8-nji maddasynyň, şeý-
le- de gizlinlige degișli ka zy ýet önümçiliginiň tertibi we subutnama ba ra da ky 
Sta tutyň düzgünlerine tabyn galmalydyr.

 3. Ak law çy müşderi tarapyndan öz jogapkärçiliginden boşadylan ha latyn da, Ka-
zy ýetiň Reglamentiniň düzgünlerine laýyklykda ak law çy öz jo gap kär çi ligin-
den boşadylyp bilner.

 4. Eger ak law çynyň fiziki ýada ruhy ýagdaýy onuň müşderisine wekilçilik et mek 
ukuby ny düýpli çäklendirýän halatynda, ak law çy Gulluk tarapyndan onuň is-
legi boý un ça ýada müşderiniň ýada Sekretaryň islegi boý un ça yzyna ça gy-
rylyp bilner.

 5. 15-nji maddanyň 2-nji bölümine laýyklykda ähli jogapkärçiligini berjaý etmekden 
da şary ak law çy iş boý un ça ähli res mi na ma lar toplumyny, șol sanda hem, işe 
de giş li ähli materiallary we res mi na ma lary, özüni çalyşan aklawça ge çir meli dir.

19-Madda: Resminamalaryň saklanmagy

Wekilçilik etmegi tamamllanandan soň ak law çy 5 ýylyň dowamynda we kil çi lik yla-
laşy gy ýerine ýetirmek bilen bagly taýýarlanan res mi na ma lary we işçi ýaz gy lary 
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sak la ma ly dyr. Eger onuň garșy bolmaga esaslaryň bolmazlygynda, ak law çy öňki 
müş de ri si ne ișe de giș li res mi na ma  lary bilen tanyş bolmaga rugsat bermelidir. Şol 
möhl et ta mam la nan dan soň ak law çy öňki müşderisinden, onuň mi ras dü şer lerin den 
ýada Sek re tar dan giz lin ligi berjaý etmek bilen şol res mi na ma lary ýok eymek boý un ça 
gör kez me so ra ma ly dyr.

20-Madda: Aklawçynyň galam haky

Wekilçilik ylalaşygyna gol çekilmezden öň ak law çy soraýan galam hakynyň nyrhy 
barada, onuň hasaplanylşy, çykdajylary hasaplamagyň esaslary, hem-de ha sap laşyk 
usul lary ba ra da müşderisini hat üsti bilen habarly etmelidir.

21-Madda: Gadagan etmeler

 1. 22-nji maddanyň düzgünlerine garamazdan, eger müşderi oňa maslahat ge-
çi ri len den soň hat üsti bilen razyçylyk bermese we bu hereketler ak law çynyň 
ga raş syz lygy ny we onuň müşderi bilen aragatnaşygyna täsir etmeýän bolsa 
ak law çy öz müş de ri sin den başga çeşmeden nagt ýada haryt görnüşinde 
galam haky almaly däldir.

 2. Ak law çy galam hakyny hiç mahal alyp barýan işiniň netijesi bilen şert len dir-
meli däldir.

 3. Ak law çy müşderisiniň serişdelerini öz şahsy ýada iş bilen üpjün edýän 
adamyň ýada ak law çynyň ýoldaşynyň serişdeleri bilen garyşdyrmaly däldir. 
Ak law çy müş de ri niň adyna gelen pul möçberinden saklap galmaly däldir.

 4. Ak law çy öz müşderisinden pul ýada hususy serişdeleri karzyna almaly däldir.

22-Madda: Hukuk kömegini berenligi üçin aklawçynyň sylaglanmagy

 1. Ak law çynyň müşderisine berlen hukuk kömegi üçin galam hakyny diňe Ka zy-
ýetiň Sekretariaty töleýär. Ak law çy başga islendik çeşmeden pul ýada haryt 
gör nüşin de peşgeş almaly däldir.

 2. Ak law çy müşderisine wekilçilik edeni üçin alan galam hakynyň baryny ýada 
onuň bir bölegini ýada başga hususy serişdeleri ýada nagt puly şol müş deri-
niň adyna, onuň garyndaşlarynyň, tanyşlarynyň ýada müşderiniň olara de giş li 
bäh bidi bar bo lan islendik üçünji tarapyň ýada guramanyň adyna ge çir me li 
we kar zy na bermeli däldir.

 3. Hukuk kömegini bermek boý un ça bellenmegi kabul edende ak law çy şu mad-
da laýyklykda borçnamalary berjaý etmäge ylalașyga gol çekmelidir. Gol çe ki-
len ylalașyk Kazyýetiň Sekretariatyna ugradylmalydyr.

 4. Haçanda ak law çyny şu madda laýyklykda borçnamalaryny bozmaga soralan, 
höwes döredilen ýada ündelen halatynda, ak law çy şol hereketleriň gadagan 
edilýändigi ba ra da müşderisini habarly etmelidir.

 5. Şu madda laýyklykda ak law çy tarapyndan șertnamanyň bozulmagy özüňi 
ýer lik siz alyp barmagy aňladýar we şu Kodekse laýyklykda düz gün-ny zam 
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jo gap kär çi ligi ne çekilmegine eltýär. Ak law çynyň Kazyýetde iş le mä ge he mi şe-
lik ga da gan edil megi ne we bu maglumaty degişli milli gurama ge çir mek bi len 
ak law çy laryň sa na wyn dan çykarylmagyna eltip biler.

3-Bölüm: Kazyýet we beýleki taraplar bilen aragatnaşyk

23-Madda: Palatalar we Kazylar bilen aragatnaşyk

Diňe belli bir işi alyp barýan kazy ýada Palata, aýratyn ýagdaýlarda aklawça degişli 
hereket etmäge rugsat bermeseler, ak law çy aşakdakylary etmeli däldir:

a) ka zy ýet önümçiliginiň gidişinde degișli aragatnaşykdan başga ha lat lar da, 
anyk işiň esasy boý un ça kazy ýada Palata bilen aragatnaşyga girmek; ýada

b) diňe Sekretariatyň üsti bilen bolmasa, subutnamalary, ýazgylary ýada res-
mi na ma  lary kaza ýada Palata geçirmek.

24-Madda: Kazyýetiň öňündäki borç

 1. Ak law çy öz hereketleri ýada öz kömekçileriniň we ișgärleriniň he re ket leri niň 
alnyp barylýan ka zy ýet önümçiligine hem-de ka zy ýetiň abraýyna zyýan ýe tir-
mez ligi üçin ähli ze rur bo lan ätiýaçlyk çäreleri görmelidiir.

 2. Ak law çy müşderisiniň işini alyp barmagy we onuň adyndan wekilçilik ed ýän-
digi üçin şahsy jogapkärçilik çekýär we eden beýannamalarynyň we beren so-
rag lary nyň mazmuny we maksatlary boý un ça şahsy çözgüdi kabul et meli dir.

 3. Ak law çy ka zy ýeti aldamaly ýada ony bilgeşleýin ýalňyşdyrmaly däldir. Ol özi 
ýada onuň kömekçileri ýada işgärleri tarapyndan ýalňyş edilen beý ýan na-
ma lary, haçanda şol edilen beýýannamalaryň ýalňyşdygy aýan bo landa, tiz 
wagtyň dowamynda düzetmek üçin ze rur bo lan ähli çäreleri görmelidir.

 4. Ak law çy ka zy ýet önümçiliginiň bir ýada köp gatnașyjylaryna zyýan ýe tir mek 
ýeke-täk mak sady bilen hiç bir beýannama ýada res mi na ma  tab șyr ma ly 
däl dir.

 5. Ak law çy öz müşderisine ýerliksiz çykdajylaryň bolmazlygy üçin we iş önüm çi-
ligiň saklanmazlygy üçin tiz wagtyň içinde wekilçilik etmelidir.

25-Madda: Subutnamalar

 1. Ak law çy Kazyýete görkezilýän ýazgy, dil üsti ýada beýleki görnüşde bar bo lan 
su but na ma laryň bütewiligini hemişe saklamalydyr. Ol özüne belli bo lan nä-
dog ry subutnamalary bermeli däldir.

 2. Eger ak law çy subutnamalary toplamak bilen, olaryň ýok edilip ýada galp ýa-
sa layp bilinjekdigine ynansa, onda ol ka zy ýet önümçiligi we subut etme düz-
gün leri niň 116-njy düzgünine laýyklykda subutnamalary toplamak boý un ça 
karar çy kar mak islegi bilen Palata ýüz tutmalydyr.
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26-Madda: Wekilçilik edilmeýan adamlar bilen aragatnaşyk

 1. Haçan-da wekilçiligiň şertleri muny talap edýän bolsa, ak law çy müş de ri si niň 
bäh bidi üçin wekilçilik edilmeýän adama ýüz tutup ýada onuň bilen du şu şyp 
biler.

 2. Ak law çynyň wekilçilik edilmeýän adamlar bilen aragatnaşyk eden ha la tyn-
da, ol:

a) olaryň ak law çynyň kömegine hukugy, we, eger bu mümkin bolsa, olaryň 
ak law çy lyk kömegine hu kuk lary ba ra da habarly etmelidir; we

b) ak law çy nyň bähbitleri we aragatnaşygyň maksatlary barada, şol bir wagtyň 
özünde ak law çynyň müşderisinden alan maglumatlaryň giz lin ligi ni boz-
man, olary habarly etmelidir.

 3. Eger wekilçilik edilmeýän adam bilen aragatnaşygyň ýada duşuşygyň do wa-
myn da mümkin bo lan bähbitleriň çaknyşygy aklawça aýan bolsa, ol şu mad-
da nyň 1-nji bölümini düzýän düzgünlere garamazdan, şol adam bilen ara gat-
naşyk dan ýada duşuşykdan șol wagt saklanmalydyr.

27-Madda: Beýleki aklawçylar bilen aragatnaşyk

 1. Beýleki ak law çylar we olaryň müşderileri bilen aragatnaşykda ak law çy özüni 
ada lat ly, dogruçyl we edepli alyp barmalydyr.

 2. Kazyýete degișli ýada degişli bolmadyk jedelde umumy bähbitli müș deri lere 
we kil çi lik ed ýän ak law çylaryň arasyndaky edilen we müșderiler ta rapyn dan 
mag lu mat alyș maga razyçylyk berlen ähli aragatanașyklar ak law çylar ta-
rapyn dan gizlin we aýratyn hukukly hasaplanylmalydyr.

 3. Eger ak law çylaryň arasyndaky belli hat alyşma gizlin bolar diýip ynanmasa, ol 
şeýle hat alyşmanyň gizlin däldigini başdan anyk aýdýar.

28-Madda: Aklawçy tarapyndan wekilçilik edilen adamlar bilen aragatnaşyk

Ak law çy beýleki ak law çyniň müşderisine gönüden-göni, diňe şol ak law çynyň üsti 
bilen ýada razyçylygynda bolmasa, ýüz tutmaly däldir.

29-Madda: Şaýatlar we zyýan çekenler bilen aragatnaşyk

 1. Ak law çy şaýatlary ýada zyýan çekenleri gorkuzmasyz, zorluk etmesiz ýada 
kem sit me siz, şeýlede ka zy ýet geňeşiniň otagynda ýada onuň daşynda olara 
esas syz ýada çendenaşa zor salmadan saklanmalydyr.

 2. Ak law çy gynamanyň ýada jynsy, fiziki ýada psihologiki sütemiň pi da lary na, 
çagalara, garry adamlara we maýyplara aýratyn üns berýär.
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4-Bölüm: Düzgün-nyzam tertibi

30-Madda: Beýleki düzgün-nyzam tertipleri bilen bähbitleriň çaknyşygy

Şu Kodeksiň 38-nji maddasynyň düzgünlerini göz öňünde tutmak bilen şu bölüm 
şu Kodekse laýyklykda ak law çynyň garşysyna ulanyp boljak başga islendik düzgün-
nyzam guramanyň düzgün-nyzam ygtyýarlyklaryna zyýan ýetirmeli däldir.

31-Madda: Bikanun özüňi alyp barma

Ak law çynyň özüňi alyp barşy așäkdaky halatlarda bikanun hasaplanýandyr, ýagny, 
eger ol:

а) şu Kodeksiň, Statutyň, ka zy ýet önümçiligi we subut etme düz gün leri niň 
is len dik düzgünnamalaryny we öňa ahlak we hünär borçnamalaryny ýük-
le ýän ka zy ýet we ka zy ýet sekretariatynyň hereket edýän reglamentini boz-
ýan ýada bozmaga çalyşýan bolsa;

b) Başga biriniň şu maddanyň (а) bölüminde agzalan bikanun özüni alyp 
bar magy na ýardam berýän ýada iterýän bolsa, ýada ony başga biriniň üsti 
bilen etse; ýada

c) şu bölümiň düzgünnamalaryna laýyklykda çykarylan düzgün-nyzam çöz-
güt lerini berjaý etmeýän bolsa.

32-Madda: Kömekçileriň ýada beýleki işgärleriň özüni alyp barşy üçin jogapkärçilik

 1. Ak law çy öz kömekçileriniň ýada işgärleriniň şu Kodeksiň 31-nji maddasynda 
göz öňün de tutulan bikanun özüni alyp baryşlaryna jogapkärçilik çekmelidir, 
eger ol:

a) şeýle hereket etmäge görkezme beren ýada ony goldaýan bolsa; ýada

b) şeýle bozulmalaryň ediljekdigini bilýän, ýada ol ba ra da onda degişli mag-
lu mat bar bolsa we ýagdaýy düzetmek üçin hiç hili çäre görmeýän bolsa.

 2. Ak law çy şu Kodeksde göz öňünde tutulan standartlar boý un ça öz kö mek çi-
leri ne ýada işgärlerine görkezme bermelidir.

33-Madda: Ygtyýarlandyrylan wekil

 1. Şu bölüme laýyklykda bikanun hereket boý un ça şikaýatlara seretmäge jo gap 
ber ýän ygtyýarlandyrylan wekil Prezidium tarapyndan dört ýyllyk möh let bi len 
bel lenil me li dir. Ygtyýarlandyrylan wekil hünär ahlagy we ýuridiki me se le leri 
boý un ça meşhur başarjaňlygy bar bo lan adamlaryň arasyndan saý lan ma ly dyr.

 2. Ygtyýarlandyrylan wekiliň täzeden saýlanmaga hukugy ýokdur. Der ňe wi ge-
çir ýäm ýgtyýarlandyrylan wekil, onuň ygtyýarlygynyň möhleri ta mam la nan da, 
alyp bar ýan ișini gutarýança dowam etmelidir.
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34-Madda: Bikanun özüňi alyp barma üçin şikaýat etme

 1. 32-nji we 33-nji maddalarda agzalan akawçynyň bikanun özüni alyp barmagy 
boý un ça şikaýatlar așakda bellenen taraplardan Sekretariata berilip bilner, 
ýagny:

a) șol iş boý un ça önümçiligi alyp barýan Palata tarapyndan;

b) prokuror tarapyndan; ýada

c) çak edilýän bikanun hereket sebäpli hu kuk laryna we bähbitlerine zyýan 
ýeten her bir adam ýada adamlaryň topary tarapyndan.

 2. Şikaýat hat üsti bilen ýada, eger şikaýat bilen ýüz tutýan adamyň oňa ýag daýy 
bol ma sa, dilden Sekretariata edilmelidir. Şikaýatda ýüz tutýan adam we gar-
şy sy na şikaýat edilýän ak law çy ba ra da maglumat berilmelidir we çak edil ýän 
bi ka nun hereketi doly suratlandyrmalydyr.

 3. Sekretar şikaýaty derňewi alyp barýan Ygtyýarlandyrylan wekile geçirmelidir.

 4. Sekretar öz başlangyjy bilen şu Kodeksiň 31-nji we 32-nji maddalarynda ag-
za lan bi ka nun hereketler boý un ça şikaýat bilen Ygtyýarlandyrylan wekile ýüz 
tut ma ga mümkinçiligi bolmalydyr.

 5. Sekretar ähli şikaýatlaryň gizlinlik häsiýetini berjaý etmelidir.

35-Madda: Şikaýatyň möhleti

Ak law çynyň bikanun özüni alyp barşyna şikaýat etmek hukugy wekilçilik etmek boý-
un ça ylalaşyk togtadylandan soň bäş ýylyň dowamynda hereket edýär.

36-Madda: Düzgün-nyzam geňeşiniň düzümi we işiniň dolandyrylyşy

 1. Düzgün-nyzam geňeşiniň düzümi 3 agzadan durýar, olaryň ikisi hemişelik 
agza, biri bolsa şol ýagdaý üçin ýörite agza bolmalydyr.

 2. Düzgün-nyzam geňeşiniň agzalary öz wezipelerini şu Kodekse laýyklykda ga-
raş syz  we adalatly ýerine ýetirmelidir.

 3. Sekretariat şu maddanyň 4-nji bölüminde göz öňünde tutulan saýlawlary ge-
çir mek boý un ça ak law çylar we, ýagdaýa görä, milli guramalar bilen mas la hat-
laşyk da degişli çäreleri görmelidir.

 4. Iki hemişelik agza, şeýle-de şu maddanyň 10-njy bölümine laýyklykda beý-
leki agzanyň ornuna goýulypp bilinjek bir agzanyň orunbasary, Ka zy ýet ta-
rapyn dan seredilýän işler bilen meşgullanmaga hukugy bar ähli ak law çy lar 
ta rapyn dan 4 ýyl möhleti bilen saýlanýar. Olar hünär ahlaklylygy we ýu ri diki 
so rag lar boý un ça meşhur başarjaňlygy bar bo lan adamlaryň arasyndan saý-
la nyl maly dyr.

 5. Ýörite agza doly ygtyýarly milli gurama tarapyndan garşysyna düz gün- ny zam 
önüm çi ligi gozgalan ak law çynyň işini düzetmek we gözegçilik etmek üçin bel-
le nen adam bolýar.
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 6. Hemişelik agzalaryň täzeden saýlanmagyna hukugy bolmaly däldir.

 7. Şu maddanyň 4-nji bölümine garamazdan, ilkinji saýlawlaryň do wa myn da he-
mi şe lik agzalaryň biri bije atmak arkaly özüne tabşyrylan wezipeleri ýeri ne 
ýe tir mek üçin alty ýyllyk saýlanylmalydyr.

 8. Her saýlawdan soň we täzeden saýlanan Düzgün-nyzam geňeșiň ilkinji ýyg-
nagy geçirilýänçä hemişelik agzalar we agzalaryň orunbasarlary he mi şe lik 
ag za laryň birini başlyk hökmünde saýlamalydyrlar.

 9. Düzgün-nyzam geňeşiň ähli agzalarynyň deň hu kuk lary we ses sany bol ma ly dyr. 
Düzgün-nyzam geňeşi sesleriň köplügi esasynda çözgüt ka bul et meli dir. Şu 
mad da nyň 10-njy bölümine laýyklykda haýsy hem bolsa bir iş bi len meş gul lan-
ýan agzanyň orunbasarynyň hemişelik agzalary hem-de şol bir iş bi len meş gul-
lan ýan ýörite agzalary bilen meňzeșlikde deň hu kugy we ses sa ny bol ma ly dyr.

 10. Eger hemişelik agzalaryň biri şol işi alyp baryp ýada Düzgün-nyzam ge ňeșiň 
we zi pe leri ni ýerine ýetirip bilmese, onda başlyk ýada degişli he mi şe lik ag za 
baş lyk bo lan halatlarda beýleki hemişelik agza Düzgün-nyzam geňeșiň dü-
zümin de özüniň agzanyň orunbasary bilen çalyşylmagyny soramalydyr.

 11. Ygtyýarnama möhletleri tamamlanan hemişelik agzalar ýada agzanyň orun-
ba sary özleriniň seredýän işlerini olar, șol sanda hem, ähli şikaýatlar, doly 
çö zül ýän çä alyp barmagyny dowam etmelidir.

 12. Sekretar Düzgün-nyzam geňeșine sekretariat hyzmatlaryny bermek üçin sek re ta-
ri atyň işgärini bellemelidir. Bellenenden soň sekretariatyň degişli iş gä ri sek re ta-
ri at dan ga raş syz  hereket edýär we şu Kodeksiň 44-nji mad da sy nyň 12-nji bö lümi-
ne laý yk lyk da Düzgün-nyzam geňeșine diňe sek re ta ri at hyz mat lary ny ber me li dir.

37-Madda: Deslapky tertipler

 1. Eger edilen şikaýat şu Kodeksiň 34-nji maddasynyň talaplaryna gabat gel ýän 
bol sa, onda Ygtyýarlandyrylan wekil ony düzgün-nyzam önümçiligi de giș li ak-
law ça geçirmelidir, we ak law çy şikaýat geçirilen senesinden baş lap 60 günüň 
do wa myn da jogap bermelidir.

 2. Alnan jogap çaklanylýan bikanun hereketiň milli guramada düzgün-ny zam 
önümçiligine degişli bo landygy ýada häzirki wagtda bolýandygyny gör ke zil-
me li dir. Eger jogap bu ýagdaýy tassyklaýan bolsa, onuň düzüminde aşak da-
ky lar bolmaly:

a) çak edilýän bikanun hereket boý un ça çözgüt kabul edýän milli edaranyň 
ady; we

b) düzgün-nyzam önümçiligini ýerine ýetirmegine esas bo lan berlen my sal-
laryň beýan edilmegi bilen milli guramanyň güwä geçýän maglumaty.

38-Madda: Düzgün-nyzam çäreleriniň üstüniň ýetirilmegi

 1. Şu Kodeksde göz öňünde tutulan düzgün-nyzam önümçiligi Düzgün-nyzam 
geňeși tarapyndan alnyp barylmalydyr.
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 2. Düzgün-nyzam geňeşiniň ýörite agzasy önümçilik bilen bagly ara gat naşy gyň 
ähli taraplary we maslahatlaşyklary geçirmek boý un ça degişli milli gurama 
bilen aragatnaşygy sakllaýan adam hökmünde çykyş etmelidir.

 3. Garşysyna düzgün-nyzam önümçiligi gozgalan ak law çy şol işi alyp barýan gu-
ra ma Düzgün-nyzam geňeșine çaklanylýan bikanun hereket bilen bag ly düz-
gün- ny zam önümçiliginiň gidişi we onuň ahyrky çözgüdi ba ra da habar ber-
megi ni soramaly we şeýle meseleler boý un ça aragatnaşygyň gol da nyl ma gy na 
ýardam bermek üçin ähli ze rur çäreleri görmeli.

 4. Çaklanylýan bikanun hereket düzgün-nyzam önümçiligi üçin esas bo lan 
ha lat lar da, we ol degişli milli gurama tarapyndan başlanan bolsa, düzgün-
nyzam önümçiligi Düzgün-nyzam geňeșiniň çäklerinde ilkinji önüm çi lik boý-
un ça ahyrky çözgüt kabul edilýänçä, aşakdakylardan başga ha lat lar da, soňa 
go ýul ma ly dyr:

a) milli gurama delillendirilen wagtyň dowamynda şu maddanyň 2-nji bö-
lümi ne laý yk lyk da maslahatlaşyklar boý un ça habarlara we soraglara 
jogap ber me ýär; ýada

b) Düzgün-nyzam geňeşi alnan maglumatlar kanagatlanarly diýip ha sap la-
ma ýar; we

c) Düzgün-nyzam geňeşi alnan maglumatyň çäklerinde milli gurama düzgün-
nyzam önümçiligini tamamlamaga ukuply däl ýada islegi ýok diýip ha sap-
la ýar.

 5. Milli gurama tarapyndan çözgüdi alan badyna, Düzgün-nyzam geňeși:

a) kabul edilen çözgüdiň şu Kodekse laýyklykda bikanun hereket boý un ça 
şi ka ýatyň ýerlikli çözülmegini üpjün etmeýän halatlardan başga ýag daý-
lar da önüm çi ligiň ýatyrylmagyny yglan edýär; ýada

b) milli gurama çözgüdi Düzgün-nyzam geňeșinde seredilmäge goýulan bi ka-
nun hereketi doly öz içine almaýandygyny ýada diňe bölekleýin al ýan dygy-
ny, we şol sebäpli önümçiligiň dowam etdirilmelidigini yglan edýär.

 6. 3-nji bölümde we (b) bölümçede göz öňünde tutulan halatlarda, Düzgün-
nyzam geňeși şol önümçilik ba ra da giňişleýin maglumat, șol sanda hem, 
gör kezip bo lun jak islendik ýazgylary we subutnamalary, bermegini haýyşt 
edip gar şy sy na düzgün-nyzam önümçiligi gozgalan aklawça ýüz tutup 
biler.

 7. Düzgün-nyzam geňeşiniň şu maddanyň esasynda kabul eden çözgüdi düz-
gün- ny zam şikaýat geňeşinde şikaýat edilip bilner.

39-Madda: Düzgün-nyzam önümçiligi

 1. Derňew ișini geçirýän Ygtyýarlanan wekil, eger ol öz ygtyýarynda bo lan mag-
lu mat laryň esasynda bu düzgün-nyzam günälemäniň hakykatda we ka nun 
boý un ça delilsiz diýip yglan eden halatynda, derňewi dowam etmän și ka ýaty 
tog ta dyp biler. Ol șikaýat eden adamy degișlilikde habarly etmelidir.
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 2. Eger Ygtyýarlandyrylan wekiliň pikiri başgaça bolsa, onda ol ak law çynyň bi ka-
nun hereketi ba ra da arza boý un ça haýal etmän derňew geçirmelidir we Düz-
gün-ny zam geňeșine hasabat bermek ba ra da ýada önümçiligiň ýa ty ryl magy 
ba ra da çözgüt kabul etmelidir.

 3. Derňewi alyp barýan Ygtyýarlandyrylan wekil şu işe degişli we su but na ma äh-
mi ýeti bo lan hat üsti bilen, dilden ýada islendik başga görnüşde berlen ähli 
su but na ma lary göz öňünde tutmalydyr. Ol şu düzgün-nyzam önümçiligi ba ra-
da ähli mag lu mat laryň gizlinligini saklamalydyr.

 4. Eger maksada laýyk hasaplasa, Ygtyýarlandyrylan wekil meseläniň pa ra hat-
çy lyk ly çözüş usulyny tapmaga çalyşyp biler. Ygtyýarlandyrylan wekil me se lä-
ni pa ra hat çy lyk ly çözmäge gönükdirilen ähli aladalaryň netijesi ba ra da Düz-
gün- ny zam geňeșine hasabat berýär. Ol bulary göz öňünde tu tup bi ler. Şu 
Ko deks boý un ça hiç hili parahatçylykly çözüş Düz gün- ny zam ge ňeși niň hu-
kugy na we ygtyýarlylygyna zyýan ýetirmeli däldir.

 5. Ygtyýarlandyrylan wekiliň hasabaty Düzgün-nyzam geňeșiniň garamagyna 
be ril me li dir.

 6. Düzgün-nyzam geňeşinde seredilme açyk bolýar. Şol bir wagtyň özünde, 
Düz gün- ny zam geňeşi tutuş işe ýada onuň belli bir bölegine se re dil megi, 
hu susan-da Ygtyýalandyrylan wekiliň hasabatynda bar bo lan mag lu matyň 
giz lin ligi ni we zyýan çekenleriň we şaýatlaryň goragyny ke pil len dir mek üçin, 
ýa pyk geňeşde geçirmek ba ra da çözgüt kabul edip biler.

 7. Ygtyrlandyrylan wekil we garşysyna düzgün-nyzam önümçiligi gozgalan ak-
law çy çakylyk almalydyrlar we görkezme bermelidirler. Düz gün- ny zam ge ňeşi 
ha ky katy anyklamak üçin ähmiýetli hasaplanýan islendik başga adam lary ça-
gy ryp we olaryň görkezmesini diňläp biler.

 8. Aýratyn halatlarda, haçanda çaklanylýan bikanun herekediň adyl ka zy ýetiň 
bäh bit leri ne agyr zyýan ýetirýän ähmiýeti bar bo landa, Yg ty ýar lan dy ry lan we-
kil gys sag ly Pa la ta arza bilen ýüz tutýar. Ol ýerde garşysyna düz gün- ny zam 
önüm çi ligi goz ga lan ak law çy Palatanyň şeýle ak law çyny ze rurlyga görä işin-
den wagt laý yn boşadylmagyny yglan etmegi boý un ça çykyş edýär.

40-Madda: Garşysyna düzgün-nyzam önümçiligi gozgalan aklawçynyň hukuklary

 1. Garşysyna düzgün-nyzam önümçiligi gozgalan ak law çynyň başga ak law çy-
dan kömek almaga hukugy bardyr.

 2. Ak law çynyň Düzgün-nyzam geňeşinde dymmaklyga hukugy bardyr. Düz-
gün- ny zam geňeşi şeýle dymmaklykdan özüne berilen ähli mag lu mat laryň 
esasyn da, öz pikiriçe, ýerlikli we delillendirilen hasaplaýan islendik ne ti jä ni 
çy ka ryp bi ler.

 3. Ak law çynyň Ygtyrlandyrylan wekil tarapyndan toplanan maglumatlaryň we 
şaýat gör kez me leri niň, şeýlede Ygtyrlandyrylan wekiliň hasabatynyň, doly 
açyl magy na hu kugy bolmalydyr.
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 4. Aklawça özüni goramaga taýýarlanmak üçin ze rur bo lan wagt berilmelidir.

 5. Ak law çynyň Düzgün-nyzam geňeşi tarapyndan görkezme bermäge ça gy ry lan 
adamy ny hususy özüniň ýada öz ak law çysynyň üstünden sorag etmäge hu-
kugy bol ma ly dyr.

41-Madda: Düzgün-nyzam geňeşiniň çözgütleri

 1. Özüne berlen subutnamalaryň esasynda önümçiligi tamamlamak bilen Düz-
gün- ny zam geňeşi haýsy hem bolsa bir bikanun hereketiň ýokdugy ýada gar-
şy sy na düzgün-nyzam önümçiligi gozgalan ak law çynyň çaklanýan bi ka nun 
he re keti edendigi kararyna gelip biler.

 2. Kabul edilen çözgüt açyk yglan edilmelidir. Ol esaslandyrylan bol ma ly dyr we 
ýaz gy görnüşinde çap edilmelidir.

 3. Düzgün-nyzam önümçiligi gozgalan ak law çy we Sekretar çykarlan çözgüt ba-
ra da habarly edilmelidir.

 4. Eger çözgüt gutarnykly bolsa, ol ka zy ýetiň resmi žurnalynda çap edilmelidir 
we milli gurama gönükdirilmelidir.

42-Madda: Temmi beriş çäreleri

 1. Bikanun hereket etmek barlygy anyklanan halatynda, Düzgün-nyzam geňeşi 
aşakdaky temmi beriş çäreleri ulanyp biler:

a) duýduryş;

b) ak law çynyň şahsy işinde beligiň salynmagy bilen jemgyýetçilik ýaz gar ma-
sy;

c) 30.000 ýewro çenli möçberde jerime tölegi;

d) iki ýyla çenli möhletde Kazyýetde iş alyp barmak hukugynyň wagtlaýyn 
tog ta dyl magy;

e) ak law çylaryň sanawyndan çykarmak bilen Kazyýetde iş alyp barmagyny 
ga da gan etmek.

 2. Duýduryş Düzgün-nyzam geňeşiniň maslahatlaryny öz içine alyp biler.

 3. Düzgün-nyzam önümçiligi bilen bagly çykdajylary ba ra da ky sorag Düzgün-
nyzam geňeşiniň garamagynda çözülýär.

43-Madda: Şikaýatlar

 1. Garşysyna temmi çäresi ulanylan ak law çynyň we derňewi alyp barýan Yg ty-
ýar lan dy ry lan wekiliň hakyky we ýuridiki esaslarda Düzgün-nyzam geňeşiniň 
çöz güdi ne şikaýat etmäge hukugy bardyr.

 2. Çözgüt kabul edilen seneden 30 günüň dowamynda Düzgün-nyzam ge ňeşi niň 
sek re ta ri aty şikaýat edilme ba ra da habarly edimelidir.
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 3. Düzgün-nyzam geňeşiniň sekretariaty şikaýat etme boý un ça ha bar na ma ny Düz-
gün- ny zam şikaýat geňeşine geçirmelidir.

 4. Düzgün-nyzam şikaýat geňeşi Düzgün-nyzam geňeşiniň ýerine ýetirýän önüm-
çi ligi ne laýyklykda şol şikaýat boý un ça çözgüt kabul etmelidir.

44-Madda: Düzgün-nyzam şikaýat geňeşiniň düzümi we dolandyrylyşy

 1. Düzgün-nyzam şikaýat geňeşi Düzgün-nyzam geňeşiniň çözgütlerine şi ka ýat-
lar boý un ça çözgütleri kabul etmelidir.

 2. Düzgün-nyzam şikaýat geňeşiniň agzalary şu Kodekse laýyklykda öz we zi pe-
leri ni ga raş syz  we adalatly ýerine ýetirmelidir.

 3. Ak law çy bilen we, ze rur halatynda, milli gurama bilen maslahatlaşykda, şu 
mad da nyň 5-nji bölüminde göz öňünde tutulan saýlawlaryň geçirilmegi üçin 
Sek re ta ri at ýerlikli çäreleri görmelidir.

 4. Düzgün-nyzam şikaýat geňeşiniň düzümi bäş adamdan ybarat durýar:

a) Aşakdakylary içine alman, Kazyýetiň Reglamentiniň düzgünlerine laý yk lyk-
da aýratynlyk hukugy bo lan Kazyýetiň üç kazysy:

 • düzgün-nyzam önümçiligine sebäp bo lan şikaýat boý un ça işi alyp bar-
ýan kazylar; ýada

 • ygtyýarlandyrylan wekili tarapyndan bellenilen Prezidiumyň islendik 
ag za sy ýada öňki agzasy.

b) Șu maddanyň 5-nji bölümine laýyklykda saýlanan iki adam.

 5. Şu maddanyň 4(b) bölüminde agzalan Düzgün-nyzam şikaýat geňeşiniň iki 
agzasy, şeýlede şu maddanyň 6-njy bölümine laýyklykda ornuna goýlup bi-
lin ýän ag za nyň orunbasary Kazyýet tarapyndan seredilýän işler bilen meş-
gul lan ma ga hu kugy bo lan ähli ak law çylar tarapyndan dört ýyllyk möhlete 
saý lan ýar lar. Olar hü när ahlaklylygy we ýuridiki soraglar boý un ça meşhur ba-
şar nygy bar adam laryň arasyndan saýlanylmalydyr.

 6. Eger saýlanan agzalaryň biri şu işi alyp baryp bilmese ýada Düzgün-nyzam 
şi ka ýat geňeşiniň agzasynyň wezipesini ýerine ýetirip bilmese, onda başlyk 
ag za nyň orunbasarynyň Düzgün-nyzam şikaýat geňeşinde onuň ornyny ça lyş-
magy ny soramalydyr.

 7. Düzgün-nyzam şikaýat geňeşiniň agzalarynyň wezipeleri Düzgün-nyzam ge-
ňeşi niň agzalarynyň wezipeleri bilen utgaşylmaly däldir.

 8. Saýlanan agzalaryň täzeden saýlanmaga hukugy bolmalydyr.

 9. Şu maddanyň 4(а) bölüminde agzalan üç kazynyň arasynda aýratynlygy bar 
bo lan kazy Düzgün-nyzam şikaýat geňeşiniň Başlygy bolmalydyr.

 10. Düzgün-nyzam şikaýat geňeşiniň ähli agzalarynyň deň hu kuk lary we ses leri 
bol ma ly dyr. Düzgün-nyzam şikaýat geňeşi sesleriň köplügi esasyn da çöz güt 
çy kar ma ly dyr. Şu maddanyň 6-njy bölümine laýyklykda haýsy hem bol sa bir 
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iş boý un ça çykyş edýän agzanyň orunbasarynyň şol iş boýynça çykyş ed ýän 
beý leki agzalary ýaly deň hukugy we sesi bolmalydyr.

 11. Ygtyýarnama möhletleri tamamlanan agzalar öňki sereden işlerini, şol işler 
gutarnykly çözülýänçä alyp barmaklygy dowam etmelidir.

 12. Şu Kodeksiň 36-njy maddasynyň 12-nji bölümine laýyklykda Düzgün-nyzam 
ge ňeşi ne sek re ta ri at hyzmatlaryny bermek boý un ça Sekretar ta rapyn dan bel-
le nen Sek re ta ri atyň işgäri Düzgün-nyzam şikaýat geňeşine hem sek re ta ri at 
hyz mat lary ny ber me li dir. Bellenilenden soň Sekretariatyň degişli iş gä ri Sek-
re ta ri at dan ga raş syz  hereket etmelidir .

[...]
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Adyl ka zy ýeti harby tribunallar tarapyndan dolandyrmagyň 
ýörelgeleriniň Taslamasy
(55nji sessiýada adam hu kuk laryny goldamak we goramak boý un ça kömekçi Ko mis
si ýa tarapyndan kabul edildi, 2005nji ýyl)

Ýörelge № 1: Konstitusiýanyň ýada kanunyň esasynda harby tribunallaryň 
döredilmegi

Ygtyýarlyklary bölmek ýörelgäni berjaý etmek bilen harby tribunallar diňe Kon s ti tu-
si ýa nyň ýada kanunyň esasynda döredilip bilner. Olar umumy ka zy ýet ulgamynyň 
aý ryl maz bir bölegi bolmalydyrlar.

Ýörelge № 2: Halkara hukukçylyk kadalarynyň berjaý edilmegi

Harby tribunallar islendik ýagdaýlarda adalatly ka zy ýet derňewlerini, șol sanda hem, 
halk ara ynsanperwer hukugynyň kadalaryny kepillendirmek hökmünde halkara jem-
gy ýet çi ligi tarapyndan ykrar edilen düzgünleri we kadalary ulanmalydyrlar.
[...]

Ýörelge № 4: Raýatlaryň işine seretmek boý un ça harby kazyýetleriň ygtyýarlygy

Umuman harby ka zy ýetleriň raýatlar boý un ça işlere seretmäge ygtyýarlary bolmaly 
däl dir. Islendik görnüşde jenaýat bozulmalarynda aýyplanýan raýatlaryň işlerine raý-
at ka zy ýet leriň seretmegini islendik halatlarda Döwlet üpjün etmelidir.
[...]

Ýörelge № 7: Harby kazyýetleriň wezipe ygtyýarlyklary

Harby ka zy ýetleriň wezipeleri harby adamlar tarapyndan edilen diňe harby häsiýetli 
je na ýat lar bilen çäklenmelidir. Harby ka zy ýetler harby işgärlere deňleşdirilen adam-
laryň işlerine diňe olaryň harby statusy bilen bagly jenaýatlary üçin seredip biler.

Ýörelge № 8: Adam hukuklaryny gödek bozmakda günälenýän adamlaryň işlerine 
seredilme

Kazyýetsiz jeza berme, zorlukly ýitirim edilme we sütem berme ýaly adam hu kuk lary-
ny gödek bozulmagy, şeýle-de ka zy ýet yzarlamasynyň ýerine ýetirilmegi we gör ke-
zi len jenaýatlarda günälenýänleriň işine seredilmek islendik ýagdaýlarda ilki bilen 
har by ka zy ýetleriň dälde, adaty ka zy ýetleriň garamagyna geçirilmelidir.
[...]

Ýörelge № 11: “Habeas сorpus” kepilligi

Islendik ýagdaýlarda azatlykdan mahrum edilen islendik adamyň ka zy ýet tertibiniň 
goz gal magy na, mysal üçin “Habeas сorpus” tertibi, ýagny degişli ka zy ýet onuň 
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tus sag lyk da saklanmagynyň kanunylygy ba ra da soraga haýal etmän sereder ýaly we 
eger tus sag lyk da saklamak bikanun bo landa onuň boşadylmagy ba ra da çözgüt ka-
bul eder ýaly, hukugy bardyr. “Habeas сorpus” ka zy ýet buýrugyny çykarmak ba ra da 
şi ka ýat edil megi ýada beýleki kanuny goragyň berilmegi şahsy hukuk hök mün de se-
re dil me li dir. Onuň islendik ýagdaýda üpjün edilmek kepilligi diňe adaty ka zy ýetleriň 
ga ra ma gyn da bolmaludur. Islendik ýagdaýda tussag edileniň saklanyp bi lin jek is-
len dik ýerine kazynyň barmak mümkinçiligi bolmalydyr.

Ýörelge № 12: Doly ygtyýarly, garaşsyz  we adalatly kazyýete hukuk

Harby ka zy ýetleriň gurnalyşy we işi her adamyň ka zy ýet önümçiliginiň is len dik döw-
rün de doly yg ty ýar ly, ga raş syz  we adalatly ka zy ýete hukugyny doly de re je de, des-
lap ky der ňew den başlap ka zy ýet seredilmesine çenli, üpjün etmelidir. Har by ka-
zy ýet ler de ka zy laryň wezipesini ýerine ýetirmäge saýlanan adamlar ýo ka ry ah lak 
hä si ýet leri ni we başarnygy, şeýle-de ze rur bo lan hünär taý ýar lygy ny we bi li mi ni 
gör kez me li dir ler. Harby ka zy ýetleriň olaryň ga raş syz lygyny we ada lat ly lygy ny ke pil-
len dir ýän, hususan-da harby iýerarhiýa boý un ça, statusy bolmalydyr. Ano nim ýada 

“şah sy ýet siz” kazylaryň we pro ku rorlaryň gatnaşýan kadalaryny harby ka zy ýet leri hiç 
ha çan ulanmaly däldir.

[...]

Ýörelge № 16: Çözgütleri adaty kazyýetlere şikaýat etmek

Harby tribunallaryň bar bo lan ähli halatlarynda, olaryň ygtyýarlyklary birinji tap gy ryn-
da ka zy ýet hökmünde çözgüt çykarmak bilen çäklenmelidir. Şoňa görä, şikaýat etme 
se riş de leri, mysal üçin apelýasiýa, raýat ka zy ýetlerine tabşyrylmalydyr. Ka nuny lyk 
bilen bagly jedeller islendik ýagdaýda umumy tabynlykdaky ýokary ka zy ýet ta rapyn-
dan çözülmelidir.

Harby tribunallar bilen adaty ka zy ýetleriň arasyndaky ygtyýarlyklar we ka zy ýete de-
giş li lik boý un ça bähbitleriň çaknyşygy, umumy ka zy ýet ulgamynyň bölegi bo lan we 
dü zümin de ga raş syz , adalatly we başarnykly kazylar bar bo lan Ýokary Kazyýet ýada 
Kon s ti tu si on Kazyýet ýaly ýokarda duran ka zy ýet guramasy tarapyndan çö zül me li dir.

[...]
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2. Beýleki ählumumy standartlar

Kazylaryň özüni alyp barmak baradaky Bangalor Ýörelgeleri
(2001nji ýylda Kazyýetçiligiň dogruçyllygyny we para almazlygy berkitmek boý un
ça ka zy lar topary tarapyndan kabul edilen Kazylaryň özlerini alyp barmak ba ra da ky 
Ban ga lor taslamasy 2002nji ýylyň 25–26 noýabrynda Gaaga şäheriniň Pa ra hat çy lyk 
Köşgünde geçirilen ýokary ka zy ýetleriň ýolbașçylarynyň Tegelek stol ge ňeşin de tä ze
den seredilen görnüșinde)

Giriş

Adam hu kuk larynyň ählumumy Jarnamasynda onuň hu kuk laryny we borç na ma lary-
ny, şeýle-de jenaýat etmekde onuň günälik soragyny kesgitlemek bilen bagly işine 
ada lat lygyň we ýüz görmezligiň esasynda, açyk ka zy ýet şertlerinde ga raş syz  ka zy ýet 
ta rapyn dan seredilmegine her bir adama deň derejede hukuk be ril megi ni yk rar edil-
ýän digi ni nazara alyp,

Raýat we syýasy hukuklar boý un ça Halkara paktynyň ka zy ýet öňünde hemmeleriň 
deň ligiňi, şeýlede onuň hu kuk laryny we borçnamalaryny, şeýlede jenaýat et mek de 
onuň gü nä lik soragyny kesgitlemek bilen bagly işine adalatlygyň we ýüz gör mez ligiň 
esasyn da, açyk ka zy ýet mejlisinde kesgitlenen ka zy ýet tertibinde ga raş syz  ka zy ýet 
ta rapyn dan wagtynda seredilmegine her bir adamyň hukugynyň bardygyny ke pil len-
dir ýän digi nazar alyp,

Ýokarda agzalan esasy ýörelgeleriň we hu kuk laryň adam hu kuk lary boý un ça ýerli ka-
rar lar da, milli konstitusiýada, statut we umumy hukukda, ka zy ýet adatlarynda we 
däp-de sur laryn da hem ykrar edilýändigini ýada suratlandyrylýandygyny göz öňünde 
tutmak bilen,

Kazyýet guramalarynyň doly ygtyýarlygynyň, ga raş syz lygynyň we adalatlylygynyň 
adam hu kuk lary meselelerinde uly ähmiýetiniň bardygyny, sebäbi beýleki hu kuk-
laryň ýeri ne ýetirilişi adyl ka zy ýetiň delillendirilen șekilde alyp ba ryl magy na doly 
bag ly dygy ny göz öňünde tutup,

Kazyýet guramalarynyň doly ygtyýarlygynyň, ga raş syz lygynyň we ada lat ly lygy nyň ka-
zy ýet leriň kon s ti tu si on dolandyrmak düzgüni we düzgün-tertibi saklamak boý un ça 
öz we zi pe leri ni ýerine ýetirmegi üçin uly ähmiýeti bardygyny göz öňünde tutup,

Jemgyýetiň ka zy ýet ulgamyna, şeýlede ahlaklylyk, halallyk we para bermezlik me se-
le lerin de ka zy ýet ulgamynyň abraýyna ynamynyň häzirki zaman demokratik jem gy-
ýetin de birinji derejeli orny eýeleýändigini nazara alyp,

Kazylaryň, birlikde ýada toparlaýyn, jemgyýetiň olara eden ynamynyň derejesine 
dü şü nip öz wezipelerine sarpa goýup we abraý bilen seretmelidigini we ka zy ýet ul-
gamy na ynamyň saklanmagy we mundan beýläk hem ösmegi üçin ähli ta gal la lary 
et me li digi ni göz öňünde tutup,

Kazylaryň özüni alyp baryşynyň ýokary derejelerini öňe sürmek we goldamak her bir 
döw letiň ka zy ýet guramalarynyň aýrylmaz jogapkärçilidigini nazara alyp,
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Şeýle-de ka zy ýet guramalarynyň ga raş syz lygynyň esasy ýörelgeleriniň ka zy ýet gu ra-
ma lary nyň ga raş syz lygyny üpjün etmäge we goldamaga çagyrýandygyny we esasan 
hem döw let lere gönükdirilendigini göz öňünde tutup,

Aşakdaky ýörelgeler kazylaryň ahlaklyk hereketleriniň standartlaryny kesgitlemegi 
mak sat bilen dü zü len dir. Olar kazylara ugur görkezmek üçin ni ýet le nen dir we ka zy-
ýet çi lik üçin ka zy laryň özlerini alyp barmak meselelerini düzgüne salmak üçin esas 
hök mün de ni ýet le nen dir. Ondan başga-da, bu ýörelgeler ýerine ýe ti ri ji we ka nun çy-
kary jy hä ki mi ýet leriň agzalary, hem-de ak law çylar we umuman, jem gy ýet üçin ka zy-
ýet çi ligiň ișine has-da düșünmekleri we goldamaklary üçin dü zü len dir. Bu ýö rel ge ler 
ka zy laryň öz he re ket leri üçin degișli edaralaryň öňünde, ýagny ka zy ýetçilik stan dart-
lary ny ber jaý etmek üçin garașsyz we ýüz görmez, hem-de hereket edýän ka nun çy-
lygyň düz gün leri niň ähmiýetliligini peseltmek dälde, eýsem ýo kar lan dyr mak mak sa-
dy bi len dö re di len edaralaryň öňünde hasabat bermekligi talap edýändir.

Görkeziji 1: Garaşsyzlyk

Ýörelge:

Kazyýet guramalarynyň ga raş syz lygy düzgün-tertibi üpjün etmegiň başlangyjy we ka-
zy ýet de işiň adalatly çözülmeginiň esasy kepilligi bolup durýandyr. Şol sebäpli, ka zy 
ka zy ýet guramalarynyň ga raş syz lyk ýörelgesini onuň șahsy we guramaçylyk de re je-
sin de goramalydyr we durmuşa geçirmelidir.

Ulanylyşy

 1.1. Kazy öz ka zy ýet wezipesini islendik tarapdan edilýän we islendik maksady 
yzar la ýan göni ýada gytaklaýyn islendik daşarky täsire, höwes döretmä, zor 
sal ma, haý bat atma ýada işine gatyşma garamazdan, ga raş syz  bolup, diňe 
de lil lere baha bermegine esaslanyp, hukuga oýlanyşykly düşünmegine laý-
yk lyk da ýerine ýetirmelidir.

 1.2. Kazy umumy jemgyýet boý un ça we olar boý un ça çözgüt kabul etmeli ka zy ýet 
işiniň belli taraplary boý un ça ga raş syz  garaýyşy saklamalydyr.

 1.3. Kazy häkimiýetiň ýerine ýetiriş we kanun çykaryş pudaklary bilen we zi pe si ne 
ga bat gelmeýän aragatnaşyklara ýada täsirlere diňe bir ýol bermän, eýsem, 
ony keseki synçylara hem mese-mälim bolar ýaly etmelidir.

 1.4. Haçanda iş boý un ça çözgüt kazy tarapyndan özbaşdak kabul edilmeli ha lat-
larda, ol ka zy ýetiň düzümi boý un ça beýleki kärdeşleriniň pikirinden ga raş syz  
he re ket etmelidir.

 1.5. Kazyýetleriň operatiw we guramaçylyk ga raş syz lygyny goramak we art dyr mak 
mak sady bilen kazylaryň öz borçlaryny ýerine ýetirmek kepilligini kazy gorap 
sak la ma ly dyr we goldamalydyr.

 1.6. Kazy ka zy ýet guramalaryna jemgyýetçilik ynamyny berkitmek maksady bi-
len, munuň bolsa ka zy ýet guramalarynyň ga raş syz lygyny saklamakda bi rin ji 



Kazylaryň, aklawçylaryň we prokurorlaryň garașsyzlygy we hasabatlylygy 135

de re je li ähmiýeti bolmalydyr, kazylaryň özüni alyp barmagynyň ýokary stan-
dart lary ny görkezmelidir we goldamalydyr.

Görkeziji 2: Ýüz görmezlik

Ýörelge

Kazynyň ýüz görmezligi onuň öz borçlaryny dogry ýerine ýetirmeginiň hökmany şerti 
bolup durýar. Ol diňe bir çykarylan çözgüdiň mazmunynda dälde, eýsem, ony kabul 
etmegiň ähli önümçilik hereketlerinde ýüze çykýar.

Ulanylyşy

 2.1. Kazy hiç bir tarapy ileri tutman, ters pikirlere ýada ynamsyzlyga ýol bermän, 
öz borçlaryny ýerine ýetirmelidir.

 2.2. Kazynyň hereketi Kazyýetiň geňeşiniň dowamynda we ka zy ýetden da şar da 
jem gy ýetiň, kanunçylyk hünäriniň wekilleriniň we ka zy ýet önüm çi ligi niň ta-
rap lary nyň kazynyň we ka zy ýet guramalarynyň ýüz görmezligine ynamy ny 
sak la ma ga we ösdürmäge ýardam bermelidir.

 2.3. Kazy özüniň ka zy ýet mejlislerine gatnaşmak we ka zy ýet işleri boý un ça çöz güt 
çy kar mak hukugynyň aýyrylmagyna esas bolup biljek hereketleri et mek den 
müm kin boldugyça özüni çäklendirmelidir.

 2.4. Işe seredilmesden öň ýada ișiň oňa beriljekdigini öňünden çaklandyryp, kazy 
önüm çi ligiň nerijesine täsir edip biljek ýada hökümiň adyllygy ba ra da șüb he 
dö re dip bil jek hiç hili düșündirișleri bermeli däldir. Șunuň bilen bir lik de, ka zy 
her bir adamyň ișine seredilmeginiň adyllygyna täsir edip biljek dü șün di riș-
leri açyk bermekden sak lan ma ly dyr.

 2.5. Eger-de iş boý un ça adalatly çözgüdiň çykarylmagy onuň pikiriçe mümkin däl 
ha sap lan halatynda, ýada kazynyň ýüz görmezligine keseki synçyda şüb he 
dö räp biljek halatlarda, kazy işe seretmeklige gatnaşmakdan sak lan ýan dygy-
ny yg lan etmelidir. Aşakda şeýle ýagdaýlaryň mysallarynyň diňe käbirleri gör-
ke zi len dir, ýagny:

a) kazyda önümçilige degișli jedeliň belli bir tarapy ýada șahsyýet ba ra da su-
but ediji delilleri ba ra da bilimiň ters pikiriň we ynanmazlygyň bar lygy bol-
sa;

b) şol bir jedele öň seredilende kazy ak law çy hökmünde çykyş eden bol sa 
ýada wajyp şaýat hökmünde gatnaşan bolsa; ýada

c) kazy ýada onuň maşgalasynyň agzalary seredilýän işiň netijesine mad dy 
taýdan gyzyklanmasy bo landa.

Ișe seretmek üçin bașga tribunalyň düzülmegi mümkin bolmadyk halatynda, ýada 
işiň gyssagly bolmagy sebäpli onuň çözülmeginiň gijikdirilmegi agyr ka zy ýet ýal ňyş-
lygy na eltmegi mümkin bo lan halatlarynda, kazynyň șol ișe seretmekden aý ryl magy 
ta lap edil mez ligi müm kin dir.
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Görkeziji 3: Dogruçyllyk we para almazlyk

Ýörelge

Dogruçyllyk we para almazlyk kazynyň öz borçlaryny dogry ýerine ýetirmeginiň ze rur 
şerti bolup durýandyr.

Ulanylyşy

 3.1. Kazy öz hereketleriniň keseki synçynyň öňünde ýazgarma döretmezligi ke pil-
len dir me li dir.

 3.2. Kazynyň hereketleri we özüni alyp barșy jemgyýetiň ka zy ýetçiligiň dog ru çyl-
ly gy na we para almazlygyna bo lan ynamyny berkitmelidir. Adalatlylyk diňe 
ýeri ne ýetirilmeli dälde, eýsem onuň ýerine ýetirilmegi aýan bolmalydyr.

Görkeziji 4: Ahlak kadalaryň berjaý edilmegi

Ýörelge

Ahlak kadalaryň berjaý edilmegi, ahlak kadalary berjaý etmegiň görkezilmegi ka zy-
laryň işiniň aýrylmaz bir bölegidir.

Ulanylyşy

 4.1. Kazy öz wezipesi bilen bagly islendik hereketlerde edepsiz özüni alyp bar ma-
laryň bolmagyna ýol bermän ahlaklyk kadalaryny berjaý etmelidir.

 4.2. Jemgyýetçilik tarapyndan hemişelik üns berilmegi özi üçin käbir çäk len dir me-
leri ka bul etmäge kazyny borçly edýär; adaty raýat üçin bu çäk len dir me leriň 
agyr bo lup görünmegine garamazdan, kazy olary meýletin we höwes bi len ka-
bul et me li dir. Hususan-da, kazynyň özüni alyp baryşy onuň we zi pe si niň ýo ka-
ry derejesine gabat gelmelidir.

 4.3. Kazyýetde, ol ýerde şol kazy işlere seredýär, hemişelik tejribesi bo lan ak law-
çy lar bi len aragatnaşykda kazy esasly şübhe döredip biljek ýada ka zy nyň nä-
hi li hem bol sa ileri tutmagynyň ýada delilsiz garaýşynyň bardygyny gör ke zip 
bil jek ýag daý lar dan daşda durmalydyr.

 4.4. Eger maşgala agzalarynyň haýsy hem bolsa biri taraplaryň haýsy hem bol sa 
biri ne we kil hökmünde çykyş etse, ýada başga bir gör nüş de işe da hyl ly bol sa, 
ka zy işe se ret mä ge gatnaşmaly däldir.

 4.5. Kazy öz ýaşaýan ýerini müşderilerini kabul etmek ýada kärdeşleri bilen du-
şuş mak üçin beýleki ak law çylara bermeli däldir.

 4.6. Beýleki raýatlar ýaly kazynyň hem pikirini beýan etmäge, dine uýmaga, ýyg-
nak lara we birleşmelere gatnaşmaga hukuklydyr, emma şol hukuklar ýeri ne 



Kazylaryň, aklawçylaryň we prokurorlaryň garașsyzlygy we hasabatlylygy 137

ýe ti rilen de kazynyň wezipesiniň ýokary derejesini goramaklyk ba ra da ka zy 
he mi şe alada etmelidir we ka zy ýet guramalarynyň adalatlylygy we ga raş syz-
lygy bilen gabat gelmeýän hereketlere ýol bermeli däldir.

 4.7. Kazy öz gizlin häsiýetli şahsy we maliýe bähbitleri ba ra da habarly bol ma ly dyr 
we öz maş ga la agzalarynyň maliýe bähbitleri ba ra da habarly bolmak üçin de-
lil li ta gal la etmelidir.

 4.8. Kazy öz maşgalasynyň agzalaryna, sosial we beýleki gatnaşyklaryň onuň ka-
zy lyk we zi pe si ni ýerine ýetirmek bilen bagly hereketlerine, hem-de onuň 
ka zy ýet çöz güt leri ni kabul edișine täsir etmegine ýol bermeli däldir.

 4.9. Kazyýetiň abraýy kazy tarapdan onuň öz șahsy, ýada onuň mașgala ag za sy-
nyň ýada beýleki adamlaryň bähbitlerini üçin ulanylmaly däldir we kim-de 
bol sa biriniň kaza onuň ka zy ýet wezipesini ýerine ýetirmekde ýaramaz tä siri-
niň bardygy ba ra da beýleki adamlarda ynamyň döremegine ýol bermeli däl dir.

 4.10. Öz wezipesini ýerine ýetirmek wagtynda kaza aýan bo lan gizlin maglumat 
kazy tarapyndan onuň kazylyk borçlaryndan dașary belli bir maksat bilen ula-
nyl ma ly ýada aýan edilmeli däldir.

 4.11. Öz wezipelerini dogry ýerine ýetiren şertinde kazynyň aşakdakylara hukugy 
bar:

a) edebiýat, pedagogiki iş bilen meşgullanmaga, leksiýa okamaga, hukuk, 
kanun, adyl ka zy ýet dolandyrylyşy we şoňa meňzeş meseleler bilen bagly 
işlere gatnaşmaga;

b) köpçülik üçin niýetlenen işlere seredilmelerde resmi guramanyň öňün-
de hu kuk, kanun, adyl ka zy ýet dolandyrylyşy we şoňa meňzeş meseleler 
bilen çykyş etmäge;

c) eger şeýle agzalyk kazynyň ýüz görmezligine we syýasy bitaraplylyk ga raý-
yşy na garșy gelmeýän bolsa, resmi guramanyň ýada hökümet ko mi teti niň, 
ko mis si ýa nyň, ýada maslahat beriji guramanyň agzasy bolmaga; ýada

d) eger ol kazynyň wezipesiniň abraýyna zyýan ýetirmeýän bolsa, we haý sy 
hem bolsa bir derejede onuň öz kazy borçlaryny ýerine ýetirmäge päs gel çi-
lik bermeýän bolsa, başga iş bilen meşgullanmaga hukuklydyr.

 4.12. Kazy wezipesinde oturan wagty kazynyň ýuridiki tejribe bilen meş gul lan may 
däl dir haky ýokdur.

 4.13. Kazynyň kazylar birleşmesini döretmäge ýada oňa goşulmaga, kazylaryň bäh-
bit leri ni goraýan beýleki guramalara girmäge mümkinçiligi bolmalydyr.

 4.14. Kazynyň öz wezipelerine degișlilikde eden, ýada etjek bolýan, ýada ýeri ne 
ýe tir me dik iși üçin, kazy, ýada onuň mașgala agzalary hiç hili sow gat lary, 
wes ýet na ma lary, karz puly, ýada kömegi talap etmeli däldir we kabul et me li 
däl dir.

 4.15. Kazynyň öz wezipelerine degișlilikde eden, ýada etjek bolýan, ýada ýerine 
ýe tir me dik iși üçin, kazy ka zy ýet ișgärlerine, ýada kazynyň täsirinde bo lan, 
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onuň ga ra ma gyn daky ýada onuň gözegçiligindäki işleýän beýleki iş gär lere 
hiç hili sowgatlary, wesýetnamalary, karz puly, ýada kömegi talap et me li däl-
dir we kabul etmäge ýol bermeli däldir.

 4.16. Kanunda bo lan gadagan etmeleriň ýada köpçülikde paş etme bilen bagly beý-
leki çäk len dir me leriň bolmadyk halatynda, eger olar kazynyň we zi pe borç-
lary ny ýeri ne ýe tir megi ne hiç hili ýol bilen täsir etmäge ni ýet le nen we baş ga 
bet ne bis ni ýet üçin edilen bolmasa, kazynyň ýagdaýa degişli ýa dy gär lik sow-
gat lary, sylaglary we ýeňillikleri almaga hukugy bardyr.

Görkeziji 5: Deňlik

Ýörelge

Kazyýetiň öňünde ähli taraplaryň deň seredilmegi üpjün etmeklik ka zy ýet ișiniň 
dogry berjaý edilmeginiň esasydyr.

Ulanylyşy

 5.1. Kazy jemgyýetiň dürliligine we köp çeşmelerden gelip çykýan ta pa wut ly lygy-
na, șol sanda hem, şahsyýetiň haýsy millete degişlidigi, teniniň reňki, jynsy, 
dini, so si al gelip çykyşy, synpy, işe ukupsyzlygy, maşgala ýagdaýy, jynsy lyk 
ta rapy, so si al we ykdysady ýagdaýy we şuňa meňzeş sebäplere görä (“işe de-
giş li däl esaslar”) düşünmelidir we göz öňünde tutmalydyr.

 5.2. Öz ka zy ýet wezipesini ýerine ýetirende kazy söz bilen ýada hereket bilen işe 
degişli däl se bäp lere esaslanyp islendik adama ýada adamlar to pary na bo lan 
ýüz gö rü ji ligi ýada ters pikir etmekligi görkezmeli däldir.

 5.3. Kazy, işe degişli däl esaslaryň netijesinde tapawut etmän ähli taraplaryň, hu-
susan-da ka zy ýet işiniň taraplarynyň, şaýatlaryň, ak law çylaryň, ka zy ýet iş-
gär leri niň we ka zy ýet düzümi boý un ça kärdeşleriniň bähbitlerini ýer lik li göz 
öňün de tutup, ka zy ýet wezipelerini ýerine ýetirmelidir.

 5.4. Kazy ka zy ýet işgärleriniň ýada kazynyň täsirinde bo lan, onuň ga ra ma gyn daky 
ýada onuň gö zeg çi ligin däki beýleki adamlaryň ka zy ýet tarapyndan se re dil ýän 
iş boý un ça gör ke zi len adamlaryň garşysyna, işe degişli däl islendik esas lar da, 
dif fe ren sir le nen çemeleşme ulanmagyna bilkastlaýyn ýol bermeli däl dir.

 5.5. Kazy, ka zy ýet derňewi üçin kanuny ähmiýeti bar bo lan we kanuny taýdan 
esasl an dy ry lyp bolýan halatlardan başga ýagdaýlarda, ka zy ýet der ňewi ne gat-
naş ýan ak law çylardan söz ýada hereket bilen işe degişli däl se bäp lere esas la-
nyp ýüzgörüjilik ýada ters pikir etmeklikden saklanmagy talap et me li dir.

Görkeziji 6: Başarjaňlyk we yhlaslylyk

Ýörelge

Başarjaňlyk we yhlaslylyk kazynyň öz borçlaryny kanagatlanarly ýerine ýe tir me gi niň 
ze rur şertleri bolup durýandyr.
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Ulanylyşy

 6.1. Kazynyň ka zy ýet wezipeleri ähli beýleki işlerinden ileri tutulmalydyr.

 6.2. Kazy öz hünärmen ișlerini ka zy ýet wezipelerini ýerine ýetirmegi üçin et meli dir. 
Muňa diňe ka zy ýet derňewlerinde ka zy ýet we wezipe borçlarynyň ýerine ýe ti-
ril megi we çözgüt çykarylmagy däl-de, ka zy ýet wezipesine ýada ka zy ýet işine 
de giş li beýleki meseleler hem girýändir.

 6.3. Kazy öz bilimini saklamak we giňeltmek üçin, öz borçlaryny ka na gat la nar ly 
ýeri ne ýetirmek üçin ze rur bo lan amaly tejribeleri we şahsy hä si ýet leri kä mil-
leş dir mek üçin, hem-de bu maksatlar üçin ka zy ýet gözegçiligi şert lerin de ka-
zy lar üçin hödürlenmeli okuw taýýarlygy we beýleki müm kin çi lik leri ulan mak 
ar ka ly, düşünjeli çäreleri görmelidir.

 6.4. Halkara hukugynda degişli üýtgeşmeler, șol sanda hem, adam hu kuk lary boý-
un ça hereket edýän kadalary kesgitleýän halkara kon wen si ýa lary we beý le ki 
res mi na ma  lary, ba ra da kazy habarly bolmalydyr.

 6.5. Kazy özüniň ähli borçlaryny, șol sanda hem, yza goýulan çözgütleriň çy ka ryl-
magy ny, düşünjeli, adalatly we ýeterlik çaltlykda ýerine ýetirmelidir.

 6.6. Ähli ka zy ýet derňewleriniň dowamynda kazy tertip-düzgüni we edepligi sak-
la ma ly dyr we ka zy ýet mejlisiniň taraplaryna, oturdaşlara, şa ýat lara, ak law-
çy lara we öz res mi wezipesinde iş salyşýan beýleki adamlara gar şy özü ni 
sa byr ly, my na syp we sypaly alyp barmalydyr. Edil şonuň ýaly edep ligi ka zy 
ta rap laryň ka nuny wekillerinden, ka zy ýet işgärlerinden we ka zy nyň tä sirin de, 
ga ra ma gyn da ýada gözegçiliginde bo lan beýleki adamlardan ta lap et me li dir.

 6.7. Kazy ka zy ýet wezipeleriniň yhlasly ýerine ýetirilmegi bilen gabat gelmeýän 
işler bilen meşgul bolmaly däldir.

Güýje girmegi

Kazyýet wezipesiniň aýratynlyklaryna esaslanyp, eger şeýle mehanizmler ka nun çy lyk 
çäk lerin de entäk ýok bolsa, görkezilen ýörelgeleri güýje girizmek ýollaryny dö ret mek 
üçin mil li ka zy ýet guramalary netijeli çäreleri görmelidirler.
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Kazylaryň ählumumy Hartiýasy
(1999njy ýylyň 17nji noýabrynda Kazylaryň halkara Birleşmesi tarapyndan kabul 
edildi)

Giriş

Şu Hartiýany düzmek boý un ça işe dünýäniň ähli künjeginden kazylar gat naş dy lar. 
Şu Har ti ýa — olaryň işiniň netijesidir; ol Kazylaryň Halkara birleşmesiniň ag za lary ta-
rapyn dan umumy minimal kadalar hökmünde kabul edilendir.

Hartiýanyň ýazgysy Kazylaryň Halkara birleşmesiniň merkezi ge ňeşi niň 1999-njy 
ýylyň 17-nji noýabrynda Taýbeýde (Taýwanda) geçirilen mejlisine gat naşan we kil ler 
ta rapyn dan biragyzdan kabul edildi.

1-Madda. Garaşsyzlyk

Kazylar öz işlerinde her adamyň adalatly ka zy ýet seredilmesine hukugyny üp jün et-
me li dir ler. Onuň raýat hu kuk laryny we borçlaryny kesgitlemekde ýada oňa bil di ri len 
je na ýat gün äle me si ne seredilende, her bir adamyň adalatly we ga raş syz  ka zy ýet ta-
rapyn dan işi ne kanunda kesgitlenen laýyk möhletiň dowamynda ada lat ly we açyk 
se re dil megi ne hu kugy ny kazylar goldamalydyrlar.

Kanuna laýyklykda adyl ka zy ýetiň ýüz görülmesiz ýerine ýetirilmegi üçin kazylaryň 
ga raş syz lygy ze rurdyr. Ol bütewidir. Ähli milli we halkara guramalary we häkimiýet 
edaralary bu ga raş syz lyga hormat goýmalydyr we gorap saklamalydyr.

2-Madda. Dereje (Status)

Kazyýet häkimiýetiniň ga raş syz lygy döwlet häkimiýetiniň beýleki şahalaryndan ha-
ky kat da ga raş syz  bo lan ka zy ýet edarasynyň döredilmegi we go ral magy esasyn da 
ka nun ta rapyn dan üpjün edilmelidir. Öz eýeleýän ka zy ýet wezipesinde sosial, yk-
dy sady we sy ýa sy gysylma sezewar bolman, beýleki kazylardan we ka zy ýet ul gamy-
ny do lan dyr magy ýerine ýetirýän adamlardan ga raş syz  kazynyň ka zy ýet ha ki mi ýeti ni 
ulan ma ga müm kin çi ligi bolmalydyr.

3-Madda. Kanuna tabyn bolmak

Kazy ka zy ýet borçlaryny diňe kanuna laýyklykda ýerine ýetirýär we ol diňe kanuna 
esas lan ma ly dyr.

4-Madda. Şahsy garaşsyzlyk

Aýratyn iş boý un ça şikaýat etmek tertibinde degişli ýagdaýlarda ýokarda duran ka zy-
ýet ta rapyn dan aýdylyp bilinjek pikirden başga halatlarda, hiç kim kaza onuň ka zy ýet 
çöz gü di ne täsir edip biljek islendik görnüşli görkezme ýada tabşyryk berip ýada ber-
mä ge synanyşmaly däldir.
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5-Madda. Ýüz görmezlik we salykatlylyk

Kazyýet wezipelerini ýerine ýetirmek bilen kazy ýüz görmesiz bolmalydyr we daşky 
syn çy lar üçin şeýle görünmelidir.

Kazy öz borçlaryny salykatly we ka zy ýetiň abraýyna hem-de önümçilige gat na şy jy-
laryň hemmesine üns berip ýerine ýetirmelidir.

6-Madda. Netijelilik

Kazy öz borçlaryny hiç hili esassyz saklamasyz ak ýürekli we netijeli ýerine ýetirmelidir.

7-Madda. Wezipeden daşarky işleri

Eger olar kazynyň haýsy hem bolsa borçlaryna we derejesine gabat gelmeýän bol sa, 
ka zy haýsy hem bolsa başga wezipäni, jemgyýetçilik ýada hususy, tö len ýän ýa da tö-
leg siz bolsun, ýerine ýetirmeli däldir.

Özüniň razyçylygy bolmasa, kazy wezipä daşyndan bellenmeli däldir.

8-Madda. El degrilmesizlik

Diňe kanunda göz öňünde tutulan halatlarda we diňe kanagatlanarly düz gün-ny zam 
ter tibin de kabul edilen çözgüt boý un ça kazy başga ýere geçirilip, wagt laý yn we zi pe-
den aýyrylyp ýada işinden boşadylyp bilner.

Kazy ömürlik ýada ka zy ýet häkimiýetiniň ga raş syz lygyna howp abanmaýan şert ler de 
we möh lete bellenilmelidir.

Kazynyň hökmany nepaga çykmak ýaşy boý un ça islendik üýtgemeler öňki ge çen lere 
de giş li däldir.

9-Madda. Işe belleme

Kazynyň wezipä saýlanylmagy we her gezek bellenilmegi kanagatlanarly hünär ukup-
ly lygy na esaslanan adalatly we aýdyň ölçeglere laý yk lyk da amala aşy ryl ma ly dyr. Eger 
ol öz başyny durnykly we taryhda synagdan geçen adatlar boý un ça baş ga usul lar 
boý un ça üpjün edilmedik bolsa, onda işe belleme düzümi esasan hem ka zy lar dan 
dur ýan ga raş syz  edara tarapyndan amala aşyrylmalydyr.

10-Madda. Raýat we jenaýat jogapkärçiligi

Kazynyň garşysyna ygtyýar edilen ýurtlarda raýat önümçiligi we jenaýat önüm çi ligi, 
șol sanda hem, tussag etme, diňe kazynyň ga raş syz lygyna täsiriň ýoklugyny ke pil len-
dir ýän şertlerde rugsat edilip bilner.

11-Madda. Administratiw we düzgün-nyzam çäreleri

Kazyýet ulgamynyň ýöredilmegi we kazylara garşy düzgün-nyzam önümçiligi ka zy-
laryň hakyky ga raş syz lygyna howp abanmaz ýaly edilip we diňe hakyky we esas ly 
pi kir leriň göz öňünde tutulmagy esasynda gurnalmalydyr.
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Eger ol öz başyny durnykly we taryhda synagdan geçen adatlar boý un ça başga usul-
lar boý un ça üpjün edilmedik bolsa, onda ka zy ýet ulgamynyň ýöredilmegi dü zümi 
esasan hem kazylardan durýan ga raş syz  edara tarapyndan amala aşyrylmalydyr.

Diňe eger hereket edýän kanunçylykda şeýle mümkinçilik göz öňünde tu tu lan we 
öň den kes git le nen prosessual kadalara gabat gelýän halatlarda kazynyň gar şy sy na 
düz gün-ny zam önümçiligi gozgalyp bilner.

12-Madda. Birleşmeler

Kazylara maslahat üçin, hususan-da kazy kodeksiniň kadalarynyň, ahlak we beý leki 
düz gün leriň, şeýle-de adyl ka zy ýetiň amala aşyrmagyň serişdelerini ulan mak ba ra da 
so rag lar boý un ça ýüz tutup bolar ýaly, hem-de kazylarda öz kanuny bäh bit leri ni go ra-
ma ga müm kin çi lik bolar ýaly kazylaryň hünär birleşmelerde agza bol mak hu kugy ny 
döw let ykrar et me li dir.

13-Madda. Zähmet haky we nepaga çykmak

Hakyky ykdysady ga raş syz lygy üçin kazy ýeterlik zähmet hakyny almalydyr. Zäh met 
ha ky nyň möçberi kazynyň işiniň netijesine bagly bolmaly däldir ýada onuň we zi pe de 
oturan wagty kemelmeli däldir.

Öz derejesine laýyklykda ýyllyk kömek puly ýada nepaga tölenmek esasynda ka zy-
nyň nepaga çykmaga hukugy bardyr.

Kazy nepaga çykandan soň, diňe onuň kazy bolup işländigi sebäpli, ol başga ýuri di ki 
iş bilen meşgullanmak mümkinçiliginden mahrum edilmeli däldir.

14-Madda. Üpjünçilik

Häkimiýetiň beýleki şahalary ka zy ýet häkimiýetine onuň öz wezipelerini ýerine ýe-
tir mek maksady bilen ýerlikli üpjün edilmegi üçin ze rur bo lan serişdeleri ber me li-
dir. Ka zy ýet häkimiýetiniň wekilleriniň görkezilen sorag boý un ça çözgüt kabul et mek 
önüm çi lige gatnaşmaga ýada öz pikirini aýtmaga mümkinçilik bolmalydyr.

15-Madda. Döwlet günälemesi

Döwlet günälemesiniň agzalary kazylardan durýan döwletlerde, şol kazylara ta rapyn-
dan ýokarda agzalan ýörelgeler ze rur bo lan üýtgeşmeler esasynda ula nyl ma ly dyr.
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Halkara kazyýet edaralarynyň garaşsyzlygyna degişli Ýörelgeler 
(“Burg-Öýüniň Ýörelgeleri”)

Halkara ka zy ýetleriniň we tribunallarynyň tejribesi we tertibi boý un ça Halkara hukuk 
bir leş me si niň ylmy iş topary halkara ka zy ýetleri we tribunallary boý un ça yaslama 
bilen bi le lik de:

Halkara ka zy ýet önümçiligiň kanunylygyny we degerliligini üpjün etmek mak sady 
bi len halk ara ka zy ýet ulgamynyň ga raş syz lygyna we adalatlylygyna goşant goş mak 
üçin umumy ulanylýan ýol görkeziji düzgünleriň ze rurlygyny ykrar edip;

Kazyýet ulgamynyň ga raş syz lygyna degişli Birleşen Milletler Guramasynyň Esasy Ýö-
rel ge leri (1985-nji ýyl) we adalatly ka zy ýet derňewi boý un ça ka zy ýet ga raş syz lygy na 
we hu kugy na degişli beýleki halkara düzgünlerini we kadalaryny göz öňünde tutup;

Öz işini döwletden daşary kontekstde amala aşyrýandygy üçin halkara ka zy ýet gu ra-
ma lary nyň öňünde duran aýratyn kynçylyklary ýatda saklap;

Hususan-da, her bir ka zy ýetiň we tribunalyň şahsy aýratynlyklarynyň we we zi pe leri-
niň bardygyny, we belli bir ýagdaýlarda kazylaryň doly däl işlilik esasyn da ýa da ýö-
ri te ad hoc ýada önümçilik üçin ad litem hökmünde gulluk ed ýän digi ni göz öňün de 
tu tup;

Halkara hukugynyň aşakdaky ýörelgeleriniň umumy ulanylyşy bar hökmünde seredip:

• ka zy ýet ulgamynyň ga raş syz lygyny üpjün etmek üçin kazylar özleriniň der ňew 
ed ýän işlerine gatnaşýan taraplardan, öz raýatlygy bo lan ýada ýa şa ýan döw-
letin den, gulluk edýän ýerine çagyran ýurtlardan we seredilýän ka zy ýeti ýada 
tri bu naly howandarlyk etmek bilen döreden halkara gu ra ma lar dan ga raş syz-
lyk dan peýdalanmalydyrlar;

• kazylar islendik çeşmeden ýerliksiz täsirden erkin bolmalydyrlar;

• kazylar işleri ýüz görmän şol işiň maglumatlarynyň we ulanylýan hukugyň 
esasyn da çözmelidirler;

• kazylar haýsy hem bolsa bir bähbitleriň çaknyşygyndan, şeýle-de bähbitleriň 
çak ny şygy na sebäp bolýan hökmünde esasly hasaplanyp bilinjek ýag daý lar-
dan saklanmalydyrlar;

• kazylar özleriniň ka zy ýet we ol bilen bagly işlerinde ýerliksiz özüni alyp bar-
mak dan saklanmalydyrlar;

aşakdaky Ýörelgeleri hödürleýär.

Olar ilki bilen hereket edýän halkara ka zy ýetleri we tribunallary (mundan beýläk “ka-
zy ýetler”) we işleýän kazylar tarapyndan ulanylmalydyr. Ýörelgeler şeýle-de ad hoc 
ka zy lary, ad litem we wagtlaýyn işleýän kazylar tarapyndan, halkara arbitraž ka zy ýet 
önüm çi ligin de we halkara ka zy ýet häkimiýetini amala aşyrmagyň beýleki gör nüş-
lerin de ulanylmalydyr.
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1. Garaşsyzlyk we gatyşmaklykdan erkinlik

 1.1 Öz wezipesini ýerine ýetirende ka zy ýet we kazylar haýsy hem bolsa fiziki ýada 
ýu ri diki şahsyň gönüden-göni ýada gytaklaýyn gatyşmagyndan ýada tä si rin-
den erkin bolmalydyrlar.

 1.2 Eger ka zy ýet halkara guramasynyň edarasy hökmünde döredilen ýada onuň 
ho wan dar lygyn da bolsa, onda ol we kazylar öz ka zy ýet we zi pe leri ni işine şol 
gu ra ma nyň beý leki eda ra nyň we instansiýalarynyň ga tyş magy na se ze war bol-
maz dan ýeri ne ýe tir me li dir ler. Görkezilen erkinlik se re dil ýän işler boý un ça 
ka zy ýet önüm çi ligi ne, șol sanda hem, işleri belli bir kazylara ber ki dil megi ne, 
şeýle-de ka zy ýetiň we onuň sekretariatynyň işine hem degişlidir.

 1.3 Kazyýet öz içki dolandyryş şertlerini, șol sanda hem, işgär almak sy ýa saty ny, 
mag lu mat ulgamyny we býujet boý un ça çykdajylaryň paýlanylyşyny kes git le-
mä ge erkin bolmalydyr.

 1.4 Kazyýet tarapyndan işlere seredilmek gizlin bolmalydyr.

2. Teklip edilme, saýlanma we ișe bellenme

 2.1 Tertibe salýan res mi na ma lara laýyklykda, kazylar ýokary ahlak hä si ýet leri 
bar bo lan, dogruçyl we ak ýürekli, şol ka zy ýet edarasyna talap edilýän de giş li 
hü när ukuby, bilimi we tejribesi bar bo lan adamlaryň sanawyndan saý la nyl-
maly dyr.

 2.2 Teklip etme, saýlama we bellenme boý un ça düzgünler dürli geografiki se bit-
leriň we esasy kanuny ulgamlaryň, şeýlede erkek we aýal kazylaryň de giş li 
ada lat ly we kil çi ligi ni göz öňünde tutulmalydygyna garamazdan, ka zy lar tek-
lip edi len de, saý la nan da we işe bellenende ilki bilen olaryň ze rur bo lan şah sy 
we hü när hä si ýet leri göz öňünde tutulmalydyr.

 2.3 Teklip etme, saýlama we bellenme boý un ça düzgünler aýdyň bol ma ly dyr we 
ýer lik siz pikirlere esaslanan teklip etmä, saýlama we bellenmä garşy de giş li 
go ra gy üpjün etmelidir.

 2.4 Kazylary teklip etmek, saýlamak we işe bellemeklige degişli maglumat, şeý-
le-de ka zy ýet wezipesine dalaşgärler ba ra da ky maglumat halk ara gu ra ma sy 
ýada ka zy lary teklip etmek, saýlamak we işe bellemeklige jo gap kär baş ga 
eda ra ta rapyn dan degişli möhletde we bolmalysy ýaly çap edilmelidir.

 2.5 Eger degişli ka zy ýetiň tertibe salýan res mi na ma lary kazylaryň täzeden saý-
lan magy na ýol berýän bolsa, kazylary teklip etmek, saýlamak we işe bel le-
mek üçin ýo kar da beýan edilen ýörelgeler we düşündirişler degişli üýt geş me-
ler bi len olar täzeden saýlananlarynda ulanylmalydyr.

3. Iș möhletiniň kepillikleri

 3.1 Kazylaryň iș möhleti kepillendirilen bolmalydyr. Olar diňe belli esaslarda we 
öňünden gürleşilen anyk düzgünlere laýyklykda wezipesinden aýyrylyp bilner.
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 3.2 Her bir ka zy ýetiň işini tertibe salýan res mi na ma lar azyndan öz ka zy ýet we-
zi pe leri ni ga raş syz  ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän möhlete ka zy laryň 
bel le nil me gi ni göz öňünde tutmalydyrlar.

4. Iș we zähmet haky

 4.1 Kazylaryň gullugynyň esasy şertleri hökmany ýuridiki güýji bar bo lan res mi na-
ma  lar da berkidilen bolmalydyr.

 4.2 Kazynyň gulluk edýän wagtynda onuň zähmet hakynyň möçberine we beýleki 
esasy gulluk şertlerine degişli hiç hili ýaramaz üýtgeşmeler edilmeli däldir.

 4.3 Kazylar ýeterlik zähmet hakyny almalydyrlar. Onuň möçberi ka zy ýetiň ýer leş-
ýän ýerinde ýaşaýyş derejesiniň ýokarlandygyça wagtal-wagtal üýtgemelidir.

 4.4 Gullygyň şertleri degişli nepaga üpjünçiligini öz içine almalydyr.

5. Ýeňillikler we el degirilmesizlik

 5.1 Kazylar doly diplomatik el degirilmesizligine deň, we hususan-da öz ka zy ýet 
we zi pe leri ni ýerine ýetirmek bilen bagly islendik be ýan na ma lary boý un ça el 
de gi ril me siz lik den peýdalanmalydyrlar.

 5.2 Kazylardan el degirilmesizligi aýyrmaga diňe ka zy ýetiň ygtyýary bolup biler; 
ol, onuň pikiriçe, el degirilmesizligiň adyl ka zy ýetiň ýöredilmegine päs gel çi lik 
dö re dip biljek ähli halatlarynda el degirilmesizligi aýyrmalydyr we ony ka zy-
ýet we zi pe leri ni ýerine ýetirmäge zeper ýetirilmesiz aýyrylyp bilner.

 5.3 Kazyýetiň, kazylaryň we sekretariatyň res mi na ma lary we iş önümçiligi ka zy-
ýetiň ișine degişliligi derejesinde el degirilmesiz bolmalydyr.

 5.4 Halkara ka zy ýetiniň mejlisiniň geçýän ýurdy kazylaryň we olaryň maş ga la lary-
nyň howpsuzlygyny goramak we olary ka zy ýet wezipelerini ýerine ýe tir megi ne 
de giş li ýaramaz çärelerden goramak boý un ça ze rur çäreleri görmelidir.

6. Býujet

Gatnaşyjy-döwletler we halkara guramalary ka zy ýetleriň we kazylaryň öz we zi pe leri ni 
ne ti je li ýerine ýetirmegini üpjün etmek üçin ýeterlik serişdeleri, șol sanda hem, ma li-
ýe se riş de leri ni we işgär üpjünçiligini, bermelidirler.

7. Pikiriňi beýan etme we birleşmek azatlyklary

 7.1 Wezipesini ýerine ýetirýän wagtynda kazylar öz pikirini beýan etmäge we bir-
leş mek ba ra da ky azatlyklardan peýdalanýandyrlar. Görkezilen azat lyk laryň 
amala aşyrylmagy ka zy ýet wezipeleri bilen ylalaşykly bolmalydyr we ka zy ýet 
ga raş syz lygy na we adalatlylygyna täsir etmeli ýada täsiriň bar dygy na esas 
dö ret me li däldir.

 7.2 Kazylar maslahat otagynyň gizlinligini berjaý etmelidirler we seredilýän işler 
boý un ça ka zy ýete daşary düşündirişler bermeli däldirler.
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 7.3 Kazylar öz şahsy kararlarynyň we düzgünleriniň, hem-de beýleki ka zy ýet leriň 
ka ra lary nyň we tertipleriniň, şeýle-de islendik kanunçylygyň, tas la ma laryň, tek-
lip leriň ýada olary ka zy ýetiň seretmegine çykarylyp biljek so rag laryň ka zy ýet-
den da şa ry düşündiriş berilmelerinde ýeterlik sabyrlylygy ber jaý et me li dir ler.

8. Kazyýetden daşarky iş

 8.1 Kazylar öz ka zy ýet wezipelerine ýada ka zy ýetiň netijeli we öz wagtyn da iş le-
megi ne gabat gelmeýan ýada olaryň ga raş syz lygyna ýada ada lat ly lygy na täsir 
edip bil jek ýada täsiriň bardygyna esas döredip biljek haýsy hem bol sa ka zy-
ýet den daşary işe gatnaşmaly däldirler.

 8.2 Kazylar hiç hili syýasy wezipeleri ýerine ýetirmeli däldirler.

 8.3 Her bir ka zy ýet kazylary olaryň ka zy ýetden daşary işi boý un ça gö nük dir ýän 
we önüm çi lige gatnaşýan taraplar üçin degişli serişdeleriň bolmagyny üp jün 
ed ýän de giş li mehanizmi düzmelidirler.

9. Belli bir iş bilen öňki aragatnaşygyň barlygy

 9.1 Şol işlere öň bir tarapyň wekili, konsultanty, maslahatçysy, ak law çysy, hü när-
meni hökmünde ýada islendik başga häsiýetde, milli ýada halkara ka zy ýetin 
ýa da şu jedele sereden jedelleri sazlaşdyrma boý un ça beýleki eda ra nyň ag-
za sy hökmünde gatnaşan bolsa, kazylar işlere gatnaşmaly däldirler.

 9.2 Kazylar haýsy hem bolsa bir başga ýol bilen arabaglanyşykly bo lan, bu bol sa 
olaryň ga raş syz lygyna ýada adalatlylygyna täsir edip biljek ýada tä siriň bar-
dygy na esas döredip biljek işlere gatnaşmaly däldirler.

10. Taraplaryň biri bilen öňki aragatnaşygyň barlygy

Kazy bir tarapyň gatnaşmagynda, onuň bähbitleri üçin kazy öň wekil, konsultant, 
mas la hat çy, ak law çy ýada hünärmen hökmünde geçen üç ýylyň ýada ka zy ýetiň reg la-
mentin de göz öňünde tutulyp bilinjek başga möhletiň do wamyn da çykyş eden bol sa, 
ýada onuň bi len kazynyň geçen üç ýylyň ýada ka zy ýetiň reglamentinde göz öňün de 
tu tu lyp bi lin jek başga möhletiň dowamynda düýpli hünär ýada şahsy ara gat naşyk lar 
bo lan bolsa, haýsy hem bolsa bir iş boý un ça mejlis geçirmeli däldir.

11. Işiň netijesinde bähbidiň bolmaklygy

 11.1 Kazylar haýsy hem bolsa düýpli şahsy, hünär ýada maliýe bähbitleri bar bo lan 
iş boý un ça mejlise gatnaşmaly däldirler.

 11.2 Kazylar özleri bilen ýakyn aragatnaşykdaky fiziki ýada ýuridiki şahslaryň haý-
sy hem bolsa düýpli şahsy, hünär ýada maliýe bähbitleri bar bo lan iş boý un ça 
mej lise gatnaşmaly däldirler.

 11.3 Kazylar önümçilige gatnaşýan taraplaryň birinden hiç hili gizlin sylagy ýada 
ka zy nyň önümçilige gatnaşmagy bilen bagly haýsy hem bolsa sylagy düý bün-
den kabul etmeli däldirler.
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12. Işe gatnaşýan bir tarap bilen aragatnaşyk

 12.1 Kazylar alyp barýan önümçiligindäki iş bilen bagly taraplar, wekiller, kon sul-
tant lar, ak law çylar, maslahatçylar we beýleki fiziki we ýuridiki şahslar bi len 
şah sy ara gat naşyk laryn da ze rur bo lan seresaplygy görkezmelidirler. De giş li 
ara gat naşyk lar ka zy ýet wezipelerine gabat geler ýaly görnüşde we olaryň ga-
raş syz lygy na ýada adalatlygyna täsir ýetirmez ýada täzir ýetirip bil jek esas 
dö ret mez ýaly bolmalydyrlar.

 12.2 Kazylar taraplaryň birtaraplaýyn ýüzlenmelerine päsgelçilik ber me li dir ler we, 
ka zy ýetiň reglamentinde göz öňünde tutulan ýagdaýlardan başga ha lat lar da, 
şeý le ýüzlenmeler ba ra da ka zy ýet we beýleki tarap habarly edilmelidir.

13. Kazylaryň wezipesi tamamlanandan soňky çäklendirmeler

 13.1 Kazylar wezipesini tutýan wagty özleriniň seredýän işiniň bir tarapyny ýada 
şol tarap bilen bagly ýuridiki şahsy gelejekde haýsy hem bolsa bir iş tapmak, 
işe bellenmek ýada peýda almak maksady üçin ulanmaly däldirler ýada olaryň 
ga raş syz lygyna ýada adalatlygyna täsir ýetirip biljek ýada täzir ýetirýändigine 
esas döredip biljek gelejekki iş tapmaga, işe bellenmäge ýada peýda almaga 
ylalaşmaly däldirler.

 13.2 Kazyýetiň reglamentinde göz öňünde tutulan bolmasa, öňki kazylar ka zy ýet-
de gulluk eden wagtynda sereden haýsy hem bolsa bir işi boý un ça kim dir biri 
hök mün de hereket etmeli däldirler.

 13.3 Öňki kazylar wezipesinden gidenden soň üç ýylyň dowamynda ýada ka zy ýet 
ta rapyn dan kes git lenen we yglan edilen başga möhletiň do wa myn da ka zy ýet-
de, öň gul luk eden ýerlerinde, haýsy hem bolsa bir iş boý un ça we kil, kon sul-
tant, mas la hat çy ýada ak law çy hökmünde hereket etmeli däldirler.

 13.4 Öňki kazylar öz sereden işleriniň bir tarapyndan ýada şol tarap bilen bag ly 
haý sy hem bol sa ýu ri di ki şahsdan işe ýerleşme, işe bellenme ýada peý da 
alan laryn da ze rur bo lan seresaplygy görkezmelidirler.

14. Maglumatyň üstüniň açylmagy

 14.1 Kazylar 7–13 Ýörelgeleriň ulanmagyna elten, özleriniň aňlan ähli ýag daý lyk-
lary ba ra da ka zy ýeti we, ze rur bo landa, önümçiligiň taraplaryny ha bar ly et me-
li dir ler.

 14.2 Her bir aýratyn bir iş boý un ça özleriniň ga raş syz lygyna ýada ada lat lygy na tä-
sir ýe ti rip bil jek ýada täzir ýetirýändigine esas döredip biljek mag lu mat lary 
ka zyl aryň ka zy ýeti ýada, ze rur bo landa, prosesiň taraplaryny ha bar ly et megi-
ne müm kin çi lik be rer ýaly her ka zy ýet degişli düzgünleri kesgitlemelidir.

15. Hukugy ret etme

7–13 Ýörelgeleriň düzgünlerine garamazdan, kazylar agzalan ýörelgeleriň yg ty ýar-
lygy na gir ýän, bel li bir habary ýerlikli aýan eden ișde, hemde ka zy ýet ta rapyn dan 
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hiç hi li gar şy lyk bol ma sa, we taraplar kazynyň gatnașmagyna öz ka na gat la nar ly we 
ha bar ly ra zy çy lygy ny beren halatynda, șol kazy agzalan ișde özüniň otur magy na gar-
șy lyk bolmaly däldir.

16. Ișden çekilme we ygtyýarlygyndan mahrum edilme

Şu Ýörelgeleri ulanmak bilen bagly kazynyň aýratyn bir işe seretmeginden aý yr mak 
ba ra da soragy ýada netijede onuň öz wezipelerini ýerine ýetirmek ukyp syz lygy ny çö-
züp bolar ýaly, her bir ka zy ýetde düzgünler kesgitlenmelidir. Kazynyň, ka zy ýetiň we 
önüm çi lige gatnaşýan her taraplaryň görkezilen düzgünlere ygtyýary bol ma ly dyr.

17. Düzgün-nyzam bozulmasy

 17.1 Olaryň ga raş syz lygyna ýada adalatlylygyna täsir edip biljek kazy ta rapyn dan 
edi len düzgün-nyzam bozmagy işlere ýada onuň borçlaryny boz magy na gar şy 
de giş li şi ka ýat lara seretmek üçin bir ka zy ýetde düzgünler kes git le nil me li dir.

 17.2 Eger şikaýatyň delilsizligi anyk bolsa, ol ýönekeýleşdirilen tertipde çözülip 
bilner. Eger ka zy ýet has doly der ňew geçirmegi talap eden ýag daý yn da, ka-
zy laryň hu kuk lary ny we bäh bit leri ni goramaga gö nük di ri len we önüm çi ligiň 
ka na gat la nar ly giz lin ligi ni üp jün etmek üçin düz gün ler boý un ça degişli äti-
ýaç lyk çä re leri kes git len me li dir.

 17.3 Kazyýetiň işini tertibe salýan res mi na ma lar degişli çäreleri, șol sanda hem, 
ka zy laryň wezipesinden boşadylmagyny, göz öňünde tutmalydyr.

 17.4 Şikaýata seredilmegiň netijesi ba ra da şikaýaty ugradan adam habarly edil-
me li dir.
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3. Ýew ro pa Geňeşi

А. Kazylaryň, aklawçylaryň we prokurorlaryň garaşsyzlygyna 
degişli ýöriteleşdirilen standartlar

Ministrler Komitetiniň kazylaryň garaşsyzlygy, netijeliligi we orny 
ba ra da agza-döwletlere R (94) 12 belgili Teklibi
(1994nji ýylyň 13nji oktýabrynda ministrleriň orunbasarlarynyň 518nji mejlisinde 
Ýew ro pa Geňeşiniň ministrler Komiteti tarapyndan kabul edildi)

Ministrler Komiteti, Ýew ro pa Geňeşiniň Düzgünnamasynyň 15-nji maddasynyň 
(b) bö lümi ne laýyklykda hereket edip,

“Kanunyň esasynda döredilen ga raş syz  we adalatly ka zy ýet tarapyndan de lil len di ri-
len möh letiň içinde işiniň adalatly açyk derňew edilmegine her adamyň hukugy bar-
dygy ny” göz öňünde tutýan adam hu kuk lary we esasy azatlyklary boý un ça Kon wen-
si ýa nyň 6-njy maddasyny göz öňünde tutup;

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 1985-nji ýylyň noýabrynda 
ma kul lan Birleşen Milletler Guramasynyň kazylaryň ga raş syz lygy boý un ça Esasy ýö-
rel ge leri ni göz öňünde tutup;

Adam hu kuk laryny we esasy azatlyklary goramagy üpjün etmekde ka zy ýet we zi pe-
leri ni ýerine ýetirýän kazylaryň we beýleki adamlaryň örän wajyp ornuny belläp;

Demokratik ýurtlarda kanunçylygy berkitmek maksady bilen kazylaryň ga raş syz lygy-
na ýardam bermäge uly höwes bilen;

Netijeli we adalatly hukuk ulgamyny döretmek maksady bilen kazylaryň ornuny we 
yg ty ýar lary ny berkitmek ze rurlygyny göz öňünde tutup;

Ähli adamlaryň bähbitlerini goramaga gönükdirilen kazy borçnamalarynyň we yg ty-
ýar lyk lary nyň jemi bo lan kazylaryň wezipeleriniň kanagatlanarly ýerine ýe ti ril megi-
niň ze rur lygy na düşünip,

Aýratyn kazylaryň we umuman ka zy ýet işgärleriniň ornuny ýokarlandyrmak üçin ze rur 
bo lan ähli çäreleri kabul etmegi ýada güýçlendirmegi we aşakdaky ýö rel ge leri amala 
aşyr mak arkaly olaryň ga raş syz lygyny we netijeligini berkitmegi agza-döw let leriň hö-
kü met leri ne maslahat berýär.

Teklibiň ulanylma çäkleri

 1. Şu teklip ka zy ýet wezipelerini ýerine ýetirýän ähli adamlar, șol sanda hem, 
ka zy ýet, jenaýat, raýat, täjirçilik we administratiw hukugy soraglary boý un ça 
meş gul lan ýan adamlar tarapyndan ulanylýandyr..

 2. Mazmunyndan onuň hünärmen kazylara degişlidigi, mysal üçin ka zy laryň 
sy lag lan magy we ýokary wezipä çekilmegine degişli ýörelgeler, anyk bo lan 
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ha lat lar dan beýleki ýagdaýlarda, şu tekliplerde beýan edilen ýö rel ge ler hü-
när men däl kazylar we ka zy ýet wezipelerini ýerine ýetirýän beýleki adam lar 
ta rapyn dan ulanylýar.

Ýörelge I. Kazylaryň garaşsyzlygynyň umumy ýörelgeleri

 1. Kazylaryň ga raş syz lygyny, goragyny we goldawyny üpjün etmek üçin ähli ze-
rur çäreler görülmelidir.

 2. Hususan-da, aşakdaky çäreler görülmelidir:

a) Kazylaryň ga raş syz lygy Konwensiýanyň düzgünlerine we konstitusion ýö-
rel ge lere laýyklykda, mysal üçin konstitusiýa ýada beýleki kanuny kararlara 
bel li düzgünleri girizmek arkaly ýada içki kanunçylyga şu teklipleriň düz-
gün leri ni girizmek arkaly kepillendirilmelidir. Her bir döwletiň kanuny 
adat lary ny göz öňünde tutmak bilen, mysal üçin, şeýle düzgünlerde aşak-
da ky lar göz öňünde tutulyp bilner:

 i. kazylaryň çözgüdi kanunda göz öňünde tutulan şikaýat etme ter tibi niň 
çäginden daşary gaýtadan seredilmeli däldir;

 ii. kazylaryň gulluk möhleti we olaryň zähmet haky kanun tarapyndan ke-
pil len di ril me li dir;

 iii. kanunda kesgitlenişi ýaly, ka zy ýetleriň özlerinden başga hiç hili edara 
olaryň ygtyýarlygyny kesgitlemeli däldir;

 iv. günä geçme, bagyşlama ýada şoňa meňzeş soraglar boý un ça çöz güt-
ler den başga halatlarda, hökümet ýada ýolbaşçylyk öňki ka zy ýet ka rar-
lary ny ýatyrýan çözgütleri kabul etmeli däldir.

b) Häkimiýetiň ýerine ýetiriji we kanun çykaryjy pudaklary kazylaryň ga raş-
syz lygy ny üpjün etmelidirler we kazylaryň ga raş syz lygyna howp salyp bil-
jek çäreleriň görülmegine ýol bermeli däldirler.

c) Kazylaryň hünär ösüşine degişli ähli çözgütler adalatly ölçeglere we bäs-
le şik li saýlanma ýörelgelerine esaslanmalydyr, kazylaryň ýokary we zi pä 
çe kil megi bolsa hünär ukuplylygyny, ahlak häsiýetlerini we işeň ňir ligi ni 
göz öňün de tutup, olaryň şahsy hyzmatyna bagly bol ma ly dyr. Ka zy lary 
saý la mak we ýokary wezipä çekmek boý un ça çözgüt kabul ed ýän eda ra 
hö kü met den we ýurt ýolbaşçylaryndan ga raş syz  bol ma ly dyr. Onuň ga raş-
syz lygy ny üpjün etmek üçin düzgünler, mysal üçin, ka zy lary ka zy ýet to-
pary nyň saýlamagyny we ol edarayň düzgün-tertibini kabul et mek de öz-
baş dak lygy göz öňünde turmalydyr.

 Emma, konstitusiýa, kanuny kararlar ýada adatlar boý un ça kazylar hö-
kü met tarapyndan bellenilýän halatlarynda, kazylary bellemek ter tibi niň 
aý dyň lygy we ga raş syz lygy, şeýle-de çözgütleriň ýokarda agzalan ada lat ly 
ölçegler bilen bagly bolmadyk dürli faktorlaryň täsirinden goragy bol ma ly-
dyr. Şeýle kepillikler hökmünde, meselem, aşakdaky çäreleriň birisi ýada 
bir nä çe si bolup biler:
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 i. hökümetiň öz praktiki işinde ulanar ýaly oňa teklipler berýän aý ratyn 
ga raş syz  doly ygtyýarly edaranyň döredilmegi; ýada

 ii. ga raş syz  edarada özbaşdak tertipde çözgütlere garşy şikaýat etme hu-
kugy nyň berilmegi; ýada

 iii. çözgütleriň esassyz we daşky täsirden goragyny üpjün eder ýaly eda ra-
nyň döredilmegi.

d) Çözgütleri kabul etmek ișinde, kazylar ga raş syz  bolmalydyrlar we haýsy 
hem bol sa bir tarapdan ýada islendik sebäbe görä gö nü den-göni ýada gy-
tak laý yn hiç hili çäkledirilmesiz, daşyndan täsir edil me siz, zor sal ma syz, 
haý bat atyl ma syz ýada işine gatyşmasyz hereket et me li dir ler. Ka zy lara haý-
sy hem bol sa şol usullaryň kömegi bilen täsir et mä ge sy na nyş ýan adam-
laryň gar şy sy na kanunda sanksiýalar göz öňünde tu tul ma ly dyr. Öz ah lagy-
na, de lil lere dü şü nişi ne we hereket edýän hukuk kadalaryna esas la nyp, 
ada lat ly çöz güt kabul etmekde kazylaryň çäklendirmesiz erkinligi bol ma-
ly dyr. Ka zy lar öz işleriniň mazmuny ba ra da ka zy ýet ulgamyndan da şar da 
hiç kime mag lu mat bermeli däldirler.

e) Işleriň paýlanylyşyna işiň islendik hem bolsa bir tarapynyň ýada şol işiň 
ne ti je sin de bäh bit leri bar bo lan islendik adamyň islegi täsir et meli däl-
dir. Şeý le paý lan ma, me se lem, bije atmagyň kömegi bilen ýa da elip biý 
ter tibin de aw to ma tiki paý la mak arkaly ýada haýsyda bolsa şoňa meň zeş 
usul da ge çi ri lip bil ner.

f) Mysal üçin, agyr kesel ýada bähbitleriň çaknyşygy ýaly delilli esas bol ma-
sa, işi ol ýa da beý leki ka zy dan yzyna gaýtarylyp bolmaýar. Şeýle yzy na 
gaý tar ma laryň esas lary we tertibi kanun tarapyndan göz öňünde tu tu la-
ly dyr we hö kü met we döw let ýolbaşçylaryna bagly bolmaly däldir. Ka zy-
dan işi gaý taryp al mak boý un ça çözgüt edil kazynyňky ýaly ga raş syz lyk dan 
peý da lan ýan eda ra ta rapyn dan kabul edilmelidir.

 3. Bellenýän ýada saýlanýan kazylara hökmany nepaga çykmak ýaşyna çen li 
ýada olaryň ygtyýarlyklarynyň möhleti dolýança, gulluk möhleti ke pil len di ril-
me li dir.

Ýörelge II. Kazylaryň ygtyýarlyklary

 1. Işe degişli ähli adamlar, șol sanda hem, döwlet guramalary we olaryň we kil-
leri, kazynyň ygtyýarlyklaryna tabyn bolmalydyrlar.

 2. Öz borçlaryny amala aşyrmak, ygtyýarlyklaryny ýerine ýetirmek we ka zy ýetiň 
ab raý y ny goramak üçin kazylara ýeterlik häkimiýet we ony ulanmaga müm-
kin çi lik berilmelidir.

Ýörelge III. Kanagatlanarly iş şertleri

 1. Kazylaryň netijeli işlemegi üçin kanagatlanarly iş şertleri, hususan-da aşak-
daky lar arkaly, döredilmelidir:
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a) kazylaryň ýeterlik sanyny işe almak we olara degişli okuw taý ýar lygy ny 
gur na mak, me se lem, kazylaryň bellenilmeginden öň we olaryň ișiniň do-
wa myn da ka zy ýet ler de we, mümkinçiligine görä, beýleki gu ra ma lar da we 
eda ra lar da amaly okuw taýýarlygy geçirmelidir. Şeýle taý ýar lyk tö leg siz 
bol ma ly dyr we soň ky ka nun çy lygyň we hukuk nus ga lary nyň öw re nil megi ni 
öz içine al ma ly dyr. Maksada laýyk bo lan ýerinde, okuw taý ýar lygy Ýew ro-
pa nyň ýurt lary na ta nyş lyk we daşary ýurt gu ra ma lary na we ka zy ýetlerine 
sa par lary öz içine almalydyr;

b) hünär abraýyna we jogapkärçilik derejesine laýyk bolar ýaly dereje we zäh-
met haky bilen üpjün edilmelidir;

c) ukuply kazylary işe almak we ýerleşdirmek üçin anyk gulluk wezipe ösüş 
ul gamy dö re dil me li dir;

d) kömekçi işgärleriň we enjamlaryň kanagatlanarly derejede üpjün edil megi, 
hu susan-da, kazylar öz wezipelerini netijeli we çalt ýerine ýetirer ýaly iş 
önüm çi ligi we maglumatlaryň seljerilmegi awtomatlaşdyrmalydyr;

e) ka zy ýetleriň işiniň çendenaşa artyrylmagynyň öňüni almaga we azalt maga 
de giş li R (86) belgili Tekliplere laýyklykda, ka zy ýete degişli däl we zi pe leri 
baş ga adam lara geçirmek üçin degişli çäreler kabul edilmelidir.

 2. Kazylaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ähli ze rur çäreler görülmelidir, 
me se lem, ka zy ýet binalarynda goragyň hökmany bolmagy ýada kazylara agyr 
howp aban ma gyn dan goramak üçin polisiýa goragy bilen üpjün edilmelidir.

Ýörelge IV. Birleşmeler

Özleriniň ýekelikde ýada haýsy hem bolsa başga guramalar bilen bilelikde ka zy laryň 
ga raş syz lygy ny we bähbitlerini goramaga niýetlenen birleşmeleri döretmäge ka zy-
laryň doly azat lyk lary bolmalydyr.

Ýörelge V. Kazylaryň borçlary

 1. Derňew wagtynda kazylar ähli adamlaryň hu kuk laryny we azatlyklaryny go ra-
ma ly dyr lar.

 2. Öz ka zy ýet wezipelerini ýerine ýetirende kanunyň dogry ulanylmagyny we iş-
lere ada lat ly, netijeli we çalt seredilmegini üpjün etmek kazylaryň borju dyr. 
Onuň üçin olarda degişli ygtyýarlyklar bolmalydyr.

 3. Hususan-da, kazylaryň aşakdaky borçlary bolmalydyr:

а) ähli halatlarda ga raş syz  we hiç hili daşyndan täsir ýetirmesiz hereket et-
mek;

b) maglumatlara özüçe baha bermek we kanuna öz düşünişine laý yk lyk da 
iş leri ada lat ly alyp barmak, delilnamalaryň adalatly diň le nil megi ni üp jün 
et mek we Kon wen si ýa nyň düzgünlerine laýyklykda ähli ta rap laryň önüm-
çi lik hu kuk lary na hor mat goý mak;
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c) delilli sebäpleriň bo lan halatynda, we beýleki halatlarda dälde, belli bir 
iş ýa da de giş li hereketden ýüz öwürmek. Bu sebäpler kanun ta rapyn dan 
kes git le nil me li dir we, mysal üçin, agyr kesel, bähbitleriň çaknyşygy ýada 
adyl ka zy ýet bähbitleri bilen bagly bolmagy mümkindir;

d) ze rur halatynda, taraplara düzgün meselelerini adalatly düşündirmek;

e) maksada laýyk bo landa, taraplaryň ýaraşmagyny we olaryň pa ra hat çy lyk ly 
yla la şygy baglaşmagyny goldamak;

f) eger kanunda ýada ulanylýan tejribede başga zat göz öňünde tu tul ma ýan 
bol sa, öz çözgütleriniň düşündirilişini düşnükli dilde anyk we doly ber-
mek;

g) öz wezipelerini netijeli we kanagatlanarly ýerine ýetirmek üçin ze rur bo lan 
äh li taýýarlyklary geçmek;

Ýörelge VI. Borçlarynyň ýerine ýetirilmezligi we düzgün-nyzam bozulmalary

 1. Kazylar öz borçlaryny netijeli we dogry ýerine ýetirmedik halatynda, ýada 
düz gün-nyzam bozulmalaryň bo lan halatynda, ka zy ýet gu ra ma lary nyň ga-
raş syz lygyna zyýan ýetirmeýän ähli ze rur çäreler görülmelidir. Kons ti tu sion 
ýö rel ge lere, ýuridiki düzgünlere we her ýurduň adatlaryna görä, şol çä re lere, 
me se lem, aşakdakylar girip biler:

a) kazynyň işini elinden almak;

b) kazyny ka zy ýetde başga işe geçirmek;

c) ykdysady çäklendirmeler, meselem aýlygynyň wagtlaýyn kemeldilmegi.

d) ygtyýarlygynyň togtadylmagy.

 2. Degerli sebäpler bolmasa, bellenen kazylar hökmany nepaga çykmak ýaşy 
dol ýan ça işin den bo şa dy lyp bilinmez. Şeýle sebäpler kanun ta rapyn dan dog-
ry kes git len me li dir, we ka zy laryň belli bir möhlet bilen saý la nyl ýan ýurt lar da, 
ýada ka zy nyň öz we zi pe si ni ýerine ýetirmäge ukupsyzlygy, je na ýat düz gün 
bo zul ma laryň edil megi ýada düzgün-nyzam kadalarynyň düýp li bo zul magy 
ha lat laryn da ula ny lyp bilner.

 3. Şu maddanyň 1-nji we 2-nji bölümlerinde agzalan çäreleri ýerine ýetirilmeli 
bo lan da, kanuna laýyklykda döwletler, olaryň üstünde ka zy ýet işlemeýän 
bol sa, düz gün nyzam sansiýalary we çäreleri ulanmak üçin ýörite ygtyýarly 
eda ra nyň dö re dil megi ba ra da meselä seredip geçmelidirler, we şol edaranyň 
çöz güt leri on dan ýokary ka zy ýet edarasy tarapyndan gözegçilik etmelidir. 
Ondan ýo ka ry bo lan ka zy ýet eda ra sy hem şol edara bolup bellenip bilner. 
Agzalan ka zy lar üçin Kon wen si ýa ta rapyn dan talap edilýän önümçilige 
degișli ähli düz gün leriň ber jaý edil megi ni üpjün edýän dogry önümçik 
kadalary, meselem, ișe de lil len di ri len wagtyň içinde seredilmegini we 
kazylaryň ýüklenilýän gü nä le me lere jo gap ber mek hu kugy nyň bolmagy ýaly 
kadalar, kanunda bellenilmelidir.
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Ministrler Komitetiniň aklawçy hünärini alyp barmagyň azatlygy 
ba ra da agza-döwletlere R (2000) 21 belgili Maslahaty
(2000nji ýylyň 25nji oktýabrynda ministrleriň orunbasarlarynyň 727nji mejlisinde 
Ýew ro pa Geňeşiniň ministrler Komiteti tarapyndan kabul edildi)

Ministrler Komiteti, Ýew ro pa Geňeşiniň Düzgünnamasynyň 15-nji maddasynyň 
(b) bö lümi ne laýyklykda hereket edip,

Adam hu kuk lary boý un ça Ýew ro pa Konwensiýasynyň düzgünlerini göz öňünde tutup;

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 1990-njy ýylyň dekabrynda 
ma kul lan Birleşen Milletler Guramasynyň ak law çylaryň orny boý un ça Esasy ýö rel ge-
leri ni göz öňünde tutup;

1994-nji ýylyň 13-nji oktýabrynda Ýew ro pa Geňeşiniň Ministrler Komiteti ta rapyn dan 
ka bul edilen kazylaryň ga raş syz lygy, netijeliligi we orny ba ra da R (94) 12 belgili Tek-
libi göz öňünde tutup;

Adam hu kuk larynyň we esasy azatlyklaryň goragyny üpjün etmekde ak law çylaryň we 
ak law çy laryň hünärmen birleşmeleriniň esasy orun tutýandygyny belläp;

Ak law çy laryň gatnașmagy bilen, ýlaýtada, șahsyýet azatlyklaryny go ra mak daky bo-
lan ornu na de giș li, ýerine ýetirilýän kanunyň ýokary tutulmagyny güýç len dir mek üçin, 
ak law çy lyk kä ri ni ýerine ýetirmek azatlygy ýaýbaňlașdyrmagy üçin niýet edi nip;

Kazylaryň öz wezipelerini haýsy hem bolsa bir tarapdan ýada her bir sebäplere görä 
gö nü den-göni ýada gytaklaýyn hiç hili çäkledirmesiz, daşyndan täsir etmesiz, zor 
sal ma syz, haýbat atylmasyz ýada işine gatyşmasyz ýerine ýetirmegini kepillendirýän 
adyl ka zy ýet ulgamynyň ze rurlygyna düşünip;

Kazylaryň öz borçlaryny kanagatlanarly ýerine ýetirmegini üpjün etmegiň we, hu susan-
da ak law çylaryň ýeterlik okuw taýýarlygy almagynyň we olaryň borç lary nyň ka zy ýet leriň 
we müşderileriniň öňünde deňagramlygyny tapmagyň maksada laý yk dygy ny bilip;

Adyl ka zy ýet elýeterligi ykdysady taýdan kyn ýagdaýdaky adamlaryň ak law çy nyň kö-
megi ni almak ze rurlygyny göz öňünde tutup biljekdigini nazara alyp;

Şu Teklipdäki ýörelgeleriň ýerine ýetirilmek maksady bilen, ýagdaýa laýyklykda, özl-
eri niň ze rur hasaplaýan çärelerini kabul etmegi ýada güýçlendirmegi Ýew ro pa Ge-
ňeşi niň agza-ýurtlaryň hökümetlerine maslahat berýär.

Şu Teklipde “ak law çy” sözüniň manysy milli kanunçylyga laýyklykda öz müş de-
ri leri niň ta rapy ny tut ma ga we olaryň adyndan hereket etmäge, ak law çy lyk iş bilen 
meş gul lan ma ga, ka zy ýetde çykyş etmäge ýada hukuk soraglary boý un ça öz müş de-
ri leri ne mas la hat ber mä ge we olaryň adyndan çykyş etmäge hü när li we ygtyýary bar 
adamy aň lad ýan dyr.

Ýörelge I. Aklawçy hünärini erkin amala aşyrmagyň umumy ýörelgeleri

 1. Häkimiýet edaralary we jemgyýetçilik tarapyndan kemsidilmesiz we bi-
ka nun işine go şul ma syz, hususan-da adam hu kuk lary boý un ça Ýew ro pa 
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Kon wen si ýa sy nyň de giş li düzgünlerini nazara almak bilen, ak law çy hü näri niň 
er kin amala aşy ryl magy na sarpany, goragy we goldawy üpjün etmek üçin ähli 
ze rur çä re ler gö rül me li dir.

 2. Ak law çylyk iş bilen meşgullanmaga ýada şol hünär toparynyň ag za sy bol-
maga rug sat be ril megi ne degişli çözgütler ga raş syz  gurama ta rapyn dan ka bul 
edil me li dir. Şeýle çözgütlere gözegçilik, olaryň ga raş syz  gu ra ma ta rapyn dan 
kabul edil ýän digi ne garamazdan, ga raş syz  we adalatly ka zy ýet eda ra sy ta-
rapyn dan ýerine ýetirilmelidir.

 3. Ak law çylar ynam, söz, hereket etme, ýygnaklara we birleşmelere gatnaşma 
azat lygyn dan peý da lan ýar lar, şeýlede olaryň hukuk soraglary we adyl ka zy-
ýetiň amala aşy ryl magy boý un ça jemgyýetçilik pikir alyşmalaryna gat naş ma ga 
we ka nuny özgertmeler boý un ça teklipler bilen çykyş etmäge hu kuk lary bar dyr.

 4. Ak law çylar öz hünär standartlaryna laýyklykda hereket edenlerinde, is len dik 
je za lan dy ryş çäreleri ýada gysylma howpuna sezewar bolmadan ýada olaryň 
ne ti je sin den ejir çekmeli däldirler.

 5. Gizlinlik şertlerinde maslahat bermek we kesgitlenen hünär stan dart lary na 
laý yk lyk da öz müşderilerinin adyndan çykyş etmek müm kin çi ligi bo lar ýaly, 
ak law çy laryň öz müşderileriniň, hususan-da, azatlykdan mah rum edi len leriň, 
ýa ny na barmaga ygtyýarlary bolmalydyr.

 6. Ak law çy bilen önüň müşderisiniň arasyndaky aragatnaşygyň giz lin ligi ne sar-
pa go ýul ma gy üp jün etmek üçin ähli ze rur çäreler görülmelidir. Diňe ka nu nyň 
ýo ka ry tu tul ma gy bilen laýyk gelýän halatlarynda bu ka da dan çyk mak lyga 
rug sat berilmek mümkindir.

 7. Ak law çylar, öňünde çykyş etmäge ygtyýarlyklary bar bo lan, ka zy ýete bar mak 
hu kugyn dan iň kär edil me li däldir, we öz hünäriniň standartlaryna laý yk lyk da 
müş de ri leriň hu kuk lary ny we bähbitlerini goran wagtynda, olaryň ähli ze rur 
bo lan res mi na ma  lary görmäge ygtyýar edilmelidir.

 8. Şol bir işiň üstünde işleýän ak law çylaryň ählisine ka zy ýet tarapyndan deň 
hor mat görkezilmelidir.

Ýörelge II. Aklawçylyk bilimi, okuw taýýarlygy we ișe girișmegi

 1. Hiç bir adam, hususan-da, jynsyna, teniniň reňkine, dinine, syýasy ýada beý-
leki ynam lary na, haýsy millete degişliligine we sosial gelip çykyşyna, mil li az-
lyga de giş li ligi ne, emlägine, dogulyşyna ýada fiziki işe ukupsyzlygyna görä, 
ak law çy lyk bilim almak, işe girişmek we ak law çylyk işi dowam etmek müm-
kin çi ligin den iňkär edilmeli däldir.

 2. Käre girișmek hem-de dowamly ak law çylyk bilimini ke pil len dir megi niň șerti 
hök mün de, ak law çylyk okuw taýýarlygynyň we ahlaklygynyň ýokary de re je si-
ni üpjün etmek üçin ähli ze rur bo lan çäreler berjaý edilmelidir.

 3. Ak law çylyk bilimi, șol sanda hem, hünäri kämilleşdirmek maksatnamalary, 
ak law çy lyk en dik leriň kämilleșdirilmegine, ahlak we adam hu kuk lary 
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me se le leri boý un ça dü şün je ligiň artdyrylmagyna, hem-de öz müş de ri leri niň 
hu kuk lary na we bäh bit leri ne sarpa goýmaga we adalatyň dogry ber jaý edil-
megi ne gol da mak üçin taýýarlyk bermäge niýetlenmelidir.

Ýörelge III. Aklawçylaryň orny we borçlary

 1. Ak law çylaryň birleşmesi ýada beýleki ak law çylar hünärmen birleşmeleri hü-
när men standartlaryny we ahlaklylyk kodekslerini taýýarlamalydyr hem-de öz 
müș de ri leriň kanuny hu kuk laryny we bähbitlerini goramakda, ak law çylaryň 
ga raș syz, yhlasly we adyl hereket etmegini borclydygyny üpjün etmelidir.

 2. Milli kanunlara, düzgünlere we hünär standartlaryna laýyklykda ak law çy lar 
hü när gizlinligini saklamalydyrlar. Müşderiden rugsatsyz şol syryň aýan edil-
megi üçin degişli jeza berilmelidir.

 3. Ak law çylaryň öz müşderileriniň öňündäki borçlaryna aşakdakylar girmelidir:

a) müşderileri olaryň ak law çylyga degișli hu kuk lary we borçlary ba ra da so-
rag lary, şeý le-de işiň müm kin bo lan netijeleri, șol sanda hem, ma li ýe çyk-
da jy lary, boý un ça maslahat bermek;

b) ilki bilen işi parahatçylyk ýoly bilen çözmäge synanyşmak;

c) öz müşderileriniň hukularyny we bähbitlerini goramak, berjäý etmek we 
üp jün et mek maksady bilen ka zy ýet önümçiligini gozgamak;

d) bähbitleriň çaknyşygyna ýol bermezlik;

e) özleriniň edip biljeginden artyk iş almazlyk borjy.

 4. Ak law çylar ka zy ýet häkimiýetine hormat goýmalydyrlar we ka zy ýetiň öňün de 
öz borç lary ny milli hukuky we beýleki düzgünlerine we hünär stan dart lary-
na ga bat geler ýaly ýerine ýetirmelidirler. Ak law çylar ta rapyn dan öz hü när 
borç lary ny ýerine ýetirmekden ýüz öwüren halatlarynda, olar müş de ri leriň 
we beý leki kömege mätäç adamlaryň bähbitlerine zyýan ýe ti mez lige ça lyș-
ma ly dyr.

Ýörelge IV. Her bir adamyň öz aklawçysy bilen maslahatlaşmaga hukugy

 1. Garaşsyz ak law çylar tarapyndan berilýän hukuk hyzmatlaryny almaga ähli 
adam laryň hukugyny netijeli üpjün etmek üçin ähli ze rur çäreler görülmelidir.

 2. Ak law çylaryň maliýe tarapdan kyn ýagdaýdaky raýatlara hukuk hyz mat lary 
ber megi ne höwes döretmek ze rurdyr.

 3. Ýew ro pa Geňeşiniň agza ýurtlarynyň hökümetleri, mümkin boldugyça, ma li ýe 
ta rap dan kyn ýagdaýdaky raýatlar, esasan hem azatlykdan mahrum edi len 
adam lar, netijeli ak law çylyk hyzmatlary alar ýaly netijeli adyl ka zy ýet müm-
kin çi ligi bilen üpjün etmelidirler.

 4. Ak law çylaryň olaryň galam haky bölekleýin ýada doly döwlet ha saby na tö len-
ýän digi sebäpli, olaryň öz müşderileriniň öňündäki borçlaryna täsir et me li däl dir.
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Ýörelge V. Birleşmeler

 1. Ak law çylar özbașdak ýada beýleki guramalar bilen hünärmen stan dart lary-
ny güýç len dir mä ge we ak law çylaryň garașsyzlygyny we bähbitlerini go ra ýan 
ýer li, mil li we halkara derejesindäki hünärmen birleşmeleri dö ret mä ge ýa da 
olara go șul ma ga mümkinçilikleri we höweslendirmesi bolmalydydyr.

 2. Ak law çylaryň birleşmeleri ýada beýleki ak law çylyk hünärmen birleşmeleri öz-
özüni dolandyrmalydyrlar, hem-de häkimiýet edaralaryndan we jem gy ýet den 
ga raş syz  bolmalydyrlar.

 3. Öz agzalaryny dürli ýaramaz gysylmalardan we çäklendirmelerden go ra mak-
da ak law çylaryň birleşmeleriniň ýada beýleki ak law çylyk hünär bir leş me leri-
niň eýeleýän ornuna sarpa goýmak ze rurdyr.

 4. Ak law çylaryň birleşmeleri ýada beýleki ýuridiki hünär birleşmeleri ak law çy-
laryň ga raş syz lygynyň üpjün edilmegini goldamalydyrlar we, mundan baş ga-
da:

a) adyl ka zy ýetiň bähbitlerini gorkysyz öňe sürmelidirler we goldamalydyrlar;

b) ak law çylaryň jemgyýetdäki ornuny goramalydyrlar, hususan-da olaryň ab-
raý y ny, mertebesini we ýokary ahlak häsiýetlerini goldamalydyrlar;

c) doly üpjün edilmedik raýatlara adyl ka zy ýet mümkinçiligini üpjün et mek 
boý un ça, hususan-da olaryň hukuk kömegini we maslahatlary al mak lary 
boý un ça, taslamalarda ak law çylaryň gatnaşmagyny öňe sür me li dir ler;

d) hukuk özgertmelerini we hereket edýän kanunçylygyň we kanunlaryň ara 
alnyp maslahatlaşylmagyny öňe sürmelidirler we goldamalydyrlar;

e) ak law çy hünäriniň wekilleriniň doly üpjünligini öňe sürmelidirler we olara 
ýada olaryň maşgalalaryna ze rur bo lan halatynda kömek bermelidirler;

f) hususan-da halkara ak law çylar guramasynyň we halkara hökümetara we 
hö kü mete degişli bolmadyk guramalaryň işini nazara alyp, ak law çylaryň 
ornu ny öňe sürmek maksady bilen beýleki ýurtlaryň ak law çylary bilen hyz-
mat daş lyk etmelidirler;

g) ak law çylaryň ukuplylygynyň ýokary standartlaryny öňe sürmelidirler we 
özüňi alyp baryş we düzgün-nyzam standartalaryna ak law çylaryň sarpa 
goý magy ny goldamalydyrlar.

 5. Ak law çylaryň birleşmeleri ýada beýleki ak law çylyk hünärmen bir leş me leri 
așak da bellenen halatlarynda, șol sanda hem, degişli edaranyň öňün de ak-
law çy laryň bähbitleriniň goramagyny içine alýan ähli ze rur çä re leri gör me li-
dir ler, ýagny:

a) ak law çy tussag edilse ýada tussag astynda saklanan halatynda;

b) ak law çynyň ahlak häsiýeti ba ra da guman getirýän önümçiligiň goz ga mak 
ba ra da her bir çözgüdiň çykarlan halatynda;

c) ak law çylaryň şahsy ýada olaryň emlägini barlanýan halatynda;
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d) ak law çylaryň ygtyýarynda bo lan res mi na ma laryň ýada materiallaryň arest 
edi len halatynda;

e) ak law çylaryň adyndan hereketi talap edýän reportajlaryň köp çü lik le ýin ha-
bar beriş serişdelerinde çap edilen halatynda.

Ýörelge VI. Düzgün-nyzam önümçiligi

 1. Ak law çylaryň birleşmeleri ýada beýleki ýuridiki hünär birleşmeleri ta rapyn-
dan dü zü len ýada kanun boý un ça kesgitlenen öz hünärmen ah lak ly lyk ko-
dek si boý un ça hereket etmedik halatynda, olara garșy düzgün-nyzam önüm-
çi ligi niň gozgamagyny hem içine alýan, degişli çäreler görülmelidir.

 2. Ak law çylaryň birleşmeleri ýada beýleki ak law çylaryň hünärmen bir leş me leri 
ak law çylaryň garşysyna düzgün-nyzam önümçiliginiň geçirilişine jo gap ber-
me li dir ler ýada, ýerlikli bo lan halatynda, olara şol önümçilige gat naş mak hu-
kugy hem berilmelidir.

 3. Degișli ak law çynyň önümçilige gatnaşmak ýada çözgüde ka zy ýet ta rapyn dan 
tä ze den seredilmek hukugyndan peýdalanmagy içine alýan düz gün-ny zam 
önüm çi ligi adam hu kuk lary boý un ça Ýew ro pa konwensiýasynda ber ki di len 
ähli ýö rel ge leriň we düzgünleriň berjaý edilmegi bilen ýerine ýetirilmelidir.

 4. Ak law çylaryň eden düzgün-nyzam jenaýat işleri üçin temmi bellenilende, 
deň ag ram lyk ýörelgesi berjaý edilmelidir.
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Ministrler Komitetiniň agza-döwletlere jenaýat hukuk ulgamynda 
prokurorlaryň orny ba ra da R (2000) 19 belgili Maslahaty
(2000nji ýylyň 6njy oktýabrynda ministrleriň orunbasarlarynyň 724nji mejlisinde 
ministrler Komiteti tarapyndan kabul edildi)

Ministrler Komiteti Ýew ro pa Geňeşiniň Düzgünnamasynyň 15-nji maddasynyň (b) bö-
lümi ne laýyklykda hereket edip,

Ýew ro pa Geňeşiniň maksadynyň öz agzalarynyň arasynda has berk jebisligi ga zan-
mak dygy ny göz öňünde tutup;

şeýlede Ýew ro pa Geňeşiniň maksadynyň hakyky demokratiýanyň esasy bo lan ka-
nun çy lygyň berkidilmelidigini nazar alyp;

kanunyň ýokary tutulmagyny kepillendirmekde jenaýat hukuk ulgamynyň esasy orun 
tut ýan dy gyny nazara alyp;

ähli agza-döwletler üçin ýurduň içinde hem-de halkara derejesinde je na ýat çy lyga 
gar şy göreş boý un ça çäreleriň görülmeginiň umumy ze rurlygyna düşünip;

şol maksada ýetmek üçin diňe bir milli jenaýat hukuk ulgamynyň däl-de, eýsem je na-
ýat meseleleri boý un ça adam hu kuk lary we esasy azatlyklaryň goragy boý un ça Kon-
wen si ýa da berkidilen ýörelgeleriň goragy üçin halkara hyzmatdaşlygynyň ne ti je li ligi-
ni berkitmegi ze rur hasaplap;

milli jenaýat hukugy ulgamlarynda, hem-de jenaýat-hukuk meseleleri boý un ça halk-
ara hyzmatdaşlygynda prokuraturanyň möhüm ornunyň bardygyna düşünip;

şol maksatlar üçin agza-döwletlerde prokuratuturanyň işiniň esasy ýö rel ge leri niň 
kes git len megi ni goldanylmagynyň ze rurdygyna ynanyp;

Ministrler Komiteti tarapyndan kabul edilen jenaýat işleri boý un ça adyl ka zy ýete de-
giş li namalarda berkidilen ähli ýörelgeleri we düzgünleri nazara alyp,

Jenaýat hukugy ulgamynda agza-döwletleriň Hökümetleri öz kanunçylyklaryny aşak-
daky ýörelgelere esaslandyrmaklaryny teklip edýär:

Prokuroryň wezipeleri

 1. Prokurorlar — döwlet häkimiýetiniň wekilleri bolup jemgyýetiň adyndan we 
döw let bähbitleri üçin hereket edýän kanunyň ulanmagynda gatnaşyp, ka-
nunyň bozulmagy jenaýat temminiň berilmegini aňladýan halatynda, șah sy-
ýetiň hu kuk laryny we jenaýat hukuk ulgamynyň degerli nerijeliligini göz öňü-
ne tutup, kanunyň berjaý edilmegini kepillendirmelidir.

 2. Jenaýat hukuk ulgamlarynyň ählisinde pro ku rorlar:
• jenaýat işiniň gozgalmagy ýada dowam edilmegi ba ra da çözgüt çykarýarlar;
• ka zy ýetde günäleme ișlerini geçirýärler;
• ka zy ýetiň ähli ýada käbir çözgütlerine täzeden seredilmegini sorap bil ýär-

ler ýada täzeden seretmek ișleri geçirip bilýärler.
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 3. Käbir jenaýat hukuk ulgamlarynda, pro ku rorlar:

• jenaýata degișli milli syýasatyny mümkin bo lan ýerinde sebitleýin we ýer li 
şert lere uýgunlaşdyryp, amala aşyrýarlar;

• derňew işini alyp barýarlar ýada, ony ugrukdyrýarlar ýada oňa gö zeg çi lik 
ed ýär ler; ejir çekenlere netijeli ýardam berilmegini üpjün edýärler; je na ýat 
çe kil mez den başga ulanyp boljak mümkinçilikleri kesgitleýärler;

• ka zy ýetleriň çözgütleriniň ýerine ýetirilişine gözegçilik edýärler;

• beýlekiler.

Öz borçlaryny ýerine ýetiren wagtynda pro ku rorlaryň howpsuzlygynyň kepillikleri

 4. Döwletler jemgyýet pro ku rorlaryň öz hünäriniň borçlaryny we jo gap kär çi lik-
leri ni ýeri ne ýetirmekleri üçin, ýetyerlik kanunçylyk we guramaçylyk șert leriň 
bol ma gy ny, hem-de olaryň ygtyýarynda ýeterlik býüjet serișdeleriň bol ma-
gyny üp jün etmek üçin netijeli çäreleri görmelidir. Şeýle şertler hemgyýet pro-
ku ra tu ra nyň wekilleri bilen ýakyn aragatnaşykda döredilmelidir.

 5. Aşakdaky talaplaryň berjaý edilmegini üpjün etmek üçin döwletler çäreleri 
gör me li dir ler:

a) pro ku rorlaryň işe alynmagy, wezipesiniň ýokarlandyrylmagy we bir we zi-
pe den baş ga we zi pä geçirilmegi adalatly we ýüz görmez düz gün lere laý-
yk lyk da, hem-de belli bir toparlaryň bähbitlerini ileri tutýan usul lary nyň 
ula nyl șy na ýol ber män, we jynsyna, teniniň reňkine, diline, dine yryl ma gy-
na, sy ýa sy ýa da beý leki garaýyșlaryna, millete degişliligine we so si al gelip 
çy kyşy na, mil li az lyga degişliligine, emlägine, dogulyşyna ýada beý leki 
ýag daý lar boý un ça kemsidilmän amala aşyrylmalydyr;

b) pro ku rorlaryň derejesi, ýokary wezipä çekilmegi we bir wezipeden baş ga 
we zi pä geçirilmegi hünär bașarnyklary we tejribe ýaly belli we ob ýek tiw 
ta lap lara esaslanmalydyr;

c) pro ku rorlaryň bir wezipeden başga wezipä geçirilmegine onuň gulluk ze-
rur lygy na esaslanmalydyr;

d) pro ku rorlaryň olaryň ähmiýetli derejesine laýyk gelýän gullugynyň ka na-
gat la nar ly șert leri, ýagny zähmet haky, ișiniň möhleti we ne pa ga șert leri, 
şeý le-de ne pa ga çy kyl ýan ýaşy ýaly bolmalydyr, we bu șert ler ka nun ta-
rapyn dan kes git len me li dir;

e) pro ku rorlara garșy düzgün-nyzam önümçiligi kanun tarapyndan kes git len-
me li dir, adyl we ob ýek tiw bahanyň berilmegini ke pil len dir me li dir we çy ka-
ry lan çöz güt ga raş syz  we ýüz görmez ka zy ýet tarapyndan täzeden se re dil-
me gi ne tabyn bolmalydyr.

f) pro ku rorlaryň hukuk derejesine degilen halatynda, olaryň ka na gat la nar ly 
şikaýat etmek düzgünlerinden peýdalanmak we, ýerlikli bo landa, ka zy ýet-
de şikaýat etmek mümkinçiligi bolmalydyr;
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g) öz borçlaryny dogry ýerine ýetirmegiň netijesinde jemgyýet pro ku ror laryň 
ýada olaryň maşgalalarynyň şahsy howpsyzlygyna howp abanýan ha latyn-
da, döwlet edaralary olara fiziki goragy bilen üpjün etmelidir.

 6. Prokurorlary öz pikirini beýan etmek, ynam, birleșmek we ýygnanmak azat-
lyk laryn dan ne ti je li peýdalanmagyny üpjün etmek üçin döw let ler çäre gör-
me li dir. Ylaý ta da, olar kanuny hereket etmeginiň ne ti je sin de ýada ka nuny 
du ra ma nyň ag za sy bo lany üçin hünärinde kynçylykdan ejir çek män, ka nuna, 
ada latyň ber jaň ber jaý edilmegine hem-de adam hu kuk lary nyň go ral magy na 
de giș li jem gy ýet çi lik de gurnalýan gürrüňdeșliklere gat naș magy, we ýerli, mil-
li we halk ara gu ra ma lary döretmäge we olara goșulmaga, olaryň du șu șyk lary-
na aý ra tyn șah sy ýet hökmünde gatnașmaga hukukly bol ma ly dyr lar. Ýo kar da 
ag za lan hu kuk lar diňe kanunyň belleýșine laýyklykda, hem-de jem gy ýet pro-
ku ror laryň kon s ti tu si on derejesini saklamaklygyna gerek bo lan ha lat laryn da 
çäk len di ri lip bil ner. Ýokarda agzalan hukuklar bozulan halatynda pro ku ror-
lara ne ti je li gorag serişdeleri elýeterli bolmalydyr.

 7. Wezipä bellenileýinçä we ișiň dowamynda gurnalýan hünär taýýarlygy ähli 
jemgyýet pro ku ror laryň hukugy we borjy bolmalydyr. Wezipä bel le ni len den 
öň we soň pro ku ror laryň degişli biliminiň we taýýarlygynyň bol ma gy na göz ýe-
tir mek üçin döw let ler netijeli çäreleri görmelidirler. Hususan-da, pro ku ror lara 
aşak daky lar aýan bolmalydyr:

a) olaryň wezipesine mahsus bo lan ýörelgeler we ahlak borçlary;

b) şübhelenýänleriň, ejir çekenleriň we şaýatlaryň konstitusion we hukuky 
goragynyň kepillikleri;

c) adam hu kuk lary we esasy azatlyklar boý un ça Konwensiýada ber ki di len 
adam hu kuk lary we azatlyklary, esasan hem Konwensiýanyň 5-nji we 6-njy 
mad da laryn da kesgitlenen hukuklar;

d) ka zy ýet häkimiýetiniň gatnaşmagynda işi gurnamagyň, dolandyrmagyň, 
iş gär üpjünçiliginiň ýörelgeleri we tejribeleri;

e) olaryň hereketiniň yzygiderligini üpjün edýän mehanizmler we serişdeler.

  Mundan başga-da, häzirki zaman şertlerinde, hususan-da jenaýatçylygyň 
göz nüş leri ni we ösüşini, şeýlede jenaýat meseleleri boý un ça halkara hyz mat-
daş lygy göz öňünde tutup, aýratyn meseleler ýada aýratyn ugurlar boý un ça 
pro ku ror laryň goş ma ça taýýarlygyny üpjün etmek üçin döwletler ne ti je li çä re-
leri görmelidirler.

 8. Jenaýatçylygyň ýüze çykýan täze görnüşlerine, hususan-da guramaçylykly je na-
ýat lara garşy durmak üçin hünäriň ýöriteleşdirilişi pro ku ra tu ra nyň işi niň gur nal-
magy nyň ileri tutulýan ugry hökmünde seredilmelidir; we deň de re je de hü när 
taý ýar lygy na we hünär işiniň amala aşyrylmagyna de giş li bol ma ly dyr. Pro ku ror-
lar öz wezipelerini ýerine ýetirenlerinde, mümkin bol du gy ça köp hü när men leriň 
kömegini, șol sanda hem, olary köpugurly to par lary ny, ula nyl ma ly dyr.

 9. Prokuraturanyň gurnalyşy we içki hereketi, hususan-da işleriň bölünilişi we 
tä ze den bö lü ni lişi, şeýle-de jenaýat hukugy ulgamynyň mümkin bol du gy ça 
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dog ry he re ket etmegine ymtylma, esasan hem her mesele boý un ça ýuridiki 
ba şar jaň lygyň we ýöriteleşdirişiň derejesi boý un ça ýüz görmezlik we ga raş-
syz lyk ýö rel ge leri berjaý edilmelidir.

 10. Prokurorlaryň ählisiniň özlerine gönükdirilen görkezmeleriň ýazgy gör nüş de 
be ril megi ni talap etmäge hu kuk lary bardyr. Eger pro ku roryň pi kir et megi ne 
görä, ber len görkezme bikanun ýada onuň ynamlaryna garșy gel ýän bol sa, 
onuň çalşyrylmagyna alyp barýan degişli içerki tertip üpjün edil me li dir.

Prokuraturanyň ýerine ýetiriş we kanun çykaryş häkimiýetleri bilen 
aragatnaşyklary

 11. Döwletler pro ku rorlaryň öz hünär borçlaryny we jogapkärçiliklerini işine de lil siz 
ga tyş ma syz ýada olara raýat, jenaýat we beýleki jo gap kär çi lik leri de lil siz ýük-
le me siz ýerine ýetirmegini üpjün etmek üçin çäre görmelidirler. Emma pro ku-
ror lary wagtal-wagtal öz hereketleri ba ra da umuman we öz esasy we zi pe leri ni 
haýsy ýol bilen çözendikleri ba ra da aýratynlykda açyk ha sa bat ber me li dir ler.

 12. Prokurorlar ýerine ýetiriji we kanun çykaryjy häkimiýetleriniň işine go şul ma ly 
däldir.

 13. Prokuratura hökümetiň bir bölegi ýada oňa tabyn bo lan halatyynda, döwlet 
aşak daky lary kepillendirmelidir:

a) hökümetiň prokuratura boý un ça ygtyýarlyklarynyň häsiýetiniň we göw rü-
mi niň kanun tarapyndan kesgitlenmegini;

b) hökümetiň öz ygtyýarlyklaryny halkara ylalaşyklaryna, milli ka nun çy lyga 
we umumy hukuk ýörelgelerine laýyklykda alyp barmagyny;

с) eger hökümet umumy görkezme beren halarynda, olaryň ýazgy üsti bilen 
bol ma gy ny we degişli görnüşde çap edilmegini;

d) hökümetiň belli bir işi gozgamak boý un ça görkezme bermek yg ty ýar lygy 
bo lan ha latyn da, şeýle görkezmelerde milli kanunçylykda bel le nen aýan-
lyga we deň lige sarpa goýýan ýeterlik kepilliklerini üpjün etmäge döw let ler 
borç ly bol ma ly dyr, meselem:

 • günäleme wezipesini ýerine ýetirýän doly ygtyýarly pro ku rordan ýada 
edaradan deslapky hat üsti bilen düşündirişleri talap etmek;

 • esasan hem olar prokuraturanyň tekliplerinden üýtgeşik bol sa, öz 
ýa zuw görkezmelerini dogry düşündirmek we olary tabyn bol mak ter-
tibin de geçirmek;

 • ișe seredilmezden öň berlen maslahatlaryň we görkezmeleriň ișe go-
șul mak lygy ny hem-de beýleki taraplaryň olar bilen tanyş bol mak lary 
hem-de dü șün di riș bermeklerini üpjün etmek.

e) pro ku rorlar ka zy ýete ähli kanuny delillerini bermäge we șeýle-de olar bu 
ýa zuw da alnan görkezmeler boý un ça öz pikirlrini beýan etmäge erkin bol-
ma ly dyr lar.
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f) belli bir ișde jenaýat önümçiligi bes etmek ba ra da ky görkezmelere umu-
man ýol berilmeli däldir. Şeýle görkezmeleriň bar bo lan ha latyn da, olar 
ka da dan çykma bolmalydyr we diňe ýokarda “d” we “e” bö lüm ler de gör-
ke zi len talaplara däl-de, eýsem görkezmeleriň aýdyňlygynyň ke pil lik leri 
nuk daý na zaryn dan aýratyn gözegçilige hem tabyn bolmalydyr.

 14. Prokuratura döwletden garaşly däl ýurtlarda, kanunda prokuraturanyň ga raş-
syz lygy nyň häsiýetini we göwrümini berkitmegi kepillendirmek üçin döw let 
ne ti je li çäreleri görmelidir.

 15. Adalatlygyň we netijeli jenaýat syýasatyň berkemegine ýardam etmek mak-
sady bilen pro ku rorlar hökümet guramalary we edaralary bilen kanuna laýyk 
de re je de hyzmatdaşlyk etmelidirler.

 16. Her bir ýagdaýda, hususan-da parahorluk, wezipesinden bikanun peý da lan-
mak, adam hu kuk larynyň gödek bozulmagy we halkara kanunçylygy ta rapyn-
dan ykrar edilen beýleki jenaýatlar boý un ça pro ku rorlaryň we zi pe li döw let 
iş gär leri niň garşysyna päsgelçiliksiz jenaýat yzarlamasyny goz ga ma ga müm-
kin çi ligi bolmalydyr.

Jemgyýet pro ku rorlar bilen kazylaryň arasyndaky gatnaşyklar

 17. Döwletler pro ku rorlaryň kanuny derejesiniň, bașarnyklarynyň hem-de önüm-
çi lik de bo lan orunlarynyň kazylaryň garașsyzlygy we ýüz görmezligi ba ra da 
hiç hili delilli șübhäniň döredilmeýän șekilde kanunda bellenilmegini üp jün 
et mek üçin ýerlikli çäreleri görmelidir. Hususan-da, döwletler bir wagt da pro-
ku roryň hem-de kazynyň borçlarynyň bir adam tarapyndan ýerine ýe tir mez-
ligi ni ke pil len dir me li dir ler.

 18. Muňa garamazdan, hukuk ulgamynda rugsat berilýän halatynda, döw let ler 
şol bir adamyň pro ku roryň we kazynyň wezipelerini we tersine yzy gi der li ýeri-
ne ýe tir megi niň mümkin bolmagy üçin çäreleri görmelidir. Şeýle we zi pe ça lyş-
ma sy diňe degișli tarapyň açyk bildiren islegi boý un ça we ze rur ke pil lik leriň 
ber jaý edilmegi bilen mümkin bolmalydyr.

 19. Prokurorlar kazylaryň ga raş syz lygyna we adalatlygyna hormat goý ma ly dyr-
lar; hu susan-da, olar şikaýat etme hukugyny ulanmakdan ýada beý leki res mi 
düz gün leri amala aşyrmakdan başga ka zy ýetiň çözgütlerine şüb he ge tir me li 
ýa da olaryň ýerine ýeirilmegine päsgelçilik bermeli däldirler.

 20. Prokurorlar ka zy ýet derňewiniň dowamynda adyl we adalatly bolmalydyrlar. 
Hu susan-da, olar adyl ka zy ýetiň adalatly amala aşyrylmagy üçin ze rur bo lan 
iş boý un ça maglumatlary we kanuny dellileri getirmelidirler.

Prokuratura bilen polisiýanyň arasyndaky gatnaşyklar

 21. Prokurorlar olaryň iş gozgamak ýada jenaýat yzarlamany dowam etmek ba-
ra da meseläni çözýän wagtyndan islendik halatda gijikdirmän polisiýa der-
ňew leri niň kanunylygyny ykjam barlamalydyrlar. Bu babatda pro ku rorlar po-
li si ýa ta rapyn dan adam hu kuk larynyň berjaý edilmegine hemişelik gö zeg çi lik 
et me li dir ler.
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 22. Polisiýanyň prokuratura tabyn bolýan ýada polisiýa derňewleriniň pro ku ra tu-
ra nyň gözegçiliginde geçirilýän ýurtlarynda, prokuraturanyň yg ty ýar lyk lary ny 
ke pil len dir mek üçin döwlet degişli çäreleri görmelidir:

a) jenaýat syýasatynyň esasy wezipeleriniň netijeli ýerine ýetirilmegi mak-
sady bilen, esasan hem haýsy görnüşli işleriň ilkinji bolup se re dil megi ne 
çöz güt leriň kabul edilmegi, subutnamalary toplamagyň usullary, iş gär leriň 
işi, der ňewiň do wam lygy, pro ku rorlara berilýän maglumatlar we ş. m. boý-
un ça, po li si ýa degişli görkezmeleri bermek;

b) eger polisiýanyň dürli bölümleri bar bolsa, işi prokuraturanyň pikiriçe se-
ret mä ge iň ygtyýarlyly bölüme geçirmek;

c) Prokuraturanyň beren görkezmeleriniň ýerine ýetirilişine gözegçilik üçin 
ze rur derejede baha bermegi we içki gözegçiligi amala aşyrmak;

d) mümkin bo lan düzgün bozulmalar üçin jogapkärçiligi kesgitlemek ýada, 
eger ýerlikli bolsa, jogapkärçiligiň kesgitlenmegine ýardam etmek.

 23. Polisiýanyň prokuraturadan ga raş syz  ýurtlarynda, prokuratura bilen po li si ýa-
nyň arasynda kanagatlanarly hyzmatdaşlygy kepillendirmek üçin netijeli çä-
re ler görülmelidir.

Prokurorlaryň raýatlaryň öňündäki borçlary

 24. Öz wezipelerini ýerine ýetirenlerinde pro ku rorlar:

a) öz wezipelerini adalatly, ýüz görmesiz we adyl ýerine ýetirmelidirler;

b) adam hu kuk lary we esasy azatlyklar boý un ça Konwensiýada gör ke zi len 
adam hu kuk laryny berjaý etmelidirler we goramalydyrlar;

c) jenaýat hukuk ulgamynyň mümkin boldugyça çalt hereket etmegini üp jün 
et mä ge çalyşmalydyr.

 25. Prokurorlar jynsy, haýsy millete degişliligi, teniniň reňki, dili, dini, syýasy 
ýada beý leki ynam lary, haý sy mil lete de giş li ligi we so si al ge lip çy kyşy, mil-
li az lyga de giş li ligi, em lä gi, do gu lyşy ýa da beý leki esas lar boý un ça is len dik 
kem sit me ler den saklanmalydyrlar.

 26. Prokurorlar kanunyň öňünde hemmeleriň deňligini üpjün etmelidirler we işe 
de giş li ähli ýag daý lar bilen, șol sanda hem, onuň bäh bidi ne ýada gar şy sy na 
tas syk lan magy na ga ra maz dan şübhelenýäne degişli ýag da ýlar bilen, ta nyş 
bol ma ly dyr lar.

 27. Eger ga raş syz  derňew günälemäniň esassyzdygyny görkezse, pro ku rorlar je-
na ýat işini gozgamaly ýada jenaýat yzarlamany dowam etmeli däldirler.

 28. Prokurorlar bikanun alynandygyny bilýän ýada şübhelenmäge ýeterlik esasy 
bar bo lan su but nama lary günälenýäniň gar şy sy na ulan ma ly däl dir ler. Is len-
dik şüb he dö rän de pro ku rorlar şeýle subutnamalaryň müm kin ligi ni bar la mak 
boý un ça ka zy ýete haý yşt bilen ýüz tutmalydyrlar.
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 29. Prokurorlar özlerinde bar bo lan we onuň ka zy ýet önümçiliginiň ada lat lygy na 
tä sir edip biljek islendik maglumat boý un ça, beýleki taraplara aýan et män, 
ta rap laryň ýaryşmak ýörelgesini üpjün etmelidirler.

 30. Prokurorlar günäsizlik presumpsiýasy ba ra da gürrüň edilende üçünji ta rap-
lar dan alynan gizlin maglumaty aýan etmeli däldirler, hu susan-da, eger aýan 
edil me adyl ka zy ýetiň bähbidine ýada kanuna laý yk lyk da talap edil me ýan 
bol sa,

 31. Haçanda günälenýäniň esasy hu kuk laryna we azatlyklaryna degýän çä re leri 
ulan ma ga kazylaryň ygtyýary bo landa, olaryň hereketlerine ka zy ýet gö zeg çi-
ligi mümkinçiligi üpjün edilmelidir.

 32. Prokurorlar şaýatlaryň bähbitleri ba ra da ýerlikli alada etmelidirler, esasan 
hem olaryň saglygynyň, howpsuzlygynyň we şahsy durmuşynyň goragy ba ra-
da çä re leri görmelidirler ýada şeýle görülmegine seretmelidirler.

 33. Prokurorlar şeýlede jenaýatdan ejir çekenleriň, haçanda olaryň şahsy bäh-
bit leri ne täsir ýetende, pikirine we aladalaryna üns bermelidirler, we olaryň 
hu kuk lary we jenaýat yzarlamanyň gidişi we ka zy ýet önümçiligi boý un ça ejir 
çe ken leriň habarlylygyny üpjün etmek üçin çäreler görmelidirler.

 34. Ykrar edilen we kesgitlenen statusy bar gyzyklanýan taraplaryň, esasan hem 
ejir çe ken leriň, pro ku rorlaryň iş gozgamagy ret etme çözgüdine garşy şi ka-
ýat et me hu kuk lary bol ma ly dyr; çözgütlere, käbir halatlarda şikaýata ýo kar da 
oturan we zi pe li adam seredenden soň, ka zy ýet tertibinde ýada ta rap lara şah-
sy gün äle me hukugyny bermek arkaly şikaýat edilip bilner.

 35. Prokurorlaryň öz borçlaryny ýerine ýetirenlerinde “özüňi alyp baryş ko deks-
leri ne” esas lan magy ny döwletler üpjün etmelidirler. Şol ko deks leriň bo zul-
magy şu Tek libiň 5-nji bö lümi ne laýyklykda degişli temmi berme çä re leriň 
ula nyl magy na eltip biler. Pro ku ror laryň işine wagtly-wagtynda içki edara gö-
zeg çi ligi edil me li dir.

 36.

a) Prokurorlaryň ýüz görmesiz, ylalaşykly we netijeli işini üpjün etmek üçin 
döw let ler aşakdakylary etmäge çalyşmalydyrlar:

 • guramaçylyk tarapyndan ýokary wezipäni tutýan pro ku rora tabyn bol-
ma gy nygtamak; emma şeýle guramaçylyk usullarynyň ne ti je siz we 
bök denç lik döredýän býurokratik düzümleriň döremegine ýol ber me li 
däl dir;

 • jenaýata garşy syýasaty amala aşyrmagyň esasy ugurlaryny kes git le-
mek;

 • çözgütleriň özbaşdak kabul edilmeginiň bolmazlygy üçin, şolaryň 
esasyn da aýratyn işler boý un ça çözgütler kabul edilmeli esasy ýö rel-
ge leri we ölçegleri kesgitlemek.

b) Ýokarda agzalan guramaçylyk usullary, esasy ugurlar, ýörelgeler we öl çeg-
ler mejlis ýada hökümet tarapyndan ýada, eger milli kanunçylyk pro ku roryň 
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ga raş syz lygy ny berkidýän bolsa, prokuraturanyň wekilleri ta rapyn dan kes-
git len me li dir.

c) Prokurorlaryň işiniň ýokarda agzalan gurnalyşy, esasy ugurlar, ýö rel ge ler 
we ölçegler ba ra da jemgyýetçilik habarly edilmelidir; olar ba ra da mag lu-
mat her kime onuň haýyşdy boý un ça berilmelidir.

Halkara hyzmatdaşlygy

 37. Beýleki döwlet guramalarynyň adyl ka zy ýet ugrunda halkara hyz mat daş lygy na 
de giş li wezipeleri ýerine ýetirip bilýändigine garamazdan, dürli ýurt laryň pro-
ku ror lary nyň arasynda göni aragatnaşyklary ösdürmek ze rurdyr. Olar halk ara 
yla la şyk lary ulgamynda berkidilendir ýada iş tertibinde ýerine ýe ti ril me li dir.

 38. Käbir ugurlarda adyl ka zy ýet pudagynda halkara hyzmatdaşlygyň do wa myn-
da pro ku ror laryň arasynda göni gatnaşyklary özdürmek üçin çäreler gö rül me-
li dir. Hu susan-da, şeýle çäreler aşakdakylardan durýar:

a) res mi na ma laryň ýaýradylmagy;

b) olara prokuraturanyň dürli edaralarynda ýüz tutup bolar ýaly atlarynyň gör-
ke zil me gi bilen habarlaşmak üçin salgylaryň sanawyny düzmek, şeýlede 
olaryň iş ugurlary, jogapkärçilik ugurlary we ş.m;

c) dürli ýurtlaryň pro ku rorlarynyň arasynda durnukly şahsy ara gat na şyk lary 
ýola goýmak, hususan-da baş pro ku rorlaryň arasynda yzygiderli dü şü şyk-
lary gurnamak arkaly;

d) bilimleri kämilleşdirmek boý un ça okuw seminarlary we çäreleri gurnamak;

e) daşary ýurtda ýerleşýän aragatnaşyk boý un ça hukukçylaryň wezipesini gi-
riz mek we giňeltmek;

f) daşary ýurt dillerini öwretmek;

g) maglumat alyş-çalyş boý un ça elektron serişdeleriniň ulanylyşyny gi ňelt-
mek;

h) birek-birege kömek soraglary we jenaýat hukugynyň umumy kyn çy lyk lary 
boý un ça beýleki ýurtlar bilen işçi seminarlary gurnamak.

 39. Birek-birege kömek bermek boý un ça hereketleriň kadalaşygyny we saz-
laşygy ny gowulandyrmak maksady bilen aşakdakylara ýardam bermek üçin 
ta gal la lar edilmegi ze rurdyr:

a) umuman halkara hyzmatdaşlygyna işjeň gatnaşmaklygyň ze rur lygy na pro-
ku ror laryň göz ýe tir me gi; we

b) halkara hyzmatdaşlygy soraglarynda äýratyn pro ku rorlaryň ýö ri te leş di ri-
lişi.

  Şol maksat üçin halkara hyzmatdaşlygyna jogap berýän haýyşt edýän ýurduň 
pro ku rory haý yşt edilýän ýurduň soralýan hereketi ýerine ýetirmäge yg ty ýary 
bar we zi pe li adamy na özara hyzmatdaşlyk boý un ça göni haýyşt et megi ni, we 
de giş li we zi pe li adamyň alynan subutnamalary pro ku rora geçirmek müm kin-
çi ligi niň bol magy ny üp jün etmek üçin döwletler çäreleri görmelidirler.
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Kazylaryň statuty ba ra da Ýewropa Hartiýasy we Düşündiriş 
Memorandumy
(DAJ/DOC (98))

Ýew ro pa Geňeşi tarapyndan 1998-nji ýylyň iýul aýynyň 8–10 aralygynda gurnalan 
Ýew ro pada kazylar üçin kanun ba ra da köp taraplaýyn duşuşygyň gatnaşyjylary,

“kanunyň esasynda döredilen ga raş syz  we adalatly ka zy ýet tarapyndan de lil len di ri-
len wagtyň içinde işiniň adalatly açyk derňew edilmegine her adamyň hukugy bar-
dygy ny” göz öňün de tutýan adam hu kuk lary we esasy azatlyklary boý un ça Kon wen-
si ýa nyň 6-njy mad da sy ny göz öňünde tutup;

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 1985-nji ýylyň noýbrynda ka-
bul eden ka zy ýet guramalarynyň ga raş syz lygyna degişli Esasy ýörelgeleri na zara alyp;

Kazylaryň ga raş syz lygy, netijeliligi we orny boý un ça Ministrler Komitetiniň agza-ýurt-
lara № R (94) 12 Teklibini göz öňünde tutup we onuň goýan maksatlaryny doly goldap;

demokratik döwletlerde hukugyň we aýratyn şahsyýetleriň azatlyklarynyň go ragy nyň 
ar tyk maç ornuny güýçlendirmek üçin ze rur bo lan kazylaryň ga raş syz lygyny gol da ma-
ga ymtylyp;

ähli Ýew ro pa ýurtlaryna gönükdirilen res mi na ma nyň çäklerinde kazylaryň ba şar nyk-
lygy ny, ga raş syz lygyny we adalatlylygyny has gowy usulda kepillendirýän düz gün-
leriň anyk lan ma gy nyň ze rurlygyny tassyklap;

kepillikleriň has gowy berjaý edilişini doly üpjün etmek maksady bilen dürli Ýew ro-
pa ýurt lary nyň ka zy ýet kanunlarynda şol düzgünleriň göz öňünde tutulmagyny isläp;

kazylar üçin kanun ba ra da şu Hartiýany kabul etdiler.

1. Umumy ýörelgeler

 1.1. Kazylar üçin kanun islendik adamyň öz hu kuk laryny goramaga ynanylan azy-
ýet gu ra ma lary nyň we her bir kazynyň başarnykly, ga raş syz l we ada lat ly bol-
ma gy na hu kugy nyň bar dygy ny üpjün etmäge niýetlenendir. Ol şol ba şar nyga, 
ga raş syz lyga we ada lat ly lyga bo lan ynama şübhe döretmäge ukuply is len dik 
düz güniň ýada is len dik tertibiň ulanmagyna ýol bermeýär. Şol mak sat laryň 
amala aşy ryl magy na has gowy ke pil len di rip biljek düzgünler şu Har ti ýa go şu-
lan dyr. Bu düz gün ler Ýew ro pa ýurt laryn da kepillikleriň de re je si niň ýo kar lan-
ma gy na gö nük di ri len dir. Bu lar eý ýäm käbir ýurtlarda gazanylan ke pil lik leriň 
de re je si niň pe sel dil megi ne gö nük di ri len milli kanunçylygyň üýt ge dil me gi 
üçin esas bo lup bil mez ler.

 1.2. Her bir Ýew ro pa ýurtlarynda kazylar üçin kanynyň esasyny düzüji ýö rel ge leri 
iň ýo ka ry derejedäki içki kadalarda, onuň düzgünleri bolsa iň azyndan ka nun 
ka da laryn da berkidilýär.

 1.3. Kazyny seçip almaga, işe almaga, işe bellemäge, gullugynyň geçmegine ýada 
yg ty ýar lyk lary nyň togtadylmagyna zeper ýetirýän islendik çözgüde gar şy 



Kazylaryň, aklawçylaryň we prokurorlaryň garașsyzlygy we hasabatlylygyBirinji amaly gollanma168

sta tut (kanun) ka zy laryň has giň wekilçiligini kepillendirýän tertipde, dü zümi-
niň ýary sy edil şo lar ýaly ka zy lar tarapyndan saýlanan kazylardan duran, ýeri-
ne ýe ti riş we ka nun çy ka ryş hä ki mi ýetin den ga raş syz  edarayň ga tyş mak lygy-
ny göz öňün de tutýar.

 1.4. Statut öz kanuny hu kuk laryna ýada ga raş syz lygyna ýada umuman adyl ka zy-
ýetiň ga raş syz lygyna howp abanýan ýada haýsy hem bolsa bir ýol bilen äs ge-
ril me ýän hasaplaýan şol ýagdaýy düzetmek üçin netijeli serişdesi ýa da ony 
dü zet mek boý un ça teklipleri bar bo lan şeýle ga raş syz  guramaýüz tut ma ga 
is len dik kaza mümkinçilik berýär.

 1.5. Öz ygtyýarlyklaryny ýerine ýetirende kazy adamlara elýeterlilik we hor mat 
goý ma ly dyr, is len dik halatlarda şahsyýetiň hu kuk larynyň ke pil lik leri bi len 
bag ly ka zy ýet çöz güdi ni çykarmakda ze rur bo lan ba şar jaň lygyň ýo ka ry de re-
je si niň sak lan magy na, şeýlede prosessual hereketleriň do wa mynd a oňa yna-
ny lan mag lu matyň giz lin ligi niň saklanmagyna seretmelidir.

 1.6. Döwlet kazyny öz wezipelerini kanagatlanarly ýerine ýetirmegi üçin ze rur bo-
lan serişdeler bilen, hususan-da işlere laýyk möhletde seretmek üçin, üpjün 
et me li dir.

 1.7. Kazylar tarapyndan döredilen hünär guramalary, olara kazylar erkin girip bil-
ýär ler, esasan hem olara statut tarapyndan ynanylan hu kuk laryň go ragy na, 
hu susan-da kazylara degişli çözgütleri kabul etmäge gatnaşýan hä ki mi ýet 
eda ra lary nyň we instnsiýalarynyň öňünde, ýardam edýär.

 1.8. Öz wekilleriniň we hünär guramalarynyň kömegi bilen kazylar ka zy ýet gu ra-
ma lary ny do lan dyr ma ga, özlerine berilýän serişdeleriň möçberini kes git le-
mä ge we ol se riş de leriň ýurduň çäklerinde we ýerli derejede paý la nyl magy na 
de giş li çöz güt leriň kabul edilmegine gatnaşýarlar. Edil şol ýaly göz öňün de 
tu tul ýan olaryň statutynyň üýtgemegi barada, şeýlede olaryň zähmet ha ky nyň 
we so si al üpjünçiliginiň şertleri ba ra da olar bilen maslahatlaşyklar ge çi ril ýär.

2. Saýlanma, işe bellenilme we başlangyç taýýarlygy

 2.1. Garașsyz edara ýada komissiýa tarapyndan kazylaryň saýlanylmagyna we ișe 
alyn magy na degișli statutyň düzgünleri dalașgärleriň olara berlen ka nun çy lyk 
me se le leri ni erkin we ýüz görmezlik bilen kesgitlemäge we șah sy ýetiň mer te-
be si ni hor mat la ýan șekilde kanuny ulanmak ba ra da ky bașarnyklaryna esas-
lan ýar lar. Statut boý un ça her bir dalașgäriň jynsy, millete ýada sosial to para 
de giș li ligi, ýada olaryň filosofiýa we syýasy garaýyșlary ýada dini ynam lary 
boý un ça saýlawdan çykarylmagyna ýol berilmeli däldir.

 2.2. Kazyýet wezipelerini aýratyn ýerine ýetirmek ukuplylygy degişli bilim alyn-
magy ýada iş tejribesiniň bolmagy bilen bagly talaplaryň kömegi bilen ke pil-
len di ril ýän digi niň şertlerini statut göz öňünde tutýandyr.

 2.3. Statut döwlet tarapyndan tölenýän degişli bilimiň alynmagy arkaly, gör ke zi-
len we zi pe leri netijeli ýerine ýetirmegi üçin saýlanan dalaşgärleriň taý ýar lygy-
ny üpjün edýändir. 1.3 bölümde agzalan edara okuw mak sat na ma lary nyň we 
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olary ýerine ýetirýän gurluşlaryň laýyklygyna, ka zy ýet we zi pe leri niň ýeri ne ýe-
tir lişi bilen bagly aýdyňlyk, başarjaňlyk we adalatlylyk ta lap lary na se red ýän dir.

3. Işe bellenmek we çalşyrylmazlyk

 3.1. Saýlanan dalaşgäriň kazy hökmünde işe bellenme çözgüdi we ony belli bir 
ka zy ýete ugratmak ba ra da çözgüt 1.3  bölümde agzalan ga raş syz  edara ta-
rapyn dan onuň teklibi, maslahaty, onuň razylygy ýada habar bermeginden 
soň kabul edilýär.

 3.2. Statut dalaşgäriň öňki işiniň ýada onuň ýakyn garyndaşlarynyň ýerine ýe tir-
ýän işiniň ka zy ýete işe bellenende onuň adaltlylygyna ýada ga raş syz lygy na 
ka nuny şübhe bildirip biljek ýagdaýlary kesgitleýär.

 3.3. Eger işe alma düzgüni kazy hökmünde bellenenden soň, emma şol bel len-
me do ly yk rar edilmezinden öň, hökmany tertipde gysga synag möh leti göz 
öňün de tut ýan bolsa, ýada işe alma uzaltmak mümkinçiligi bilen çäk len di ri-
len möh let de amala aşyrylýan bolsa, onda hemişelik esasda ka zy nyň bel len-
megi ni ýada onuň ygtyýarlyklarynyň uzaldylmagyny ret etmek boý un ça çöz güt 
1.3 bö lüm de kesgitlenen ga raş syz  edara tarapyndan onuň tek libi, mas la haty, 
onuň ra zy lygy ýada habar bermegi esasynda kabul edilip bil ner. 1.4 bö lümiň 
düz gün leri synag möhletinde bo lan şahsyýete garşy hem ula nyl ýan dyr.

 3.4. Kazyýetde öz ygtyýarlyklaryny ýerine ýetirýän kazy, wezipesini galdyrmak 
düz gün leri niň çäklerinde hem, onuň bilen ylalaşyksyz başga ka zy ýet we zi-
pe si ne bel le nip ýada başga ka zy ýete işe geçirilip bilinmez. Diňe degişli çöz-
güt çy kar mak bi len düz gün-ny zam temmise hökmünde başga ýere ge çir mek 
çöz güdi bo lan ha latyn da, kanuny tertipde ka zy ýetiň düzüminde üýt ge geş me 
bo lan ha latyn da ýada goňşy ka zy ýetiň düzümini giňeltmek üçin wagt laý yn 
bel len me bo lan ýagdaýynda bu ýörelgeden daşyna çykma mümkin bo lup bi-
ler. Özem şeý le bellenmäniň iň ýokary möhleti 1.4 bölümiň düz gün leri niň ula-
nyl magy na zeper ýetirmezden statut tarapyndan anyk kesgitlenendir.

4. Ýokary wezipelere çekilme

 4.1. Eger wezipesini ulaltma iş tejribesiniň uzaklygyna esaslanan bolmasa, onda 
ol kaza tabşyrylan gulluk borçlaryny ýerine ýetirende bellenen hä si ýet leri-
ne we mertebesine bir ýada birnäçe kazynyň adalatly baha ber megi ar ka ly 
esas lan ýan dyr we gyzyklanýan kazy bilen maslahatlaşylýandyr. We zi pe si ni 
ulalt mak boý un ça çözgüt 1.3 bölümde agzalan ga raş syz  eda rayň tek libi ýa da 
ylalaşygy esasyndaçykarylýar. Wezipesini ulaldylmaga teklip edil me dik da-
laş gär kazynyň görkezilen edaraa şikaýat etmek mümkinçiligi bolmalydyr.

 4.2. Kazy öz ka zy ýet ygtyýarlyklarynyň çäginden çykýan dürli görnüşdäki işleri, 
olaryň içinde onuň raýat hu kuk laryny aňladýanlary hem bar, erkin amala aşyr-
ýar. Ol daşyndan edilýän işleriň kaza ynamyň, onuň adalatlygynyň we ga raş-
syz lygy nyň ýada onuň seretmegine berilen işlere delillendirilen wagtyň içinde 
üns li seretmek üçin ze rur wagtyň barlygy derejesinde şu erkinlik çäk len di ri lip 
bil ner. Edebiýat ýada döredijilik işinden başga, ka zy ýetden daşary tö legli iş 
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bi len meşgullanmak üçin statut tarapyndan kesgitlenen şertler boý un ça des-
lap ky rugsatnama almak ze rurdyr.

 4.3. Onuň adalatlylygyna we ga raş syz lygyna ynamy ýitirmäge müm kin çi ligi bo lan 
is len dik özüni alyp barmadan, hereketden ýada garaýyşdan kazylar sak lan-
ma ly dyr lar.

 4.4. Döwlet tarapyndan tölenýän hünär bilimini almaga yzygiderli müm kin çi lik 
ber mek arka ly öz yg ty ýar lyk lary ny ýeri ne ýetirmek üçin ze rur bo lan teh niki 
hem-de so si al-medeni bi lim leri niň bel li de re je si ni sak la magy we çuň laş-
dyr magy sta tut ka za ke pil len dir ýän dir we şol taýýarlygyň şu res mi na ma  nyň 
2.3  bö lümin de ag za lan şert leri ber jaý et mek bi len gur nal magy ny üp jün ed-
ýän dir.

5. Jogapkärçilik

 5.1. Statutda kesgitlenen haýsy hem bolsa wezipe borçlaryny kazynyň ýerine ýe tir-
mez ligi, diňe ka zy ýet edarayň ýada bäsleşik esasynda geçirilen ter tibiň çäk-
lerin de dü zümi niň azyn dan ýarysy saýlanan kazylardan bo lan eda ra yň çöz-
güdi, tek libi, mas la haty ýada yla laş ygy boý un ça temmi be ril me ulan magy na 
alyp ba ryp biler. Onuň do wa myn da jogapkärçilige çe kil ýän kazy ak law çynyň 
hyz matyn dan peý da la nyp biler. Ulanylýan temmi be ril me leriň gör nüşi sta tut 
ta rapyn dan kes git len ýär we olaryň ulanylyşy de ňa g ram lyk ýö rel ge si ne laý yk 
gel ýär. Temmi bermek boý un ça şu bölümde göz öňünde tu tu lan ýeri ne ýetiriş 
hä ki mi ýetiň, ka zy ýet häkimiýetiň ýada beýleki edarayň çöz güdi ýo kar da du-
ran ka zy ýet guramasynda şikaýat edilip bilner.

 5.2. Kazy tarapyndan çykarylan çözgüdiň ýada onuň gulluk borçlaryny ýerine ýe-
tir mek bi len eden he re ket leri niň netijesinde bi kanun ýe ti ri len zy ýan laryň 
öwe zi ni dol ma döw let ta rapyn dan üpjün edilýär. Ka zy nyň işi ni ter tibe sal-
ýan ka da laryň gö dek we ýol berilmesiz bozulan ha latyn da ka zy ýet ter tibin-
de kes git le nen möh le tde öwezini dolmagy döwlet ta rapyn dan ka zy dan talap 
edil mek müm kin çi ligi ni statut göz öňünde tutup biler. Ygtyýarly ka zy ýet gu ra-
ma sy na ýüz tut ma 1.3 bö lüm de agzalan edarayň deslapky ylalaşygyny talap 
edýär.

 5.3. Belli bir iş boý un ça adyl ka zy ýetiň kanagatlanarly bolmadyk usulda ýerine 
ýe ti ril megi ba ra da üýtgeşik res mi lik leri talap edilmän ga raş syz  edarayň se-
ret megi üçin öz şi ka ýaty ny ber mek müm kin çi ligi her bir adamda bol ma ly dyr. 
Eger yh las bi len we üns li se ret megiň netijesinde, 5.1 bö lüm de gör ke zi lişi ýaly, 
ka zy nyň işin de anyk düzgün bozulmalar ýüze çyksa, şol edarayň düz gün-ny-
zam ins tan si ýa sy na ýüz tutmaga ýada iň bolmanda statuta laý yk lyk da de giş li 
yg ty ýar lyk lary bar bo lan häkimiýet edarayna şeýle ýüz tut ma bi len çykyş et-
megi teklip ber mä ge hukugy bardyr.

6. Zähmet haky we durmuş taýdan üpjünçilik

 6.1. Kazynyň ka zy ýet ygtyýarlyklaryny hünärmenli ýerine ýetirmegi we sy lagy nyň 
de re je si onuň çözgütlerine we umuman onuň ka zy ýetde hereketine täsir 
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et mek mak sady bilen onuň ga raş syz lygyna we adalatlylygyna zor sal ma dan 
ka zy ny gorar ýaly görnüşde kesgitlenýär.

 6.2. Zähmet hakynyň tölegi zähmet stažyna, kaza ynalynan wezipe borç lary nyň 
hä si ýeti ne, şeýlede onuň öňünde goýulan meseleleriň wajyplygyna görä üýt-
ge di lip bilner we düşnükli şertlerde baha berilmelidir.

 6.3. Statut, öz hünär işini ýerine ýetirýän kazynyň kesel, çaga seretmeklik, işe 
ukup syz lyk, garrylyk we ölüm bilen bagly sosial tö wek gel çi lik ler den go ra gy ny 
ke pil len dir ýär.

 6.4. Hususan-da, kanun tarapyndan kesgitlenen nepaga çykmak ýaşyna ýeten ka-
zy lary, olar öz hünär borçlaryny belli bir wagtyň dowamynda ýerine ýe ti ren 
bol sa lar, nepaga tölemek bilen üpjün edýär. Şol nepaganyň möçberi onuň 
ka zy we zi pe sin däki soňky aýlygyna mümkin boldugyça golaý bolmalydyr.

7. Ygtyýarlyklaryň bes edilmegi

 7.1. Ișden çykmagyň, medisina barlagyň esasynda fiziki ukupsyzlygynyň kes gir le-
nil megi niň, nepaga çykmak ýaşyna ýetmeginiň, kanunda göz öňün de tu tu lan 
yg ty ýar lyk lary nyň möhletiniň tamamlanmagynyň ýada 5.1 bö lüm de göz öňün-
de tu tulan ter tibiň çäklerinde çözgüt kabul edilen halatynda, we zi pe sin den 
bo şa dyl magy nyň, netijesinde kazy öz wezipe borçlaryny ýerine ýe tir megi ni 
doly bes edýär.

 7.2. Ýaşynyň ýetmegi we kanunda göz öňünde tutulan ygtyýarlyklarynyň möh leti-
niň tamamlanmagyndan başga 7.1  bölümde göz öňünde tutulan esas laryň 
biri niň bolmagy 1.3 bölümde agzalan edara tarapyndan kesgitlenmelidir.
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Düşündiriş Memorandumy

Umumy ýörelgeler

Ýew ro pa Hartiýasynyň hereketi diňe bir profesional kazylara däl-de, profesional däl 
ka zy lara hem degişlidir. Hususan-da, kazylary hakyna tutma, kazylaryň ýol be ril me-
siz he re ket leri, olaryň işden daşary hereketleri ýada ygtyýarlyklarynyň bes edil megi 
bi len bag ly ke pil lik leriň käbiriniň ähli kazylara garşy ulanylmagy dog ru da nam wa-
jyp dyr. Emma, Hartiýada diňe profesional kazylaryň garşysyna ulanylmaly düz gün ler 
hem bar dyr, sebäbi olaryň aýratyn häsiýeti, meselem dereje ýaly, käbir dü şün je lere 
mah sus dyr.

Hartiýanyň düzgünleri raýat, jenaýat, administratiw ýada beýleki ka zy ýet gu ra ma sy 
bol magy na garamazdan, raýatlaryň öz işlerine seredilmegini tabşyran ýada olaryň 
iş leri boý un ça çözgüt çykarmaly ähli ka zy ýet guramalarynyň düzümine girýän ka zy lar 
ka nuna degişlidir.

 1.1. Hartiýa öňde goýulan maksatlar nukdaýnazaryndan kazylar üçin kanunyň 
maz muny ny kesgitlemäge niýetlenendir, ýagny: raýatlaryň hukugyny go ra-
ma ga ça gyry lan ka zy ýet gu ra ma syn dan we aýratyn ka zy dan her bir adamyň 
ga raş ýan ba şar jaň lygyň, ga raş syz lygyň we ada lat ly lygyň üpjün edil megi. Şeý-
le lik de, düýp maksady statutyň özi däl-de eýsem ka zy ýet gu ra ma lary we ka-
zy lar ta rapyn dan raýatlaryň netijeli goragy üçin ze rur bo lan ke pil lik leri üpjün 
et megiň serişdesidir. Raýatlaryň hu kuk larynyň bu kepillikleri ka zy laryň hünär 
taý dan başarjaňlygynda, ga raş syz lygynda we adalatlygynda beslenendir.

  Görkezilen ölçegler hakykata esaslanandyr, sebäbi kazylar üçin kanun olary 
bel li bir ke pil lik ler bilen üpjün etmäge niýetlenendir; emma olaryň ters tar apy 
hem bar dyr, se bäbi kazylar üçin kanun olaryň başarjaňlygyna, ga raş syz lygy-
na we ada lat ly lygy na bo lan ynama zyýan ýetirmäge ukuply islendik ala mat-
lary ara dan aýyrmalydyr.

  Bu ýerde Hartiýanyň düzgünleri hökmany bolmagy barada, ýagny olar ka zy ýet 
ul ga my nyň hereket edişini tertibe salýan milli ka nun çy lyk da hök many bol-
ma lymy, ýada ynalyşyna görä, ke pil lik leriň şol bir derejesini üp jün edip bil jek 
baş ga düz gün leriň ula nyl magy na päsgel bermeýän, olaryň mas la hat beri ji 
hä si ýeti bolmagy ba ra da sorag ýüze çykýar.

  Soňky agzalan çemeleşme kepillikler düýbünden diýen ýaly ber ki dil me dik 
mil li ulgamlaryň tankyt edilmezligine dyrjaşmaga esaslanyp bilerdi, emma 
köp ýyl lyk we hemişe ulanylýan tejribe şeýle kepillikleriň netijelidigini subut 
ed ýär.

  Emma, örän köp ýurtlaryň, olaryň arasynda Ýew ro pa Geňeşine golaýda giren 
ýurt lar hem bardyr, tejribesiniň görkezişine görä, kazylary işe belleme, gul luk 
ýeri ne ug rat ma, we zi pe si ni ulalt ma we ygtyýarlyklaryny bes etme ug run da sy-
ýa sy hä ki mi ýet leriň yg ty ýar lyk lary ny ýerine ýetirmegi bilen bag la nyşyk ly ka-
nuny hä si ýet däki düz gün leriň bolmazlygy başarnyklyk, ga raş syz lyk we ada-
lat ly lyk ke pil lik leri niň ne ti je siz lige getirendigi hem bellenip geçildi.
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  Şol sebäpli, Hartiýanyň düzgünleri hökman ediji bolmasada, olar ýo kar da ag-
za lan maksatlara iň amatly ýol bilen ýetmegi kepillendirmäge ukuply düz gün-
ler hök mün de hödürlenýär.

  Hartiýanyň köp düzgünleri kazylaryň raýatlar tarapyndan gös-göni saý lan ýan 
ul gam laryn da ula nyl magy mümkin däldir. Diňe şeýle saýlaw ulgamyna laý yk 
gel ýän düz gün leri içine alýan Hartiýany düzmek mümkin bolmazdy, se bäbi 
ne ti je de biz ýö ne keý “umumy ähmiýete” gelerdik. Şeýlede Har ti ýa onuň ula-
nyl ýan ýurt laryn da raýatlar tarapyndan “demokratiýanyň düýp ma ny sy” hök-
mün de se re di lip bilinjek saýlaw ulgamyny “ýatyrmaklygy” mak sat edin me ýär.

  Hartiýanyň düzgünleri kazylaryň saýlanylmagyny göz öňünde tutýan ul-
gam lar da, mümkin bolşuna görä, ulanylmalydyr. Mysal üçin, 2.2 we 2.3 
(birinji sözlem) bölümleriň düzgünleri degişli kepillikleri berýän ulgamlarda 
gürrüňsiz ulanyp bolýandyr.

  Hartiýanyň düzgünleri dürli Ýew ro pa ýurtlarynda kepillikleriň derejesini ýo-
kar lan dyr maga niýetlenendir; onuň ähmiýeti şol ýurtlaryň eýýäm ga za nan 
de re je si ne bagly bolar. Emma Hartiýanyň düzgünleri düýbünden milli ka nun-
çy lygy üýtgetmäge, eger şeýle üýtgetme tersine ol ýada beýleki ýurtda eý ýäm 
ga zany lan kepillikleriň derejesinin peselmegine eltse, esas bolup bil mez ler.

 1.2. Kazylaryň we ka zy ýet guramalarynyň ygtyýarlygynyň, ga raş syz lygynyň we 
ada lat ly lygy nyň kepilliklerini kesgitleýän kazylar üçin kanunyň esasy ny dü-
zü ji ýörelgeleri iň ýokary derejedäki milli kadalarda berkidilmelidir, baş ga ça 
aý da nyň da ýewropa ýurtlarynyň esasy kanuny bo lan Konstitusiýada ber ki dil-
me li dir. Statutyň düzgünleri kesgir konstitusiýasy bar ýurtlaryň kanun de re je-
si niň kadalary bilen utgaşýar.

  Esasyny düzüji ýörelgeleriň we kadalaryň berkidilmegi üçin ze rur bo lan ka da-
laş dy ry jy derejä degişli şu talaplar seredilýän soragyň wa jyp lygy na deň bol-
ma dyk ýönekeýleşdirilen tertipde üýtgeşme girizilmegine päs gel çi lik ber ýär. 
Hu susan-da, esasyny düzüji ýörelgeleriň konstitusion derejesi mak sady we 
ne ti je si şol ýörelgeleriň bozulmagy bolaýjak kanunlaryň kabul edil megi ne 
päs gel bermelidir.

  Şu ýörelgeleriň içki kanunçylyk ulgamyna goşulmagyny göz öňünde tut mak 
bi len, Hartiýa ýewropa ýurtlary üçin hökmany bo lan halkara res mi na ma  lary-
nyň dü zü min däki gorag häsiýetli düzgünleriň berjaý edilmegine zeper ýe ti ril-
män ula nyl ýar. Bu dogry, sebäbi, girişde görkezilişi ýaly, Hartiýany döredenler 
gör ke zi len düzgünleriň iň esasylaryna daýanandyr.

 1.3. Kazylary işe alma, belleme, ýokary wezipä çekme ýada ygtyýarlyklaryny bes 
etme so rag lary na täsir edýän islendik çözgüt kabul edilen ýagdaýynda, ýeri-
ne ýe ti riş we kanun çykaryş häkimiýetinden ga raş syz  edaranyň ga tyş mak lyk 
müm kin çi ligi ni Hartiýa göz öňünde tutýar.

  Şu kesgitlenen pikir iň dürli ýagdaýlary öz içine almaga mümkinçilik ber ýär: 
ga raş syz  edaranyň ýerine ýetiriş we kanun çykaryş häkimiýetine beren mas-
la hatyn dan başlap, şol ga raş syz  edarayň özbaşdak çözgüt kabul et megi ne 
çen li.
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  Şu aragatnaşykda milli ulgamlardaky käbir tapawutlyklary göz öňün de tut-
mak ze rur. Megerem, käbir ýurtlar kazylaryň bellenmegini amala aşyr ýan sy-
ýa sy eda ra ny haýsy hem bolsa ga raş syz  gurama bilen çalyşylmagy kyn çy lyk 
bi len kabul ederler. Emma, şeýle ýagdaýda ga raş syz  edaranyň iň bol man da 
mas la haty ny ýada pikirini almak kesgitlenen borjy gürrüňsiz düýpli hö wes-
len dir me bolup hyzmat eder, ýada kazylary bellemegi amala aşyrýan resmi 
edara üçin hök many häsiýeti eýelär.

  Hartiýa laýyklykda, ga raş syz  edaranyň teklipleri ýada pikiri kepillik bolup 
diňe olaryň umu man we dolylykda durmuşda ulanylan halatynda bolup biler. 
Şol tek lip leri ýada pikiri eýermejek häkimiýetiň syýasy ýada ad mi nis t ra tiw 
eda ra ny, iň bol man da özüniň boýun gaçyrmasynyň sebäpleri ba ra da ha bar 
ber mä ge borçly bolar.

  Hartiýanyň görkezilen düzgünleriniň kesgitlenen pikiri ýönekeý ýada res mi 
ne ti je, mas la hat, teklip ýada gönüden-göni çözgüt arkaly ga raş syz  eda ra nyň 
ga tyş mak lygy na ygtyýar berýär. Bu ýerde ga raş syz  edaranyň düzümi ba ra da 
so rag ýüze çyk ýar. Hartiýanyň düzgünlerine laýyklykda, şol edaranyň dü zümi-
niň azyn dan ýa ry sy öz kärdeşleri tarapyndan saýlanan kazylardan dur ma ly dyr. 
Şeý le lik de, ka zy lar azlyk bolup galmaýarlar we şo bir wagtyň özün de ag za lan 
eda ra da olar dan köp çü lik düzmegi talap etmeýär. Ýew ro pa ýurt laryn da dürli 
fi loso fi ki kon sep si ýa laryň we düşünjeleriň bolmagy, aşaky çägiň 50 % de re-
je de ka zy lar dan bol mak görkezmesi ol ýada beýleki ulgamda agdyklyk edýän 
esasy pi kir leriň ber jaý edilmeginde kepillikleriň göze ilip duran derejesini üp-
jün ed ýän digi ni görkezýär.

  Garaşsyz edara gatnaşýan kazylaryň öz kärdeşleri tarapyndan saý lan ýan dygy 
Har ti ýa da görkezilýär. Şu düz gün şeýle edara mahsuz ga raş syz lygyň oňa gat-
naş ýan ka zy lary nyň ýeri ne ýe ti ri ji we kanun çykaryjy eda ra lara de giş li sy ýa sy 
hä ki mi ýet ta rapyn dan saý lan magy na ýada bel len megi ne ýol ber me ýän digi ne 
esas lan ýar. Şu ter tibe laý yk lyk da kazylaryň bel len megin de par ti ýa-sy ýa sy ynam-
syz lyk howpy bo lar dy, bu bolsa olaryň ornu na hem täsir eder di. Ga raş syz eda ra 
gat naş ýan kazylar, hiç bir halatda şol par ti ýa lar ta rapyn dan ýada olaryň gat-
naş magyn da ýada saýlanan syýasy par ti ýa laryň ýa da eda ra laryň kö megi bilen 
dö re di len bolsa, olaryň hoş amaý lygyn dan peý da lan maz l ar di ýi lip yna nyl ýar.

  Galybersede, ses bermegiň belli bir görnüşini ündew etmän, şu edara ka zy-
lary saý la ma gyň şertleriniň olaryň has giň wekilçiligini üpjün etmegi Hartiýa 
göz öňün de tutýar.

 1.4. Statuta laýyklykda onuň hu kuk lary ýada has giň manyda onuň ga raş syz lygy-
na ýada pro sesiň ga raş syz lygyna howp abanýandygyny ýada haýsy hem bolsa 
bir ýol bi len bozulýandygyny hasaplasa, kazynyň “şikaýat etmäge hukugyny” 
Har ti ýa berkidýär. Şeýle ýagdaýlarda kazy ýokarda agzalan ga raş syz  edara 
ýüz tu tup biler.

  Bu kazynyň onuň ga raş syz lygyna göz gyzdyrylmakdan goraglydygyny aň lad-
ýar. Şikaýat etmäge hukugy ze rur kepillik bolup durýar, sebäbi eger olaryň ne-
ti je li ýerine ýetirilişine mümkinçilik döredýän mehanizmler bolmasa, go ra gyň 
ýö rel ge leri niň tas syk lan magy sadaja bir ýagşy niýet bolup gal ýar. Ka zy nyň 
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in di wi du al sta tusy na degişli islendik çözgüde ga raş syz  eda ra nyň ga tyş mak-
lygy he mi şe ka zy laryň ga raş syz lygyna göz gyzdyrylmagyň ähli müm kin bo lan 
ýag daý lary ny öz içine almaýar, we şol ga raş syz  edara ýüz tut mak lyk ka zy nyň 
öz şah sy baş lan gyjy bilen bolmagy ze rurdyr.

  Şeýle görnüşde ýüz tutulan ga raş syz  edaranyň kazynyň ga raş syz lygyny boz-
ýan ýag daýy özbaşdak düzetmegi ýada ygtyýarlyy edaranyň dü z et megi ni tek-
lip et megi üçin ze rur serişdeleriň bolmalydygy Hartiýada kes git le nil ýär. Şu 
kes git le nen pikirde milli ulgamlaryň dürli-dürliligi göz öňünde tutul ýar, we 
bel li bir ýag daý boý un ça ga raş syz  edaranyň teklibi degişli edara üçin ýagdaýy 
dü zet mä ge höweslenme döredýär.

 1.5. Hartiýada kazynyň öz wezipesini ýerine ýetirmeginiň dowamynda esasy borç-
lary ny beýan edilýär.

  “Elýeterlik” sözi şol bir wagtyň özünde wagtyň bolmagyny we şeýle wajyp 
me se le ýerine ýetirilende anyk ze rur bo lan doly üns we hüş gär lik bi len iş-
lere ka na gat la nar ly seredilmegi aňladýar, se bäbi ka zy lar ta rapyn dan çöz güt-
leriň ka bul edil megi arkaly şahsyýetiň hu kuk lary nyň ke pil lik leri üp jün edil ýär. 
Mysal üçin, kazylar ýaly häkimiýetli yg ty ýar lyk lary bar bo lan adam laryň yg ty-
ýar lyk lary ny ýerine ýetirende raýatlara hormat goý magy esasan hem wa jyp dyr, 
se bäbi ra ýat lar ka zy ýet gu ra ma lary bilen iş sa lyşan da öz leri ni örän ejiz duý-
ýar lar. Şeý le de pro ses su al he re ket leri amala aşyr mak da yna ny lan ka zy nyň 
mag lu matyň giz lin ligi ni sak la mak lyk borjy ýat lanyl ýar. Ga ly ber se de, ka zy dan 
işe se re dil megiň is len dik halatlarynda talap edil ýän ba şar jaň lygyň ýo ka ry de-
re je si ni sak la ma ly dygy göz öňünde tutulýar. Şol bir wagtyň özün de bu ba şar-
jaň lygyň, bi limiň we hünärliligiň ýokary derejesini sak la magyň işe se re den de 
we olar boý un ça çöz güt ler çykaranda kazydan edilýän he mi şe lik ta laby aň la-
d ýar. Eger ze rur bol sa do wam ly bilim almak arkaly kazy öz ba şar jaň lygy nyň 
ýokary de re je si ni sak la ma ly dyr. Şu ýazgyda soň gör ke zi lişi ne görä, ka zy lara 
bilim al mak müm kin çi lik leri üp jün edilmelidir.

 1.6. Döwletiň kazyny öz wezipelerini kanagatlanarly ýerine ýetirmegi üçin, hu-
susan-da işlere laýyk möhletde seretmegi üçin ähli ze rur serişdeler bilen üp-
jün etmelidigini, Hartiýada bellenilip geçilýär.

  Döwletiň borjy bo lan şol mesele anyk görkezilmese, kazylaryň jo gap kär çi ligi-
ne degişli düzgünleriň esaslandyrylmagy gowşak bolar.

 1.7. Hartiýa ähli kazylaryň erkin goşulyp bilýän hünärmen birleşmeleriniň ornu-
ny yk rar ed ýär, bu bol sa ka zy laryň şol guramalara girmek hukugy amala aşy-
ry lan da is len dik kem si dil mä ýol berilmeýändigini görkezýär. Şeýlede şuňa 
meň zeş gu ra ma laryň kazylaryň bähbidine täsir edýän çözgütleri çy kar ma ga 
gat naşyp bil jek hä ki mi ýet guramalarynyň öňünde kazylaryň sta tut hu kuk-
lary nyň go ragy na ýar dam edýändigini res mi na ma da gör ke zil ýär. Şeýlelikde, 
ka zy lara şoňa meň zeş hünärmen birleşmeleri döretmeklik we olara agza bol-
mak lyk ga da gan edi lip bilinmez.

  Hartiýa birleşmeleri kazylaryň statut hu kuk laryny goramak boý un ça aýra tyn 
hukuk bilen üpjün etmese hem, kazylara degişli çözgüt çykarmaga gat naş ýan 
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hä ki mi ýet guramalarynyň öňünde olaryň şeýle goraga goşandynyň yk rar edil-
me li digi ni we ünsüni çekmelidigini Hartiýa görkezýär. Şu düzgüniň he re keti 
1.3 bö lüm de agzalan ga raş syz  edara hem degişlidir.

 1.8 Özleriniň wekilleriniň, hususan-da 1.3  bölümde agzalan ga raş syz  edarayň 
ag za lary nyň, kö megi bilen, şeýlede özleriniň hünärmen bir leş me leri niň üsti 
bi len ka zy laryň ka zy ýet eda ra lary ny dolandyrmaga degişli bo lan çöz güt leri 
çy kar mak pro se si ne, olaryň býujet serişdelerin kesgitlemäge we gör ke zi len 
çöz güt leri ýer li we se bit le ý in derejede amala aşyrylmagyna gat naş ýan dygy 
Har ti ýa da göz öňün de tu tu lan dyr.

  Belli bir guramaçylyk-hukuk görnüşiniň ýada onuň hökmanylygynyň de re je si-
niň tarapdary bolman, umuman ka zy ýet ulgamyna hem-de aý ra tyn lyk da dür li 
ka zy ýet gu ra ma lary na goýberilen býujetiň tassyklanmagyna ka zy lar gat naş-
magy, şu düz gün ler boý un ça kes git len ýär. Bu bolsa,milli we se bit le ý in de re-
je de mas la hat laşyk we we kil çi lik tertibini göz öňünde tut ýar. Has giň ma ny da, 
bu adyl ka zy ýetiň amala aşyrylmagyna we ka zy ýet gu ra ma lary nyň do lan dyr-
magy na hem de giş li dir. Hartiýa şeýle dolandyrmagyň ka zy laryň üstüne ýük-
len megi ni ta lap et me ýär, emma kazylaryň dolandyryş çöz güt leri niň kabul 
edil megi ne gatnaşmagyny talap edýär.

  Olaryň wekilleriniň ýada hünärmen guramalarynyň üsti bilen statuta üýt geş-
me gi riz mek ýa da olaryň zähmet hakynyň we sosial goragynyň, șol sanda 
hem, gar ry lyk ne pa ga sy nyň şertlerini kesgitlemek boý un ça kazylar bilen 
mas la hat laşyk şol so rag lar boý un ça çözgütleriň kabul edilmek pro sesi ne ka-
zy laryň gat naş magy na mümkinçilik döredýär. Emma Konstitusiýa laý yk lyk da 
doly yg ty ýar ly mil li häkimiýet guramasynyň kabul edýän çözgütleri boý un ça 
yg ty ýar lyk lary na göz gyzdyrmaklyga Hartiýa tarapyndan ýol berilmeýär.

2. Saýlanma, işe bellenilme we başlangyç taýýarlyk

 2.1. Kazylyga dalaşgärler ga raş syz  edara ýada kollegiýa tarapyndan saýlanylýar 
we işe alynýar.

  Hartiýa 1.3 bölümde agzalan edara ba ra da gürrüň edilýändigini anyklamaýar. 
Bu bolsa, meselem, bäsdeşlik jýuri usulyny ýada saýlaw komissiýasyny ulan-
maga, olaryň ga raş syz lygy bar şertinde, mümkinçilik berýär. Durmuşda saý-
law tertibi bellenme tertibinden köplenç tapawutlanýar. Dalaşgärleri saý la-
mak tertibi bilen bagly aýratyn kepillikleri bellemek wajypdyr.

  Saýlaw edaraynyň seçip alynmasy wezipe ygtyýarlyklarynyň häsiýetine de giş-
li ölçeglere esaslanmalydyr.

  Esasy maksat — bu kazylyga dalaşgäriň kazylar tarapyndan seredilýän işler 
boý un ça, öz baş dak pi kir len mä ni talap edýän ga raş syz  garaýyşyny öňe sür-
mek lik ukup ly lygy na baha bermekden ybaratdyr. Kazyýet yg ty ýar lyk lary ny 
ýeri ne ýe ti ren de ze rur bo lan adalatly bolmak ukuplylygy hem wa jyp öl çeg dir. 
Ka nun çy lygy dog ry ulan mak ukuplylygy hukuk bilimleriniň de re je si we olary 
dur muş da ulan mak ukup ly lygy bilen baglydyr, bular bolsa hemişe meňzeş 
dü şün jäni aňlatmaýar.
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  Saýlaw edarasyna dalaşgäriň özüni alyp baryşyny şahsyýetiň mer te besi ne we 
hor mat bilen sazlaşdyrmak ukybyna göz ýetirmek wajypdyr. Bu hä ki m iýet yg-
ty ýar lyk lary berilen adamlar we köplenç kyn ýagdaýda bo lan ka zy ýet pro sesi-
niň ta rap lary bilen galtaşylanda aýratyn wajyplyga eýe bolýar.

  Galybersede, seçip almaklyk jynsy, milli we sosial gelip çykyşy, filosofiki we 
sy ýa sy pikirleri, dini ynamlary bilen bagly hu kuk lary kemsidiji ölçeglere esas-
lanyp bilmeýändir.

 2.2. Kazyýet wezipesinde borçlaryny amala aşyrmakda kazynyň ukuplylygyny 
ke pil len dir mek üçin kazylary seçip almak we hakyna tutmak bilen bag ly ka-
nunyň ka da lary nyň hünärliligi we öňki iş tejribesi ýaly talaplary öz içi ne al-
magy ze rur dyr. Meselem, haçanda talaplaryň biri ýuridiki ýada ka zy ýet hä-
si ýet li we zi pe leri birnäçe ýylyň dowamynda ýerine ýetirmeli bo lan da, işe 
aly nan da bu ula ny lyp bilner.

 2.3. Köp halatlarda adamlaryň mertebesine täsir edýän kyn ýagdaýlara ga tyş mak-
lygy talap edýän kazylaryň wezipeleriniň we yg ty ýar lyk lary nyň hä si ýeti şeý le 
bo lup, ka zy ýet wezipelerini ýerine ýetirmek ukup ly lygy nyň “abs t rakt” bar lagy 
ýe ter lik bolmaýar.

  Kazy wezipesine saýlanan dalaşgärler döwlet tarapyndan ma li ýe leş di ril ýän 
de giş li hünär taýýarlygyny geçmäge taýýar bolmalydyrlar.

  Okuw maksatnamalarynyň mazmunynyň hem-de olary amala aşyrmagy üp-
jün ed ýän eda ra laryň ygtyýarlylygy, adalatlylygy we ze rur açyk lygy ke pil len-
di rer ýa ly ka zy laryň ga raş syz  we adalatly çözgütleri kabul et megi üçin de giş li 
yh las lyk bi len taý ýar la mak ze rurdyr. Şeýlelikde, ka zy ýet we zi pe leri ni ýeri ne 
ýe tir mek bi len bagly açyklyk, ygtyýarlylyk we adalatlylyk ta lap lary na laý yk-
lygy ba ra da 1.3 bölümde agzalan ga raş syz  edara okuw mak sat na ma lary nyň 
maz muny nyň hem-de olary amala aşyrmagy üpjün edýän eda ra laryň alada 
et megi göz öňünde tutulýar. Şol wezipeleri ýerine ýetirmek üçin gör ke zi len 
eda ra ny ýe ter lik serişdeler bilen üpjün etmek ze rurdyr. Bu mak sat na ma lara 
we yg ty ýar ly guramalaryň ony amala aşyrmagy üçin bo lan ta lap lara gar şy şol 
ga raş syz  eda ra nyň ýerine ýetirýän gözegçilik ter tibi ni jik me-jik kes git le ýän 
düz gün leri sta tutyň berkitmelidigini aňladýar.

3. Işe bellenmek we üýtgedilmezlik

 3.1. Milli ulgamlarda kazyny seçip alma tertibi gysga manyda ony wezipä bel le-
me we kazy bolup bellenen adamy belli bir ka zy ýete işe ugratma ter tibin den 
ta pa wut la nyp biler. Işe belleme we ýerleşdirme boý un ça çözgütleriň 1.3 bö-
lümin de agzalan ga raş syz  edara tarapyndan, onuň hödürlemegi, tek libi, onuň 
yla laşygy ýada pikirini göz öňünde tutmagy esasynda kabul edil ýän digi ni bel-
le me li dir.

 3.2. Hartiýada kazynyň wezipesi bilen gabat gelmeýän ölçegler seredilip ge çil-
di. Ka zy ny wezipä bellemekde dalaşgäriň ýada onyň ýakyn garyndaşlarynyň 
öňki işi bilen bagly düýbünden gabat gelmezlik mümkinçiligi Hartiýa ta rapyn-
dan ret edil ýär. Beý le ki tarapdan, eger olar onuň adalatlygy we ga raş syz lygy 
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boý un ça ka nuny we hakyky sübhe döredýän bolsa, ka zy ýete bel le nen de ag-
za lan ýag daý laryň göz öňünde tutulmagy onda bellenip geçilýär. My sal üçin, 
öň bir şä her de iş län ak law çy şol ýere kazy hökmünde ygradylyp bi lin me ýär. 
Şeý le de, eger şä heriň häkimi ýada mejlisiň agzasy onuň ýan-ýoldaşy, ka ka sy 
ýada eje si bo lan şähere şol kazynyň işe ugradylmagyny göz öňüne ge tir mek 
kyn. Şeý le lik de, belli bir ka zy ýete işe ugradylanda kazylaryň ga raş syz lygy-
na we ada lat ly lygy na kanuny we hakyky sübhe döredip biljek ýag daý lar göz 
öňün de tu tul ma ly dyr.

 3.3. Käbir milli ulgamlarda seçip alma tertibi işe bellenenden soň we bel le mä ni 
gu tar nyk ly ykrar edilýänçä synag möhleti, beýlekilerde täzeden dowam et di-
rip bolýan çäklendirilen ygtyýarlyk möhelti göz öňünde tutulýar.

  Şeýle halatlarda, bellenmezlik ýada ygtyýarlyk möhletini dowam et dir mez-
lik boý un ça çözgüdiň diňe 1.3 bölümde agzalan ga raş syz  edara ta rapyn dan, 
onuň hö dür le megi, teklibi ýada onuň habar bermegi esasynda kabul edil megi 
ze rur dyr. Hu susan-da, wezipä bellenmeginiň tassyklanmagyna umyt ed ýän 
ýada yg ty ýar lyk lary nyň möhletiniň dowam etdirilmegine garaşýan se re dil ýän 
ka zy nyň ga raş syz lygy we adalatlylygy nukdaýnazaryndan synag möh leti ýada 
möh leti ni do wam etdirmek boý un ça düzgün käbir kynçylygy, howpy diý se-
ňem bol jak, dö red ýär. Diýmek, bu ýerde ga raş syz  edarayň hereket et megi ar-
ka ly kes git li ke pil lik ler göz öňünde tutulmalydyr. Kazylyk we zi pe si ne bel len-
mek üçin sy nag möhletini geçýän adamyň ukuplylygyna garşy çy kyl ýan bol sa, 
1.4 bö lüm de göz öňünde tutulan şikaýat etme hu kugy nyň şol adam ta rapyn-
dan ulanyp bolýandygy Hartiýada anyklanýar.

 3.4. Kazyny başga ka zy ýete bellemek mümkinçiligi ýada onuň erkin yla laşygy bol-
maz dan yg ty ýar lyk lary nyň üýt ge dil megi hökmünde düşünilýän ka zy laryň üýt-
ge dil mez lik ýö rel ge si ni Hartiýa tassyklaýar. Emma kadadan çyk ma ýag daý-
lary hem müm kin: düzgün-nyzam temmisi hökmünde milli ka nun çy lyk da göz 
öňün de tu tu lan kazyny başga ýere işe geçirmek boý un ça çözgüt kabul edi len-
de; ka nun da göz öňünde tutulan, mysal üçin ka zy ýetiň ýapylmagyna elt ýän 
ka zy ýet ul gamy ny özgertme amala aşyrylanda; goňşy ka zy ýete kömek ber-
mek üçin wagt laý yn geçirilen halatynda. Soňky agzalan halatda, wagtlaýyn 
baş ga ýere ge çir mek möhletiň dowamlylygy degişli kadalaşdyryjy res mi na ma  
ta rapyn dan çäk len di ril me li dir.

  Emma, kazyny ondan rugsatsyz başga ýere geçirmek soragynyň irnik hä si ýeti-
ni göz öňünde tutmak bilen, 1,4 bölüme laýyklykda kazylaryň ga raş syz  eda ra 
şikaýat etme umumy hukugynyň bardygyny ýene bir gezek bellemelidir. Ga-
raş syz edara şonuň ýaly başga ýere geçirilmegiň kanunylygyny barlap biler. 
Ka zy şikaýat etme hukugyny käbir Hartiýanyň düzgünlerinde ýörite saz laş dy-
ryl ma dyk ýagdaýlaryň çözülmegi üçin ulanyp biler, meselem kazy çen de na şa 
iş ýüki sebäpli öz borçlaryny adaty rejede ýerine ýetirip bilmeýän halatynda.

4. Ýokary wezipä çekilmek

 4.1. Kazylaryň ýokary wezipä diňe gullugynyň dowamlylygy esasynda bel le ni-
len ha la tyn dan, muňa Har ti ýa boý un ça mümkinçilik berilýär, sebäbi bu 
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ga raş syz lygyň ne ti je li go ra gy ny we şol bir wagtyň özünde seredilýän ýurtlarda 
iş gär leri saý la magyň iň ýokary hilini üpjün edýär, başga ýagdaýlarda ýokary 
we zi pä çe kil mek so ragyn da kazynyň ga raş syz lygynyň we adalatlylygynyň bo-
zul maz lygy na se ret mek wajypdyr. Bu ýerde iki sany döräp biljek kynçylygyň 
bar dygy ny anyk la mak ze rurdyr: ýokary wezipä bellenmegine bikanun päs gel-
çilik dö re di len kazylar we degişli däl ýokary wezipä çekilen kazylar.

  Şol sebäpli, Hartiýada ýokary wezipä çekmek ölçegleri diňe kazylyk yg ty ýar-
lyk lary ny ýerine ýetirende görkezen hili we hyzmaty hökmünde bir ýada bir nä-
çe kazy tarapyndan adalatly baha bermek we baha berilýän kazy bilen mas la-
hat laş mak arkaly kesgitlenilýär.

  Wezipesini ulaltmak boý un ça çözgütler 1.3  bölümde agzalan ga raş syz  eda-
ranyň hödürlemegini, onuň teklibini, onuň ylalaşygyny ýada onuň netije çy-
kar magy ny göz öňünde tutmak bilen şol baha bermeleriň esasynda kabul 
edil ýar. Wezipesini ulaltmak teklibi ga raş syz  edarayň seretmegine geçirilen 
ka zy nyň şol edarada seredilýän mysal boý un ça diňlenilmäge mümkinçiliginiň 
bol ma ly dygy göni kesgitlenýär.

  4.1. bölümiň düzgünleriniň ýokary wezipä çekmeklik we kazylaryň iýe rar hiý sy 
ýok ulgamlarda, şeýlede olaryň ga raş syz ly bu ugurda berk goralýan ul gam lar-
da ulanylmaga niýetlenen däldigi anykdyr.

 4.2. Bu ýerde Hartiýa tarapyndan ka zy ýet wezipelerini ýerine ýetirmek bilen bi le-
lik de alynyp ba ryl ýan iş boý un ça so ra ga seredilýär. Kazynyň öz ka zy ýet yg ty-
ýar lyk laryn dan da şa ry iş bilen meş gul lan maga erkinligi, șol sanda hem, ra ýat 
hök mün de onuň hu kuk lary ny aň lad ýan işleri, göz öňünde tutulýar. Ka zy nyň 
onuň ga raş syz lygyna we ada lat ly lygy na ynama garşy gelýan hereket bilen, ýa-
da oňa yna ny lan işe se ret mek üçin ze rur bo lan wagtda dogry, ak ýü rek lik bi len 
we de lil len di ri len wagtyň içinde eden hereketlerinden başga ýag daý lar da, ýö-
rel ge bo lan bu er kin lik çäklendirilip bilinmeýär.

  Ondan başga-da, Hartiýada hereketleriň anyk görnüşeri görkezilmeýär. Ka-
zy ýet we zi pe le ri niň ýerine ýetirilmegine täsir edýän daşarky hereketleriň gör-
nüşi niň ters netijelerine pragmatiki baha bermegi amala aşyrmak ze rur dyr. 
Ede bi ýat we çeperçilikden başga,tölegli işleriň dürli görnüşleri bilen meş gul-
lan mak üçin kazylaryň rugsat almalydygy Hartiýada göz öňünde tutulýar.

 4.3. Kähalatlar “kazynyň garaýyşy” diýip atlandyrylýan soraga Hartiýada se re dil-
ýär. Hartiýada beýan edilen garaýyş adam hu kuk lary boý un ça Ýew ro pa kon-
wen si ýa sy nyň 6-njy mad da syn dan we adam hu kuk lary boý un ça Ýew ro pa 
Ka zy ýeti niň tej ri be sin den gelip çykýar. Onuň manysy kazynyň onuň ada lat-
ly lygy na we ga raş syz lygy na jemgyýetçilik ynamynay gaçyryp biljek özüni alyp 
ba ryşyn dan we he re ket ler den saklanmalydygy aňladýar. Şeýle ynamy ga çyr-
mak howpy ýat lat mak bilen, kazyny jemgyýetden we onuň ra ýat laryn dan daş-
laş dyr maga alyp barmagy mümkin bo lan çendenaşa berklikden sak lan maga 
müm kin çi lik berýär.

 4.4. Hartiýa “kazynyň edaranyň içindäki taýýarlyga hukugyny” berkidýär. Döw-
letiň ha saby na gurnalan we kazylaryň tehniki, sosial we medeni en dik leri niň 
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sak lan magy na we ýokarlandyrmagyna gönükdirilen okuw mak sat na ma lary-
na ka zy nyň do wam ly mümkinçiligi bolmalydyr. 2.3 bölümde beýan edi len ta-
lap lara laýyklygyny we 2.3 bölümde agzalan ga raş syz  edarayň ornu na degişli 
mak sat nama laryň mazmunynyň we şol okuwlary geçirýän gu ra ma laryň işiniň 
açyk lyk, ygtyýarlylyk we adalatlylyk talaplaryna laýyklygyny ke pil len di rer ýaly 
şoňa meňzeş maksatnamalaryň gurnalyşyny döwlet üpjün etmelidir.

  2.3 we 4.4  bölümlerde göz öňünde tutulan okuwlar boý un ça ke pil lik leriň 
kes git len megi ýeterlik derejede çeýe bolýar, bu bolsa olary dürli milli bi lim 
ul gam lary na uýgunlaşdyrmaga mümkinçilik döredýär: Adalat Mi nistr ligi niň 
ga ra magyn daky hünärmen kolejler, kazylaryň Ýokary Ge ňeşin däki bi lim eda-
ra lary, hususy hukuk guramalary we ş. m.

5. Jogapkärçilik

 5.1. Şu madda boý un ça kazynyň düzgün-nyzam jogapkärçiligi kesgitlenýär. Temmi 
bermegiň ýeke-täk sebäbiniň kazylaryň kanunynda kesgitlenen borç na ma-
laryň ýerine ýetirilmezligi bolup biljekdigini we ulanylýan temmileriň gör nüş-
leri niň kazylar üçin kanunda suratlandyrylmalydygyny berkidip, ilkibaşda ol 
düz gün-nyzam temmi bermeleriň kanunylyk ýörelgesine salgylanýar.

  Mundan başgada, Hartiýada düzgün-nyzam seredilmelerine degişli ke pil lik-
ler be ril ýär: düzgün-nyzam temmi bermeleri diňe ka zy ýetiň ýada ag za lary nyň 
azyn dan ýa ry sy kazylardan durýan beýleki guramanyň çözgüdi, gör kez megi, 
tek libi ýada onuň razylygy esasynda ulanylmalydyr. Kazyda öz garaýşy bi len 
doly ta nyş dyr mak mümkinçiligi bolmalydyr, hem-de onuň wekilçilik hu kugy 
bar dyr. Tem mi berme ulanylanda, onuň anyk görnüşi laý yk ly lyk ýö rel ge si göz 
öňün de tu tu lyp saýlanylýar. Galybersede, häkimiýetiň ýeri ne ýe ti riş eda ra sy, 
ka zy ýet ýada agzalarynyň azyndan ýarysy saýlanan ka zy lar dan durýan beý-
leki gu ra ma tarapyndan kabul edilen temmi berme ulanmak boý un ça çöz güdi 
ýo kar da duran ka zy ýet edarasyna şikaýat etmek bilen ýüz tut mak müm kin çi-
ligi Hartiýada göz öňünde tutulandyr.

  Şu düzgüniň şeýle aýdylmagy mejlis tarapyndan berilen temmilere garşy şi ka-
ýat etme hukugynyň bardygyny göz öňünde tutmaýar.

 5.2. Şu bölümde Hartiýa kazylaryň raýat we maddy jogapkärçiligi boý un ça so-
ragyň üstünden durup geçýär. Ol kazynyň dereksiz özüni alyp baryşy ýa da 
öz we zi pe leri ni ýerine ýetirmekde bikanun hereketleri netijesinde ýe ti ri len 
ze per üçin döw let ta rapyn dan öwezini dolma töleginiň bolýandygy ba ra da ky 
ýö rel ge si ni gör kez ýär. Bu döwletiň islendik halatda şeýle zeper çe ken ler üçin 
gü wä ge çi ji bolup çykyş edýändigini aňladýar.

  Döwletiň kepillikleriniň kazynyň gereksiz özüni alyp baryşy ýada öz we zi pe-
ler ini ýerine ýe tir mek de bikanun hereketleri netijesinde ýetirilen zeper üçin 
he re ket et ýän digi ni kesgitläp, Hartiýa gereksiz we bikanun häsiýetli he re kete 
sal gy lan man, şeýle hereketler netijesinde çekilen zyýana aýratyn üns ber ýär. 
Bu kazynyň bikanun hereketi bilen bagly jogapkärçilik bilen däl-de, ge rek-
siz özüni alyp barmagynyň ýada ygtyýarlyklaryny bikanun ýerine ýe tir megiň 
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ne ti je sin däki zyýanyň aýratyn we agyr häsiýeti bilen doly yla laş ýan dyr. Bu ra-
ýat jo gap kär çi ligi niň kazynyň ka zy ýet ga raş syz lygyna täsiri boý un ça bar bo-
lan yn ja lyk syz lygyň nukdaýnazaryndan wajypdyr.

  Eger döwlet tarapyndan kepillikli öwezi dolunýan zyýan ka zy ýet yg ty ýar lyk-
lary ny ýeri ne ýe tir megi sazlaşdyrýan düzgünleriň gödek we ba gyş lan ma jak 
bo zul magy ne ti je sin de çekilen bolsa, kanunda kesgitlenen limitiň çäk lerin-
de tö len ýän tölegiň öwezini dolmak maksady bilen statutyň döwlete pro ses-
su al he re ket leri gozgamak mümkinçiligini berýändigi Hartiýada göz öňün de 
tu tul ýar. Gö dek we bagyşlanmajak perwaýsyzlygyň bardygy ba ra da, şeýlede 
öwezi ni dol ma almak üçin prosessual hereketleriň ýuridiki hä si ýeti ba ra da 
ta lap şu ter tip den kanunsyz peýdalanmalara garşy düýpli ke pil lik leri öz içi ne 
alýar. Goş ma ça kepillikler 1.3 bölümde agzalan ga raş syz  edaranyň des lap ky 
rug sady ny almak arkaly, doly ygtyýarly ka zy ýete talap arzasy be ril mez den öň 
be ril ýär.

 5.3. Bu ýerde Hartiýa tarapyndan ka zy ýet ýalňyşlyklary boý un ça jem gy ýet çi ligiň 
we kil leri niň şikaýatlary ba ra da soraga seredilýär.

  Şikaýat etmegiň we oňa seredilmegiň gurnalyşy ýurtlarda dürli derejede bol-
ýar hem-de onuň derejesi hemişe ýokary däl. Şol sebäpli, ýörite for mal lyk-
lary sak la mak talaby bolmazdan şahsyýete her bir aýratyn ýagdaýda ka zy ýet 
ýal ňyş lygy boý un ça ga raş syz  edara şikaýat etme mümkinçiligi Har ti ýa da göz 
öňün de tutulýar. Eger ga raş syz  edara tarapyndan doly we yhlasly se re dil me-
den soň ka zy ta rapyn dan düzgün-nyzam bozulmanyň anyk ala mat lary aýan 
bol sa, on da ga raş syz  edaranyň işi kazylar garamagynda bo lan düzgün-ny zam 
ins tan si ýa sy na geçirmäge, ýada iň bolmanda milli ka nunyň düz gün leri ne laý-
yk lyk da şol işi geçirmäge hukugy bo lan häkimiýet gu ra ma sy na ge çir mä ge hu-
kugy bardyr. Agzalan edaranyň we düzgün-nyzam ins tan si ýa sy nyň nuk daý na-
zary nyň ilkibaşda şikaýat edilen edaranyňky bilen meňzeş bol magy hök man 
däl dir. Netijede dogrudanam ka zy ýet ulgamyna zor salmak isleýän gü n äkär-
leriň şikaýat etme tertibini ýoýmazlygyndan goragyň hakyky kepillikleri bol ýar.

  Garaşsyz edara hökman kazylar tarapyndan düzgün bozma halatlary bar la-
mak üçin dö re dil ýän däldir. Adyl ka zy ýet amala aşyrylanda ýalňyşlyk goý ber-
ýän diňe ka zy lar bol ma ýar. Şol sebäpli, eger ga raş syz  edara şeýle ýüz tut ma-
ny esasly ha sap la sa, ol ony düzgün-nyzam instansiýasyna ýada ak law çy laryň, 
ka zy ýetiň we zi pe li adamlarynyň, ka zy ýet ýerine ýetirijileriniň we ş. m. gar şy-
sy na iş gozgamaga jogapkär gurama geçirmegi mümkindir. Emma, ka zy lar 
üçin ka nuna degişli bo lan Hartiýa diňe kazylara degişli işleriň ugradylmagy 
ba ra da ky soraglara seredýär.

6. Zähmet haky we sosial üpjünçilik

Şu bölümde beýan edilen düzgünler diňe hünärmen (professional) kazylara de giş-
li dir.

 6.1. Öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirmegi üçin kazynyň zähmet hakynyň onuň 
ga raş syz lygyna we adalatlylygyna zyýan ýetirmek bilen çöz gü di ne ýa da 
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umuman kazynyň hereketine täsir etme maksady bilen gy syl ma dan onuň go-
ragy ny üpjün etmek üçin ýeterlik derejede ýokary bolmalydygy Har ti ýa da göz 
öňün de tutulýar.

  Tölenýän zähmet hakynyň derejesiniň ýerine ýetiriş we kanun çykaryş hä ki-
mi ýet edaralarynyň ýokary wezipesindäki adamlaryň zähmet haky bilen laý yk 
bolmagy däl-de, ozaly bilen kazyny gysylmadan goramak derejede bol ma ly-
dygy görkezmesi ileri tutulýan boldy, sebäbi ady agzalan adamlaryň ýag daýy 
dür li milli ulgamlarda düýbünden deň däldir.

 6.2. Kazynyň zähmet hakynyň möçberi beýleki kazy bilen deňeşdireniňde iş tej ri-
be si ne, ýerine ýetirilýän borçlaryň häsiýetine ýada kaza ýüklenen we zi pe leriň 
wa jyp lygy na görä, mysal üçin dynç alyş günleri nobatçylyk, ta pa wut la nyp 
biler. Has ýokary zähmet hakyna mynasyp zähmet borçlaryna ýerine ýe ti ri len 
işiň göwrümi ýada ol üçin ze rur bo lan wagt bilen bagly bolmadyk ýüz tut ma-
laryň tapawudyny aradan aýyrmak üçin aýdyň ölçegleriň esasynda baha be ril-
me li dir.

 6.3. Sosial üpjünçilik hyzmatlaryndan, ýagny adaty sosial töwekgelçilikler boý un-
ça kazynyň çykdajylarynyň ýapylmagy (syrkawlyk, göwrelilik rugsady, maý yp-
lyk, garrylyk, ölüm-ýitim) peýdalanmagy Hartiýa göz öňünde tutýar.

 6.4. Onuň ygtyýarlyklarynyň bes edilmegi üçin kanunda göz öňünde tutulan ýaşa 
ýe ten kazynyň garrylyk boý un ça nepaga almagy Hartiýa tarapyndan anyk lan-
ýar. Onuň möçberiniň derejesi ka zy ýet wezipelerini ýerine ýetiren wagtyndaky 
iň soň ky aýlygyna mümkin boldugyça golaý bolmalydyr.

7. Ygtyýarlyklarynyň bes edilmegi

 7.1. Kazynyň ygtyýarlyklaryny bes edilýän şertlere hüşgärlik etmek ze rurdyr. Yg-
ty ýar lyk lary nyň bes edilmegi üçin esaslaryň doly sanawy kes git len me li dir. 
Bu ot s taw ka, medisina barlagyň netijesi bilen tassyklanan fi ziki ukyp syz lyk, 
belli bir ýaşa ýetilmegi, wezipede bolmagynyň kanuny möhletiniň ta mam-
lan magy ýada düzgün-nyzam jogapkärçiligine çekilmegi boý un ça çözgüdiň 
esasyn da we zi pe den boşadylmagy bolup biler.

 7.2. Kynçylyksyz kesgitlenip bolýan ygtyýarlyklaryny bes edip bolýan esas lar dan, 
ýagny belli bir ýaşa ýetmegi ýada wezipede bolmagynyň kesgitlenen möh leti-
niň ta mam lan magy, beýleki esaslar 1.3 bölümde agzalan ga raş syz  edara ta-
rapyn dan tassyklanmalydyr. Haçanda şol edaranyň kabul eden çözgüdi, onuň 
tek libi, maslahaty ýada razyçylygy netijesinde ygtyýarlyklary bes edilse, bu 
şert aňsat amala aşyrylýar.
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B. Şertnamalaýyn kadalar

Adam hukuklary we esasy azatlyklar boýunça Ýewropa 
Konwensiýasy
(1950nji ýylyň 4nji sentýabrynda Rim şäherinde kabul edildi)

6-Madda

 1. Raýat hu kuk lary we jogapkärçiligi boý un ça jedel ýüze çykan halatynda ýada 
onuň garşysyna islendik jenaýat günälemesi bildirilende işine de lil len di ri len 
wagtyň içinde kanunyň esasynda döredilen ga raş syz  we adalatly ka zy ýet ta-
rapyn dan adalatly we açyk seredilmegine her adamyň hukugy bardyr.
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C. Beýleki standartlar

Adam hu kuk lary we terrorçylyga garşy göreşe degişli Ýewropa 
Geňeşiniň Ministrler Komitetiniň ýol görkeziji Ýörelgeleri
(2002nji ýylyň 15nji iýulynda kabul edildi)

IX. Kazyýet önümçiligi

 1. Terrorçylyk hereketde günälenýän adamyň onuň işine kanunyň esasynda dö-
re di len ga raş syz  we adalatly ka zy ýet tarapyndan delillendirilen wagtyň için de 
ada lat ly seredilmegine hukugy bardyr.
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4. Amerikanyň döwletara ulgamy

А. Şertnamalaýyn kadalar

Adam hukuklary boýun ça Amerikan Konwensiýasy
(Adam hu kuk lary boý un ça Amerikanyň döwletara ýöriteleşdirilen Konferensiýada 
kabul edildi, SanHose, KostaRika, 1969njy ýylyň 22nji noýabry)

8-Madda. Adalatly kazyýet derňewine hukuk

 1. Onuň garşysyna islendik jenäýat häsiýetli günälemä seredilmegi üçin, ýada 
onuň raýat, zähmet, salgyt ýada başga häsiýetli hu kuk larynyň we borç lary nyň 
kes git len megi üçin işine degişli kepillikller bilen we delillendirilen wagtyň 
için de ka nunyň esasynda öň döredilen ygtyýarlykly, ga raş syz  we adalatly ka-
zy ýet tarapyndan seredilmegine her adamyň hukugy bardyr.
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B. Deklaratiw kadalar

Adam hukuklarynyň we borçnamalarynyň Amerikan Jarnamasy
(Amerikan ýurtlarynyň Dokuzynjy halkara Konferensiýasynda goldanyldy, Bogota, 
Kolumbiýa, 1948nji ýyl)

XXVI Madda

Günäsi subut edilýänçä, her bir günälenýän adam günäsiz hasaplanýar.

Kanuny bozmakda günälenýän her bir adamyň öz işiniň adalatly we jemgyýet üçin 
açyk se re dil megi ne, şeýlede eýýäm hereket edýän kanunlaryň esasynda döredilen 
ka zy ýet ta rapyn dan derňew edilmegine we onuň garşysyna rehimsiz, naýynsap we 
adaty däl je za ulanylmazlygyna hukugy bardyr.



Kazylaryň, aklawçylaryň we prokurorlaryň garașsyzlygy we hasabatlylygy 187

Amerikan döwletara demokratik Hartiýasy
(Amerikan Döwletleri Guramasynyň Baş Assambleýasynyň ýörite mejlisinde kabul 
edildi, Lima, Peru, 2001nji ýylyň 11nji sentýabry)

3-Madda

Wekilçilikli demokratiýanyň iň wajyp elementleri, bulardan başga-da, adam hu kuk-
lary nyň we esasy azatlyklaryň berjaý edilmegini [...], häkimiýetleriň paý lan magy ny 
we hä ki miýet pudaklarynyň ga raş syz lygyny öz içine alýar.

3-Madda

[...]

Kanuny kesgitlenen raýat häkimiýetine ähli döwlet edaralarynyň konstitusion ta byn-
lygy we ähli guramalar we jemgyýet gatlaklary tarapyndan hukugyň ýokarda tu tul mak 
ýö rel ge si niň berjaý edilmegi demokratiýa üçin deň derejede wajypdyr.
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5. Afrikan düzgünnamasy

A. Kazylaryň, aklawçylaryň we prokurorlaryň garașsyzlygynyň 
ýörite talaplary

Afrikada adyl kazyýet we aklawçylyk kömegi baradaky hukugyň 
Ýörelgeleri we Düzgünnamalary
(2003nji ýylyň 4–12 iýul aralygynda Maputo șäherinde, Afrika Bileleșiginiň Döw let 
Baștutanlarynyň 2nji ýokary derejede geçirilen ýygnagynda Afrikanyň Ko mis si ýa sy
nyň iș hasabatynyň bölegi bolup kabul edildi)

A. Ähli kazyýet önümçilikleri üçin ulanylýan umumy Ýörelgeler

Adalatly we jemgyýet üçin açyk seredilme

Şahsyýetiň ýada onuň hu kuk larynyň we borçlarynyň garşysyna islendik jenaýat gün-
äle me si kesgitlenende, kanuny, ygtyýarly, ga raş syz  we ýüz görmez ka zy ýet gu ra ma sy 
ta rapyn dan adalatly we jemgyýet üçin açyk seredilmegine her bir adamyň hu kugy 
bar dyr.

4. Garașsyz kazyýet

 (a) Kazyýetçilik edaralaryň we ka zy ýet ișgärleriň garașsyzlygy ýurduň kon s ti tu si-
ýa sy we kanuny tarapyndan kepillendirilmelidir we hökümet, onuň gu ra ma-
lary we dolandyryş edaralary tarapyndan berjaý edilmelidir;

 (b) Kazyýetçilik edaralary kanunyň ýokary tutulmak ýörelgesiniň esasynda hem-
de bellenen tertipde geçirilýän önümçilige laýyklykda, ka zy ýet we zi pe leri ni 
amala aşyrmak üçin öz ygtyýarynda bo lan meseleleriň üstünde iş le mek üçin 
ka nun tarapyndan döredilmelidir;

 (c) Kazyýet häsiýeti bo lan ähli meseleler ka zy ýetiň garamagynda bolmalydyr we 
onuň çözgüt çykarmagy üçin berilen meseläniň kanun boý un ça onuň yg ty-
ýaryn da dygy ny kesgitlemäge aýratyn hukugy bolmalydyr.

 (d) Kazyýet edarasynyň ygtyýarlygy, ondan başgada, jedeliň ýada jenaýatyň bo-
lup geçen ýeri, jedelli emlägiň ýerleșýän ýeri, taraplaryň ýașaýan ýeri ýada 
ýu ri diki salgysy, hem-de taraplaryň razyçylygy göz öňünde tutulyp, kes git len-
ýän dir.

 (e) Kanuny önümçiligiň bellenen tertibini ulanmaýan harby ýada beýleki ýö ri te 
tri bu nal lar adaty ka zy ýet edaralara degișli ygtyýarlyklarynyň ornuny tut mak 
üçin dö re dil me li däldir;

 (f) Kazyýet önümçiligine hiç hili ýerliksiz ýada delilsiz goșulmaklyga ýol be ril-
me li däldir, hem-de, ka zy ýetiň çykaran çözgütleri täzeden seredilmäge ta byn 
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bol ma ly däldir; ýagny, diňe kanuna laýyklykda ygtyýarlandyrylan eda ra lar ta-
rapyn dan olara täzeden seredilmegi, ýada ýeňilleşdirilmegi, ýada üýt ge dil-
megi mümkindir.

 (g) Ähli ka zy ýet edaralary ýerine ýetiriji häkimýetlerden garașsyz bolmalydyr.

 (h) Kazyýet edaralara ișe bellemeklik aýan we hasabatly bolmalydyr, hem-de bu 
mak sat lary nazarda tutup garașsyz edaranyň döredilmegi maslahat berilýär. 
Ka zy ýet ișine bellenmegiň her bir usuly ka zy ýetiň garașsyzlygyny we ýüz gör-
mez ligi ni kepillendirilmelidir.

 (i) Kazyýet wezipesine bellemekligiň ýeketäk talaplary dalașgäriň ýokary de re je-
de ahlaklylygy, ýeterlik okuw taýýarlygy ýada okuwa bo lan ukyplylygy hem-de 
ba șar nyk lary bolmalydyr.

 (j) Talaplara laýyk gelýän her bir adamyň onuň jynsy, teniniň reňki, millete de-
giş li digi, dili, gender meseleleri, syýasy we beýleki garaýyșlary, dine ga raý-
şy, fi ziki maý yp ly lygy, haýsy millete we sosial topara degişlidigi, gelip çy kyşy, 
em läk hem we zi pe ýagdaýy boý un ça kemsitmesiz, ka zy ýet wezipesine bel le-
nil mek üçin se re dil megi ne hukuklydyr. Emma döwletler üçin așakdaky ta lap-
lar kem si di ji diýip hasaplanylýan däldir, ýagny:
1. Kazyýet wezipelerine saýlanmak üçin dalașgärden talap edilýän minimal 

ýașy we iş tejribesini bellemeklik;
2. Maksimal ýa-da nepaga çykylýaň ýașy, ýada ka zy ýet işgärleri üçin gul lugyň 

möh leti ni bellemeklik;
3. Maksimal ýa-da nepaga çykylýan ýașynyň ýa-da gulluk möhletiniň ka zy-

laryň ýada beýleki ka zy ýet önümçiliginiň işgärleriniň derejelerine görä üýt-
ge dil mek ligiň mümkinçiligi ba ra da bellemeklik;

4. Diňe döwletiň milli raýartlary ka zy ýet önümçiligine saýlanylyp bil ýän dik-
leri ni talap etmeklik.

 (k) Hiç bir adam kazynyň wezipesini degişli derejede ýerine ýetirmek üçin ge rek li 
taý ýar lyk okuwynyň ýada bilimiň bolmadyk halatlarynda kazyet önüm çi ligi ne 
bel le ni lip bilmez.

 (l) Kazylar ýada ka zy ýet edaralarynyň agzalary hökmany nepaga çykmak ýașy-
na çen li ýada olaryň ygtyýarlyklarynyň möhletiniň ta mam lan magy na çen li, iș 
möh leti niň kepilligi bilen üpjün edilmelidir.

 (m) Iș möhleti, mynasyp zähmet haky, nepaga, öý, transport, fiziki we sosial üp-
jün çi ligiň șertleri, nepaga çykylýan ýaș talaplary, tertip-nyzam we şi ka ýat me-
ha nizm leri hem-de ka zy ýet ișgärleriň beýleki iș șertleri kanunda ýa zyl ma ly dyr 
we ke pil len di ril me li dir.

 (n) Kazyýet işgärleri
1. öz ka zy ýet wezipelerini ýerine ýetirenlerinde nädogry ișleri ýada goý be ren 

ýal ňyș lyk lary üçin raýat ýada jenaýat jogapkärçiligine çekilmeli däldir;
2. olaryň çykaran çözgütlerine ýokary ka zy ýet edarasy tarapyndan tä ze den 

se re dil me li ýa-da ýatyrylmagy hasap edilendigi sebäpli we zi pe lerin den 
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bo șa dyl ma ly däldirler hem-de beýleki düzgün-nyzam ýa-da ad mi nis t ra tiw 
jo gap kär çi lige çekilmeli däldirler;

3. ka zy ýet işgärleri belli bir möhlet bilen șertnama esasynda bel le nil me li däl-
dir ler.

 (o) Kazyýet ișgärleriň ýokary wezipä çekilmegi obýektiw faktorlara, ýagny, olaryň 
ukup ly lygy na, ahlak derejesi we gazanan tejribesine esaslanmalydyr.

 (p) Kazyýet wezipesindäki adamlaryň diňe olaryň wezipesiniň abraýy bilen sy-
gyş ma ýan agyr jenaýat edenlikleri üçin ýada fiziki ýa-da ruhy se bäp ler den 
ișini ýeri ne ýetirip bilmezligi üçin ygtyýarlyklary bes edilip ýa-da ișden bo șa-
dy lyp bil ner.

 (q) Düzgün-nyzam, ygtyýarlyklary bes edilmek ýa-da ișden boșatmak çäreler bi-
len bag ly iș leri ne se re dil ýän kazylar adyl ka zy ýet hukugy, onuň içine girýän 
saý lan ka nuny we kil ta rapyn dan bähbidi goralmak hukugy hem-de düzgün-
ny zam, yg ty ýar lyk lary bes edilmek ýa-da ișden boșatmak çäreleriň ne ti je sin-
de çy ka ry lan çöz güt lere garașsyz edara tarapyndan täzeden seredilmek hu-
kugy hem ke pil len di ril me li dir.

 (r) Kazyýet wezipelerindäki adamlara garșy șikaýatlara seredilmek ba ra da ky 
düz gün ler hem-de onuň ag za larynyň düzgün-nyzam meseleleri ba ra da ky 
düz gün ler ka nun da bel le nil me li dir. Kazyýet wezipelerindäki adamlara garșy 
și ka ýat lara gi jik dir män, tiz wagtyň için de, we adyllyk bilen seredilmelidir.

 (s) Kazyýetçilik ișgärleri öz pikirini beýan etmek, ynanç, birleleșme we ýyg nan ma 
ba ra da ky azatlyklardan peýdalanýarlar. Bu hukuklardan peý da lan mak da olar 
öz leri ni hemișe kanuna, ykrar edilen standartlaryna hem-de öz kä ri niň ah lak-
ly lygy bilen laýyklykda alyp barmalydyrlar.

 (t) Kazyýet ișgärleriniň öz bähbitlerini goramak, hünärmen okuwlaryndan peý da-
lan mak hem-de öz derejesini goramak maksady bilen hünärmen bir le șik leri 
gur na mak we olara gatnașmak hukugy bolmalydyr.

 (u) Döwletler ka zy ýet wezipesindäki adamlaryň ișiniň netijeliligine gözegçilik et-
mek üçin hem-de ka zy ýetçilik eda ra laryň adalaty berjaý etmegine jem gy ýet 
ses len me lere gö zeg çi lik et mek mak sady bilen, garașsyz we ad mi ni s t ra tiw 
me ha nizm leri gi riz megi müm kin dir. Bu mehanizmler deň möçberde ka zy ýet-
çi lik ag za laryn dan hem-de ka zy ýetçilik meselelerine jogapkärçilikli Ada lat 
Mi nis t r ligi niň we kil lerin den dü zü lip, öz serkerdelerine we ișgärlerine gar șy 
și ka ýat lary kabul et mek we olara se ret mek düzgünlerini hem içine almak lygy 
müm kin dir.

 (v) Öz wezipelerini ýerine ýetirmek üçin döwletler ka zy ýet edaralaryny ýe ter lik 
se riș de ler bilen üpjün etmelidir. Býüjetiň taýýarlanylmagynda we ýeri ne ýe ti-
ril megin de ka zy ýet ulgamy bilen maslahat edilmelidir.

5. Ýüz görmez kazyýet

 (a) Kazyýetçilik edarasy öz çozgütlerini diňe onuň öňünde beýan edilen ob ýek tiw 
su but na ma lara, delillere we hakyky maglumatlara esaslanyp çy kar ma ly dyr. 
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Ka zy ýet we zi pe li işgärleri öz öňünde goýlan meseleleri hiç hili çäk len di ril me-
siz, ýa ra maz tä sir edilmesiz, hödür etmesiz, zorluklyz, her bir ta rap dan we 
her bir se bäp ler den edilýän gönümel ýada gytaklaýyn gor ku zyl ma syz ýada 
go șul ma syz çöz me li dir.

 (b) Kazyýet önümçiligine gatnașýan her bir tarapyň ka zy ýetiň öňünde onuň, ka-
zy nyň ýada bütin ka zy ýetiň ýüz görmezligi ba ra da șübhelenýändigini bil dir-
mä ge we subut edilýän delillere esaslanyp bu ba ra da jedelleșmäge hu kugy 
bol ma ly dyr.

 (c) Kazyýetiň ýüz görmezligi üç sany degișli delillere esaslanyp kesgitlenip bilner, 
ýagny:

1. Kazyýetiň wezipeli ișgäriniň ýagdaýy oňa önümçilikde aýgytly orny tut ma-
ga mümkinçilik berýändigi;

2. Kazyýetiň wezipeli ișgäri çözgüdiň çykarylșyna täsir edýän garaýșyny bil-
dir di;

3. Kazyýetiň wezipeli ișgäri öňki wezipesinde eden iși üçin çözgüt çy kar ma ga 
mej bur boldy.

 (d) Kazyýetiň wezipeli ișgäriniň ýüz görmezligine așakdaky ýagdaýlarda zyýan 
ýe ti ri ler, ýagny:

1. öňki jemgyýet pro ku rorynyň ýada hukuk wekiliniň derňew geçiren, ýada 
bel li bir tarapyň bähbitlerini goran ișinde onuň kazy bolup oturan ha lat-
laryn da;

2. ka zy ýetiň wezipeli ișgäriniň ișiň derňewine gizlin gatnașan halatlarynda;

3. ka zy ýetiň wezipeli ișgäri seredilýän iş ýada ol işe gatnaşýan tarap bilen 
bel li bir baglanyşygy bo lan ýagdaýda;

3. ka zy ýetiň wezipeli ișgäri belli bir ișde özi cöžgüt çykaran, ýada așakdaky 
de re je ler de gatnașan ișine șikaýat arkaly täzeden seredilmegine, ka zy ýet 
ag za sy hökmünde oturan halatynda.

 Bu halatlaryň ählisinde ka zy ýetiň wezipeli ișgäri șol iși ret etmäge borç-
lu dyr.

 (e) Kazyýetiň wezipeli ișgäri öz çözgüdine goldaw tapmak maksady bilen, çöz-
güt çy kar maz dan öň özünden ýokary wezipeli ișgäriň maslahatyny soramaly 
däl dir.

B. Kazylaryň okuw taýýarlygy

 (a) Kazyýet ișgärleriň ýeterlik biliminiň we okuw taýýarlygynyň bolmagyny we iş-
le ýän eda ra lary nyň görelde we ahlak borçnamalary, günälenýäniň we pi da-
nyň hu kuk larynyň konstitusion we kanun tarapyndan goraglary, hem-de mil li 
we halk ara kanunçylygy tarapyndan ykrar edilen adam hu kuk lary we esasy 
azat lyk lary ba ra da habarly edilmelidigini döwletler üpjün etmelidir.
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 (b) Kazyýetiň wezipeli ișgärleri üçin ýöriteleșdirilen bilim we okuw taý ýar lygy ny 
ber ýän okuw edaralary bolmadyk ýerlerinde, Döwletler olary döretmäge hem-
de se bit de we tutuş Afrika boý un ça hyzmatdașlygy öňe sürmäge borçludyr.

 (c) Kazyýetiň wezipeli ișgärleri ișiniň dowamynda dowamly okuw taý ýar lygy we 
bi lim bilen, șol sanda hem, jynsy, medeni we gender meseleleri boý un ça dü-
șün je leri bilen üpjün edilmelidir.

[...]

F. Prokurorlaryň orny

 (a) Döwletler aşakdakylary üpjün etmelidirler:

1. Prokurorlaryň ýeterlik biliminiň we okuw taýýarlygynyň bolmagyny we iş le-
ýän eda ra lary nyň görelde we ahlak borçnamalary, günälenýäniň we pi da-
nyň hu kuk lary nyň konstitusion we kanun tarapyndan goraglary, hem-de 
mil li we halkara kanunçylygy tarapyndan, hem-de häzirki Hartiýa ta rapyn-
dan yk rar edilen adam hu kuk lary we esasy azatlyklary ba ra da habarly edil-
me li dir.

2. Prokurorlaryň öz hünär wezipelerini gorkuzylmasyz, hiç hili päs gel çi lik siz, 
zor luk syz we bikanun goșulmasyz, ýada delillendirilmedik raýat, jenaýat 
we beý leki jogapkärçilige çekilmesiz ýerine ýetirmek üçin mümkinçilikleri 
bol ma ly dyr.

 (b) Prokurorlaryň amatly iş şertleri, mynasyp zähmet haky we, degişli ýerin de, 
gul luk möh leti, jaý, ulag bilen üpjün edilmegi, fiziki we sosial üp jün çi ligiň 
șert leri, ne pa ga we nepaga çykylýan ýasy we gullugyň beýleki șertleri ka nun-
da ýada çap edilen kadalarda ýada düzgünnamalarda bellenilmelidir.

 (c) Prokurorlaryň ýokary wezipä çekilmegi bu düzgüniň bar bo lan ha lat laryn da, 
ob ýek tiw fak tor lara, ýagny, hünäri bilermenlige, bașarnyklara, ha lal lyga we 
tej ri bä esas lan ma ly dyr we adyl hem-de ýüz görmez düzgünler boý un ça kes-
git lenil me li dir.

 (d) Prokurorlar, beýleki raýtalar ýaly, öz pikiriňi beýan etmek, dine uýmak, bir leș-
me lere we ýyg nak lara gatnașmak ba ra da ky azatlyklardan peý da lan ýar lar. Şu 
hu kuk lar dan peý da la ny lan da, pro ku rorlar hemişe özlerini kanuna we hu kuk 
hü näri niň ykrar edilen nus ga lary na we ahlaklaryna laýyklykda alyp bar ma ly-
dyr lar.

 (e) Prokurorlaryň öz bähbitlerini goraýan, hünär boý un ça okuw taýýarlygyny do-
wam edýän, hem-de olaryň hukuk ýagdaýyny goraýan hünärmen bir le șik leri 
dö ret mek we beýleki guramalara girmek hukukgy bolmalydyr.

 (f ) Prokuraturanyň işi ka zy ýet wezipelerinden hökmany aýrybaşga bolmalydyr.

 (g) Jenaýat önümçiliginde, șol sanda hem, jenaýat işini gozgamaga we, ka nun 
boý un ça ygtyýar berilen halatynda ýada ýerli tejribä laýyklykda, je na ýaty der-
ňew etmäge, şol der ňew leriň kanunylygyna gözegçilik etmäge, ka zy ýet çöz-
güt leri niň ýeri ne ýe ti ril megi ne gözegçilik etmäge we jemgyýetçilik bäh bidi niň 
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we kil leri hök mün de beý leki wezipeleri ýerine ýetirmäge pro ku rorlar işjeň gat-
naş ma ly dyr lar.

 (h) Kanuna laýyklykda, pro ku rorlar öz wezipelerini adyl, yzygiderli we çalt ýeri ne 
ýetirmelidirler, we adam mer te be si ne hormat goýmalydyrlar we go ra ma ly dyr-
lar, we adam hu kuk lary ny berjaý etmelidirler, şeýlelikde bolsa degişli ka nuny 
ter tibiň bol magy nyň we jenaýatçylyk kanuny ulgamynyň birsydyrgyn hereket 
et megi niň üpjün edilmegini, goldamalydyrlar.

 (i) Öz borçlaryny amala aşyranda, pro ku rorlar:

1. Wezipelerini ýüz görmezlik bilen ýerine ýetirmelidirler we ähli syýasy, so-
si al, dini, jyns babatda, medeni, jynsy we kemsidilmeleriň is len dik beý leki 
gör nüş lerin den daş durmalydyrlar;

2. Jemgyýet bähbidini goramalydyrlar, ýüz görmän hereket etmelidirler, gün-
älen ýä niň we pidanyň tarapyny dogry göz öňünde tutmalydyrlar, we ähli 
de giş li ýagdaýlara, olaryň günälenýäniň peýdasyna ýada däldigine ga ra-
maz dan, üns bermelidirler;

3. Eger borjuny ýerine ýetirmek ýada kanunylygyň ze rurlygy başgaça talap et-
me ýän bolsa, öz garamagyndaky işleri, gizlin saklamalydyrlar;

4. Haçanda pidalaryň şahsy bähbidine zeper ýeten bolsa, olaryň pi ki ri ne we 
ala da lary na seretmelidirler, we așakda berlen pidalara degișli dü șün je lere 
laý yk lyk da pidalaryň hu kuk lary ba ra da habarly bolmaklaryny üpjün et me-
li dir ler.

 (j) Haçanda ýüz görmez derňew esassyz günälemäni ýüze çykaran bolsa, pro-
ku rorlar iş gozgamaly däldirler ýada ony dowam etdirmeli däldirler, ýada işi 
ýa tyr mak üçin elinden gelenini etmelidirler.

 (k) Döwlet işgärleri tarapyndan, esasan hem parahorlyk, berlen ygtyýarlykdan bi-
ka nun peý da lan mak, adam hu kuk larynyň bozulmagy we halkara ka nun çy lygy 
ta rapyn dan yk rar edilen beýleki jenaýatlar bilen bagly, edilen je na ýat laryň 
gar şy sy na iş goz ga ma ga pro ku rorlar ýeterlik üns bermelidirler, we, ka nun ta-
rapyn dan yg ty ýar lyk berlen halatynda, ýada ýerli tejribä laýyklykda, şeý le ka-
nun bozulmalary derňemelidirler.

 (l) Eger-de pro ku rorlarda șübhelenýäniň garşysyna belli bir subutnama bar bol-
sa, we bu su but na ma olaryň delillendirilen bilşine görä ýada pikirine görä, 
bi ka nun usul lar bi len, ýagny, günälenýäniň adam hu kuk laryny agyr de re je de 
boz mak bi len, esasan hem, gynamak, ýada rehimsiz, adama mahsus bol ma-
dyk ýa da adamyň mer te be si ni peseldýän hereket etmek, ýada je za lan dyr-
mak, ýa da beý leki adam hu kuk laryny bozmak bilen bagly he re ket leriň ne ti-
je sin de aly nan bol sa, pro ku rorlar bu usullary ulanan adamlardan baș ga hiç 
kimiň gar șy sy na ulanmagy ret etmelidir, ka zy ýet edaralary bel le nen ter tip de 
ha bar ly et me li dir ler hem-de bu usullary ulanan adamlaryň jo gap kär çi lige çe-
kil megi ni üp jün etmek üçin, ähli degișli çäreleri görmelidir.

 (m) Derňew ișleriniň adyllygyny we netijeliligini kepillendirmek üçin pro ku-
rorlar po li si ýa, ka zy ýetler, ak law çylar, kanunçylar, jemgyýet guramalary we 
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beý leki döw let edaralary we guramalary bilen hyzmatdașlyk etmäge ça lyş-
ma ly dyr lar.

 (n) Prokurorlaryň garşysyna düzgün-nyzam bilen bagly günälemeler ka nuna we 
ka nuny düz gün na ma lara esaslanmalydyr. Özlerini hünär ýö rel ge leri ne ga bat 
gel me ýän äheň de alyp baranlygyny görkezýän pro ku rorlaryň gar şy sy na şi ka-
ýat lar de giş li düz gün boý un ça çalt we adalatly se re dil me li dir. Pro ku ror laryň 
işi ne adyl se re dil megi ne, șol sanda hem, özleriniň saýlan ak law çy sy nyň kö-
megin den peý da lan maga hu kuk lary bolmalydyr. Çy ka ry lan çözgüt ga raș syz 
eda ra ta rapyn dan täzeden seredilmegine tabyn bolmalydyr.

 (o) Prokurorlaryň garşysyna düzgün-nyzam önümçiligi obýektiw baha be ril megi-
ni we çö zül megi ni kepillendirmelidir. Olar kanuna laýyklukda, hünär boý un ça 
özüňi alyp barmak kadalaryna we beýleki bellenilen ýörelgelere we ah lak lara 
laý yk lyk da kesgitlenmelidir.

[...]

I. Aklawçylaryň garașsyzlygy

 (a) Döwletler, ak law çylaryň hünärmen birleșikleri we bilim institutlary ak law çy-
laryň ýe ter lik de re je de bilim we hünäri boý un ça taýýarlyk al mak lary ny, ak-
law çy nyň gö rel de si we ahlak borçlary barada, milli we halk ara ka nun da yk rar 
edi len adam hu kuk lary we azatlyklary ba ra da habarly edil megi ni, üp jün et-
me li dir ler.

 (b) Döwletler ak law çylar üçin așakdakylary kepillendirerler, ýagny:

1. hiç hili gorkuzmasyz, päsgelçiliksiz, zorluksyz we bikanun goșulmasyz öz 
hünäri bilen bagly ähli wezipelerini ýerine ýetirmek mümkinçiligi;

2. dașary ýurtlarda we ýurduň içinde ýerleșýän müșderilere maslahat ber mek 
üçin saparda bolmak mümkinçiligi;

3. kabul edilen borçlaryna, standarlaryna we ahlaklylygyna laýyklykda, hü-
när leri bilen bagly ișleri ýerine ýetirmek üçin hiç hili ejir çekmän, gor ku-
zyl man, aň tal man, ýada olara garșy administratiw, ykdysady we beý leki 
çä re leri gö rül män wezipelerini ýerine ýetirmek mümkinçiligi.

 (c) Hökümetler ak law çylaryň we olaryň müșderileriniň arasyndaky hünäriň çäk-
lerin de edilýän gürrüňdeșlikleri we maslahatlașyklary gizlinligini tas syk la ma-
ly dyr lar we kepillendirmelidirler.

 (d) Ak law çylaryň öz müşderilerine netijeli hukuk kömegini bermegi üçin ýe ter lik 
wagt da özünde saklanýan ýada gözegçiligindäki degişli mag lu mat lar dan, ka-
gyz lar dan we res mi na ma lardan peýdalanmagyny üpjün etmek abraýly hä ki-
mi  ýet leriň borjudyr. Şeýle peýdalanmalar boldugyça ir üpjün edilmelidir.

 (e) Ak law çylar halallyk bilen, ýazgyda ýada dilden degișli beýannamalary eden-
ligi üçin, ýada ka zy ýetiň, tribunalyň we beýleki kanuny ýada ad mi ni s t ra tiw 
eda ra nyň öňünde hünärmen çykyşlary edenligi üçin, raýat we je na ýat el de g-
ril mez lik hukugyndan peýdalanmalydyrlar.
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 (f) Ak law çylaryň hünärleri boý un ça ișleriň netijesinde howpsyzlyklaryna zy ýan 
ýe ti ril se, olar wezipeli edaralar tarapyndan kanagatlanarly gorag bilen üpjün 
edil me li dir.

 (g) Ak law çylar öz wezipelerini ýerine ýetirmek netijesinde, öz müșderileri we 
müș de ri leriň bähbitleri bilen deň hasaplanylmaly däldir.

 (h) Ak law çylar adalatyň berjaý edilmeginde hemişe öz hünäriniň mertebesini we 
ab raý y ny saklamaga borçludyr.

 (i) Öz müşderileriniň hu kuk laryny goramakda we adalatlylyk işini ýaý baň lan-
dyr mak da, ak law çylar milli we halkara kanunçylygy tarapyndan ykrar edi len 
adam hu kuk lary ny we esasy azatlyklary goramaga ymtylmalydyrlar we ka-
nuna we hu kuk hü näri niň ykrar edilen nusgalaryna we ahlaklaryna laý yk lyk da 
he mi şe er kin we yh las bilen hereket etmelidirler.

 (j) Ak law çylar hemişe öz müşderileriniň bähbitlerini goramalydyrlar.

 (k) Ak law çylar, beýleki raýtalar ýaly, öz pikiriňi beýan etmek, dine ynanmak, bir-
leș me lere we ýyg nak lara gatnașmak ba ra da ky azatlyklardan peý da lan ýar lar. 
Esasan hem olar ka nun boý un ça soraglaryň jemgiýetçilik je del leş me leri ne 
gat naş ma ga, ka nuny lygyň ýerine ýetirilmegine we adam hu kuk lary ny ýaý-
baň lan dyr ma ga we go ra ma ga we özleriniň kanuny he re ket leri ýada ka nuny 
gu ra ma lar da agza bol magy sebäpli çäklendirilmesiz ýerli, mil li we halk ara 
gu ra ma lara gir mä ge ýada döretmäge we olaryň ýyg nak lary na gat naş ma ga 
hu kuk lary bol ma ly dyr. Şu hukuklardan peýdalanylanda, ak law çylar he mi şe 
öz leri ni ka nuna we hukuk hünäriniň ykrar edilen nusgalaryna we ah lak lary na 
laý yk lyk da alyp barmalydyrlar.

 (l) Ak law çylaryň bähbitlerini goraýan, hünär boý un ça okuw taýýarlygyny do wam 
ed ýän hem-de olaryň hünärmenlik jebisliligini goraýan, özüni do lan dyr ýan 
hü när bir leșik leri gurnamak we goșulmak hu kuk lary ykrar edil me li dir. Hü när-
men bir leş me leriň ýerine ýetiriji häkimýeti olaryň ag za laryn dan saý la nyl ma ly-
dyr, iși ne da șar dan goșulmasyz öz wezipelerini ýerine ýetirmelidir.

 (m) Ak law çylaryň özüni alyp barmak kadalary ýuristler topary tarapyndan onuň de-
giş li guramasynyň üsti bilen ýada kanun tarapyndan milli ka nun çy lyga we adat-
lara we ykrar edilen halkara düzgünlerine we kadalaryna laý yk lyk da dü zül me li dir.

 (n) Ak law çylaryň garşysyna olaryň hünärini alyp barmagy boý un ça edilen gün ä le-
me lere we şi ka ýat lara degişli kadalar boý un ça çalt we adalatly se re dil me li dir. 
Ak law çy laryň iş leri ne adalatly seredilmegine, șol sanda hem, öz leri niň saý lan 
ak law çy sy nyň kömeginden peýdalanmaga hu kuk lary bolmalydyr.

 (o) Ak law çylara garșy düzgün-nyzam önümçiligi kanunda bellenilen tertip boý-
un ça, ýu rist ler topary tarapyndan düzülen garașsyz edarada ýada ka zy ýet de, 
ýüz gör mez düzgün-nyzam meselelerine seredýän komitet tarapyndan se re-
dil me li dir we ka zy ýet gözegçiligine tabyn bolmalydyr.

 (p) Ähli düzgün-nyzam önümçilikleri hünär boý un ça özüňi alyp barmak ka da lary-
na we ak law çylyk hünäriniň beýleki ykrar edilen düzgünlerine we ka da lary na 
laý yk lyk da we şol ýörelgeleri göz öňünde tutup çözülmelidir.

[...]
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L. Raýatlaryň ișine harby ka zy ýet tarapyndan seredilmezlik baradaky 
hukugy

 (a) Harby ka zy ýetleriň ýeke-täk maksady harby ișgärleriň eden je na ýat lary nyň 
anyk harby aslyýetini kesgitlemekden ybarat bolmalydyr.

 (b) Bu wezipesini ýerine ýetiren wagtynda Harby ka zy ýetlerden Afrikan har ti ýa-
syn da we şu ýörelgelerde bellenen adyl ka zy ýetiň standartlarynyň berjaý edil-
megi talap edilýar.

 (c) Harby ka zy ýetler hiç bir ýagdaýda raýatlaryň ișlerine seretmäge yg ty ýar lygy 
bol ma ly däldir. Șuňa meňzeșlikde hem, Ýörite tribunallar adaty ka zy ýet leriň 
yg ty ýar lygyn daky jenaýatlara seretmeli däldirler.

[...]

Q. Däp-dessur boýünça ýöredilýän kazyýetler

 [...]

 (c) Däp-dessur boý un ça ýöredilýän ka zy ýetleriň garașsyzlygy ýurduň ka nun-
lary ta rapyn dan kepillendirimelidir we hökümet, onuň edaralary we wezipeli 
adam lary tarapyndan hormatlanmalydyr:

1. Olar ýerine ýetiriji häkimiýetden garașsyz bolmalydyr;

2. Däp-dessur boý un ça ýöredilýän ka zy ýetleriň ișine hiç hili ýerliksiz ýada is-
len me dik goșulma edilmeli däldir.

 (d) Döwletler däp-dessur boý un ça ýöredilýän kazyýeleriň ýüz görmezligini üp jün 
etmelidirler we, ylaýtada, däp-dessur boý un ça ýöredilýän ka zy ýet leriň ag za-
lary nyň çözgüt çy kar mak laryn da her tarapdan gönümel ýada aý lap edil ýän 
hiç hili çäklendirilme, ýaramaz täsirler, hödür etmek, zorluk, gor kuz mak ýada 
iși ne goșulmaklyga ýol berilmeli däldir.

1. Däp-dessur boý un ça ýöredilýän kazyýeleriň ýüz görmezligi așakda gör ke-
zi len halatlarda ynamdan gaçar, ýagny, onuň agzalaryryň biri

 1.1 Çözgüt çykarmaklyga täsir edýän pikiri aýdan bolsa;

 1.2 Seredilýän ișe ýada ișe gatnașýan bir tarapyna belli bir bag lanyșy gy 
ýada gatnașygy bolsa;

 1.3 Ișiň netijesinde maliýe ýada beýleki bähbidi bolsa.

2 Kazyýet önümçiligine gatnașýan her bir tarap däp-dessur boý un ça ýö re-
dil ýän ka zy ýetiň agzasy ýada bütin ka zy ýetiň ýüz görmezligi ba ra da șüb-
he len ýän digi ni bildirmäge we subut edilýän delillere esaslanyp bu ba ra da 
je del leș mä ge mümkinçiligi bolmalydyr.

 (e) Däp-dessur boý un ça ýöredilýän ka zy ýetiň șikaýatlara seredilmek ba ra da ky 
düz gün leri hem-de onuň ag za lary nyň düz gün-ny zam me se le leri ba ra da ky 
düz gün ler ka nun da bel le nil me li dir. Däp-des sur boý un ça ýö re dil ýän ka zy ýetiň 
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ag za lary na gar șy și ka ýat lar gijikdirilmän, tiz wagtyň içinde se re dil me li dir, 
hem-de și ka ýat çy nyň öz saý lan ka nuny we ki li ta rapyn dan bäh bit leri ni go-
ra mak, düz gün-ny zam, iș den wagt laý yn aýyrmak we ișden bo șat mak bi len 
bag ly çöz güt lere ga raș syz eda ra ta rapyn dan täzeden se re dil mek hu kuk lary ny 
içi ne alýan, adyl ka zy ýet ba ra da ky hukugyň ýerine ýetirilmegi äh lit arap laý yn 
ke pil len di ril me li dir.
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B. Ylalașyk kadalary

Adamyň we halklaryň hukuklary baradaky Afrikan Hartiýasy
(1981nji ýylyň iýun aýynyň 27ne kabul edildi, 1986njy ýylyň oktýabr aýynyň 21ne 
güýje girizildi)

26-Madda:

Häzirki Hartiýa gatnașýan döwlet taraplary ka zy ýetleriň garașsyzlygyny ke pil lendir-
mäge borç lu dyr lar, hem-de şu hartiýa tarapyndan kepillendirilýän hu kuk laryň we 
azat lyk laryň ýaý baň lan dyr mak lygy we goramaklygy ynanylan degișli mil li eda ra laryň 
dö re dil megi ne ýardam bermelidirler.
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Çaganyň hu kuk lary we abadançylygy baradaky Afrikan Hartiýasy
(1999njy ýylyň noýabr aýynyň 19na güýje girizildi)

17-Madda: Kämillik ýașyna ýetmedik ýașlar üçin adalatyň berjaý ediliși

 [...]

 2. Şu hartiýa gatnașýan döwlet taraplary ylaýtada așakdakylary berjaý etmelidir, 
ýagny:

[...]

(c) jenaýat kanunçylygy bozmaklykda günälenýän her bir çaga üçin

 [...]

 (iv) garașsyz ka zy ýet tarapyndan tiz wagtyň içinde ișine seredilen hem-de, 
gün äkär ligi subut edilen halatynda, ýokary ka zy ýete ișine tä ze den se-
ret mek ba ra da ky hukugyndan peýdalanmaga mümkinçilik dö re dil me-
li dir.
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6. Ýewropa Bileleșigi

Ýewropa Bileleșiginiň esasy hukuklar baradaky Hartiýasy
 (Ýew ro pa Parlamentiniň Prezidentleri tarapyndan, Ýew ro pa Geňeșiniň Maslahatynda 
hemde Komissiýasynda 2000nji ýylyň dekabr aýynyň 7ne gol çekildi we yglan 
edildi)

Bap VI: Adalat

47-Madda: Netijeli kazyýet goragy we adyl kazyýet baradaky hukuk

[...]

Ähli adamlar laýyk wagtyň içinde kanun tarapyndan bellenilen doly ygtyýarly, ga-
raș syz, adyl we jemagat üçin açyk tertipde ișine seredilmegine hukuklydyr. Her bir 
adamyň maslahat almagyna, goralmagyna we bähbitlerine wekilçilik edil megi ne 
müm kin çi ligi bolmalydyr.
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7. Aziýa-Ýuwaș Umman

LAWASIA sebitinde kazyýet ulgamynyň garașsyzlyk Ýörelgeleri 
baradaky Pekin Beýannamasy
(LAWASIA sebitiň baș kazylary we Aziýa hem Ýuwaș Umman ýurtlarynyň beýleki ka
zy lary tarapyndan, 1955nji ýylda kabul edildi, hemde LAWASIA Geňeși tarapyndan 
2001nji ýylda kabul edildi)

Kazyýet garașsyzlygy

 1. Her bir jemgyýetde ka zy ýet iň ýokary gymmatlyga eýe bolýan ulgamdyr.

 2. Adam hu kuk lary ba ra da ky ählumumy jarnamasynda (10-njy madda) we 
Raýat we sy ýa sy hukuklar ba ra da ky halkara ylalaşykda (14(1) madda) her bir 
adamyň doly yg ty ýar ly, garașsyz we adyl ka zy ýet tarapyndan işine adalatly 
we je ma gat üçin açyk seredilmegine hukugy bardygy ykrar edilýär.

  Bu hukugyň ýerine ýetirilmeginde garașsyz ka zy ýetçilik örän wajypdyr.

 3. Kazyýetçiligiň garașsyzlygy așakdakylaryň berjaý edilmegini talap edýär:

a) Kazyýet ulgamynyň garașsyzlygy kazylardan delillere ýüz görmesiz baha 
ber mek bilen, ýagny her bir çeșmeden bolsa-da, göni ýada gy tak laý yn ýol-
lar bi len da șyn dan täsiriň edilmezligi bilen öňünde goýulan meseleleri 
çöz me li dir; we

(b) Kazyýet göni ýada täzeden seretmek usuly bilen ähli ka zy ýetçilik me se le-
lere seretmäge ygtyýarlydyr.

 4. Kazyýetleriň açyk jemgyýetde kanunyň ýokary tutulmagyny berjaý edip, öz 
mak sat lary na ýetmegi hem-de ișlerini dogry ýerine ýetirmegi üçin ýe ter lik se-
riș de ler bilen üpjün edilmegi wajypdyr. Bu garașsyzlygyň Döwlet ta rapyn dan 
ke pil len di ril megi we Kostitusiýda ýada kanunda berkidilmegi ähmiýetlidir.

 5. Kazyýetler hökümetiň beýleki edaralarynyň wezipelerine we ișlerine sarpa 
goý maga we olary berjaý etmäge borçludyrlar. Hökümetiň beýleki edaralary 
bol sa Ka zy ýet leriň wezipelerine we ișlerine sarpa goýmaga we olary berjaý 
etmäge borç lu dyr lar.

 6. Çözgüt kabul etmekde ka zy ýetiň iýerarhiýa gurlușy we dereje ýada wezipe ta-
pa wut ly lyk lary kazynyň ýekelikde ýada kazylaryň toparlaýyn ișläp, 3(a) mad-
da sy na laýyklykda çözgüt çykarmak bilen bagly ygtyýarlygyny ber jaý et mek 
bor ju na goșulmaly däldir. Kazyýetçilik hem, öz gezeginde, ýe ke lik de ýa-
da to par laý yn, öz wezipelerini Konstitusiýa we kanuna laýyklykda ber jaý 
etmelidir.

 7. Kazylar ähli ișlerinde we hereketlerinde Kazyýetçiligiň dogruçyllygyny we ga-
raș syz lygy ny saklamalydyr, kanuny bozmaly däldir hem-de kanuny boz ýan 
usul da hereket etmeli däldir.
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 8. Kazyýetiň agzalary hökmünde, öz wezipelerine laýyklykda, kazylar, beý leki 
ra ýat lar ýaly, öz pikirini beýan etmek, dine ynanmak, birleșmek we ýyg nan-
mak azatlyklaryndan peýdalanýarlar.

 9. Kazylar degișli kanunyň çäklerinde öz bähbitlerini goraýan, hünär boý un ça 
okuw taý ýar lygy ny dowam edýän, hem-de öz garașsyzlygyny goramak üçin 
ge rek li he re ket leri etmek üçin kazylaryň birleșmelerini gurnamaga we bar bo-
lan bir leș me lere gatnașmaga hukuklydyr.

Kazyýetiň wezipeleri

 10. Kazylaryň wezipeleri we ișleri așakdakylardan ybaratdyr:

(a) kanunyň ýokary tutulmagy bile ähli adamlaryň howpsyz ýașamaklaryny 
üp jün etmek;

(b) ka zy ýet wezipeleriniň degișli çäklerinde adam hu kuk larynyň berjaý edil-
megi ni gazanmak we öňe sürmek; hem-de

(c) ýüz görmezlik bilen adamlaryň arasynda hem-de adamlar bilen döw letiň 
ara syn da kanuny berjaý etmek.

Kazylaryň ișe bellenilși

 11. Kazyýetiň wezipelerini we ișlerini ýerine ýetirmegi üçin, kazylar öz gör ke zen 
ba șar nyk lary, halallygy we garașsyzlygy esasynda saýlanylmalydyr.

 12. Kazylary ișe bellemeklik düzgünleri ka zy ýetde işlemäge mynasyp da laș gär-
leri saý lap alynmagy nukdaýnazardan düzülmelidir. Bu düzgünler saý la mak 
ișine bi ka nun goșulmaklygyň bolmazlygyny, hem-de diňe kärini bil ýän, ah-
lak ly we ga raș syz adamlaryň ișe bellenilmegini kepillendirmelidir.

 13. Kazylary saýlamakda șol ýurduň milli raýaty bolmagy kemsidiji ha sap lan-
ma ýan ýag daý lar dan beýleki halatlarda șahsyýete garșy onuň jynsy, te ni niň 
reňki, aýal-er kek ligi, syýasy ýada beýleki garaýyșlary, milli we sosial gelip çy-
kyșy, maș ga la ýagdaýy, jynsy gatnașyklarynyň ugry, emläk ýagdaýy, dogulyșy 
ýada sta tusy boý un ça kemsidilmä ýol berilmeli däldir.

 14. Kanunçylyk käriniň gurlușy hem-de kanunçylykda kazylary saýlamagyň çeș-
me leri dürli jem gy ýet ler de tapawutlanýarlar. Käbir jemgyýetlerde kazy aý-
ratyn kär diý lip hasaplanylýar, we beýleki jemgyýetlerde kazylar tej ri be si 
bo lan ka nun çy laryň arasyn dan saýlanylýar. Șonuň üçin dürli jem gy ýet ler de 
ka zy lary ișe bel le megiň dürli düzgünleri we kepillikleri kabul edilip bilner.

 15. Käbir jemgyýetlerde kazylaryň Kazyýetçilik Hyzmatlarynyň Ko mis si ýa sy nyň 
ra zy çy lygy bilen ýada onuň maslahaty boý un ça ișe bellenilmegi, șol saý la-
nan ka zy laryň ișe mynasypdygyny kepillendirýän diýip hasaplanylýar. Ka zy-
ýet çi lik Hyz mat lary nyň Komissiýasy hereket edýän jemgyýetlerde bu gu ra ma 
ka zy ýet ba șar nyk lary ny, halallygyny we garașsyzlygyny kepillendirmek üçin, 
onuň dü zümin de ýokary ka zy ýetçiligiň we garașsyz ak law çylyk käriniň we kil-
leri hem bol maly dyr.
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 16. Kazyýetçilik Hyzmatlarynyň Komissiýasynyň bolmadyk halatlarynda, ka zy lary 
ișe bel le mek düzgünleri anyk we resmi taýdan kesgitlenilmelidir, hem-de bu 
düz gün ler ba ra da ky habar jemgyýet üçin açyk bolmalydyr.

 17. Kazylaryň hünär boý un ça ýokary wezipä çekilmekligi hünäriň bilermenligi, 
dog ru çy llyk, garașsyzlyk we gazanylan tejribe ýaly faktorlaryň obýektiw kes-
git le nil megi ne esaslanmalydyr.

Iș möhleti

 18. Kazylaryň iș möhleti kepillendirilmelidir.

 19. Käbir ýurtlarda kazylaryň iș möhletiniň wagtal-wagtal geçirilýän ses berme 
ýada beýleki resmi düzgünlere tabynlygy ykrar edilýär.

 20. Emma, meňzeș ýurisdiksiýasyny amala așyrýan ähli kazylaryň iş möhleti bel li 
bir ýașa ýetenlerinde tamanlanmalydygy maslahat berilýär.

 21. Kazynyň ișleýän wagtynda, onuň iș möhleti, onuň bähbitlerine garșy gel ýän 
usul da üýtgedilmeli däldir.

 22. Kazylar diňe ișlerini berjaý etmäge bașarnyksyzlygy, jenaýat etmiși eden digi, 
olaryň wezipesiniň abraýy bilen sygyşmaýan hereketleri subut edi len ha-
latyn da, ișden boșadylmalydyr.

 23. Taryhy we medeni tapawutlyklar sebäpli, kazylary ișden boșatmak düz gün-
leri dürli jem gy ýet ler de ta pa wut lan ýan dygy hemmelere mälimdir. Adat ça kä-
bir jem gy ýet ler de ișden bo șat mak lyk par la mentiň düzgünleri boý un ça ýeri ne 
ýe ti ril ýär. Beý leki jem gy ýet ler de bu düzgün ýerlikli däldir, ýagny: ol iș den bo-
șat mak ba ra da ky käbir düzgünlere laýyk gelmeýär; ol seýrek ula nyl ýar ýada 
ula nyl ma ýar; we unuň ulanylșy agyr ýagdaýlardan da șa ry bo lan da, bi kanun 
ula nyl magy na eltýär.

 24. Parlamentiň düzgünleri boý un ça ýa-da ses berme usulyna degișli bol ma dyk ha-
lat laryn da, kazylary ișden boșatmaklyk ka zy ýet tarapyndan alnyp ba ryl maly dyr.

 25. Parlamentiň düzgünleri boý un ça ýa-da ses berme düzgünleri kazylary iș den 
bo șat mak lyk üçin ýerlikli bolmaýan halatlarynda, hem-de kazyny ișden bo-
șat mak üçin çäre görmeklik teklip edilse, onda, resmi ișiň de giș li di gi ni kes-
git le mek üçin, ilkinji bilen, ișden boșatmak üçin ber len de lil leriň bar lagy 
ge çi ril me li dir. Diňe ilkinji barlagyň netijesinde ýe ter lik li de lil leriň bar lygy göz-
ke zi len ýag daý yn da, resmi iș bașlanylmalydyr.

 26. Islendik ýagdaýda ișinden boșadylýan kazynyň adyl ka zy ýet ba ra da ky hu-
kugy nyň berjaý edilmegi hökmandyr.

 27. Düzgün-nyzam temmisini bellemeklik, işden wagtlaýynça aýyrmaklyk ýada 
bo şat mak lyk bilen baglanyşykly ähli önümçilik ka zy ýet tertibiniň bel le nen 
stan dart lary bilen laýyklykda geçirilmelidir.

 28. Düzgün-nyzam ygtyýarlyklary togtatmak, ýada bes etmek ba ra da ky ähli düz-
gün ler kazylaryň özlerini alyp barmakda bellenen standartlaryna laý yk lyk da 
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kes git le nil me li dir. Açyk ýada ýapyk ka zy ýetde seredilmegine garaman, düz-
gün-ny zam meselelerine degișli çözgütleriň çykarylșy çap edilmelidir.

 29. Belli bir kazynyň agzalygy bo lan ka zy ýetiň ișiniň ýatyrylmagy șol kazyny iș den 
boșatmaklygynyň delili ýada sebäbi hökmünde kabul edilmeli däldir. Ka zy-
ýetiň ýa ty ry lan ýada düzümine üýtgeșmeleriň girizilen halatynda ka zy ýetiň 
ähli iș le ýän agzalary șol ka zy ýete, ýada derejesi we möhleti deň bo lan beý-
leki ka zy ýete täzeden bellenilmelidir. Iș tapylmadyk ka zy ýetiň ag za lary üçin 
bol sa iși ýitirenleri sebäpli öwezi doly tölenmelidir.

 30. Kazylar ýerine ýetiriji häkimiýet tarapyndan belli bir ygtyýarlykdan ýada we zi-
pe den beý lekä olar bilen ylalașylman geçirilmeli däldir, emma ýerine ýe ti ri ji 
hä ki mi ýet ta rapyn dan umumy düzgün boý un ça geçirmeklik meý il leș di ri len 
ha latyn da, ka zy ýet bi len degișli maslahat geçirilenden soň, hiç bir kazy beýle 
ge çi ril mek den esassyz boýun gaçyrmaly däldir.

Kazyýet gullygynyň amala aşyrmagyň şertleri

 31. Kazylara ýeterlikli zähmet haky bellenilmelidir we wezipelerine laýyklykda 
de giș li iș șert leri bilen üpjün edilmelidir. Umumy ykdysady öz gert me leriň bö-
legi hök mün de geçirilen halatlarynda, hem-de degișli ka zy ýetiň yla lașy gy ýa-
da ka zy laryň köpüsiniň ylalașan halatlaryndan dașary, kazylaryň iș haky we 
șert leri bellenen iș möhletiň dowamynda olaryň bähbitlerine garșy üýt ge dil-
me li däldir.

 32. Her bir düzgün-nyzam önümçiligine, ýada șikaýat etme hukugyna ýada ka-
nuna laý yk lyk da döwlet tarapyndan ýitginiň öwezini doldurmak hu kugy na, 
ynan maz lyk edilmän, kazylar öz wezipelerini ýerine ýetiren wagtyn da nä dog-
ry he re ket leriň ýada hereketsizligiň netijesinde maliýe zyýany ýe tir mek bi len 
bag ly raýat șikaýatlardan șahsy eldegrilmesizlikden peý da lan ma ga hu kuk ly-
dyr lar.

Ygtyýarlyklar

 33. Kazyýetçilik ulgamy ähli ka zy ýetçilik önümçilige degișli meseleler boý un ça 
yg ty ýar lygy bolmalydyr we onuň garamagyna berilen belli bir me se lä niň ka-
nun da bellenilșine görä, onuň ygtyýarlygyna degișliligini kes git le mä ge aý-
ratyn hukugy bolmalydyr.

 34. Ýokary ka zy ýetiň jemgyýetdäki ygtyýarlygy ka zy ýet agzalary bilen yla lașyl man 
çäk len di ril me li däldir we kemeldilmeli däldir.

Kazyýetiň dolandyrylșy

 35. Kazylara iș öňümçiligiň berilmegi ka zy ýetiň dolandyryș meselesidir we de giș li 
ka zy ýetiň baș ýolbașçysy gözegçiliginde amala așyrylýar.

 36. Dolandyryș ișgärleri ișe bellemek, olaryň ișine ýolbașçylyk etmek, gol daw 
ber mek we düzgün-nyzam meselelerine gözegçilik etmek meselelerini içine 
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al ýan ka zy ýet dolandyryșynyň esasy jogapkärçiligi ka zy ýetiň özi, ýada ka zy-
ýetiň wekilçilik edýän we ișjeň gatnașýan edarasy tarapyndan ýerine ýe ti ril-
me li dir.

 37. Kazyýetleriň býüjeti, ka zy ýetçiligiň garașsyzlygy we dolandyrylșy bilen bag-
ly ze rurlyklary nykdaýnazarda tutup, ka zy ýetler ýada degișli ygtybarly eda ra 
ta rapyn dan, ka zy ýetçilik bilen hyzmatdașlykda taý ýar la nyl ma ly dyr. Goý be-
ri len ma li ýe serișdeleriň möçberi ka zy ýete artykmaç iș ag ramy ny dö ret män, 
öz öňün de goýulan wezipelerini ýerine ýetirmekligi üpjün etmek üçin ýe ter lik 
bol ma ly dyr.

Ýerine ýetiriji häkimiýet bilen aragatnașygy

 38. Kazylaryň ișine, olaryň zähmet haklaryna we șertlerine, ýada olaryň se riș de-
leri ne täsir edip biljek ýerine ýetiriji häkimiýetler belli bir kaza ýada ka zy lara 
gar șy gorkuzmak ýada zorluk etmek șekilde ulanylmaly däldirler.

 39. Kazylaryň wezipeleriniň amala așyrmaklygyna täsir edýän, ýada edip bil jek 
so si al ýeňillikler kazylara hödürlenmeli däldir we kazylar tarapyndan kabul 
edil me li däldir.

 40. Ýerine ýetiriji häkimiýet edaralary elmydama kazylaryň we olaryň maș ga la la-
ry nyň howpsyzlygyny we fiziki goragyny üpjün etmelidir.

Serișdeler

 41. Kazylaryň wezipelerini ýerine ýetirmekligi üçin ýeterlik serișdeleriň goý be ril-
megi ze rurdyr.

 42. Ykdysady çäklendirmeleriň kazylaryň öz wezipelerini ýerine ýetirmek üçin 
ge rek li diýip ha sap lan ýan serișdeleri ulgama goýberilmegine kyn çy lyk dö-
red ýän ha latyn da hem, muňa garamazdan, kanunyň ýokary tu tul magy nyň 
hem-de adam hu kuk lary ny goramaklygyň ýörelgelerini berjaý et mek lik ka zy-
ýet ul gamy na ma li ýe serișdeleriň meýilleșdirmeginde birinji äh mi ýet li lik be-
ril megi ni talap edýär.

Adatdan dașary ýagdaýlar

 43. Ilatyň durmușyny howp astynda goýýan adatdan dașary ýagdaýlar dörände, 
ka zy ýet ga raș syz lygy ba ra da ky ýörelgesinden çykmak müm kin dir, emma bu 
çyk mak lyk diňe adat dan dașary ýagdaýlar boý un ça talap edil ýän wagtyň do-
wa myn da we ka nun tarapyndan bellenilen șertleriň çäk lerin de, hem-de diňe 
halk ara de re je sin de kabul edilen standartlaryň talap ed ýän iň az möç be ri-
niň çäk lerin de we ka zy ýetleriň garamagynda edilmek müm kin dir. Bu adat dan 
da șa ry ýag daý laryň wagtynda raýatlaryň jenaýat iș leriň ähli gör nüș leri adaty 
ra ýat ka zy ýetlerde seredilmegi hem-de adamlary gün äle me siz ad mi ni s t ra tiw 
tus sag edil megi ka zy ýet ýada beýleki garașsyz edara ta rapyn dan “ha be as cor
pus” (bi ka nun tussag edilmekden gorag hukugy) düzgüni ýada beýleki șuňa 
meň zeș düzgünler arkaly seredilmegini döwlet tarapyndan üpjün edilmelidir.
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 44. Harby tribunallaryň ygtyýarlygy diňe harby jenaýatlar bilen çäk len di ril me li dir. 
Bu tri bu nal laryň çözgütlerini kanuny ygtyýarlygy bo lan șikaýatlara se red ýän 
ka zy ýet ta rapyn dan täzeden seretmek hukugy hökmany suratda he mi șe bol-
ma ly dyr.
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8. Arkalașyk döwletleriň milletleri

Parlamentiň ýokary tutulmagy we kazyýetiň garașsyzlygy baradaky 
arkalașygy boýunça Latimer Öýüniň Düzgünnamalary
(1998nji ýylyň 19njy iýunda Arkalașygyň Parlament Birleșiginiň, Arkalașygyň Ma
gis t rat lar we Kazylar birleșiginiň, Arkalașygyň Ak law çylar birleșiginiň we Ara ka lașy
gyň ýu ri dik bilimi boý un ça birleșiginiň wekilleriniň dușușygynda kabul edildi)

[...]

II. Kazyýetiň garașsyzlygyny saklamak

1. Kazyýet ișlerine bellemek

Kazyýetde ka zy ýet ișlerine bellemek ba ra da degișli garașsyz düzgünleriň bel le nil-
megi ze rurdyr. Garașsyz düzgünler bolmadyk halatynda, ișe bel le mek we zi pe si (Kon-
s ti tu si ýa ýada statut tarapyndan bellenilen) ka zy ýet hyz mat lary nyň ko mis si ýa sy 
ýada ko mis si ýa nyň maslahaty boý un ça degișli ýerine ýetirýän döwlet ișgäri ta rapyn-
dan amala așy ryl ma ly dyr.

Ișe bellemeklik düzgünleri degișli usulda düzülen we ka zy ýet hyzmatlarynyň ko mis-
si ýa sy nyň we kili bo lan halatlaryň barlygyna ýada ýoklugyna garamazdan, ka zy ýetiň 
ähli de re je lerin de saýlanan adamlaryň pikirini hilini we garașsyzlygyny ke pil len dir-
ýän usulda taýýarlanymalydyr.

Kazyýet wezipelerine bellemekligiň ähli derejeleri hünärmenlik derejesine görä 
esaslanmalydyr we jynsy deňsizligi hem-de beýleki taryhdan gelýän kemsidilme 
täsirlerini gitdigiçe aýyrmak bilen edilmelidir.

Kazyýet iși adatça hemișelik bolmalydyr; käbir ka zy ýetlerde șertnama esasynda ișe 
almak ze rurlygy sebäpli, şeýle işe bellemeklik ýerlikli iş möhleti bilen ke pil len di ril-
me li dir.

Boș duran ka zy ýet wezipeleri ba ra da bildiriș berilmelidir.

2. Maliýeleșdirme

Kazyýetler öz wezipelerini ýokary derejede berjaý etmek üçin ýeterlikli we dur nuk ly 
ma li ýe leș dir me bilen üpjün edilmelidir. Bu maliýe serișdeleri kanunçylyk ta rapyn dan 
gol da ny lan dan soň, olaryň döwlet haýyryna yza alynmagyndan we bi ka nun ula nyl-
magyn dan öňi alynmalydyr. Maliýe serișdeleriň goýberilmegi ýa-da sak la nyl magy ka-
zy ýet ulgamyna garșy bikanun gözegçilik etmek üçin ulanylmaly däldir

Ýeterlik zähmet haky we bähbitler, kömekçi ișgärler, gerekli serișdeler we en jam lar 
ka zy ýetiň dogry ișlemeginiň esasydyr.

Düzgün hökmünde kazylaryň zähmet haky we bähbitleri garașsyz edara ta rapyn dan 
bel le nil me li dir hem-de olaryň gymmatlygy saklanylmalydyr.
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3. Okuw taýýarlygy

Kazyýet bilimini ýokarlandyrmak medeniýeti ösdürilmelidir. Okuwlar yzygiderli we 
bel le nen tertipde, ýeterlikli derejede maliýeleșdirilýän ka zy ýet edarasynyň gö zeg çi-
ligin de gurnalmalydyr.

Kazyýetçilik okuwy hukugy okatmak, ka zy ýet bașarnyklary öwretmek we mil let li lik 
we gen der meselelerini içine alýan sosial gurșaw meselelerini içine almalydyr. Okuw 
mak sat na ma sy hukukçy bolmadyk hünärmeleriň kömeginden peýdalanmak bi len 
ka zy ýet ișgärleri tarapyndan gözegçilik edilmelidir.

Ýerlikli okuw jaýlary bolmadyk ýurisdiksiýalarda ka zy ýetler beýleki ka zy ýet ler de gur-
nal ýan okuwlara gatnașmaga mümkinçilik bilen üpjün edilmelidir.

Ișleýän kazylara, olaryň hünärmenlik ösüș taýýarlygynyň bir bölegi hökmünde, ka zy-
ýet taý ýar lyk okuwlary hödür edilmelidir

[...]

V. Kazyýetiň we Parlamentiň ahlaklylyk kadalary

1. Kazyýet ahlaklylygy

 (a) Her bir ka zy ýetçilik tarapyndan kazylaryň hasabatlylygyny berjaý etmek üçin 
Ah lak ly lyk we özüňi alyp barmak kodeksi taýýarlanylmalydyr;

[...]

VI. Hasabatlylyk Mehanizmleri

1. Kazyýetiň hasabatlylygy

 (a) Düzgün-nyzam jogapkärçiligine çekilme :

  Eger kazyny işinden boşatmak töwekgelçiligi bar bo lan halatynda, onuň özü-
ne garșy goýulýan günäkärleme ba ra da doly habarly bolmagyna, ka nuny we-
kili ta rapyn dan bähbidiniň goralmagyna, doly goragynyň bolmagyna, hem-de 
ga raș syz we ýüz görmez ka zy ýet tarapyndan ișine seredilmegine hök ma ny 
su rat da hukugy bolmalydyr.

  Kazyny ișden boșatmak sebäpleri așakdakylar bilen çäklendirilmelidir:

 (i) wezipelerini ýerine ýetirmäge ukupsyzlygy we agyr etmișleri üçin;

 (ii) beýleki meseleleriň ählisinde önümçilik ka zy ýetleriň baș kazysy ta-
rapyn dan alnyp barylmalydyr;

 (iii) Düzgün-nyzam çäreleri kazylary jemgyýetiň öňünde ýaz gar mak lygy 
özi çi ne almaly däldir. Her bir ýazgarmaklyk hut kazynyň özi bilen aý ra-
tyn lyk da, baș kazy tarapyndan geçirilmelidir.
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 (b) Jemgyýet tankydy

(i) kazynyň ișine berilen delilli jemgyýet tankydy ka zy ýet ha sa bat ly lygy nyň 
ke pil li gi dir.

(ii) Jenaýat kodeksi we ka zy ýete sarpa goýmazlyk boý un ça amala așy ryl ýan 
önüm çi lik ler ka zy ýet wezipeleriniň ýerine ýetirilișine bo lan delilli tan ky dy 
çäk len dir mek üçin ulanylmaly däldir.

[...]

VII. Kazyýete we Parlamente degişli bolmadyk edaralaryň orny

 [...]; 

 2. Ýerine ýetiriji häkimiýet köpçülik habar beriș serișdeleriň azatlygyna päs gel-
çi lik bermezden hem-de resmi bildiriș bermek düzgüni bikanun ulan mak ýaly 
ýa ra maz usullaryndan peýdalanmakdan saklanmalydyr.

 3. Garașsyz, guramaçylykly ak law çylyk kanunyň ýokary tutulmagyny go ra magyň 
wa jyp özeni bölegidir.

 4. Pukara we gurby pes bo lan taraplar ýerlikli hukuk kömegi, șol sanda hem, 
jem gy ýet çi lik bähbidini goraýan ak law çylar kömegi, bilen üpjün edilmelidirler.

 5. Professional hukukçy edaralary pukaralara adalaty mugt ulanmaklary üçin 
ýar dam bermelidir.

 6. Ýerine ýetiriji häkimiýet hünärmenlik rugsatnamalaryny bermezlik usuly bi len 
ga raș syz ýuridik edaranyň ișine goșulmakdan saklanmalydyr.

 [...]
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Hökümetiň üç șahamçasynyň arasyndaky aragatnașyklary 
we hasabatlylygy boý un ça Arkalașygyň Ýörelgeleri
(Adalat ministrleri tarapyndan ylalașylan we Arkalașygyň döwlet ýolbașçylarynyň 
dușușygynda tassyklandy, Abuja, Nigeriýa, 2003 ý.)

[...]

I) Hökümetiň üç șahamçasy

Arkalașygyň her döwletiniň Parlamentleri, ýerine ýetiriji edaralar we ka zy ýetler, öz 
de giș li ugurlarynda, kanunyň ýokary tutulmagynyň, adam hu kuk larynyň öňe sü rül-
megi niň we goramagynyňa hem-de halallyk, dogruçyllyk we hasabatlylyk ýaly ýo ka ry 
stan dart lara esaslanýan, häkimiýetiň ýerlikli dolandyrmak ýörelgelerini ber kit mek-
ligiň ke pil lik leri dir.

II) Parlament we Kazyýet

 (a) Parlament we ka zy ýet arasyndaky aragatnașyklar parlamentiň kanun çy kar-
mak esasy borjyna, bir tarapdan, we ka zy ýetiň kanuna dogry düșünmek we 
dog ry ulanmak borjuna, beýleki tarapdan, hormat goýmaklygyň esasynda ýö-
re dil me li dir.

 (b) Kazyýet we parlament ulgamlary kanunyň ýokary tutulmak ba ra da öz de giș li 
borçlaryny biri birini doldurýan we goldaw berýän usulda ýerine ýetirmelidir.

[...]

IV) Kazyýetiň garașsyzlygy

Garașsyz, ýüz görmez, halal we bilimli ka zy ýet kanunyň ýokary tutulmakda, jem gy ýet 
ynamy ny döretmekde we adalaty berjaý etmekde aýrylmasyz bölegidir. Ka zy ýetiň we-
zi pe si milli kon s ti tu si ýa lara we kanunçylyklara Arkalașygyň her bir ýur du nyň içer ki 
ka nun çy lygy nyň çäklerinde dogry düșünmek we ulanmakdyr.

Bu maksatlara ýetmek üçin:

 (a) Kazyýet ișe bellemeklik anyk kesgitlenen talaplara esaslanmalydyr we jem gy-
ýete açyk bolmalydyr. Ișe bellemek bilen bagly ișler așakdakylary içine al ma-
ly dyr:

• Mynasyp dalașgärleriň deň mümkinçilikleri;

• Iș bașarnyklary esasynda bolmagy, we

• Aýal-erkek deňligine we beýleki taryhdan gelýän kemsidiji faktorlara ga-
ra man, progressiw düșünjelere esaslanmak ze rurlygyna ýeterlikli ünsüň 
be ril megi;

 (b) iș möhletiniň kepilligi we zähmet hakynyň derejelere laýyklykda bel le nil megi;
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 (c) Kazyýet ulgamynyň garașsyzlygyna zyýan ýetirip biljek artykmaç agram sa lyn-
man, onuň netijeli ișlemegi üçin ýeterlik serișdeleriň goýberilmelidir;

 (d) Ýerine ýetiriji șahamçasy we ka zy ýetiň arasyndaky aragatnașyklar bo lan ýag-
daý laryn da, ka zy ýetiň garașsyzlygyna päsgelçilik döredilmeli däldir.

Kazylar diňe ișini bașarmaýanlyklary ýada ýaramaz hereketleri subut edilen ha lat lary 
se bäp li, öz wezipelerini berjaý edip bilmeýänlikleri üçin ișden boșadylmalydyr.

Kazyýet önümçiligi kanun ýada jemgyýetiň bähbitleri üçin bașgaça talap edil me se, 
jem gy ýete açyk bolmalydyr. Ýokary ka zy ýetiň çözgütleri çap edilmelidir, jem gy ýet 
üçin açyk bolmalydyr we wagtynda berilmelidir.

Garașsyz, netijeli we bilermen ýüridik käri kanunyň ýokary tutulmagynyň we ka zy-
ýetiň garașsyzlygynyň özenidir

V) Jemgyýet wezipeli adamlar

 (a) Jemgyýet wezipelerine ișiň bașarnygy we görkezen halallyk talaplary boý un ça 
bellenmelidir.

 (b) (a) punktynda bellenen talaplara tabynlykda wezipeli adamlar ișe bel le ni-
le de, müm kin we ýerlikli boldugyça, aýal-erkek deňeçerligi, millete, so si al 
we dini to par lara degișliligi, hem-de sebitleýin deňagramlylygy nuk daý na-
zaryn dan jem gy ýetiň düzümi nazarda tutmalydyr.

VI) Ahlakly ýolbașçylyk

Ministrler, Parlamentiň agzalary, ka zy ýet ișgärleri we wezipeli adamlar öz yg ty ýary na 
degișli özüňi dogry alyp barmak ba ra da ky kadalary taýýarlamaga, kabul et mäge we 
wagt ly-wagtyn da seredip täzelemäge borçludyr. Bu kadalar hakyky we bäh bit leriň 
çak nyşy gy meselesine, aýdyňlygy, hasabatlylygy we jemgyýetiň ynamyny güýç len dir-
mek nukdaýnazaryndan taýýarlanylmalydyr.

VII) Hasabatlylyk mehanizmleri

 [...]

 (b) Kazyýetiň hasabatlylygy

  Kazylar Konstitusiýanyň we kanunyň öňünde, olary hökmany suratda ha lal lyk, 
ahlaklyk bilen, we garașsyz berjaý etmäge hasabatlydyr. Kazyýetiň ha sa bat-
ly lyk we garașsyzlyk ba ra da ky ýörelgeleri jogapkärçilikli hökümetiň esas lary-
nyň üç söýelgeleriniň biri hökmünde ka zy ýetçilige bo lan jemgyýetiň ynamy ny 
hem-de ka zy ýetiň ähmiýetini goldaýandyr.

  Kazyýet garașsyzlygy ba ra da ky ýörelgäni goldamak üçin hökmany bo lan, ka-
zy laryň iș ba șar nyk syz lygy we ýaramaz hereketi sebäpli ișin den bo șat mak 
boý un ça de giş li düzgünleri üpjün etmekden dașary, düz gün-ny zam düz gün-
leriň her biri si adyl we obýektiw berjaý edilmelidir. Ka zy ýet iș gäri ni ișden bo-
șat mak lyga eltýän düzgün-nyzam önümçiligi adyllygy ke pil len dir ýän düz gün-
leri içine almalydyr.
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  Jenaýat kodeksi we ka zy ýete sarpa goýmazlyk boý un ça amala așy ryl ýan düz-
gün ler ka zy ýet wezipeleriniň ýerine ýetirilșine bo lan delilli tankydy çäk len dir-
mek üçin ulanylmaly däldir.

 (c) Kazyýet gözegçiligi

  Öňdebaryjy demokratik ýörelgeleri, çykarylan çözgütleriň Konstitusiýa, de-
giș li düz gün na ma lara we beýleki kanunlara, șol sanda hem, adaty ada latyň 
ýö rel ge leri ne, laýyk gelmegini üpjün etmek üçin, hökümetiň he re ket leri niň 
ka zy ýetiň gözegçilik etmegi üçin açyk bolmagyny talap edýär.

[...]
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9. Halkara gumanitar kanuny

1949-njy ýyldaky dört Ženewa Konwensiýalaryna degișli 3-nji madda

Șertnama gatnașýan ýokary taraplaryň biriniň teritoriýasynda halkara bolmadyk ýa-
rag ly söweșiň bo lan halatynda, söweșýan her Tarap azyndan așakdaky düzgünleri 
ber jaý etmäge borçly edilmelidir:

 1. Harby hereketlere gatnaşmaýan adamlara, șol sanda hem, kesel, ýa ra lan ma, 
tus sag edil me, we beýleki sebäplere görä ýaragly söweșden çykan we ýa-
rag lary ny tab șy ran ýaragly güýçleriň agzalaryna we beýleki adam lara, olaryň 
jynsy, te ni niň reňki, dini we ynanç garaýyșlary, gelip çykyşy we em läk ýag da ýy 
hem-de beý leki șuňa meňzeș häsiýetleri boý un ça hiç hili duș man lyk edil män, 
adama mah sus șekilde seredilmelidir.

  Şol maksat bilen, ýokarda agzalan adamlara garșy așakdaky hereketler is len-
dik wagt we islendik ýerde kim tarapyndan edilenine garamazdan ga da gan 
edil me li dir, ýagny:

  [...]

(d) ösen halklar tarapyndan aýrylmasyz diýlip ykrar edilen ähli ka zy ýet ke pil-
lik leri ýerine ýetirýän adaty düzülen ka zy ýet tarapyndan deslapky çöz güt-
leri çykarylmadan günälemek we jezalandyrmak.
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1949-njy ýylyň 12-nji awgustyndaky Ženewa Konwensiýasyna 
goşmaça we Halkara bolmadyk ýaragly söweșde ejir çeken 
adamlaryň goragy barada Resminama  (I Resminama)

75-Madda. Esasy kepillikler

 [...]

 4. Ýüz görmez we adaty tertipde döredilen, umumy ykrar edilen adaty ka zy ýet 
önüm çi ligi ne degișli ýörelgelerini berjaý edýän, adaty ka zy ýet ta rapyn dan çy-
kary lan çözgüt bolmasa, ýaragly söweșde günäsi subutlanan adama hiç bir 
hö küm çykarylyp we ýerine ýetirilip bilinmez.

 [...]
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1949-njy ýylyň 12-nji awgustyndaky Ženewa Konwensiýasyna 
goşmaça we Halkara bolmadyk ýaragly söweșde ejir çeken 
adamlaryň goragy barada Resminama  (II Resminama)

6-Madda. Jenaýat önümçiligi

 1. Bu madda ýaragly söweșler bilen bagly degișli jenaýat ișleriň önümçiligine 
we jezalandyrylmak halatlaryna degișlidir.

 2. Garașsyzlygyň we ýüz görmezligiň esasynda kepillikleri üpjün edilen ka zy ýet 
ta rapyn dan hökümi çykarylyp yglan edilmese, günäsi subutlanan adama hiç 
bir hö küm çykarylyp we ýerine ýetirilip bilinmez.
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Her ýurduň kazyýet ulgamy adam hukuklaryny go ra-
mak da hem-de ka nunyň ýo ka ry tu tul magy ny ber jaý 
et mek de mer kezi orun tut ýan dyr. Ka zy lar, ak law çy lar 
we pro ku ror lar adam hu kuk lary bozu lan pi da lary 
go ra mak da, hem-de gün äkär adam lary jo gap kär çi-
lige çek mek de esasy orun tut ýan dyr. Ylaý ta da, olar 
adamyň adyl ka zy ýet ba ra daky hu kugy nyň ber jaý 
edil megi ni ke pil len dir ýär ler. Ka zy ýet gul lugy halk ara 
adam hu kuk lary hem-de ka nunyň ýo ka ry tu tul magy 
ba ra daky ýö rel ge leri niň ýeri ne ýe ti rĳ  i we ka nun çy lyk 
hä ki mi ýet ler ta rapyn dan ber jaý edil megi ni ke pil len-
dir ýär ler.

Bu gollanmanyň maksady amaly hukuçylar we ka rar 
çy kar ýan we zi pe li adam lar üçin ka zy ýet düz güni niň 
ga raș syz lygy ba ra daky mil li st an dart lary nyň doly we 
amaly sal gy lan ma lary bi len üp jün et mek den yba rat-
dyr. Bu gol lan ma nyň birin ji bö lümi ka nun çy lygyň 
sel je riși ni ge çir ýär hem-de halk ara tej ri be sin den 
aý ratyn my sal lary hö dür le ýär. Bu nuň bi len bi le lik-
de, bu gol lan ma da ga raș syz hu kuk çy hü näri niň we 
adalat ly hem-de ob ýek tiw iș do lan dy ry jy gu ra ma-
sy nyň orny ba ra da mag lu mat be ril ýär. Ikin ji bö lümi 
bol sa dü șün di riși aň sat tap mak üçin bel li bir mow-
zuk dan äh li de giș li glo bal we se bit le ýin st an dart-
lary ny içine alýar.
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