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Səməd Rəhimli



 Hüquqi tədqiqat nədir?

 (1) iddiadır;

 (2) bu iddia novel (yeni) 
olmalı;

 (3) aşkar olmayan;

 (4) faydalı;

 (5) ağlabatan;

 (6) oxucu (tamaşaçı) 
tərəfindən yuxarıda 
sadalananların müəyyən 
edilməsi



İDDİA (TEZİS) 
NÖVLƏRİ

 Deskriptiv (təsviri) – (is) 
mühakiməsi

faktların təsviri, dünya olduğu 
kimi (nümunələr: tarixi 
qiymətləndirmə, hüququn 
effektləri barədə iddia, 
məhkəmələrin qanunu necə tətbiq 
etməsi haqqında mülahizə)

 Preskriptiv (normativ) – (ought) 
mühakiməsi

Faktların dəyişməsi, necə
dəyişməsi (nümunələr: qanun və
konstitusiya müddəalarının necə
təfsir edilməsi, yeni qanun niyə
qəbul edilməlidir, hüquq norması 
niyə dəyişməlidir)

 Qarışıq tezis – deskriptiv və
preskriptivin kombinasiyası



TEZİSİN BİR 
CÜMLƏDƏ
İFADƏSİ

 1. «X qanunu konstitusiyaya 
ziddir, çünki...»

 2. «Qanunverici aşağıdakı 
qanunu qəbul etməlidir:...»

 3. «Ağlabatan olaraq təfsir 
etsək bu qanun ... mənaya 
gəlir»

 4. «Bu qanunun aşağıdakı əks-
təsirləri olacaq..., buna görə
həmin qanun qəbul 
edilməməli və ya 
dəyişdirilməlidir»

 5. «Məhkəmələr bu qanunu 
aşağıdakı kimi təfsir edirlər..., 
bu səbəbdən qanun aşağıdakı 
kimi dəyişdirilməlidir»



KOMBİNATİV 
TEZİSLƏR

 Əksər tezislər (iddialar) deskriptiv 
və preskriptiv iddiaların 
kombinasiyasıdır, bu yolla oxucunu 
ətraf-aləm haqqında bilmədikləri 
məsələlər barədə məlumatlandırır 
(məsələn, məhkəmələr nə edib, 
hüquq qaydası insan davranışına 
necə təsir edir, niyə bu qayda məhz 
belə formalaşdırılıb) – həmçinin 
həmin tezis nə edilməli olduğunu 
iddia edir. 

 Deskriptiv aspektin əhəmiyyəti 
odur ki, oxucunu yeni faktlar 
barədə məlumatlandırır. Preskriptiv 
aspektin əhəmiyyəti «necə
olmalıdır» sualına cavab axtarır.

 Praktik oxucular faktual təsvirlə
daha maraqlı olurlar.



İDDİANI 
TAPMAQ

 İddia tapmaq üçün əvvəl 
problemi müəyyən etmək 
lazımdır. Problem doktrinal, 
empirik və ya tarixi ola bilər. 
Maraq dairənizdən asılıdır. 

 İddia tədqiqatçı tərəfindən 
problemə təklif edilən həll 
yolunda özünü göstərir.

 Oxu materialı:

 Heather Meeker's Stalking the 
Golden Topic: A Guide to 
Locating and Selecting Topics 
for Legal Research Papers, 1996 
Utah L. Rev. 917.

 https://pennstatelaw.psu.edu/_
file/protected/writing_tools/St
alking_the_Golden_Topic.pdf

https://pennstatelaw.psu.edu/_file/protected/writing_tools/Stalking_the_Golden_Topic.pdf


DAVAMI

 - dərs və ya dərs müzakirələri

 - dərsliklərdə

 - məhkəmə qərarlarında (Avropa 
İnsan Hüquqları Məhkəməsi, 
Konstitusiya Məhkəməsi və s)

 - akademik sahədə işləyəndən 
şəxslərdən soruşmaqla

 - praktik hüquqşünaslardan 
soruşmaqla

 - akademik məcmuələrdən ((Westlaw 
Bulletin (WLB), Westlaw State Bulletin 
(WSBCA, WSB-NY, and such), Westlaw 
Topical Highlights (WTH-CJ, WTH-IP, 
and such) databazalardan)

 - məqalələr

 - hüquqi bloqlar

 - simpoziumlar və panellər



İDDİANI TEST 
ETMƏK

 Problemin ən yaxşı həllinin nə
olduğu müəyyən edilməlidir

 Deskriptiv hissə - faktların 
müəyyən edilməmiş hissəsinin 
izahını vemrək, tarix haqqında 
faktlar, qanunun tətbiqi haqqında 
faktlar...

 Preskriptiv hissə - hüquq norması 
necə tətbiq edilməlidir barədə yeni 
məlumat (ideya) 

 Tapılan həlli müxtəlif ssenarilərə
münasibətdə və ya hipotezlərə
münasibətdə yoxlamaq lazımdır.

 Əgər testin (yoxlamanın) nəticəsi 
uğursuzdursa, onda həlli dəyişmək 
lazımdır.

 Həll yolu mükəmməl olmalı deyil.



YENİLİK 
(ORİJİNALLIQ)

 Peşəkar məlumat bazasına 
töhfə vermək

 Məqalənin dəyərli olması üçün 
həmin məqalə yeni (orijinal) 
informasiya verməlidir: 
başqalarının demədiyini 
demək.

 Hər hansı orijinallıq yox, 
yalnız peşəkarlıq çərçivəsində
yenilik lazımdır.



NÜANSLAR

 - Spesifik faktorlar barədə
məlumatlar

 - İddianı dəstəkləyən 
arqumentlər barədə düşüncə

 - Dəqiq nəticələr barədə yazı



AÇIQ-AŞKAR 
OLMAMAQ

 Problemin həlli açıq-
aşkardırsa həmin mövzunun 
araşdırılması əhəmiyyətsizdir.



FAYDALILIQ

 1. Açıq qalan məsələlərə fokuslanmaq 
(Otto-Preminger-Institut v. Austria)

 As in the case of "morals" it is not possible 
to discern throughout Europe a uniform 
conception of the significance of religion 
in society (see the Müller and Others v. 
Switzerland judgment of 24 May 1988, 
Series A no. 133, p. 20, para. 30, and p. 22, 
para. 35); even within a single country 
such conceptions may vary. For that reason 
it is not possible to arrive at a 
comprehensive definition of what 
constitutes a permissible interference with 
the exercise of the right to freedom of 
expression where such expression is 
directed against the religious feelings of 
others. A certain margin of appreciation is 
therefore to be left to the national 
authorities in assessing the existence and 
extent of the necessity of such 
interference.

 2. Digər yurisdiksiyalarla müqayisə
aparmaq

 İfadə azadlığı ABŞ və Avropa



DAVAMI

 Preskriptiv yekunları 
(mühakimə nəticələrini) 
deskriptiv tapıntılarla 
əlaqələndirmək 

 Mötədil yanaşma səgirləmək

 Auditoriya ilə uzlaşmağa çalış



AĞLABATANLIQ

 Preskriptiv aspektlə əlaqədar

 Orta yoldan getməmək

 Hüquqi abstraktiyaları açmaq 
lazımdır.

 Prosessual məsələlərlə
məhdudlaşmamaq və
substantiv məsələlərə
toxunmaq lazımdır.



DAVAMI

 Tarixi və empirik məsələlərlə
əlaqədar

 Tarixçi və emprisistlərlə
məsləhətləşmək

 Qeyri-hüquqi ədəbiyyat və
məqalələrlə tanış olmaq

 Tərcümələr dəqiq olmalıdır

 Limitlərə diqqət yetirmək



YOXLAMA 
(TEST)

 İddianı yoxlamaq lazımdır. 
Müxtəlif ssenarilər və
hipotezlər nəzərdən 
keçirilməlidir.



YOXLAMA 
(ELEMENTLƏR)

 Səhvləri müəyyən etmək

 Qeyri-müəyyənliyi müəyyən 
etmək

 Gözlənilməz qənaətləri 
müəyyən etmək

 Təklifin dəyərini təsdiq etmək



YOXLAMANI 
APARMAQ

 Hansı ehtiyacların 
yoxlanılmalı olduğunu 
müəyyənləşdirmək

 Məntiqi ardıcıllığı olan 
yoxlama sxemi qurmaq

 Müvafiq hüquq normalarına 
və ya məşhur məhkəmə işlərinə
istinad etmək

 Mübahisəli məsələlərə
toxunmaq



GİRİŞ

 Problemi göstərmək

 İddianı qeyd etmək

 Məsələni çərçivələmək

 Müxtəsər olmaq



BACKGROUND 
(ZƏMİN) 

 Zəruri faktlara və hüquq 
qaydalarına fokuslanmaq

 İctihadları sintezləşdirmək, 
xülasə etməmək



ARQUMENTLƏR 
(SÜBUTLAR)

 Preskripsiyanı ağlabatan 
nümayiş etdirmək

 Konkret olmaq

 Yoxlamanı aparmaq

 Qarşı tərəfin arqumentlərini 
nəzərdən keçirmək və təkzib 
etmək (öz arqumentlərinə
fokuslanmaqla)

 Əlaqəli məsələlərə toxunmaq



NƏTİCƏ

 Vacib və aşkar olmayan 
nəticələrini yenidən 
sadalamaq

 Lazım olmayan hissələri 
nəticəyə salmamaq

 Post skriptum olarsa əlavə
qeydləri yazmaq



QEYDLƏR

 Yazının layihəsini başqalarına 
oxumağa vermək

 Struktura diqqət yetirmək


