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Cinsi zorakılığa məruz qalmış yetkinlik yaşına çatmayanların məhkəməpsixoloji ekspertizası

Narın Əbilova
Abstrakt. Mәqalәdә cinsi cinayәtlәr üzrә mәhkәmә-psixoloji
ekspertizasının nәzәri vә metodoloji mәsәlәlәri tәdqiq edilmişdir. “Xarakteri
anlama” vә “mәnanı anlama” kateqoriyaları, zәrәrçәkmişin müqavimәt
göstәrmәk qabiliyyәti vә kömәksiz vәziyyәt haqqında elmi әdәdbiyyatların
tәhlili aparılmışdır. Hәmçinin baş vermiş cinsi cinayәt hadisәsi ilә bağlı
mәhkәmә-psixoloji ekspertizasının keçirilmәsi ilә bağlı nümunә
göstәrilimişdir.
Açar sözlər: yetkinlik yaşına çatmayan, cinsi zorakılıq, zәrәrçәkmiş,
mәhkәmә-psixoloji ekspertizası
1.Giriş
Mәhkәmә-psixoloji ekspertizasının növlәri arasında yetkinlik yaşına
çatmayanların ekspertizası xüsusi bir yer tutur. Bu zaman yetkinlik yaşına
çatmayanların qavrayışının, mühakimә qabiliyyәtinin, yaddaşının, hәmçinin
psixi xassәlәrinin, fәrdi-psixoloji xüsusiyyәtlәrinin öyrәnilmәsi mәqsәdilә
mәhkәmә-psixoloji ekspertizası hәyata keçirilir.
Bildiyimiz kimi, şәxsiyyәtin cinsi toxunulmazlığı vә cinsi azadlığı
әleyhinә olan cinayәtlәrin zorlama, seksual xarakterli zorakılıq hәrәkәtlәri,
seksual xarakterli hәrәkәtlәrә mәcbur etmә, 16 yaşına çatmayan şәxslә cinsi
әlaqәdә olma vә ya seksual xarakterli digәr hәrәkәtlәr etmә, әxlaqsız
hәrәkәtlәr kimi növlәri fәrqlәndirilir. Cinsi cinayәtlәr üzrә mәhkәmәpsixoloji ekspertizası zamanı hәm zәrәrçәkmişin, hәm dә tәqsirlәndirilәn
şәxsin şәxsiyyәti, onların qarşılıqlı münasibәtlәri vә hadisә şәraitindәki
davranışları tәdqiq edilir. Bu zaman zәrәrçәkmiş şәxslәr adәtәn yetkinlik
yaşına çatmamış qız, oğlan vә ya müxtәlif yaşda olan qadınlar olur.
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Baş vermiş cinsi cinayәt hadisәsi zamanı mәhkәmә-istintaq orqanları
tәrәfindәn iş üzrә konkret nәticә әldә etmәk mümkün olmadıqda mәhkәmәpsixoloji ekspertizası tәyin olunur vә yetkinlik yaşına çatmayan şәxsin
özünün vә ona qarşı edilmiş hәrәkәtlәrin mahiyyәtini dәrk etmәk
qabiliyyәtini müәyyәn etmәk üçün mәhkәmә-psixoloji ekspertizanın tәyini
haqqındakı qәrarda ekspert-psixoloq qarşısında aşağıdakı mәzmunda suallar
qoyulur:
1. Zәrәrçәkmiş şәxs hansı fәrdi-psixi xüsusiyyәtlәrә malikdir?
2. Zәrәrçәkmiş şәxsin әsas fәrdi-psixi xüsusiyyәtlәri hansılardır vә bu
xüsusiyyәtlәr ona qarşı hüquqazidd hәrәkәtlәr edilәrkәn necә tәzahür edir?
3. Zәrәrçәkmiş şәxs yaş xüsusiyyәtlәri vә intellektual inkişafı nәzәrә
alınmaqla, onunla edilәn hәrәkәtlәrin xarakter vә mәnasını anlaya bilәrmi?
4. Zәrәrçәkmiş şәxs ona qarşı edilәn hüquqazidd hәrәkәtlәrdәn әvvәl, baş
vermiş hadisә zamanı vә hadisәdәn sonra hansı psixi-emosional halda
olmuşdur, hәmin psixi-emosional halların dinamikası necәdir?
5. Zәrәrçәkmiş şәxsin özünün psixi yaş vә fәrdi-psixi xüsusiyyәtlәrindәn,
intellektual inkişafi vә emosional halından asılı olaraq, müqavimәt göstәrmәk
qabiliyyәtinә malik olub?
6. Zәrәrçәkmiş şәxsin psixi vәziyyәti tәqsirlәndirilәnin ona qarşı etdiyi
hәrәkәtlәrin nәticәsindә yarana bilәrdimi?
7. Zәrәrçәkmiş şәxsin әqli mükişafında psixi xәstәliyi ilә әlaqәdar olmayan
gerilik әlamәtlәri varmı?
8. Zәrәrçәkmiş şәxsin psixi inkişafını nәzәrә alaraq, onun yaranmış şәraitin
mahiyyәtini tam dәrk etmәk vә davranışının mümkün nәticәlәrini görmәk
qabiliyyәti müәyyәn edilsin.
Qeyd etmәk lazımdır ki, ekspertiza qarşısında qoyulan suallar konkret
olmalı, mücәrrәd xarakter daşımamalı vә ekspertizanın birbaşa sәlahiyyәtinә
aid olmalıdır.
2.“Xarakteri anlama” və “mənanı anlama” kateqoriyaları
Mәhkәmә-psixoloji ekspertizası ilә bağlı әdәbiyyatların tәhlili göstәrir
ki, tәdqiqatçılar cinsi cinayәtlәr zamanı “xarakteri anlama” kateqoriyasını,
“mәnanı anlama” kateqoriyasından fәrqlәndirirlәr. Cinsi cinayәtlәr zamanı
zәrәrçәkmişin psixi inkişafından asılı olaraq, cinsi cinayәtin mәzmununa
görә, aşağıdakı vәziyyәtlәr ayırd edilir:
a) zәrәrçәkmişin tәqsirlәndirilәn şәxs tәrәfindәn edilәn hәrәkәtlәrin hәm
xarakterini, hәm dә mәnasını anlamaması,
b) zәrәrçәkmişin tәqsirlәndirilәn şәxs tәrәfindәn edilәn hәrәkәtlәrin xarakteri
anlaması, lakin mәnasını anlamaması,
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c) zәrәrçәkmişin tәqsirlәndirilәn şәxsin hәrәkәtlәrinin hәm xarakterini, hәm
dә mәnasını anlaması.
Zәrәrçәkmişin tәqsirlәndirilәn şәxs tәrәfindәn edilәn hәrәkәtlәrin
xarakter vә mәnasını dәrk etmәk qabiliyyәti- zәrәrçәkmişin elә psixi inkişaf
sәviyyәsinә çatmasını nәzәrdә tutur ki, bu inkişaf sәviyyәsi ona öz biliklәrinә
vә tәcrübәsinә әsaslanaraq vaxtında vә düzgün şәkildә tәqsirlәndirilәn şәxsin
hәqiqi niyyәtini düzgün açmaq, situasiyanın kriminallığını qiymәtlәndirmәk,
baş verәcәk hadisәnin mәnәvi-әxlaqi, etik mahiyyәtini vә mümkün
nәticәlәrini qiymәtlәndirmәyi nәzәrdә tutur.
Әmәlin xarakterini dәrk etmәk- zәrәrçәkmişin cinsi mәsәlәlәrdәn
mәlumatlı olmasına әsaslanaraq bu әmәlin mәzmun tәrәfini düzgün dәrk
etmәyi, tәqsirlәndirilәn şәxsin davranışında cinsi mәzmunlu elementi görmәk
bacarığına әsaslanır.
Әmәlin mәnasının dәrk edilmәsi- tәqsirlәndirilәn şәxsin hәqiqi
niyyәtini başa düşә bilmәk, bu zaman baş vermiş hadisәnin inkişaf
perspektivini qiymәtlәndirmәk, mümkün nәticәlәri görmәk, tәqsirlәndirilәn
şәxsin vә özünün davranışını әxlaq normaları baxımından qiymәtlәndirmәyi
nәzәrdә tutur.
Cinsi cinayәtlәr zamanı zәrәrçәkmişin davranışının әsas müәyyәnedici
amilini onun psixoseksual inkişaf sәviyyәsi tәşkil edir. XX әsrin әvvәllәrindә
Z.Freyd fәrdin psixoseksual inkişafın oral, anal, fallik vә latent dövrlәrini
ayırmışdır.
Fәrdin ontogenezindә 7 yaşına qәdәr olan dövrü psixoseksual inkişafın
I mәrhәlәsinә müvafiq gәlir. Bu müddәt әrzindә oğlan vә qızlarda cinsi
mәnlik şüuru formalaşmağa başlayır. 2 yaşa yaxın uşaq artıq öz cinsinin adını
bilir. 3 yaşına yaxın uşaqlar isә әtrafdakı adamların cinsini artıq fәrqlәndirir.
Lakin uşaq “oğlan” vә “qız” sözlәrindәn geniş istifadә etsә dә, o, hәlә bu
anlayışlarla hәr hansı davranış formasını fәrqlәndirә bilmir. Uşaqlar hәlә öz
rolu ilә tanış olmadığından, ünsiyyәt prosesindә gözlәnilәn davranışı
anlamaqda çәtinlik çәkirlәr. Fәrdin 4 yaşa qәdәrki dövrü cinsi mәnsubiyyәtin
formalaşması üçün senzitiv dövr hesab olunur. Belәliklә 3-4 yaşında olan
uşaqlar xarici cinsi әlamәtlәrә görә әtrafdakı insanları fәrqlәndirә bilirlәr,
hәmçinin sәsin tembri, geyim, bәdәn quruluşu, xarici görünüşә görә qadını
kişidәn fәrqlәndirirlәr. Bu yaşda olan azyaşlılar onlara qarşı edilәn әmәlin
xarakter vә mәnasını dәrk etmir. Cinayәt hadisәsi zamanı baş verәnlәr
hadisәlәri oyun vә ya cәza kimi qiymәtlәndirirlәr.
Fәrdin ontogenezindә 7 yaşından 13 yaşa qәdәrki dövr isә psixoseksual
inkişafın II dövrü adlanır. Araşdırmalar göstәrir ki, kiçik yeniyetmәlik yaşını
әhatә edәn bu mәrhәlәdә daha çox cinsi zorakılıq hallarına tәsadüf olunur. Bu
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zaman oğlan vә qızlarda ikinci cinsi әlamәtlәr formalaşır, kişi vә qadına
mәxsus әlamәtlәrә yiyәlәnmәyә başlayırlar, daha doğrusu fәrd kişi vә ya
qadının bütün xarakterik fәrqlәndirici әlamәtlәrinә yiyәlәnәrәk, cinsi
cәhәtdәn yetkinlәşir, somatik cins tәşәkkül edir. Hәmçinin onlarda cins-rol
davranışın stereotiplәri formalaşır, cinsi münasibәtlәr haqqında müәyyәn
mәlumata malik olurlar. Bu yaşda olan uşaqlar cinayәt hadisәsi zamanı
tәqsirlәndirilәn şәxsin әmәlinin xarakterini dәrk etsәlәr dә mәnasını tam dәrk
edә bilmirlәr. Adәtәn bu yaş qrupuna aid olan azyaşlı vә yetkinlik yaşına
çatmayanların baş vermiş cinayәt hadisәsi ilә bağlı mәhkәmә-psixoloji
ekspertizası zamanı 3 hal müәyyәn edilir:
I-zәrәrçәkmiş onunla edilәn әmәlin xarakter vә mәnasını dәrk etmir;
II-xarakterini dәrk edir, mәnasını dәrk etmir;
III-hәm xarakterini, hәm dә mәnasını dәrk edir.
İlk iki hal zәrәrşәkmişin müqavimәt göstәrmәk qabiliyәtinә malik
olmadığını göstәrir.
III halda isә mәsәlә xüsusi tәdqiq edilmәli vә sәbәb
aydınlaşdırılmalıdır.
14-16 yaşlı yetkinlik yaşına çatmayanlar isә psixoseksual inkişafın III
mәrhәlәsinә müvafiq gәlir. Onlar әmәlin hәm xarakterini, hәm dә mәnasını
dәrk etmәk qabiliyyәtinә malikdir.
Belә hallarda ekspert psixoloji tәdqiqat zamanı anamnestik mәlumatlar
әsasında ekspertizaya yönlәndirilmiş zәrәrşәkmişin psixi inkişafının
dinamikası, xarakter xüsusiyyәtlәri öyrәnilmәli, әqli inkişafı, maraq dairәsi,
davranışının sabit motivlәri, cinayәt işinin materiallarının tәhlili әsasında
zәrәrşәkmişin hadisә zamanı davranışının retrospektiv tәhlili verilmәli, әlavә
olaraq cinayәtdәn sonra baş verәnlәrә emosional reaksiyasının dәrinliyi
müәyyәnlәşdirilmәlidir.
Cinayәt törәdilәn әrәfәdә vә cinayәt törәdilәn an zәrәrçәkmişin somatik
xәstәliklәrdәn әziyyәt çәkmәsi dә onun fәal şәkildә müqavimәt göstәrmәk
imkanını istisna edir. Eyni zamanda zәrәrçәkmişin müqavimәt göstәrmәk
qabiliyyәtinin onun tәqsirlәndirilәn şәxsin davranışının, hәrәkәtlәrinin әsl
mahiyyәtini hadisәnin hansı mәrhәlәsindә duymasından, anlamasından
asılıdır. Belә ki, bir çox hallarda yetkinlik yaşına çatmayanlar psixi cәhәtdәn
sağlam olmasına baxmayaraq cinayәt hadisәsi baş verәn zaman nә üçün
müqavimәt göstәrmәmәsi vә ya hadisәdәn sonra cinayәtin istintaqı zamanı
baş verәnlәr haqqında mәlumat verәrkәn heç bir emosional reaksiya tәzahür
etdirmәmәsi istintaqda şübhә doğurur vә bәzәn belә ehtimal olunur ki,
zәrәrçәkmiş şәxs cinayәt hadisәsinin baş vermәsindә könüllü iştirak etmişdir.
65

Narın Әbilova
Cinsi zorakılığa mәruz qalmış yetkinlik yaşına çatmayanların mәhkәmә-psixoloji ekspertizası

A.N.İqnatov öz elmi mәqalәlәrindә kömәksiz vәziyyәti tәdqiq edәrәk
onun formalarının әn dolğun tәsvirini vermişdir:
1. zәrәrçәkmişin baş verәn hadisәlәri dәrk edә bilmәmәsi;
2. zәrәrçәkmişin vәziyyәti vә baş verәnlәrin sosial әhәmiyyәtini düzgün
qiymәtlәndirә bilmәmәsi;
3. zәrәrçәkmişin öz iradәsini ifadә etmәk imkanının olmaması;
4. fiziki vәziyyәtinә görә müqavimәt göstәrә bilmәmәk (fiziki
qüsurların, somatik xәstәliklәrin olması, alkoqol intoksikasiyası vә s.).
A.N.İqnatov qeyd edir ki, baş vermiş hadisәlәrin xarakter vә mәnasını
dәrk edilmәsi beynin mürәkkәb analitik vә sintetik fәaliyyәti, konkret
situasiyada alınan mәlumatların mövcud olan bilik vә idealarla müqayisәsi
nәticәsindә әldә edilir. Anlamanın keyfiyyәti vә dәrinliyi insanın idrak
fәaliyyәtini tәşkil edәn bütün proseslәr vә әmәliyyatlar kompleksinin
xüsusiyyәtlәrindәn, bilik fondundan, hadisәlәrin qavranılması zamanı
emosional vәziyyәtindәn vә s. asılıdır.
Psixi cәhәtdәn sağlam zәrәrçәkmişlәrin onlara qarşı edilmiş әmәllәrin
xarakter vә mәnasını dәrk edә bilmәmәsinә sәbәb olan әsas amillәrdәn biri
kimi onların yaşının az olmasını göstәrirlәr.
Mudyugin vә Yu.A.Şubin qeyd edirlәr ki, 7-8 yaşından kiçik
zәrәrçәkmişlәrin onlarla edilәn hәrәkәtlәrin xarakter vә mәnasını dәrk edә
bilmәmәsi heç vaxt şübhә doğurmur, lakin artıq 9-12 yaşlı zәrәrçәkmişlәrlә
münasibәtdә bu mәsәlәyә xüsusi aydınlıq gәtirilmәlidir. 12 yaşdan yuxarı
zәrәrçәkmişlәrin iş üçün vacib olan halları dәrk etmә sәviyyәsini müәyyәn
etmәk daha çәtindir. Ona görә dә belә bir fikirlә razılaşmaq lazımdır ki,
zәrәrçәkmişin baş vermiş hadisәni düzgün dәrk etmәsi üçün tәkcә yaşını
deyil, hәm dә zәrәrçәkmişin tәrbiyә olunduğu mühiti dә nәzәrә almaq
lazımdır. Hәmçinin onun cinsi әlaqәnin mahiyyәti vә onun haqqında xәbәrdar
olmasının dәrәcәsi vә s. müәyyәn edilmәlidir. Hәtta yetkinlik yaşına
çatmayan zәrәrçәkmişlәrin cinsi әlaqәyә girmәyә razılığı olsa belә avtomatik
olaraq onların әmәlin xarakter vә mәnasını dәrk etmәk mәsәlәsini aradan
qaldırmır, çünki bu dәrk etmә tam şәkildә deyil tәhrif olunmuş formada ola
bilәr. Bununla birlikdә, zәrәrçәkmişin onunla edilәn hәrәkәtlәrin xarakter vә
mәnasını әn tam şәkildә dәrk etmәk qabiliyyәti tәqsirlәndirilәnә müqavimәt
göstәrmәk qabiliyyәtini göstәrmir. Bu mülahizәlәrin hәr biri, şübhәsiz ki, birbiri ilә bağlıdır.
Belә hallarda ekspert psixoloji tәdqiqat zamanı subyektin zehni inkişaf
dinamikasının (tәhlil, anamnestik mәlumat әsasında), onun xarakter
xüsusiyyәtlәrinin, psixi inkişafın vәziyyәtinin, maraq dairәsinin, motivlәrinin,
sabit davranış xüsusiyyәtlәrinin öyrәnilmәsini әhatә etmәlidir. Cinsi cinayәt
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hadisәsi zamanı zәrәrçәkmişin davranışının retrospektiv psixoloji tәhlili
mәrkәzi yer tutur.
3.Məhkəmə-psixoloji ekspertizası keçirilən zaman istifadə olunan
metodikalar
Cinsi cinayәtlәr üzrә mәhkәmә-psixoloji ekspertizasının keçirilmәsindә
psixodiaqnostik tәdqiqatın aparılması mәhkәmә-istintaq orqanlarının
qoyduğu sualların mәzmunu ilә eynilik tәşkil etmәlidir. Bu zaman ekspertpsixoloq cinsi cinayәtlәr üzrә mәhkәmә-psixoloji ekspertizası keçirәrkәn
müxtәlif metodlardan istifadә edә bilәr. İlk növbәdә “psixoloji söhbәtmüsahibә” metodu ekspertiza zamanı әn unikal metoddur. Çünki cinayәt
hadisәsi zamanı zәrәrçәkmiş şәxsin әksәr hallarda azyaşlı vә yetkinlik yaşına
çatmayan olması ilә әlaqәdar olaraq ekspert-psixoloq bu metoddan daha çox
istifdә edir. Psixoloji söhbәt-müsahibә metodunun әsas funksiyası müayinә
olunan yetkinlik yaşına çatmayan zәrәrçәkmişlә sәmimi vә inamlı tәmas
yaratmaq, cinayәt işi materiallarında rast gәlinmәyәn bioqrafik mәlumatları
әldә etmәk, baş vermiş cinayәt hadisәsi haqqında zәrәrçәkmişin subyektiv
tәәssüratlarını vә fikirlәrini dinlәmәk, mәhkәmә-istintaq orqanlarının
qoyduğu sualları aydınlaşdırmaq vә iş üçün әhәmiyyәtli olan halları üzә
çıxarmaq mәqsәdilә zәrәrçәkmişin qavramaq vә anlamaq qabiliyyәtini, cinsi
hәyatın bioloji, sosial vә psixoloji mәnasını anlamaq iqtidarında olubolmamasını müәyyәn etmәkdir.
Hәmçinin ekspert-psixoloq modellәşdirmә metodundan da istifadә
etmәklә, yetkinlik yaşına çatmayan zәrәrçәkmişә müxtәlif situasiyalardan
nümunәlәr göstәrmәklә onun hәmin hadisәyә olan reaksiya vә davranış
aktlarını yazılı şәkildә qeydlәr aparmalıdır.
Bioqrafik metod zamanı isә ekspert-psixoloq müayinә olunanzәrәrçәkmişin hәyat yoluna aid faktlar hadisәlәr vә müxtәlif sәnәdlәr
әsasında, psixoloji tәhlili yolu ilә onun şәxsiyyәtini öyrәnmәyә çalışır.
Zәrәrçәkәnin valideynlәri, onun bacı vә qardaşlarının, yaxın rәfiqәlәrinin,
qonşularının vә s. ifadәlәri әsasında cinsi inkişaf, cinsi tәrbiyә vә
mәdәniyyәti xüsusiyyәtlәri araşdırılır, mәhkәmә-istintaq orqanlarını
maraqlandıran dövr üçün müayinә olunanın psixi fәaliyyәtinin vә davranış
aktlarının dinamikası öyrәnilir. Ekspert-psixoloq digәr ekspertiza rәylәrinә,
ilk növbәdә mәhkәmә-tibbi vә mәhkәmә-psixtiatrik ekspertizaları rәylәrinin
nәticәlәrinә diqqәt yetirmәli, yeri gәldikcә onlara istinad etmәlidir.
Cinsi cinayәtlәrlә bağlı ekspert tәdqiqatı zamanı istifadә olunan
metodlar içәrisindә psixometrik metodlar xüsusi yer tutur. Zәrәrçәkmişin
intellektual inkişaf sәviyyәsini ölçmәk üçün Raven testindәn, bәzi hallarda
isә Veksler testindәn, idrak proseslәrinin tәdqiqi üçün isә obrazlı hafizә
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testindәn, 10 söz, piktoqramma, әşya vә ya hadisәlәrin tәsnifatı, anlayışların
seçilmәsi vә müqayisәsi, artıq olan әşyaların müәyyәn edilmәsi, analogiya,
Burdona görә sınaq, Şulte cәdvәlindәn vә digәr psixodiaqnostik üsullardan
istifadә olunması mәqsәdә uyğundur.
4.Məhkəmə-psixolioji ekspertizasının keçirilməsi
Aşağıdakı nümunәdә cinsi cinayәt işi üzrә yetkinlik yaşına çatmayan
zәrәrçәkmişin mәhkәmә-psixoloji ekspertizası xüsusi bir maraq doğurur.
Ekspert-psixoloq qarşısında yetkinlik yaşına çatmayan zәrәrçәkmiş S.
ilә әlaqәdar mәhkәmә-istintaq orqanlarının qoymuş olduğu sualların
(1.Zәrәrçәkmiş şәxs S. hansı fәrdi-psixi xüsusiyyәtlәrә malikdir?
2.Zәrәrçәkmiş şәxs S. özündәn uydurmağa meyllidirmi? 3.Zәrәrçәkmiş şәxs
S. yaş xüsusiyyәtlәri vә intellektual inkişafı nәzәrә alınmaqla onunla edilәn
hәrәkәtlәrin xarakter vә mәnasını anlaya bilәrdimi? 4.Zәrәrçәkmiş şәxs S.
psixi, yaş vә fәrdi-psixi xüsusiyyәtlәrindәn, intellektual inkişafı vә emosional
halından asılı olaraq müqavimәt göstәrmәk qabiliyyәtinә malik olmuşdurmu?
5.Zәrәrçәkmiş şәxs S. әqli inkişafında psixi xәstәliyi ilә әlaqәdar olmayan
gerilik әlamәtlәri varmı?) aydınlaşdırılması mәqsәdi ilә cinayәt işi
materialları psixoloji cәhәtdәn tәhlil edilmiş vә S-nın işlә bağlı mühüm
әhәmiyyәt kәsb edәn psixi proseslәrini vә fәrdi-psixi xüsusiyyәtlәrini üzә
çıxarmaq mәqsәdi ilә aşağıdakı metodikalardan- psixoloji söhbәt-müsahibә,
müşahidә, bioqrafik (anamnestik) metod, Lüşer testi, “Dördüncü artıqdır”,
obraza görә hafizә, On söz, Raven testi, Ayzenkin şәxsiyyәt sorğusu,
Xarakterin aksentuasiyası testi, Anlayışların müqayisәsi vә tәsnifatı, Әsas
әlamәtlәrin müәyyәn edilmәsi, Tematik Apperseptiv Testi- istifadә
olunmuşdur.
Müayinә olunan yetkinlik yaşına çatmayan S. 14.10.2005-ci il tarixdә
anadan olmuşdur. Ekspert-psixoloq ekspertiza zamanı psixoloji söhbәt müsahibә metodundan istifadә etmiş, bu zaman S. özü vә ailәsi haqqında
mәlumat verәrәk bildirmişdir ki, “…mənim 16 yaşım var. Ad günüm
oktyabrın on dördüdür, 2005-ci ildə anadan olmuşam. Atamın adı V.dır. Əqli
geriliyi var. Anam da var, məni atıb. Qardaşım var. Məktəbdə 9-cu sinifdə
oxuyuram. Məktəbə demək olar ki, getməmişəm...”. Hәmçinin müayinә
olunan yetkinlik yaşına çatmayan S. ekspert-psixoloqla çәtinlik çәkmәdәn
ünsiyyәtә girmiş, ekspertiza zamanı ona verilәn tapşırıqları әqli imkanları
daxilindә yerinә yetirmәyә çalışmış vә ekspert-psixoloqun sualına әsasәn
aybaşı (menstruasiya) prosesinin onda 11 yaşında başladığını bildirmişdir.
Müayinә olunan yetkinlik yaşına çatmayan S. ekspertiza zamanı baş
vermiş hadisә barәsindә aşağıdakı informasiyaları göstәrmişdir:
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“…istintaqa verdiyim ifadəmi təsdiq edirəm. Birinci dəfə hadisə olanda
5-ci sinifdə oxuyurdum. Əmim A. məni evlərinə çağırdı, dedi ki, səninlə
işim var. Dedi paltarını soyun, dedim niyə? Paltarımı çıxartdı, başladı
... . Səhərdən axşama qədər ..., bibim işdə idi, evdə deyildi. Sonra
mənimlə hər gün əlaqədə olurdu. Məni qorxutmuşdu, heç kimə
demirdim. Mənim də müəlliməm psixoloq idi, axırda ona dedim, o da
internetə qoydu, onun sayəsində qurtuldum, deməsəydim yenə bunlar
başıma gələcəkdi. Hər dəfə deyirdim istəmirəm, amma o evlərinə
aparırdı ... . Arxadan da, qabaqdan da ... . Axırıncı dəfə aprelin 6-sı
olub. Birinci dəfə məndən nə qədər qan gəldi. Məni qorxudurdu ki, səni
gecə gəlib öldürəcəyəm. Mən də qorxmuşdum. Atama deyə bilmirdim,
utanırdım, həm də atam məni döyərdi. Anam məni övladlıqdan silib,
qardaşlarımı öpüb-qucaqlayırdı, amma məni qucaqlamırdı, işlədirdi,
ac saxlayırdı. Axırda anama dedim, dedi əcəb olub, nə olub yaxşı olub,
onsuz da mən səni silmişəm, sənin kimi övlad istəmirəm. Bıçağı ocaqda
qızdırdı, qıp-qırmızı etdi, basdı, izi də qalıb (izi göstərir ekspertpsixoloqa). İkinci dəfə hadisə olanda demişdim, onda anam da döydü,
atam da, qardaşlarım da, bibim də - hamı məni döydü, onun tərəfini
tutdular. Mənə heç kim inanmadı. Amma mən axırda sübut elədim.
Müəllimə soruşdu ki, niyə bir ay, iki ay dərsə gəlmirsən. Dedim
ağrılarım var. Soruşdu niyə, mən də danışdım, müəllimə səsimi yazdı.
Sonra bunu biləndən sonra uşaqlar da mənə yaxın gəlmirdi, heç kim
mənimlə oynamırdı. Mən də utanırdım. Əmim nə eləmişdisə, hamısını
polisə dedim. İndi onu tutublar, aprelin 6-sından türmədədir. Mənə
qarşı o hərəkətləri Ş., M., V., E. ediblər. E. sinif yoldaşımdır, həm də
qohumdur, qalanları qonşumuzdur. E-nin yaşı çatmadığına görə onu
tutmayıblar. Onlar hamısı bir yerə toplananda edirdilər. Bibimgilin
evində yığışmışdılar. Məni ora Ş. çağırmışdı. Ş.nın ad günü idi, onları
qonaq çağırmışdı, əvvəl Ş. başladı, sonra onlar da elədi. Mən
bilmirdim belə olacaq. Bir dəfə olmayıb. Bir dəfə səhərəcən məni
qoymayıblar evə getməyə, hamısı edirdi. Ş. içimə qayçı da salıb, şam
da. Mən istəmirdim başıma belə şeylər gəlsin. Zorla edirdilər, məni
məcbur edirdilər (ağlayır)...”
Psixoloji söhbәt - müsahibә metodu zamanı ekspert-psixoloqun sualına
cavab olaraq müayinә olunan S. cavab olaraq bildirmişdir ki,
“...Dayım qızının yoldaşı var, dayım qızı mənə deyib ki, səhərəcən olsa
hamilə olarsan, ya da içinə boşaltsa. İçimə boşaltmırdı. Ağrıdırdı, mən
də şal bağlamışdım, uşaqlar ələ salırdı ki, hamiləsən. Amma deyildim.
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Hamilə olmağını adam qarnı şişəndə bilir, mənim qarnım şişməmişdi.
Mənim yaşımda cinsi əlaqədə olmaq olmaz. Çünki o yaşım deyil.”
Baş vermiş hadisә ilә әlaqәdar aparılmış istintaq zamanı tәqsirlәndirilәn
şәxs qismindә dindirilmiş A. istintaqa vermiş olduğu ifadәsindә S.-nın
anasının әxlaqsız hәyat tәrzi keçirdiyini, onunla öz xoşu ilә cinsi әlaqәdә
olduğunu, lakin S. ilә “nә öz xoşu ilә, nә dә mәcburi şәkildә cinsi әlaqәdә
olmadığını” bildirmiş, hәmçinin istintaq zamanı şahid qismindә dindirilmiş
Ş., M., V., E. isә S.-nın onlara böhtan atdığını, onunla heç vaxt cinsi әlaqәdә
olmadıqlarını bildirmişlәr.
Lakin mәhkәmә-tibbi ekspertizası rәyinә әsasәn S.-nın bәdәn sәthindә
heç bir xәsarәt izi aşkar olunmamışdır, qızlıq pәrdәsinin tamlığı
pozulmuşdur, müddәti müayinәdәn iki hәftә әvvәldәn daha artıqdır, onunla
arxa keçәcәk vasitәsilә cinsi әlaqәdә olma әlamәtlәri aşkar edilmişdir, süd
vәzilәrinin ölçülәrinin kiçik olması, ikincili cinsiyyәt әlamәtlәrinin zәif
nәzәrә çarpması onu demәyә әsas verir ki, S. tam cinsi yetkinlik mәrhәlәsinә
çatmamışdır.
Eksperimental tәdqiqatın nәticәlәri göstәrir ki, müayinә olunan
yetkinlik yaşına çatmayan S.-nın dünyagörüşü aşağı sәviyyәlidir vә biliklәri
güzәran tәcrübәsinә әsaslanır. S. pedaqoji baxımsızlığı ilә әlaqәdar oxu vә
yazı vәrdişlәrinә yiyәlәnmәmişdir, sadә riyazi әmәllәri yerinә yetirә bilmir.
S.-nın әqli inkişafında psixi xәstәliklә әlaqәdar olmayan gerilik әlamәtlәri
müәyyәn olunur (Raven testi). S. kifayәt qәdәr lüğәt ehtiyatına malik
olmaqla, öz fikirlәrini başqalarına çatdıra bilir. S.-nın ixtiyari yaddasaxlaması
normadan aşağıdır (10 söz, Obraza görә hafizә). S. ona tәqdim olunmuş
anlayışların müqayisәsi vә tәsnifatı zamanı, elәcә dә onların әsas әlamәtlәrini
müәyyәn edәrkәn, әsasәn ikinci dәrәcәli әlamәtlәrdәn çıxış edir (Dördüncü
artıqdır, Әsas әlamәtlәrin müәyyәn edilmәsi, Anlayışların tәsnifatı vә
müqayisәsi).
Hәmçinin Ayzenk şәxsiyyәt sorğusunun nәticәlәrinin tәhlili göstәrir ki,
S. fәrdi-psixi xüsusiyyәtlәrinә görә daha çox ekstravertә (insanın psixi
fәaliyyәtinin xarici alәmә yönәlmәsi) yaxın olmaqla, onun sinir sisteminin
tipi qüvvәtlidir. Emosional cәhәtdәn labilliyi (dәyişkәnliyi) müşahidә
olunmur. S.-nın fәrdi-psixi xüsusiyyәtlәrindә özündәn uydurmağa meyllilik
әlamәtlәri müәyyәn olunmur. Onun fәrdi-psixi xüsusiyyәtlәrindә itaәtkarlıq,
qәtiyyәtsizlik, cәsarәtsizlik vә sadәlövhlük kimi әlamәtlәr üstünlük tәşkil edir
(Ayzenkin şәxsiyyәt sorğusu, Tematik Apperseptiv Testi). Lüşer testinin
nәticәlәrinә әsasәn S. hamının rәğbәtini qazanmaq, әtrafdakılara xoş tәәssürat
bәxş etmәk istәyir, kiçik diqqәtsizlikdәn әhval-ruhiyyәsi pozulur (Lüşer
testi).
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Müayinә olunan yetkinlik yaşına çatmayan S.-nın istintaq zamanı
verdiyi ifadәlәrinin psixoloji tәhlilinә vә aparılmış eksperimental tәdqiqata
әsasәn belә qәnaәtә gәlmәk olur ki, S. kişi ilә qadın arasındakı seksual
münasibәtlәr, intim hәyata hansı yaş dövründәn başlamağın cәmiyyәtdә
qәbul edilmiş normaları, cinsi әlaqәnin nәticәlәri, uşaqların necә doğulması,
hamilәlik vә ondan qorunmanın yolları vә s. haqqında müәyyәn mәlumata
sahib olsa da hәmin mәsәlәlәrin mahiyyәtini tam dәrk etmir.
Xarakterin aksentuasiyası testinin nәticәsinә görә S.-dә astenik,
psixoastenik, senzitiv xarakter xüsusiyyәtlәri üstünlük tәşkil etmiş vә onun
fәrdi-psixoloji xüsusiyyәtlәrindә qorxaqlıq, tabeçilik, qeyri-müstәqillik,
emosional qeyri-sabitlik, stressә dözümsüzlük, tәlqinә vә tәsir altına tez
düşmәk, insanlara tez inanmaq kimi әlamәtlәrin formalaşmasına sәbәb
olmuşdur. Baş vermiş cinayәt hadisәsi zamanı da S. tәqsirlәndirilәn şәxslәrә
tabe olmaq, onların tәlәblәrini yerinә yetirmәk, onun qorxması, özünü
itirmәsi fәal müqavimәt göstәrmәsinә vә düzgün davranış variantlarını
adekvat seçmәsinә imkan vermәmişdir.
Ekspert tәdqiqatı nәticәlәri göstәrir ki, yetkinlik yaşına çatmayan S.
әqli vә psixi inkişafına, fәrdi-psixi xüsusiyyәtlәrinә görә ona qarşı edilәn
seksual hәrәkәtlәrin xarakterini vә mahiyyәtini dәrk etmәk vә hәmin
hәrәkәtlәrә qarşı müqavimәt göstәrmәk qabiliyyәtinә malik olmamışdır.
5.Nəticə
Mövcud әdәbiyyatların tәhlili vә aparılmış mәhkәmә-psixoloji
ekspertizası tәcrübәsi göstәrir ki, cinsi cinayәtlәr zamanı yetkinlik yaşına
çatmayan zәrәrçәkmişin hadisәni dәrk etmәk, onun sosial mәnasını, şәraitini
düzgün qiymәtlәndirmәk vә iradәsindәn, psixi vә fiziki halından asılı olaraq
müqavimәt göstәrmәk qabiliyyәti bütövlükdә kömәksiz vәziyyәti tәşkil edir.
Qeyd etmәk lazımdır ki, zәrәrçәkmişin mәhkәmә-psixoloji ekspertizası
zamanı tәqsirlәndirilәn şәxs tәrәfindәn ona qarşı edilәn hәrәkәt vә әmәllәrin
xarakter vә mәnasını dәrk edib-etmәmәsini müәyyәn etmәklә yanaşı, hәmdә
onun şüurlu halda müqavimәt göstәrmәk qabiliyyәti tәdqiq edilir.
Problemә müasir yanaşmaların tәhlili göstәrir ki, cinsi zorakılığa mәruz
qalmış yetkinlik yaşına çatmayanların mәhkәmә-psixoloji ekspertizası
zamanı onların әqli inkişaf sәviyyәsi vә idrak proseslәrinin cәrәyan etmәsinin
fәrdi-psixoloji xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq onların kömәksiz halı
eksperimental şәraitdә müqayisәli şәkildә tәdqiq edilmәklә müәyyәn etmәk
mümkündür. Ekspert-psixoloq tәcrübәsi mәhkәmә-psixoloji ekspertizası
zamanı müayinә olunan yetkinlik yaşına çatmayanlarla psixodiaqnostik
metodlar keçirilәrәk onların anamnestik mәlumatları, ailә tiplәri, psixi
inkişaflarının dinamikası, xarakter xüsusiyyәtlәri, psixoseksual inkişafları ilә
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әlaqәdar mәsәlәlәr öyrәnilmәsi, әqli inkişafları, maraq vә vәrdişlәri,
davranışlarının sabit motivlәrinin tәdqiqi, cinayәt işinin materiallarının tәhlili
әsasında zәrәrçәkmişlәrin hadisә zamanı davranışlarının retrospektiv tәhlili,
әlavә olaraq zәrәrçәkmişlәrin baş vermiş hadisәyә münasibәtlәri vә hәmin
hadisәnin sosial-psixoloji, bioloji (fizioloji) vә әxlaqi-etik tәrәflәri, hadisәdәn
sonra onların baş verәnlәrә emosional reaksiyalarının dәrinliklәri müәyyәnlәşdirilmişdir.
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Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних,
подвергшихся сексуальному насилию
Нарын Абилова
Абстракт. В статье рассматриваются теоретико-методологические
вопросы судебно-психологической экспертизы преступлений на
сексуальной почве. Проанализирована научная литература по
категориям «понимание характера» и «понимание смысла», а также
способность потерпевшего к сопротивлению и беспомощность. Также
есть пример судебно-психологической экспертизы сексуального
преступления.
Ключевые слова: несовершеннолетний, сексуальное насилие,
потерпевший, судебно-психологическая экспертиза
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Forensic psychological examination of minors who have been
sexually abused
Narin Abilova
Abstract. The article examines the theoretical and methodological
issues of forensic psychological examination of sexual crimes. The scientific
literature on the categories of “understanding the character” and
“understanding the meaning”, the ability of the victim to resist and the
helpless situation analyzed. There is also an example of a forensic
psychological examination of a sex crime.
Keywords: juvenile, sexual violence, victims, forensic psychological
examination
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