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“Bizim əsas məqsədimiz, ilk növbədə, vətəndaşların təhlükəsizliyi-
dir, sağlamlığıdır və onların rifahıdır. Əlbəttə ki, pandemiya dövründə 
Azərbaycan digər məsuliyyətli ölkələr kimi, ilk növbədə, vətəndaşla-
rın sağlamlığını nəzərə alır. Bütün qalan məsələlər ikinci dərəcəli mə-
sələlərdir, o cümlədən iqtisadi inkişafla bağlı olan məsələlər. Halbuki 
biz bu məsələlərə də mütləq lazımi fikir verməliyik. Çünki insanların 
həm sağlamlığı, həm rifahı, ümumiyyətlə, Azərbaycanda sosial sahədə 
əsas məsələlərdən biridir. İnsanların sağlamlığına aid olan bütün mə-
sələlər bu gün Azərbaycanda öz həllini tapır və əsas məqsəd, bir daha 
demək istəyirəm ki, pandemiyanın miqyasını nəzarətdə saxlamaqdır. 
Biz, ilk növbədə, buna nail olmalıyıq”.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.
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Tarixin meydana çıxardığı belə nadir
şəx siyyətlər sonralar özləri də bir

ta rix yaradırlar!
Təəssüf ki, xalqın tarixində iz buraxan

be lə nəhəng simalar çox nadir hallarda
dün ya ya gəlirlər!

Özü də heç zaman unudulmurlar, çünki
ta leləri xidmət etdikləri xalqların, qurub
də yiş dirdikləri dövlətlərin tarixi və inkişaf
mər hələsi ilə elə qaynayıb qarışır ki, sonralar
on ları bir-birindən ayırmaq mümkün ol-
mur!

Azərbaycan tarixində zamanın gedişinə
tə sir göstərən şəxsiyyətlərin sayı bir o qədər
də çox deyil. Amma dövr və zaman tələb
edən də, xüsusən əsrlərin qovuşuğunda və
ic timai-iqtisadi formasiyaların yer də yiş mə -
sin də uğurla fəaliyyət göstərərək xilaskarlıq
və quruculuq missiyasını müvəffəqiyyətlə
ger çəkləşdirən dahilər öz sözlərini deyə,
xid mətlərini göstərə bilirlər. Xüsusən Heydər
Əliyev kimi titanik şəxsiyyətlər.

Sovet dövrü özünün dəyişməz prinsip
və çər çivələri, sərt qanunları və qaçılmaz
cəza me xanizmləri ilə daim fərqlənib.

O dövrdə seçilmək, vəzifə pillələri ilə
irə liləmək olduqca çətin idi.

Hansısa məqamda kiçicik səhv uc ba -
tın dan vu rulub sıradan çıxmaq isə adi hal
sayılırdı.

Əslində, o dövrdə siyasətçi
səh vi mina ax taran səhvinə
bən zəyirdi!

Yalnız xüsusi istedad, xariz-
ma sahibləri so na qədər yük -
səlməyi, siyasi quruluşun ma -

hiyyətindən irəli gələn ka ta klizmlərdən qo -
run mağı ba ca rırdılar.

Ulu Öndər Heydər Əliyev bən zərsiz
şəx siyyət idi. Sanki Al lah-Təala onu yo -
rulma dan ça lışmaq, daim qurub-yaratmaq,
rəh bərlik et mək üçün yaratmışdı!

Qeyri-adi yaddaş, tükənməz enerji, ha -
di sələri irəlicədən duyub qabaqlamaq qa -
bi liy yəti vardı.

Tariximizin təkrarolunmaz şəxsiyyətləri
sı rasında Heydər Əliyev özünəməxsus la -
yiq li yer tutur.

Əlbəttə, hər bir insanı və şəxsiyyəti ol -
du ğu kimi təkrarlamaq mümkün deyil!

Çünki zamanın özü buna imkan vermir!
Fi losoflar buna öz qiymətlərini hələ qə -
dim lər də veriblər: "axar suya iki dəfə girmək
müm kün deyil” deyimi ilə!

Amma şəxsiyyətin, dövlət xadiminin
yük  səldiyi əlçatmaz zirvənin bəzən kimsə
tə rə fin dən fəth edildiyinin də şahidinə çe -
vrilirik!

Belə hadisə nə qədər nadir olsa da, bir
o qə dər də xoşdur!

Xüsusən də zaman və siyasi kurs ardıcıl,
da vamlı olanda!

***
SSRİ mərkəzləşdirilmiş dövlət, əslində,

ye ni tipli imperiya sayılırdı. Burada sanki
hər şey "könüllü” idi.
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HEYDƏR ƏLİYEV ZİRVƏSİNİ FƏTH EDƏN RƏHBƏR

Hər bir xalqın sevilən, qeyri-adi missiyanı yerinə
yetirən rəhbəri, sərkərdəsi, siyasətçisi və diplomatı olur
və adətən onlar müəyyən dövrün, zamanın yetirməsi
sayılırlar.



Sanki...
"Azad respublikalar” adlandırılan on

beş "qar daş” dövlət bir tavan altında bir -
ləş mişdi: An caq bu "on beş qardaş”ın bir
"bö yük qar da ş”ı vardı: hər şeyi yığıb bö -
lüşdürən, idarə edən, son söz sahibi olan
qar daş!

Həmin qardaşın adı "mərkəzi ha ki miy -
yət” idi.

"Kiçik qardaş”ların "böyük qardaş”ın,
yə ni mərkəzin razılığı olmadan özünə gərək
ola nı götürməsi, öz marağını "böyük qar -
daş”ın marağı kimi təqdim etməsi çox çətin
sa yılırdı, maraqları uzlaşdırmaq isə asanlıqla
baş tutan məsələ deyildi!

Böyük diplomat Heydər Əliyev 
bunu məharətlə bacarırdı!

MƏSƏLƏN:

* Azərbaycan SSR-də üzümçülüyün və
şərabçılığın inkişafı ilə bağlı Sov.İKP MK-
nın və SSRİ Nazirlər Sovetinin xüsusi qə -
ra rı nın qəbuluna nail olmaqla və bu hesaba
öl kəyə külli miqdarda vəsait cəlb etdirib,
ye ni emal müəssisələri, yaşayış məntəqələri
sal maq və beləliklə, kənd əməkçilərinin
gü  zə ranını xeyli yüksəltməklə;

* ölkənin gələcək inkişafını təmin edəcək
ən nadir ixtisaslar üzrə dövlət hesabına
müx tə lif şəhərlərdə savadlı gənc kadrlar
ha zır lat maqla;

* şəxsi nüfuzundan istifadə edərək za -
ma nında və sonrakı dövrlərdə kara gələcək,
fay da gətirəcək məişət kondisionerləri və
də rin dəniz qazma qurğuları kimi nadir za -

vod ların tikintisini paytaxt Bakıya sal dır -
maq la;

* ittifaq tabeli nəhəng sənaye müəs si -
sə lə rinin, xüsusən neft-maşınqayırma və
kim ya mü əssisələrinin tikintisini respubli -
kada real laş dırmaqla və s.

Bəli, Ulu Öndər Heydər Əliyev bütün
çər çivə, qadağa və "dəyişməz prinsiplər”ə
bax mayaraq, SSRİ dövründə Azərbaycan
iq tisadiyyatını formalaşdıraraq sənayeni in -
ki şaf etdirdi, kəndin yenidən tikilib qu rul -
ma sına nail oldu və beləliklə, xalqın gü zə -
ra  nının, mədəni səviyyəsinin əsaslı yük sə -
li şini tə min etdi.

Bu gün eyni missiyanı eyni uğur və
uzaq gö rənliklə cənab İlham Əliyev dünya
sə  viy yə sində təkrarlayır:

* Azərbaycanın maraqları dünyanın
aparıcı döv lətlərinin maraqları ilə məharətlə
uz laş dı rılır, nəticədə reallaşdırılan transmilli
la yi hələr hamı tərəfindən qəbul edilir və
dəs tək lənir, ölkəyə böyük miqdarda gəlirlə
ba həm yüksək siyasi nüfuz da qazandırır.

Lap sonuncu fakt:
* bir vaxtlar "Bakı-Tbilisi-Qars”a mane

ol maq istəyənlər (lakin bunu bacarmayanlar)
in di onun verdiyi üstünlüklərdən - zamana
və xərcə qənaət imkanından həvəslə bəh -
rə  lə nirlər.

***
Ötən əsrin səksəninci illərində SSRİ

iqtisadi qüdrətini itirməyə, bütün parametrlər
üz rə geriləməyə başladı. Vəziyyətdən çıxış
yo lunu Sibirin zəngin təbii sərvətlərinin
və xam mal ehtiyatlarının işə salınmasında,
da şınıb satılmasında görürdülər. Lakin bu -
nun üçün uzun, eyni zamanda çətin coğrafi

ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 4 202020204

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»



şə rait dən keçən dəmir yolu xətti çəkilməli
idi.

"Baykal-Amur magistralı” ideyası belə
mey dana gəldi.

"Ümumittifaq zərbəçi tikintisi” elan
edilən xət tin çəkilməsi elə də asan deyildi
və ge ri lə mələr aydın görünürdü. Bu ağır
və mə su liy yətli vəzifə həmin dövrdə SSRİ
Nazirlər So veti sədrinin birinci müavini
və zifəsində iş ləyən Ulu Öndər Heydər Əli -
ye və həvalə olun du.

Heydər Əliyevin böyük təşkilatçılıq ba -
ca rığı və yaratdığı möhkəm intizam nəti -
cə sin də BAM-ın tikintisi müvəffəqiyyətlə,
nə zər də tutulan vaxtda başa çatdırıldı.

Bu unikal dəmir yolu indi də insanlara
xid mət edir.

Ulu Öndərin çəkdiyi zəhmət yüksək
qiy mət ləndirilərək dəmir yolu stan si ya la -
rın dan bi rinə minnətdarlıq əlaməti kimi
onun adı ve rilmişdir!

* Bir neçə il əvvəl dünyada neftin qiy -
mə ti en mişdi. Yaranmış vəziyyət həm OPEC
üzv lə rini, həm də digər neft ixracatçılarını
çə tin du ruma salmışdı. Sanki hamı bununla,
zi yanla iş ləməklə barışmışdı. Davos Dünya
İq tisadi Fo rumunda cənab İlham Əliyev
OPEC-ə üzv dövlətlərin və digər neft is -
teh salçılarının bir araya gəlməsinin, neftin
qiy mətinin qalx ma sına təsir göstərəcək ad -
dım ların atılmasının va cibliyini söylədi.
Ra zılaşmanın qarşılıqlı eti mada əsas lan -
ma sını, inam və işbirliyinin zə ruriliyini xü-
susi qeyd etdi. Onun təşəbbüsü ilə OPEC-
in bir iclası Bakıda keçirildi.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
bu uzaqgörən təşəbbüsü öz bəhrəsini verdi,

az zamanda neftin qiyməti normallaşdı.
OPEC-in sədri Məhəmməd Barkindo

Da vos dakı növbəti görüşdə bu hadisəni ye -
ni dən xa tırlayaraq cənab İlham Əliyevə bir
da ha tə şəkkür və minnətdarlığını söylədi...

* SSRİ xalqlarını bir bayraq altında bir -
ləş dirən "xalqlar dostluğu və proletar bey -
nəl miləlçiliyi” prinsipi iflasa uğradı, eyni
bay raq altında yaşayanlar bir-birilərinin
əra zi lə rini işğal etdilər. Lakin Azərbaycan
xal qı nın multikultural dəyərləri bu gün də
ya  şa yır, dünyada sabitliyin möh kəm lən mə -
sin də, qar şıdurmaların qarşısının alın ma -
sın da, döv lət lərarası əməkdaşlığın möh -
kəm  lən di ril mə sin də mühüm vasitə olduğunu
sü but edir.

İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə dünyaya
ör nək kimi təqdim olunan xalqımızın mul -
ti kul  tural dəyərləri bir sıra universitetlərdə
öy rə nilərək tətbiq edilir. Neçə illərdir öl -
kə  mizdə keçirilən, sivilizasiyalararası əlaqə
və əmək daşlığın möhkəmlənməsinə sağlam
töh fə lərini verən beynəlxaq forumlar hamı
tə rə findən qəbul edilərək yüksək qiy mət -
lən di ri lir.

***
Dövr, zaman müxtəlif, ictimai-iqtisadi

for masiyalar fərqli olsa da, uğur və qələbələr
ey nidir. Hamısı nəticə etibarilə dövlətin
güc  lənməsinə, xalqın sosial vəziyyətinin
yax  şı laş masına, ölkənin siyasi nüfuzunun
art masına xi dmət edir.

Oxşar məqamlara müqayisəli şəkildə
nə zər salaq:

* Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycana
rəh bər seçildikdən sonra ölkə sürətli inkişaf
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yo luna qədəm qoydu. Neft sənayesi dir -
çəl dildi, kənd təsərrüfatında görünməmiş
yük sə liş baş verdi, sənaye potensialı işə
salındı, elm, mədəniyyət və təhsil sahəsində
ciddi dö nüş yarandı. Geridə qalmış aqrar
ölkə sa yı lan Azərbaycan az vaxtda SSRİ
miqyasında ta nınmağa, şöhrət qazanmağa
başladı. O dövr də ən yaxşı işləyənlər ittifaq
hökumətinin "Ke çici Qırmızı Bayrağı” ilə
müka fat lan dı rı lır dı. Heydər Əliyevin
rəhbərliyi dövründə hər il Azərbaycan belə
bayraqlara layiq gö rü lürdü.

İlham Əliyevin rəhbərliyi zamanı isə
müs təqil Azərbaycan nəinki Cənubi Qaf -
qa zın li der dövlətinə və söz sahibinə çev -
ril miş, hət ta inkişaf parametrləri ilə bütün
dün yaya səs salmışdır. Qazanılan uğurlara
ve rilən qiy mət ölkəmizin adının dünyanın
rey tinq agent liklərinin, nüfuzlu qurumlarının
tərtib et dikləri siyahıların ön cərgəsində
ya zılmaqla təs diqini tapır. Üstəlik, hər il
ye ni reytinq cəd vəllərinə düşür, qazandığımız
möv qeni möh kəmləndirir, siyahılarda daha
da irə li lə yi rik.

* Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycana
rəh bərliyi dövründə daim xalqla təmasda
idi. Yazıçı və şairlər, elm və mədəniyyət
xa  dim ləri, başqa şəhərlərdə təhsil almağa
ge dən tə ləbə-gənclərlə görüş ənənvi xarakter
da  şı yır dı. Xüsusən kənd əməkçiləri ilə gö -
rüşlər, on ların ruhlandırılması, zəh mət lə ri -
nin qiy mət ləndirilməsi daim diqqət mər -
kə  zində sax lanılırdı.

Cənab İlham Əliyev də xalqla ünsiyyətə
xü susi fikir verir. Ulu Öndər Heydər Əli -

yev dən qalan ənənələr davam etdirilməklə
ya naşı, qaçqın və məcburi köçkünlər, mü -
ha ribə veteranları və şəhid ailələri, əlillər
və əhalinin digər qrupları ilə görüşlər, fikir
mü badiləsi aparılması, mövcud problemlərin
ilk mənbədən öyrənilərək operativ həlli
yo lunda əməli tədbirlər görülməsi xalqı
razı sa lan məqamlardandır.

Prezidentin təşəbbüsü ilə kənd təsərrüfatı
sa həsində çalışanların zəhmətinin qiy mət -
lən dirilməsi üçün xüsusi "Əmək” ordeni
də tə sis olunmuşdur.

* Azərbaycan rəhbərliyinə gəldiyi ilk
il lər də "Literaturnaya qazeta”da "Qoy ədalət
zə fər çalsın” müsahibəsi ilə çıxış edən
Ümum milli Lider Heydər Əliyev rüş vət -
xor lu ğa və cəmiyyətdə mövcud olan digər
mənfi hal lara qarşı kəskin mübarizə mövqeyi
sər gi lədi. Həmin dövr üçün belə bir
görünməmiş ad dım bütün SSRİ-yə səs saldı.
Heydər Əliyev sübut etdi ki, mövcud
problemləri və mənfilikləri gizlətməklə on-
lardan yaxa qur tarmaq mümkün deyil!
Ək sinə, onların üzə rinə getmək gə rək -
dir!

Cənab İlham Əliyev də korrupsiyaya,
mə mur özbaşınalığına qarşı kəskin mü ba -
ri zəyə başlamışdır. Bu mübarizədə aşkarlıq
və şəffaflıq mühüm rol oynayır. Mübarizənin
uğu runu təmin edən əsas cəhətlərdən biri
elek tron hökumətin qurulması, məmur-və -
tən daş təmasının minimuma endirilməsidir.
Bu məsələdə artıq bütün dünyada
Azərbaycan bren dinə çevrilən "ASAN
xidmət” və "DOST” mərkəzlərinin ya ra -
dıl ması xüsusi rol oynayır. "Dövlət si ya sə -
tinin mərkəzində Azər baycan vətəndaşı da -
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yanır”, "Dövlət mə mu ru xalqın xid mət çi -
si dir” çağırışını irəli sü rən ölkə Prezidenti
və  təndaş məm nun lu ğu nun yaradılmasına
xü  susi əhəmiyyət verir.

Onu da qeyd edək ki, korrupsiyaya qarşı
mü barizənin vəziyyətini əks etdirən bey -
nəlxalq reytinq cədvəlində 2019-cu ilin nə -
ti cələrinə görə Azərbaycan 30 balla daha
26 pil lə irəliləmişdir.

* Ulu Öndər Heydər Əliyev xalqın arzu
və tələbi ilə yenidən ölkə rəhbərliyinə qa -
yıt dıqdan sonra həlli vacib digər problemlərlə
ya naşı yeni Konstitusiyanın qəbulu və bazar
iq tisadiyyatı münasibətlərinə keçidi də diq -
qə tində saxlayırdı. Qısa zaman kəsiyində
öl kə üzrə özəlləşdirmə proqramları uğurla
hə yata keçirildi, dövlət mülkiyyətinin öz -
gə nin kiləşdirilməsi prosesi başa çatdırıldı.
Ən çə tin məsələlərdən sayılan torpaq islahatı
da uğurlu oldu. Beləliklə, bazar iqtisadiyyatı
mü nasibətlərinə keçid qısa vaxtda təmin
edil di.

Cənab İlham Əliyev 2019-cu il prezident
seç kilərindən sonra islahatların anonsunu
ver mişdi. Artıq biz hamımız baş verən ciddi
də yişikliklərin şahidiyik. Gənclərin enerjisi
ilə yaşlıların təcrübəsi əlaqələndirilir, ida -
rə et məyə yeni nəfəs, çeviklik və stimul
gətirilir. İs lahatlar siyasi, iqtisadi sferanı
və kadr ye ni ləşməsini əhatə edir.

Adətən böhran məqamında çətinliklərdən
çıx maq üçün islahatlara əl atılır. İlham
Əliyev is lahatlarının xarakterik xüsusiyyəti
odur ki, Azər baycan sürətli inkişaf və yük -
sə liş döv rü nü yaşadığı zamanda ciddi də -
yiş mələr apa rılır. Məqsəd inkişaf sürətinin
azal masına yol verməmək, ölkənin bütün

po  tensialını işə salmaq, dövrün çağırışlarını
qa  baq la maq dır.

Xalqın dəstəyi başlanmış islahatların
uğur la nəticələnəcəyinə zəmanətdir.

***
Müsəlman dünyasının böyük hissəsini

tə ş kil edən ərəb dövlətlərinin bir qismi "de -
mok ratiya baharı”nın və rəngli inqilabların
dal ğalarında dağıdılaraq yerlə yeksan edildi,
sər vətləri talan olundu, əhalisi ölkəni tərk
et mək məcburiyyətində qalaraq "miqrant”
ad landırılan qaçqınlara çevrildi. Dünya
gücləri türk dövlətlərinə də eyni aqibəti
yaşatmaq ücün dəfələrlə təşəbbüs göstərdilər,
müxtəlif məkr li planlar işə saldılar. Lakin
məqsədlərinə ça ta bilmədilər. Çünki bir
sıra türk döv lət lə ri nin başında dövrün
görkəmli simaları, türk dün yasının liderləri
sayılan təcrübəli siyasi xa dimlər dayanırlar.
Ulu Öndər Heydər Əli yev dən sonra SSRİ
miqyasında türk dövlət baş çılarından Nur-
sultan Nazarbayev seçilirdi. Si yasi kar ye -
ra sını başa vuran N.Nazarbayev hör mət və
eh tiramla aktiv siyasi fəaliyyətindən kə -
nar laşdı.

Hazırda Türk dövlətlərində dünya çaplı
iki qəbul olunmuş şəxsiyyət parlamaqdadır:
Rə cəb Tayyib Ərdoğan və İlham Əliyev!

Dünya liderlərinin sırasında xüsusi yeri
olan bu iki şəxsiyyətin dostluğu və əmək -
daş lığı bütövlükdə türk dünyasına böyük
fay da və sabitlik gətirir. Onların tə şəb büs -
kar lığı, hadisələri qabaqlama bacarıqları,
qə tiyyət və prinsipiallıqları bir sıra məkrli
plan ları puça çıxarır.

Kiçik Azərbaycanın böyük rəhbərinin
dün yanın bütün nöqtələrindən baxanda gö -
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rün məsi, daim nüfuzlu beynəlxalq tədbirlərə
də vət edilərək ona söz verilməsi, təşəbbüs
və təklifləri dinlənilərək həyat vəsiqəsi qa -
zan ması cənab İlham Əliyevin böyük nüfu -
zun dan, zəka və təcrübəsindən xəbər verir.

Bu gün İlham Əliyev təkcə Azərbaycanın
de yil, bütün müsəlman dünyasının fəxri,
ey ni zamanda qəbul olunmuş liderlərindən
bi ri dir!

***
Bunu sübut edən konkret faktlar da var.
İlham Əliyevin gördüyü işlər sayəsində

Azər baycan 133 dövlətin səsini qazanaraq
BMT Təhlükəsizlik Şurasına uğurla rəhbərlik
etdi, müzakirələrə dünyanı düşündürən mə -
sə lələr çıxarılaraq faydalı təkliflər irəli sü -
rül dü.

İndi isə 120 dövlətin dəstəyi ilə üç il
müd dətində dünyanın ikinci nüfuzlu qurumu
sa yılan Qoşulmama Hərəkatına və Türk
Döv lətlərinin İqtisadi Əməkdaşlıq Şurasına
baş çılıq edəcəkdir!

Bəli, Ulu Öndər Sov.İKP MK Siyasi
Bü ro sunun üzvü seçilmişdi, İlham Əliyev
isə ar tıq dünya səviyyəli təşkilatlara rəhbərlik
edir!

Belə rəhbərlə hamı haqlı olaraq qürur
du yur!

Heydər Əliyev nadir xarakterli dövlət
baş çılarından idi. Dövrünün analitik tə fək -
kü rə ma lik müdrik və uzaqgörən si ya sət çi -
lə rindən sa yılırdı.

Ən qısa müddətdə ən çətin və mürəkkəb
mə sələləri öyrənərək onu müvəffəqiyyətlə
həll etmək, ən gərgin anlarda ən düzgün
qə  rar lar vermək məharətinə malik idi. Da -

yan madan və yorulmadan işləməyi, məqsədə
ça tınca irəliləməyi iş üsuluna çevirmişdi.
Po lad kimi möhkəm iradə, siyasi fəhm sa -
hibi idi.

Bütün bu keyfiyyətlər həm də zəngin
hə yat təcrübəsi ilə yoğrulmuşdu.

Hər bir siyasətçi və dövlət xadimi üçün
zə ruri sayılan bu keyfiyyətlər İlham Əliyevin
gen kodundadır.

Ən gərgin və çətin məqamda onun nə
qə dər sakit və soyuqqanlı (bəlkə də zahirən)
gö ründüyünün, kəsərli söz söyləmək üçün
son dərəcə ustalıqla əlverişli məqam və
yer seç diyinin dəfələrlə şahidi olmuşuq!
Jur na list lərin müxtəlif "çaşdırıcı” suallarına
hə mişə sa də və təmkinli, eyni zamanda
mə harətli ca vabını dönə-dönə eşitmişik.

Biz bunu "Valday” Beynəlxalq Diskus-
siya Klu bunda, MDB Dövlət Başçıları Şu -
ra sının Aş qabad görüşündə, ən nəhayət,
Mün xen Təh lükəsizlik Konfransında Er -
mə nistanın baş naziri N.Paşinyanı aciz
duru ma salarkən də gördük.

Bu gün İlham Əliyev Heydər Əliyev si -
yasi zirvəsini fəth etmiş yeganə siyasi və
döv lət xadimidir!

Bu gün İlham Əliyev bütün türk döv -
lət ləri tə rəfindən qəbul olunmuş parlaq li -
der dir!

Bu gün İlham Əliyev Azərbaycan xal -
qının fəx ri, güvənci və taleyini əminliklə
eti bar et diyi əsl dövlət başçısıdır!

Bəxtiyar SADIQOV,
“Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru

e-mail: secretary@azerbaijan-news.az
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Elçin BABAYEV, 
Bakı Dövlət Universitetinin rektoru.

Pandemiyanın ilk günlərindən etibarən
Azərbaycan koronavirus infeksiyasının

yayılmasının qarşısının alınması üçün çevik
və təsirli qabaqlayıcı addımlar atmışdır. Ölkə
Pre zidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamı
ilə cari ilin əvvəlində Azərbaycan Res pub li -
ka sı Nazirlər Kabineti yanında operativ qə -
rar gah yaradılmışdır. Nazirlər Kabinetinin
2020-ci il 30 yanvar tarixli 35s nömrəli sə -
rən camı ilə “Azərbaycan Respublikasında
ye ni koronavirus infeksiyasının yayılmasının
qar şısının alınmasına dair Fəaliyyət Planı”
təs diq edilmişdir.

Mart ayının 3-dən etibarən ölkə üzrə bü -
tün təhsil müəssisələrində tədris prosesi mər -
hə ləli şəkildə mayın 4-dək dayandırılmış,
ke çirilməli bütün kütləvi tədbirlər təxirə sa -
lın mış və ya ləğv edilmişdir. Martın 14-dən
eti barən bir sıra sosial təcrid tədbirlərini
əha tə edən xüsusi rejim, martın 24-dən isə
xü susi karantin rejimi tətbiq edilmişdir. Ti -
ca rət və əyləncə mərkəzlərinin, şəhərlərarası
nəq liyyatın və Bakı Metropoliteninin fəa -

liy yəti dayandırılmış, park və ictimai istirahət
yer lərinə insanların girişi qadağan edilmişdir.

Beynəlxalq ticarət
daşımaları istisna olmaqla,
qonşu dövlətlərlə yer üs tü və
hava nəqliyyatı bağ lan tıları,
digər ölkələrlə bey nəl xalq hava
sərnişin da şı ma la rı müvəqqəti
olaraq da yan dı rılmışdır. Apre-
lin 5-dən eti ba rən bir sıra
dövlət və özəl qu rumların
fəaliyyətinə cəlb edil miş
şəxslər istisna olmaqla, bü tün

digər vətəndaşların zə ru ri hallarda müəyyən
olunmuş vaxt çərçivəsində yaşayış yerini
tərk etməsi üçün SMS icazə sistemi tətbiq
edilmişdir.

Pandemiya ilə mübarizə sahəsində ölkə
Pre zidentinin hadisələrin axarını uzaq gö -
rən liklə, dəqiq və düzgün təhlil edərək vax -
tın da verdiyi qərarlar, onun təşəbbüsü və
rəh bərliyi ilə operativ olaraq həyata keçirilən
qa baqlayıcı və effektiv tədbirlər koronavirus
in feksiyasının geniş yayılmasının qarşısının
alın ması və vətəndaşlarımızın sağlamlığının
qo runub saxlanılması üçün mühüm əhə miy -
yə tə malik olmuşdur. Ciddi karantin təd bir -
lə rinin tətbiqi, infeksiyanın diaqnostikası
məq sədilə testlərin vaxtında alınması və da -
vam lı yoxlamaların aparılması, infek-siyaya
yo luxmuş insanların müalicəsinin operativ
təş kili, qoruyucu vasitələrin idxalı və yerli
is tehsalı, zəruri tibbi bazanın daha da güc -
lən dirilməsi, yeni xəstəxanaların tikilərək
is tifadəyə verilməsi istiqamətində görülən
iş lər xüsusi olaraq qeyd edilməlidir. İndiyə

BİZİ MƏHARƏTLİ İDARƏÇİLİK, BİRLİK 
VƏ HƏMRƏYLİK XİLAS EDİR

Hazırda inkişaf etmiş bir sıra dövlətlər və Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən görülən tədbirlərə və birgə
səylərə baxmayaraq, yeni növ koronavirus (COVİD-
19) infeksiyasının dünyada yayılmasının qarşısını hələ
də almaq mümkün olmamışdır. Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatının məlumatına əsasən, indiyədək dünyada 3,2
milyondan çox adam COVİD-19 infeksiyasına yoluxmuş,
1 milyondan çox adam sağalmış, 228 mindən çox adam
isə bu infeksiya səbəbindən vəfat etmişdir.
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ki mi ölkə üzrə 137 mindən çox test ke çi ril -
miş dir. Bu testlərin aparılması üçün hazırda
18 laboratoriya fəaliyyət göstərir ki, onlardan
da 5-i yeni yaradılmışdır. Aprel ayının 30-
dək dünya üzrə infeksiyaya yoluxanların 31
faizinin sağalmasına və 7 faizinin vəfat et -
mə sinə baxmayaraq, ölkəmiz üzrə bu rə -
qəm lər uyğun olaraq 72 faiz və 1,3 faiz təş -
kil edir.

Hazırda ölkəmizdə koronavirus xəstələri
22 dövlət xəstəxanasında müalicə olunur.
Bu günlərdə Bakıda 575 çarpayılıq “Yeni
kli nika” və ölkəmizin 3 şəhərində ümumi
çar payı sayı 500-dən çox olan 3 yeni xəs tə -
xa na istifadəyə verilmişdir. Cənab Prezidentin
gös tərişi əsasında hər birində 200 çarpayı
ye ri olmaqla müasir modul tipli 10 xəs tə xa -
nanın inşasına başlanılmışdır və onların ya -
xın günlərdə istifadəyə verilməsi nəzərdə
tu tulur.

Daxili tələbatı ödəmək üçün aprel ayının
əv vəlindən tibbi maska istehsalı müəssisəsi
fəa liyyətə başlamışdır. Eyni zamanda, koro -
na virusa yoluxanlara xidmət göstərən hə -
kim lərin və aidiyyəti üzrə pandemiya ilə
mü barizə sahəsində çalışan işçilərin əmək-
haq qının əhəmiyyətli dərəcədə artırılması,
bu çətin günlərdə aztəminatlı insanlara və
so sial cəhətdən həssas qrupa aid edilən ailə -
lə rə dövlət qayğısının göstərilməsi, bir sıra
ge nişmiqyaslı sosial layihələrin həyata ke -
çi rilməsi xalq-iqtidar birliyinin bariz tə za -
hü rüdür və qədirbilən xalqımız tərəfindən
yük sək qiymətləndirilir.

Pandemiya dövründə ölkədə iqtisadi sa -
bit liyi təmin etmək üçün bir neçə milyard
ma nat vəsait ayrılmış, pandemiyanın ölkə
iq tisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, məş -
ğul luq məsələlərinə və sahibkarlıq sub yekt -
lə rinə mənfi təsirinin azaldılması məqsədilə

Na zirlər Kabineti tərəfindən Tədbirlər Planı
ha zırlanmış və təsdiq edilmişdir.

Koronavirus nəticəsində mənfi təsirə mə -
ruz qalmış özəl sektorun müvafiq sahələrinə
döv lət dəstəyi paketi çərçivəsində xidmət
və digər sahələrdə çalışan 600 min vətəndaşın
və mikrosahibkarlıq subyektlərinin əmək -
haq larının böyük hissəsi dövlət tərəfindən
ödə nilmişdir. 600 min aztəminatlı, işsiz və
qey ri-rəsmi çalışan vətəndaşa da minimal
me yara uyğun olaraq ödənişlər edilmişdir.
Ver gi güzəştləri də nəzərə alınmaqla bu rə -
qəm 3,5 milyard manatdan artıq olmuşdur.

Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə Azər -
bay canda Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək
Fon du təsis edilmiş, ilkin olaraq fonda dövlət
tə rəfindən 20 milyon manat vəsait kö çü rül -
müş dür. Prezident İlham Əliyev və Birinci
Vit se-prezident Mehriban Əliyeva tərəfindən
bir illik əmək-haqqının fonda ianə edilməsi
cə miyyətdə həmrəylik üçün stimul rolunu
oy namışdur. Ayrı-ayrı fiziki və hüquqi şəxslər
tə rəfindən fonda könüllü ianələr edilmişdir.
Ha zırda fonda köçürülmüş ianələrin həcmi
113 milyon manatdan çoxdur və bu vəsaitin
aidiy yəti üzrə sərf edilməsinə ictimai nəzarətin
təş kil edilməsi məqsədilə xüsusi komissiya
ya radılmışdır.

Ötən müddət ərzində böyük əksəriyyəti
döv lət hesabına olmaqla, 15 mindən artıq
Azər baycan vətəndaşı müxtəlif xarici ölkə -
lər dən təxliyə edilmiş və karantin müddəti
bi tənədək dövlət hesabına ən yüksək şəraitlə
tə min olunmuş xüsusi karantin zonalarında
yer ləşdirilmişdir.

Ölkə daxilində həyata keçirilən tədbirlərlə
ya naşı, beynəlxalq aləmdə fəallığını davam
et dirən Azərbaycan pandemiyaya qarşı mü -
ba rizədə elə ilk günlərdən Ümumdünya Sə -
hiy yə Təşkilatı ilə səmərəli əməkdaşlıq edir.
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Öl kəmiz qlobal həmrəylik nümayiş etdirərək
Ümum dünya Səhiyyə Təşkilatının strateji
ha zırlıq və cavab planı çərçivəsində COVİD-
19 müraciəti Fonduna könüllü maliyyə yar -
dı mı ayırmışdır. Hələ mart ayının əvvəllərində
bu təşkilatın aparıcı mütəxəssislərindən ibarət
nü mayəndə heyəti ölkəmizdə səfərdə olmuş,
və ziyyətlə tanış olaraq görülmüş işlərə müsbət
qiy mət vermişlər. Ümumdünya Səhiyyə Təş -
ki latı Azərbaycanı pandemiyaya qarşı gö -
rül müş tədbirlərə görə nümunəvi ölkə kimi
də yərləndirmişdir.

Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə,
vi deokonfrans vasitəsilə Türk Şurasının döv -
lət başçıları səviyyəsində fövqəladə Zirvə
gö rüşünün keçirilməsi, həmçinin, bir sıra
döv lət başçıları ilə müxtəlif formatlarda mü -
za kirələrin aparılması koronavirus pan de -
mi yası ilə mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlıq
üçün zəmin yaratmışdır. Şübhə etmirik ki,
cə nab Prezidentin təşəbbüsü ilə Qoşulmama
Hə rəkatının Təmas Qrupu formatında ke çi -
ri ləcək Zirvə görüşü də dünya dövlətlərinin
bu mübarizədə səfərbər olması və beynəlxalq
həm rəyliyin daha da möhkəmləndirilməsinə
öz töhfəsini verəcəkdir.

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-
pre zidenti Mehriban xanım Əliyevanın rəh -
bər liyi ilə Heydər Əliyev Fondu koronavirus
in feksiyası ilə mübarizə sahəsində dövlət
tə rəfindən görülən işlərə dəstək vermişdir.
Fon dun daimi himayəsində olan uşaq, kör -
pə lər və qocalar evləri, internat məktəbləri
və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün
so sial xidmət müəssisələrində tələb olunan
pro filaktik tədbirlər görülmüş, onlar lazımi
qo ruyucu vasitələrlə təmin olunmuşdur.

Heydər Əliyev Fondu, hər zaman olduğu
ki mi, illər boyu qazandığı təcrübə ilə bu
gün də koronavirusla mübarizədə səhiyyə

mü əssisələrinə, Tibbi Ərazi Bölmələrini İda -
rə etmə Birliyi (TƏBİB) və Səhiyyə Na zir li -
yi nə lazımi dəstəyi göstərir. Ümum-dünya
Sə hiyyə Təşkilatının təşəbbüsü, Heydər
Əliyev Fondu, İcbari Tibbi Sığorta üzrə
Döv lət Agentliyi və Səhiyyə Nazirliyinin
dəs təyi ilə Azərbaycanın regionlardakı xəs -
tə xanalarında COVİD-19-a qarşı mübarizə
təd birləri ilə əlaqədar əsas ba-carıqları güc -
lən dirmək üçün REACT-C19 layihəsinə start
ve rilib. Türkiyə xəstəxanalarında çalışan 19
azər baycanlı həkim layihəyə cəlb edilib. La -
yi hənin məqsədi koronavirusa yoluxmuş
xəs tələrin müalicəsi üçün bölgələrdəki se -
çil miş xəstəxanalarda COVİD-19-la bağlı
əsas bacarıqları sürətlə inkişaf etdir mək -
dir.

Mehriban xanım Əliyevanın tapşırığı ilə
bey nəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq çər çi -
və sində əhalinin maarifləndirilməsi üçün
bir gə kommunikasiya planı ha-zırlanmışdır.
Plan əsasında mətbuat, ictimaiyyət və dövlət
qu rumları ilə mütəşəkkil əlaqələndirici iş
apa rılır. Heydər Əliyev Fondu ölkədə uğurla
hə yata keçirilən sosial siyasətə dəstək göstərir,
so sial cəhətdən həssas əhali qrupuna və eh -
ti yacı olan ailələrə hərtərəfli yardım edir.
Pan demiya ilə əlaqədar ölkədə elan olunmuş
xü susi karantin rejimi dövründə dövlət tə rə -
findən görülən tədbirlərə dəstək olaraq, Azər -
bay can Respublikası Prezidenti cənab İlham
Əliyevin “Biz birlikdə güclüyük!” şüarı ilə
hə yata keçirdiyi layihə çərçivəsində Heydər
Əliyev Fondu və “Regional İnkişaf” İctimai
Bir liyinin ”www.bizbirlikdegucluyuk.az”
por ta lı istifadəyə verilib.

Bu möhtəşəm layihədə məqsəd dövlət
tə rəfindən həyata keçirilən sosial siyasətə
dəs tək göstərmək, köməyə ehtiyacı olan
insan lara yardım etmək istəyən şəxsləri bir
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ara ya gətirmək, bu işdə vətəndaş həmrəyliyini
ge nişləndirməkdir. Aksiya çərçivəsində 100
min dən artıq sovqatın paylanılması nəzərdə
tu tulur.

Tədris prosesinin dayandırılması ilə əla -
qə dar təhsilin davamlılığının təmin edilməsi
və preventiv tədbirlərin həyata keçirilməsi
məq sədilə Azərbaycan Respublikası Təhsil
Na zirliyi tərəfindən də bir sıra vacib tədbirlər
hə yata keçirilmişdir.

Koronavirus infeksiyasının qarşısının
alın ması məqsədilə bütün təhsil mü əs si sə lə -
rin də dezinfeksiya işləri aparılmış, ölkə üzrə
bü tün təhsil müəssisələrində tibbi-profilaktik
və ziyyətə nəzarət gücləndirilmiş, dezinfeksiya
iş lərinin və qabaqlayıcı tədbirlərin həyata
ke çirilməsi intensivləşdirilmişdir.

Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə martın
11-dən “Mədəniyyət” və “ARB Günəş” ka -
nal larında ölkənin ümumtəhsil müəssisələrinin
şa girdləri üçün teledərslərin yayımına baş -
la nılmışdır. Teledərslər bütün sinifləri və
ək sər fənləri əhatə etməklə, həm Azərbaycan,
həm də rus bölmələri üçün əvvəlcədən elan
edil miş cədvələ uyğun olaraq təqdim edilir.
Bu nunla yanaşı, şagirdlər teledərsləri və hər
bir fənn üzrə əlavə videomaterialları Təhsil
Na zirliyinin www.video.edu.az elektron por -
ta lında onlara uyğun olan vaxtda da izləmək
im kanına malikdirlər.

Nazirlik, həmçinin, “Virtual məktəb” la -
yi həsinə start verib. Layihənin məqsədi nazir-
lik tərəfindən yayımlanan teledərslərin inter -
ak tivliyini təmin etmək və ümumilikdə mə -
sa fədən tədris imkanlarını genişləndirməkdir.
“Vir tual məktəb” layihəsi Təhsil Nazirliyi
və “Microsoft” korporasiyası arasında əmək -
daş lıq çərçivəsində həyata keçirilir. Hər bir
şa gird “Virtual məktəb” portalında qeydiy -
yatdan keçərək öz yaşına əsasən sinfə təyin

olu nur və müəllimlər tərəfindən həftəiçi tele -
dərs lərdə tədris olunmuş mövzulara uyğun
ha zırlanmış ev tapşırıqlarını yerinə yeti -
rir.

Aprel ayının 1-dən Təhsil Nazirliyi sis -
te mində fəaliyyət göstərən məktəbdənkənar
təh sil müəssisələrinin qrup və dərnəklərinə
cəlb edilən məktəblilər üçün onlayn formatda
dərs lərə start verilib. Dərslər müəssisələr
tə rəfindən müəyyən olunmuş qrafikə uyğun
ola raq ev şəraitində keçirilməsi mümkün
olan istiqamətlər üzrə təşkil edilir. Məşqçi-
mü əllim və dərnək rəhbərləri müxtəlif pro-
qram təminatlarından yararlanaraq mək təb -
li ləri interaktiv tədris prosesinə cəlb edir,
on ların fiziki sağlamlıqlarının təmin edilməsi
üçün idmanın ayrı-ayrı növləri üzrə məşq
pro sesi, yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafı
üçün rəqs, rəsm, bacarıqlı əllər, bədii qiraət,
ifa, biçmə-tikmə, erudit və digər sahələr üz -
rə dərslər təşkil edir, mövzuya uyğun sual-
ca vab, fikir mübadiləsi aparmaq imkanı ya -
radır.

Aprelin 6-dan Təhsil Nazirliyinin yeni
146-3 “Qaynar xətt” xidməti fəaliyyətə baş -
layıb. Ölkəmizdə karantin rejimi ilə əlaqədar
ev də qalan şagirdlər, eləcə də, bütün və tən -
daş lar mənəvi-psixoloji dəstəyə zərurət duy -
du ğu hallarda bu xidmət ilə əlaqə yarada bi -
lər lər. Əlaqə yaradan hər bir vətəndaşa mək -
təb psixoloqları tərəfindən telefon vasitəsilə
məs ləhət verilərək lazımi dəstəklə təmin
olu nurlar.

Koronavirus pandemiyası ilə mübarizə
ümum təhsil məktəbləri ilə yanaşı, ali təhsil
mü əssisələri qarşısında da bir sıra tə xi rə sa -
lın maz vəzifələr qoydu. Tədris prosesinin
da vamlılığını təmin etmək məqsədilə 2020-
ci il 18 mart tarixində Təhsil Nazirliyi tə rə -
fin dən bütün ali təhsil müəssisələrinə tədris



pro sesinin məsafədən təşkil edilməsi ilə bağ lı
“Microsoft teams” platformasından istifadə
töv siyə edildi. Nazirlik təlim-tədris prosesinin
mə safədən təşkili məqsədilə ali və orta ixtisas
təh sil pillələri üzrə bu platformadan ödənişsiz
istifadə imkanı yaratdı. Platformadan istifadə
üz rə müəllim və tələbələr üçün video-tə li -
mat lar hazırlanaraq video-dərslər (video.edu.
az) portalında yerləşdirildi. Təhsil mü əs si -
sə ləri sözügedən platforma vasitəsilə vi deo -
bağ lantı imkanı əldə edərək məsafədən təhsil
ver mək, müəllim-tələbə müzakirəsinin təşkili
üçün interaktiv alətlərdən istifadə, sillabus,
mü hazirə mətnləri kimi müxtəlif dərs ma te -
ri alları və daha böyük həcmli materiallar
ötür mək, təqvim aləti vasitəsilə onlayn dərs -
lə ri planlaşdırmaq, qrup işinin təşkili və qiy -
mətləndirmə alətlərindən istifadə etmək kimi
ge niş imkanlardan faydalana bilirlər.

Aprelin 24-də Azərbaycan Respublikasının
Təh sil nazirinin ali təhsil müəssisələrinin
rek torları ilə keçirilmiş videokonfransında
ko ronavirus pandemiyasının təsirlərinin mi -
ni mallaşdırılması istiqamətində ölkə rəhbərliyi
tə rəfindən verilmiş tapşırıqların icrası və -
ziy yəti barədə geniş müzakirələr aparılmışdır.
Tə ləbələrin tədris ilinin ikinci yarımilliyinin
nə ticələrinə əsasən qiymətləndirilməsi prose -
sinin, buraxılış kurs tələbələrinin pedaqoji
və istehsalat təcrübələrinin və yekun dövlət
at testasiyasının keçirilməsinin təşkili mə sə -
lə ləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılmış,
na zirlik tərəfindən bu istiqamətlərdə ümumi
töv siyələr verilmişdir. Ali təhsil müəssisələri
tə rəfindən bu istiqamətdə görüləcək konkret
təd birlər barədə təkliflərin hazırlanması və
Təh sil Nazirliyinə təqdim edilməsi tap şı rıl -
mış dır.

Pandemiya ilə mübarizə sahəsində, bü -
tövlükdə, ölkəmizdə, o cümlədən, ali təhsil

sa həsində aparılan işlər çərçivəsində Bakı
Döv lət Universitetində (BDU) də bir sıra
təd birlər həyata keçirilir. Mart ayının 5-dən
baş layaraq BDU-da infeksiyalara yoluxma
hal larına yol verilməməsi və onun qarşısının
alın ması, bu sahədə profilaktik tədbirlərin
ef fektivliyinin yüksəldilməsi məqsədilə sani -
tar-epidemioloji vəziyyətə nəzarət güc lən -
di rilib, dezinfeksiya işləri və qabaqlayıcı
təd birlər həyata keçirilib. Bakı Şəhər Dezin -
feksiya Stansiyasının bölmələri tərəfindən
uni versitetin auditoriyaları, kitabxanası, dəh -
liz ləri və digər ərazilərində mütəmadi olaraq
de zinfeksiya işləri aparılıb.

Cari ilin mart ayında BDU Elmi Şurasının
vir tual iclası keçirilib. İclasda Azərbaycan
Res publikasının Nazirlər Kabineti yanında
ope rativ qərargahın qərarlarından irəli gələn
və zifələr, universitetdə tədrisin onlayn və
of layn rejimlərdə, elektron vasitələrlə təşkili
im kanları, tələbə və əməkdaşların sağ lam lı -
ğı nın qorunması istiqamətində görülmüş iş -
lər və nəzərdə tutlmuş tədbirlər müzakirə
olu nub. Elmi Şura Azərbaycan Respublikası
Pre zidentinin yeni növ virusla mübarizədə
at dığı qətiyyətli və effektiv addımları dəs -
tək ləmiş, ölkə başçısının müvafiq sərəncamı
ilə Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondu -
nun yaradılmasını əhalinin sağlamlığının
qo runması və koronavirus infeksiyasına qarşı
mü barizənin gücləndirilməsi istiqamətində
va cib və əhəmiyyətli tədbir kimi qiy mət lən -
dir mişdir. Elmi Şurada bu ümummilli mə -
sə lədə dövlətin qətiyyətli addımlarının, həyata
ke çirdiyi yüksək təhlükəsizlik tədbirlərinin
Azər baycan xalqının gələcəyinə, əhalinin
sağ lamlığının qorunmasına xidmət etdiyi
vur ğulanmış, hər bir insan öz sosial mə su -
liy yətini dərk etməyə, birliyə və həmrəyliyə,
Na zirlər Kabineti yanında operativ qərargahın
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tə ləb və tövsiyələrinə əməl etməyə çağ rıl -
mış dır.

Elmi Şuranın qərarına əsasən BDU büd -
cə sindən COVİD-19 Koronavirusla Mü ba -
ri zə yə Dəstək Fonduna 100 min manat vəsait
köçürülmüşdür. Bununla yanaşı, universitetin
bir qrup əməkdaşı da aylıq əməkhaqlarının
müəyyən hissəsini fonda ianə etmişlər.

Elmi Şuranın digər qərarı əsasında BDU-
da yeni COVİD-19 infeksiyası ilə mübarizə
və onun yayılmasının qarşısının alınması,
uni versitetin ərazisində təhlükəsizlik təd bir -
lə rinin həyata keçirilməsi, bu sahədə aparılan
mü vafiq profilaktik tədbirlərin effektivliyinin
yük səldilməsi, həmçinin, tədrisin da yan dı -
rıl ması ilə əlaqədar olaraq video-dərslərin
təş kili və elektron mühazirələrin təhsilalanlara
pay lanması işini təşkil etmək məqsədilə qə -
rar gah yaradılmışdır. Yaradılmış qərargahın
fəa liyyəti çərçivəsində universitetin bütün
gi riş qapılarında dezin-feksiyaedici məhlullar
qo yulmuş, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının
və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
ya nında operativ qərargahın yeni COVİD-
19 infeksiyası ilə mübarizə üzrə məsləhət
və tövsiyələrini əks etdirən maarifləndirici
pos terlər vurulmuşdur. Qərargah mütəmadi
ola raq əməkdaşların və təhsilalanların sual -
la rını operativ şəkildə cavablandırır, zərurət
ya randıqda atılacaq addımlar və mövcud
məh dudiyyətlər barədə onlara telefon, SMS
və ya elektron-poçt vasitəsi ilə məlumatlar
ve rir.

Artıq qeyd edildiyi kimi, tədris prosesinin
da vamlılığını təmin etmək məqsədilə 2020-
ci il 18 mart tarixində Təhsil Nazirliyi bütün
ali təhsil müəssisələrinə tədris prosesinin
mə safədən təşkil edilməsi ilə bağlı “Microsoft
Teams” platformasından istifadəni tövsiyə
et mişdir. Bununla əlaqədar olaraq BDU-da

2020-ci il 18 mart tarixindən başlayaraq on-
layn tədris prosesinin təşkili, müəllim və tə -
ləbə heyətinin “Microsoft Teams” plat for -
ma sına inteqrasiyası müvəffəqiyyətlə təmin
edi lib. Tədrisin məsafədən təşkilinin məqsədi
ya ranmış fasilə zamanı tələbələrə tədris və
me todiki dəstəyin göstərilməsi, təhsil proq -
ra mının mənimsənilməsinə şəraitin yara dıl -
ma sı, bu müddət ərzində onların vaxtlarının
sə mərəli təşkil olunmasıdır. Universitetin
bu platformaya daxil edilən 20 mindən artıq
is tifadəçi hesabı, 1500-dən artıq qrup və
qrup birləşməsi yaradılıb. Dərslər 2020-ci il
31 mart tarixinədək “Zoom” platforması və
vi deo-dərslər vasitəsi ilə tənzimlənib. 29-
31 mart tarixlərindən “Microsoft Teams”
plat formasında sınaq dərslər keçiriləndən
son ra, 1 aprel tarixindən başlayaraq tədris
ak tiv dərslərlə davam etdirilir.

Hazırda BDU-da dərs prosesi sillabus,
mü hazirə mətnləri və digər dərs mate-rial -
la rının ötürülməsinə, böyük həcmli ma te -
rial ların yerləşdirilməsinə imkan verən “Mic -
rosoft Teams” platforması vasitəsilə uğurla
hə yata keçirilməkdədir. BDU-nun 15 mindən
ar tıq aktiv istifadəçisinin yararlandığı platfor -
mada bu günə qədər 30 mindən çox dərs
ke çirilib, gündəlik dərslərin sayı orta hesabla
1500, istifadəçilərin sayı isə 10 mindən çox-
dur. Platforma BDU tələbələrinin 80%-ni
əha tə edir.

Tədris prosesinin təşkili, dərslərin ke çi -
ril məsinə nəzarət, texniki çətinliklərin aradan
qal dırılması, müəllim və tələbələrin bu plat -
for madan düzgün istifadə etməsinə kömək
məq sədilə universitetin məsafədən fəaliyyət
gös tərən, 20 əməkdaşdan ibarət işçi qrupu
for malaşdırılıb. Distant formada dərslərin
ək səriyyətinin videoqeydiyyatı aparılır. Bu
da internet imkanları məhdud tələbələrin
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hə min mühazirəni yenidən izləməsinə şərait
ya radır.

Şübhəsiz ki, gündəlik həyat tərzinin po -
zulması, infeksiya ilə bağlı yaranan qorxu
və həyəcan kimi mənfi hallarla əlaqədar in -
san ların həyat fəaliyyətində kəskin dəyi şik -
lik lər, bəzən psixoloji problemlər, narahatlıqlar
özü nü göstərir. Bu səbəbdən, Azərbaycan
ali məktəbləri arasında ilk dəfə olaraq BDU-
da hələ 2019-cu ilin dekabr ayında yaradılan
Psi xoloji Yardım Sektoru evdə qalan tə lə -
bə lərin, eləcə də, əməkdaşların mənəvi-psi -
xo loji vəziyyətini nəzərə alaraq rəsmi sosial
me dia səhifələri vasitəsilə onlara dəstək gös -
tərir.

Bakı Dövlət Universiteti ölkədə həyata
ke çirilən sosial aksiyalarda fəal iştirak edir.
Azər baycan Respublikası Nazirlər Kabineti
ya nında operativ qərargah tərəfindən öl kə -
miz də elan edilən xüsusi karantin rejimi
müd dətində evdən çıxması qadağan olunan,
65 yaşdan yuxarı tənha yaşayan şəxslərə
so sial qayğı göstərilməsi kampaniyası ilə
əla qədar Heydər Əliyev Fondunun “Regional
İn kişaf” İctimai Birliyi və Bakı Dövlət Uni -
ver sitetinin birgə keçirdiyi sosial aksiya çər -
çivəsində Bakı şəhərinin müxtəlif ərazilərində
xü susi risk qrupuna aid 100 şəxsə müxtəlif
ər zaq məhsullarından ibarət sovqat pay la -
nıl mışdır. Aksiya zamanı yardım olunanlara
COVİD-19 infeksiyasının ölkədə ya yıl ma -
sı nın qarşısının alınması məqsədilə Nazirlər
Ka bineti yanında operativ qərargah tərəfindən
elan edilən xüsusi karantin rejiminin qaydaları
bir daha xatırladılmış, xüsusi bukletlər təqdim
olun muşdur.

Tələbə-gənclərin estetik və mənəvi tər -
bi yəsində, dünyagörüşünün zənginləşməsində,
və təndaş kimi formalaşmasında mütaliənin
ro lunu nəzərə alaraq, tələbələr arasında kitab

və mütaliəni təbliğ edən müxtəlif onlayn
so sial aksiyalar keçirilir. BDU Radiosunun
təq dimatında BDU-nun jurnalistika fa kül -
tə sinin tələbələri tərəfindən hazırlanmış
“Ədə bi incilər” radioverilişləri universitetin
rəsmi saytı və sosial media səhifələrindən
tə ləbələrə təqdim edilir.

Onlayn tədrislə yanaşı BDU-da elmi-
təd qiqat institutları və laboratoriyalarının
əmək daşları, tədqiqatçılar öz axtarışlarını
da vam etdirir, xüsusi karantin rejiminin tə -
ləb lərinə uyğun olaraq onlayn formada məs -
lə hətləşmələr və müzakirələr aparır, elmi
fəa liyyətlərini məsafədən koordinasiya edirlər.
BDU-nun yeni yaradılmış və gənc təd qi qat -
çı ların fəaliyyət göstərdiyi Sənaye Kimyası
La boratoriyasında da tədqiqat işləri məsafədən
ida rə olunmaqla həyata keçirilir. Laboratoriya
əmək daşları tərəfindən mühüm elmi nəticələr
“Mic rosoft Teams” platforması üzərindən
mü zakirəyə çıxarılır, yeni innovativ ideyalar
haq qında mülahizələr irəli sürülür. Eyni za-
manda, Fransanın Lorraine, Tunisin Carthage,
Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) İllinois
uni versitetlərinin professorları ilə yeni elmi
mə qalələr üzərində məsləhətləşmələr aparılır.
Həm çinin, laboratoriya əməkdaşlarının üzə -
rin də çalışdıqları bir sıra layihələr üzrə araş -
dır malar onlayn formada davam etdirilir, al -
qo ritmlər hazırlanır, modelləşdirmə və kod -
laş dırma işləri görülür.

Universitetin müasir tələblərlə səsləşən
ye ni yaradılmış digər bir tədqiqat qurumu –
“Mikrobiologiya və virusologiya” Elmi-təd -
qiqat laboratoriyasının tədqiqat istiqamətləri
mü əyyənləşdirilmişdir. Hazırda laboratoriyada
apa rılacaq elmi-tədqiqat işlərinin effektiv li -
yi nin təmin edilməsi üçün lazımi şəraitin
ya radılması istiqamətində zəruri işlər gö -
rü lür.
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Bakı Dövlət Universitetinin görkəmli
alim ləri, peşəkar mütəxəssisləri, tanınmış
zi yalılar mütəmadi olaraq kütləvi informasiya
va sitələrində çıxışlar edir, yeni növ korona -
vi rus infeksiyasının Azərbaycanda ya yıl ma -
sı nın qarşısının alınması istiqamətində dövlət
sə viyyəsində görülən tədbirlərin əhəmiyyəti,
xü susi karantin rejiminə ciddi riayət olun -
ma sının vacibliyi, sosial izolyasiya dövründə
təh silin davamlılığı, insanların öz psixoloji
sağ lamlıqlarını qoruması yolları və s. haq -
qın da məlumat verir, ölkədə elmi maarif -
lən dirmə işində yaxından iştirak edirlər.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
xü susi nəzarəti ilə dövlət orqanlarının Ümum -
dün ya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrini nə -
zərə alaraq koronovirusla mübarizə məqsədilə
hə yata keçirdikləri qabaqlayıcı tədbirlər bu
vi rusun yayılma-sının qarşısının alınmasında
və nəzarətdə saxlanılmasında böyük əhə -
miy yət kəsb edir. Hazırda ölkədə pande mi -
ya ya qarşı vəziyyət stabildir. Azərbaycan
Res publikası Nazirlər Kabinetinin 18 aprel
ta rixli qərarı ilə xüsusi karantin rejiminin
04 may 2020-ci il tarixədək uzadılması da,
hər şeydən əvvəl, Azərbaycan xalqının sağ -
lam lığının qorunması, profilaktik və mübarizə
xa rakterli təxirəsalınmaz tədbirlərin davam
et dirilməsi, pandemiyanın Azərbaycan əra -
zi sində yarada biləcəyi təhlükənin tamamilə
qar şısının alınması məqsədi daşıyır. Ölkə
baş çısının rəhbərliyi altında infeksiya ilə
mü barizədə geniş miqyaslı tədbirlər davam
et dirilir. Uğurlu səhiyyə siyasəti ilə bərabər,
fəal şəkildə sosial dəstək və sosial cəhətdən
həs sas əhali qrupunun, o cümlədən, pande -
miyadan zərər çəkmiş sahələrdə işləyən sa -
kinlərin məşğulluğunun təmin olunması si -
yasəti həyata keçirilir. Məşğulluğun və sosial
ri fahın dəstəklənməsi məqsədilə ölkə baş çı -

sının tapşırığı ilə genişmiqyaslı sosial, iqtisadi
təd birlər görülür. Xalqımızın bu çətin sınaqdan
şə rəflə çıxması üçün ən vacib addımlar atılır.
Bü tün bunların nəticəsidir ki, son günlər in-
feksiyaya yoluxanların müalicəsində davamlı
ola raq müsbət dinamika müşahidə olunur.
Şüb həsiz ki, ölkə rəhbərinin səmərəli, məq -
sədyönlü fəaliyyəti vətəndaşlar tərəfindən
də böyük razılıqla qarşılanır.

Azərbaycan dünyanı vahiməyə salmış
pan demiyaya qarşı mübarizədə yeni bir nü -
mu nə yaratmışdır. Ümumdünya Səhiyyə
Təş kilatı COVİD-19-la mübarizədə Azər -
bay can dövlətinin siyasətini yüksək dəyər -
lən dirmiş, görülən tədbirləri ən effektiv mü -
ba rizələrdən biri kimi qiymətləndirmişdir.
Bu gün dünya ölkələri üçün Azərbaycan nü -
mu nəsi bir örnəyə çevrilmişdir. Dövlətimiz
tə rəfindən həyata keçirilən genişmiqyaslı
mü barizə tədbirləri xalqımızın bu sınaqdan
da ha az itki ilə çıxacağına qəti əminlik ya -
ra dır. Cənab Prezidentin infeksiya ilə mü -
ba rizədə “Biz birlikdə güclüyük!” çağırışına
hər kəs qoşulur. Pandemiyaya qarşı mü ba ri -
zə də Azərbaycanın əldə etdiyi uğurun başlıca
sə bəbi də məhz bu milli birlik, xalqımızın
öz Prezidentinə sarsılmaz inamıdır.

İnanırıq ki, görülən işlər və xalq-iqtidar
bir liyi hesabına müdrik Azərbaycan xalqı
bü tün dünyanı cənginə almış bu ağır və ziy -
yət dən, bu böyük sınaqdan şərəflə çıxacaq
və biz tezliklə digər sahələrlə birlikdə normal
təh sil prosesini də yenidən bərpa edəcəyik.
Bu nun üçün vətəndaş məsuliyyəti, birlik və
həm rəylik əsas şərtdir.

Biz birlikdə güclüyük və həmişə güclü
ola raq qalacağıq!

URL: www.bsu.edu.az
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Möhtərəm Prezidentimiz Cənab İl-
ham Əliyevin bütövlükdə 17 il,

o cümlədən, son 2 il həyata keçirdiyi uğur -
lu daxili siyasət nəticə etibarilə Azər bay -
canın beynəlxalq aləmdə mövqeyinin möh -
kəmlənməsi mənafeyinə xidmət gös -
tərmişdir. Təkcə daxili siyasətdə deyil, xa -
rici siyasətdə də varislik prinsipi qo runub
saxlanılmışdır. Başqa sözlə, Prezident
İlham Əliyev ümummilli lider Hey dər
Əliyevin müəllifi olduğu coxvektorlu, müs -
təqil və milli maraqlara əsas la nan xa rici
si yasət kursunu sürətlə də yi şən dün yanın
geo siyasi reallıqlarına adek vat olaraq cevik,
in novativ və hücum tak tikasına əsas la -

nmaqla da vam etdirir.
Milli döv lət çilik ma raq -
la rının mü dafiəsi həm
iki tərəfli, həm də çox tə -
rəfli for mat da hə ya ta ke -
çirilən bu siyasətin baş -
lıca məz mununu təş kil
edir. Hə min siyasətin
uğu ru nu təmin edən çox -
saylı pa rametrlər sı ra sın -
da bi rin ci mövqedə da -
yanan amil Prezident İl-
ham Əli yevin bey nəl xalq
si ya sətin aktoru sta tu -
suna yük səlməsi real lı ğı
ilə bağ lıdır. Bu statu suna
tam adekvat olaraq döv -
lət başçımız həm daxili,
həm də xarici siyasət kur -
sunun həyata ke çi ril mə -
si prosesində də rin zə -

ka, iti fəhm, analitik və innovativ dü şüncə
tərzi, sistemli analiz qabiliyyəti, prin si -
piallıq və qətiyyət nümayiş etdirir. 

Prezident İlham Əliyev harada çıxış
et məsindən və mövqe bildirməsindən ası lı
olmayaraq, problemə sistemli və ar dıcıl
yanaşma tərzi, səlis və məntiqli ifa də üs -
lubu, auditoriya ilə işləmək və onu ələ al -
maq qabiliyyəti, səs diapazonun dan düzgün
istifadə məharəti və nəhayət, ecaz kar
cəzbetmə potensialı, bənzərsiz xa rizması
ilə ən qatı siyasi opponentlərini də “tərk -
silah” etməyə və onları “siyasi hip noz”
və ziyyətinə salmağa müyəssər ola bilir.
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İSLAHATÇI PREZİDENT

Ölkəmizdə 2018-ci il aprelin 11-i tarixində keçirilən
prezident seçkilərində Azərbaycan xalqı bu dəfə də
doğru və müdrik seçim etmişdir: Cənab İlham Əliyev
seçicilərin 86,03 faizinin səsini qazanaraq növbəti dəfə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmişdir.
Xalq səsini ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi
siyasi kursa sadiq qalaraq, Azərbaycanı regionun
liderinə və beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaşa çevirən
dünya səviyyəli siyasətçi İlham Əliyevə vermişdir.
Növbəti dəfə xalqdan etimad mandatı alan Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında son iki ildə Azərbaycan
öz inkişafının keyfiyyətcə yeni mərhələsinə daxil
olmuşdur. Bu mərhələ bütün sahələri əhatə edən,
genişmiqyaslı və davamlı islahatlarla xarakterizə olunur.
Dövlətimizin başçısı tərəfindən “tərəqqi, təkamül və
yeni şəraitə uyğunlaşma” kimi qiymətləndirilən
dərinləşən islahatlar kursu sosial-iqtisadi, məhkəımə-
hüquq sahələrini, siyasi, struktur və kadr istiqamətlərini
əhatə etməklə çoxşaxəli və dinamikdir. 



Də fələrlə bu reallığın şahidi olmuşuq.
Həmin həqiqətlərdən bir neçəsi üzərində
dayanmaq istərdik. Məlum həqiqətdir ki,
2009-cu ildə ABŞ başda olmaqla, Qərb
dövlətlərinin təzyiqi nə ti cəsində Türkiyə
– Ermənistan sər həd lə rinin açılması prosesi
kritik mərhələyə da xil olmuşdu. Hətta, iş
o yerə gəlib çat mışdı ki, Qərb siyasi
dairələri həmin il aprelin 6-7-də İstanbul
şəhərində “Sivi lizasiyalar alyansı” adlanan
bir tədbir təş kil edib, orada ABŞ Prezidenti
Barak Obama və Dövlət katibi Hillari
Klintonun Pre zident İlham Əliyev ilə
görüşünü ke çirməyi hədəfləmişdilər.
Məqsəd bu görüş çər çivəsində Azər bay -
canın dövlət baş çı sının məlum məsələdə
tut duğu güzəştsiz möv qeyinə təsir edib,
onu istədikləri is ti qamətdə dəyişməkdən
ibarət idi. Prezident İlham Əliyev dünyanın
föv qəl döv lə tinin rəhbəri ilə görüşdən unikal
diplomatik manevr hesabına faktiki olaraq
im tina etdi. Bununla da hələ 23 yaşında
ikən SSRİ Xarici İşlər Nazirliyinin məşhur
Bey nəlxalq Münasibətlər İnstitutunda dip -
lomatiya ixtisasının incəliklərini tədris et -
məsinin təsadüfi olmadığını bir daha sü -
but etdi. Əslində, bütün dünyaya nü ma yiş
etdirdi ki, Azərbaycan öz miqyası eti barilə
böyük dövlət olmasa belə, sö zü nün mənası
və çəkisi, qətiyyəti və ira dəsi, Prezidenti
və xalqı arasındakı birliklə bö yükdür.
Türkiyə – Ermənistan sərhədləri bu günə
kimi bağlıdır. Onların açılması bag -
lanmasına səbəb olan amillər aradan qal -
dırıldıqdan sonra mümkündür. Bu, hər iki
qardaş dövlətin rəhbərləri – cənab İlham

Əliyevin və cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
zamanın sınağından şərəflə çıxmış ortaq
mövqeyidir.

Prezident İlham Əliyevin bütün diplo-
matik addımları millli maraqlardan çıxış
etməklə zərgər dəqiqliyi ilə hesab lan mış -
dır və bir çox hallarda siyasi op po nent -
lərin intellekti imkan vermir ki, on lara
vaxtında düzgün adekvat reaksiya ver -
sinlər. Belə unikal və məqsədyönlü ad -
dımlardan birini Prezident İlham Əliyev
2011-ci ilin iyun ayında atdı. Azərbaycan
Qo şulmamaq Hərəkatına üzv oldu. Bu xə -
bəri eşidən kimi, radikal siyasi ünsürlər
ha ray-həşir qaldırdılar ki, mövcud iqtidar
Azər baycanı Avroatlantik məkana inteq -
rasiya xəttindən uzaqlaşdırır. Bu, az qala
dövlətçiliyimizin itirilməsinə bərabərdir
və s. Sonralar həmin ünsürlər öz aralarında
etiraf etmək məcburiyyətində qalacaqlar
ki, ölkə başçısının həmin siyasi gedişinin
arxasında dayanan əsl mətləbi vaxtında
dərk edə bilməyiblər. Mətləb isə ondan
ibarət idi ki, mahir diplomat və dövlət
xadimi olan İlham Əliyev Azərbaycanın
dünyanın nəhəng universal beynəlxalq
təşkilatı olan BMT TŞ-ya üzv olmasını
əsas siyasi hədəf kimi müəyən etmişdi.
Bu hədəf xarici siyasət fəaliyyətinin çeviklik
əmsalının kəskin artımı hesabına reallaşa
bilərdi. 

Bu halda tərkibində 193 dövlətin olduğu
BMT-dən sonra sayca ikinci mövqedə
dayanan, 120 dövləti özündə birləşdirən
Qoşulmama Hərəkatına (QH) üzvlük həmin
məqsədin reallaşması üçün əlavə və geniş
imkanlar pəncərəsi aça bilərdi. Elə belə
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də oldu. 2011-ci il ok tyab rın 24-də BMT
TŞ-ya keçirilən seç ki lərdə QH üzvləri
Azərbaycanın lehinə səs verdilər. Azər -
baycan 155 səs ilə iki il müddətinə BMT
TŞ-nın qeyri-daimi üz vü seçildi. Res pub -
likamız müs tə qil li yinin 20-ci ildönümündə
tarixinin növbəti şanlı səhifəsini yazdı.
Onun müəllifi boyük intellekt, iradə və
qətiyyət sahibi olan Prezident İlham Əliyev
idi.

Prezident İlham Əliyevin müəyyən et -
diyi müstəqil xarici siyasət kursu dünyada
bir-birinə qarşı duran qütblər tərəfindən
də müsbət qiymətləndirilir. Azərbaycanın
müxtəlif güc mərkəzlərindən bərabər
məsafədə mövqe seçməsi, ikitərəfli mü -
nasibətlərdə bərabər hüquq, qarşılıqlı hör -
mət, bir-birinin daxili işlərinə qarış ma -
maq prinsiplərinə sadiq qalması, eyni za -
manda ikitərəfli əməkdaşlığın heç bir hal -
da üçüncü tərəfi hədəfə almaması real lığı
beynəlxalq aləmdə dövlətimizə və onun
rəhbərinə olan loyal münasibətin for -
malaşmasını şərtləndirən əsas amil lər dir.
Bu baxımdan, 2017-ci ilin fevral ayın da
Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qə rargah
rəisi, general Valeri Gerasimov ilə ABŞ
Silahlı Qüvvələrinin Birləşmiş Qə rargah
Rəisləri Komitəsinin rəhbəri, ge neral Cozef
Danfordun, həmin ilin sent yabr ayında
general Valeri Gerasimov ilə NATO Hərbi
Komitəsinin rəhbəri, ge neral Peti Pavelin,
2018-ci ilin aprel və dekabr aylarıda general
Gerasimov ilə NATO-nun Avropadakı
Birləşmiş Hər bi Qüvvələrinin Baş
komandanı Kurtis Ska parotinin, 2019-cu
ilin iyul ayında Ru siyanın eyni ali hərbi

rəhbərliyi ilə NATO-nun Avropadakı
Müttəfiq Qüv və lərinin Ali Baş Komandanı
Tod Uolters ara sında və nəhayət, 2019-cu
ilin noyabr ayın da Rusiya Müdafiə nazirinin
birinci müa vini, ordu generalı Valeri Gerasi-
mov və NATO-nun Hərbi Komitəsinin
sədri, Avia siya Baş Marşalı ser Stüart Piç
ara sında görüşlərin Bakıda keçirilməsi tə -
sa düfi sayılmamalıdır. Beləliklə, Bakı 6-
cı dəfə idi ki, Rusiya ilə Qərb arasındakı
ali hərbi danışıqlara evsahibliyi etmiş ol -
du. Heç şübhəsiz, bu seçim səbəbsiz de -
yildir. Əsas səbəb odur ki, Prezident İlham
Əliyevin həyata keçirdiyi müstəqil və
qətiyyətli siyasət dünyanın əsas güc mər -
kəzləri tərəfindən ehtiramla qarşılanır.

Məhz iti fəhmi və diplomatik məharəti
he sabına Prezident İlham Əliyevin öl kə -
mizin və eləcə də Avropanın enerji təh -
lükəsizliyinin təminatı istiqamətində at -
dığı çoxkombinasiyalı siyasi gedişləri hey -
ranlıq doğurur. Nəzərə alsaq ki, enerji təh -
lükəsizliyi dünyanın aparıcı döv lət lə rinin
milli təhlükəsizlik strategiyasının həll edici
elementi statusunda çıxış edir, bu baxımdan,
bir sıra nüfuzlu ekspertlərin “müa sir
dünyanın siyasi mənzərəsi daha hər bi blok-
lara mənsubiyyətlə yox, enerji eh tiyatlarına
malik olub-olmamaq bölgüsü ilə müəyyən
ediləcək”, – fikri təsadüfi sa yılmamalıdır. 

2017-ci il sentyabrın 14-də beynəlxalq
ictimaiyyət Azərbaycanın enerji təh lü kə -
sizliyi sahəsində yeni və tarixi bir sə hifə
yazdığına şahidlik etdi. Həmin gün
Azərbaycanın unikal enerji strategiyasının
memarı olan Heydər Əliyevin adını da -
şıyan mərkəzdə “Azəri”, “Çıraq” və “Gü -
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nəşli” yataqları üzrə yeni sazişin im za lan -
ması ilə bu yataqların işlənilməsi 2050-ci
ilə qədər uzadıldı. 

Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə
regionda çox böyük nəqliyyat layihələri
icra olunmaqdadır. Şərq – Qərb nəqliyyat
marşrutu artıq reallaşıbdır. 2017-ci ilin
oktyabrında Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yol-
unun açılmasından sonra artıq bu marşrut
fəaliyyətdədir. Çindən gələn ilk qatar Bakı–
Tbilisi–Qars dəmir yolundan keçərək Avro-
paya çatmişdir. Milli iqtisadiyyata təkan
verəcək, daşıma xərclərini azaldacaq dəmir
yolu sistemi müa sir ləş di rilib və bu proses
davam etməkdədir.

Təsadüfi deyildir ki, Davos Dünya İq -
tisadi Forumunun 2019-cu il üçün qiy -
mət ləndirməsinə əsasən, Azərbaycan də -
mir yollarının səmərələliyinə görə dünyada
12-ci, hava yollarının səmərəliliyinə gö rə
isə 11-ci yerdədir. Heydər Əliyev Bey -
nəlxalq Aeroportu dünyadakı beş ul duzlu
10 hava limanından biridir. Azər bay can
yolların keyfiyyətinə görə dünyada 27-ci,
infrastrukturun keyfiyyətinə görə isə 34-
cü yerdədir.

Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən,
müd rik siyasəti sayəsində Azərbayacan
son 16 il ərzində təkcə dünyanın enerji və
nəqliyyat xəritəsini yenidən tərtib et mir,
eyni zamanda, dünyada ümumbəşəri də -
yərlərin qorunması və təbliğı isti qa mə -
tində fantastik nailiyyətlərə imza atır. Dün -
yada sivilizasiyalararası dialoq sa hə sində
ciddi problemlərin yaşanması, bu fonda
konfliktlərin artması ten den si ya sının

müşayiət olunması, xüsusilə də is la mo fo -
boya kimi təhlükəli meyillərin bir sira
döv lətlərin və digər subyektlərin si yasətində
özünə geniş yer alması real lı ğında Azər -
baycanın mədəniyyətlərarası dia loq
məkanına çevrilməsi faktı da qlo bal əhə -
miyyət kəsb edən məsələdir. Bu mə sələlərin
həlli istiqamətində Azər bay ca nın təcrübəsi
digər ölkələr üçün örnək ola bilər. 

“Multikulturalizm bizim adət-ənə nə -
miz dir. Multikulturalizm dövlət siyasəti
və ictimai sifarişdir. Multikulturalizm bi -
zim həyat tərzimizdir”, deyən Prezident
İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2018-ci il də
10 illiyini qeyd etdiyimiz “Bakı prose -
si”nin əsası qoyulmuşdur. Bu təşəbbüs
BMT çərçivəsində yüksək dəyər lən di ril -
mişdir.

Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə
Azərbaycan paytaxtı ikiillik fasilə ilə iki
müxtəlif mədəniyyətin daşıyıcılıarının bö -
yük idman bayramlarına evsahibliyi et -
mişdir. 2015-ci ildə tarixdə ilk dəfə ola raq
I Avropa Oyunlarını keçirən Azər bay can
Respublikası, 2017-cildə IV İslam Həm -
rəylik Oyunlarına da evsahibliyi et məklə
mədəniyyətlər arasında unukal kör pü rolunu
oynamış və idman vasitəsilə si vili za si ya -
lararası barışıq və dialoqa böyük tohfə
ver mişdir. Eyni məntiqdən qaynaqlanaraq,
Pre zident İlham Əliyev 2017-ci ili “İslam
Həmrəylik ili” elan etmişdir. Cənab İlham
Əliyevin İslam həmrəyliyinə xidmət edən
bu və digər təşəbbüsləri müsəlman dün -
ya sında geniş rəğbət hissi ilə qarşılanmış
və böyük siyasi rezonans doğurmuşdur.
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2019-cu il oktyabrın 15-də Bakıda Türk -
dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şu ra sı nın VII
Zirvə görüşünün keçirilməsi və quruma
sədrliyin Azərbaycana həvalə edil məsi,
25-26 oktyabr tarixlərində Ba kı da
Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin döv -
lət və hökumət başçılarının XVIII Zir və
görüşünün keçirilməsi və Azər bay cana
tərkibində BMT-yə üzv döv lət lə rin üçdə
ikisinin təmsil olunduğu bu nə həng
beynəlxalq quruma 3 il müddətinə sədr lik
etmək hüququnun verilməsi, 14 no yabr
tarixində Bakı şəhərinin Dünya Di ni
Liderlərinin II Bakı Sammitinə ev sa hibliyi
etməsi, 2019-cu ili  oktyabrın 25-də ABŞ-
ın paytaxtı Vaşinqton şə hə rin də Beynəlxalq
Astronavtika Fede ra si yasının Baş Assam -
ble yasında keçirilmiş seç kilərdə Bakı şə -
hərinin 2022-ci ildə baş tutatcaq Beynəlxalq
Astronavtika Kon qresinə evsahibliyi etmək
hüququnu qa zanması, həmin ildə Çin Xalq
Res pub likası ilə iqtisadi və siyasi müna si -
bət lərini daha da inkişaf etdirərək Azər -
bay canın “Bir kəmər- bir yol” tə şəb bü -
sündə “orta marşrut”un fəal və mühüm iş -
tirakçısı kimi yerini möh kəmləndirməsi
və digər mühüm tədbirlər, heç şübhəsiz,
müəllifi Prezident İlham Əliyevin olduğu
Azərbaycanın müstəqil və milli maraqlara
söykənən fəal xarici siyasət kursunun
böyük uğurları kimi qiymətləndirilməlidir.

Bu, bir həqiqətdir ki, əgər Ermənistanın
Azərbaycana təcavüzü və etnik təmizləmə
si yasəti olmasaydı, Prezident İlham Əli -
yevin rəhbərliyi altında həm daxili, həm
də xarici siyasətdə qazandığımız uğurların
miq yası daha böyük olardı. Münaqişənin

hələ də həllini tapa bilməməsi reallığına
baxmayaraq, Azərbaycanın son 16 il ər -
zin də konfliktin həlli prosesində siyasi,
dip lomatik və hərbi üstünlüyü təmin edil -
mişdir. Əvvəla, Ermənistanın bütün çox -
saylı cəhdlərinə baxmayaraq, heç bir bey -
nəlxalq subyekt, o cümlədən, rəsmi İrə -
vanın özü də separatçı rejimin müs tə qil -
liyini tanımamışdır. Bu, Azərbaycanın mü -
hüm siyasi üstünlüyüdür. İkincisi, Er mə -
nis tanın separtçı rejimdə keçirdiyi referen -
dum və saxta seçkilərin nəticələrini heç
bir dünya dövləti və ya beynəlxalq təşkilat
qəbul etməmişdir. Bu, əslində, beynəlxalq
birliyin Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın
tərkib hissəsi kimi qəbul etməsinin bariz
nü munəsidir. Nəhayət, 2016-cı ildə Er mə -
nistan silahlı qüv və lə ri nin aprel avantürası
onların məğ lub edi l məzliyi haqqında mifin
bir neçə gün ər zində Azərbaycanın şanlı
or dusunun əks həmləsi ilə darmadağın
edil məsinə gə tirib çıxartdı. Bu qələbə Azər -
baycan Or dusunun hərbi texniki təchizatı
və dö yüş ruhunun ən yüksək səviyyədə
ol du ğu nu bütün dünyaya nümayiş etdirdi. 

Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
təcavüzkar Ermənistan dövlətinə qarşı
tətbiq etdiyi dərinləşməkdə olan iqtisadi
və nəqliyyat blokadası siyasəti, başqa
sözlə, təcavüzkar ölkəyə münasibətdə
istifadə olunan “taqətdənsalma taktikası”
öz real nəticələrini verməkdədir. Ən mü -
hüm nəticələrdən biri və bəlkə də, birincisi
Ermənistanda inqilabın baş verməsi və 20
ildir ki, bu ölkədə bərqərar olmuş xunta
rejiminə son qoyulmasıdır. İnqilabi
proseslərin dalğasında haki miy yətə gəlmiş
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Nikol Paşinyan hökumətinin, təəs süf ki,
münaqişənin həlli ilə bağlı dav ranışı onun
yaxın tarixi keçmişdən mü vafiq nəticələr
çıxarmadığını təsdiq lə yir. O, öz sələfləri
kimi daxili audito riyaya ün van lanmış pop-
ulist, mə su liy yət siz, zid diy yətli və bir çox
hallarda avan türist bə yanatlar verməkdə
davam edir. Xü su si lə, Nikol Paşintyanın
2019-cu il avqustun 5-də işğal altındakı
Azər bay can əra zisində –Xankəndidə dar
əha tə də səs lən dirdiyi “Dağlıq Qarbağ Ermə -
nis tandır. Nöq tə” sərsəm fikri işğalçı öl -
kə nin özündə belə qeyri-ciddi və populist
mövqe kimi qar şılanmışdır. Azərbaycan
xalqı isə görür ki, Prezident İlham Əliyev
yeganə problemimiz olan Ermənistan-
Azərbaycan, Dağ lıq Qarabağ müna qi şə si -
nin həlli pro se sində son dərəcə prin si pial -
lıq və qətiyyət gös tərir. Dövlət baş çı mız
sonuncu dəfə bu davranışı Soçidə “Val -
day” Beynəlxalq Diskusiya Klubunun ple -
nar sessiyasında nümayiş etdirdi. Mü na -
qişənin tarixi, Er mənistanın işğalçılıq
siyasətinin humanitar fə lakət törətməsi,
beynəlxalq hüququn iş ləməməsi, təcavüzkar
dövlətin yeni rəh bərliynin populist və
məsuliyyətsiz bə yanatlar səsləndirməsi
kmi həqiqətləri la zımi məqamda və yerdə
dünya ic ti maiy yətinə çatdırdı. Çıxışının
sonunda isə Paşinyanın dar çərçivədə söy -
lə diyi və daxili auditoriyaya ünvanlanmış
“Dağ lıq Qarabağ Ermənistandır. Nöqtə”
sa  yıqlamasına qarşı “Dağlıq Qarabağ Azər -
bay candır. Nida işarəsi!” hökmünü irə li
sür dü. 

Prezident İlham Əliyev hücum tak ti -
ka sından istifadə edərək işğalçı Er mə nis -

tanın rəhbərliyinə siyasi kürsülərdən bir-
birinin ardınca zərbələr vurmaq siya sə -
tinə sadiq qalaraq,  

2019-cu il okyabrın 11-də Aşqabadda
MDB Dövlət Başçıları Şurasının ic la sın -
dakı olduqca arqumentli çıxışı ilə iş ğal çı
ölkənin baş naziri Nikol Paşinyanı “si yasi
nokaut” vəziyyətinə salmışdır. Azər baycan
Prezidenti öz çıxışında öl kə mizin faşizm
üzərində qələbə qa zan ma sında müstəsna
xidmətləri barədə da nı şaraq vurğuladı ki,
Bakı nefti olmasaydı, so vet ordusu düşmənə
qalib gələ bilməzdi. Fak t larla və ar qu -
ment lərə istinad edərək da nışan Prezident
İlham Əliyev bunun qar şılığında MDB
mə kanında, xüsusən Er mənistanda faşizmin
tə b liğatının apa rıl dığını, faşizmə xidmət
edən şəxslərin xa tirəsinə abidə ucal dıl ma -
sı nın qə bul edi l məz olduğunu təəssüf hissi
ilə iclas iş tirakçılarının diqqətinə çatdırdı.
Azər  bay can lideri bununla da siyasi hoq -
qa baz lıq edən Nikol Paşinyanı susdurdu,
onun iddialarını darmadağın etdi. Dövlət
baş çısının bu çıxışından sonra erməni mət -
buatı Nikol Paşinyanı səriştəsiz, sa vad sız
və populist siyasətçi adlandırdı. Pre zident
İlham Əliyevin isə lazımi yerdə və lazımi
mə qam da Azərbaycan hə qi qət lərini ən
yüksək tri bunalardan səs lən dirməyi bacaran
xa riz malı lider kimi xa rakterizə etdi.

Nəhayət, cari ilin 15 fevral tarixində
Azər baycan Prezidenti İlham Əliyev Mün -
hen Təhlükəsizlik Konfransı çər çi və sində
baş tutan Ermənistan–Azər bay can, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi üzrə pa nel müzakirə
zamanı, sözün həqiqi mə nasında, Er mə -
nis tanın baş naziri Nikol Pa şinyana həm
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tarixi, həm də hüquq dər si keçdi, onun
“mikro-inqilablar” nə zə riyyəsini öz tutarlı
faktları və ar qu ment ləri ilə darmadağın
etdi. Dövlət baş çı mız tarix həqiqətlərə və
hüquqi bazaya söy kənərək, Dağlıq Qa ra -
ba ğın əzəli və qə dim Azərbaycan ərazisi
ol duğunu tək zibedilməz faktlarla sübuta
ye tirdi. Bu de batdan sonra Ermənistan
mət buatı hələ uzun müddət ərzində Azər -
bay can Prezidentinin münaqişənin həlli
ilə bağlı prinsi pial, qətiyyətli və beynəlxalq
hüquqa söy kənən mövqeyi qarşısında Nikol
Pa şin yanın olduqca cılız, sönük və inamsız
dav ranışının etnik erməniləri hid dət lən -
dir diyini vurğulamış, bunun qarşılığında
isə Prezident İlham Əliyevin olduqca ha -
zırlıqlı, təcrübəli, peşəkar və dünya sə viy -
yəli siyasətçi olduğunu etiraf etmək məc -
buriyyətində qaldı. 

Ölkəmizin bugünkü inkişafı, əmin-
amanlıq, dünya birliyində mövqeyinin get -
dikcə möhkəmləndirilməsi möhtərəm Pre -
zidentimiz İlham Əliyevin səs lən dir di yi
“Azərbaycan tarixində heç bir zaman in -
diki qədər güclü və qüdrətli olmayıb”, –
fikrini təsdiqləyir. Elə bu baxımdan, təsadüfi
deyildir ki, ABŞ-ın nüfuzlu “U.S.News &
World Report” jurnalının açıqladığı 2019-
cu ildə dünyanın ən güclü ölkələrinin
reytinq siyahısında Azərbaycan 80 ölkə
arasında 45-ci yerdə qərarlaşmışdır. Bu
möhtəşəm nəticəsi ilə Azərbaycan hətta
bir neçə Avropa ölkəsini –Xorvatiya, Çe -
xi ya, Latviya, Rumıniya, Slovakiya, Slo -
ve niya, Estoniya və Por tu qaliyanı geridə
qoy muşdur. Məlumat üçün qeyd edək ki,
rey tinq siyahısı ABŞ-ın nüfuzlu Pensilva -

niya Universitetinin “BAV Group & Whar-
ton School” qrupunun analitikləri tərəfindən
tərtib edilmişdir. 

Böyük fəxr hissi ilə onu da vurğulayaq
ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
son illərdə ölkəmizdə iqtisadiyyatın şa xə -
lən dirilməsi, qeyri-neft sektorunda daha
yük sək artımın təmin edilməsi, ixrac im -
kan larının, rəqabətqabiliyyətli istehsalın
stimullaşdırılması, inves ti si ya ların təşviqi,
sahibkarlara dövlət dəs tə yinin güclən di -
ril məsi və biznes mühitinin daha da yax -
şı laşdırılması isti qa mə tində aparılan ge -
niş miqyaslı islahatlar kur su beynəlxalq
aləmdə də olduqca yük sək qiymətləndirilir.
Məsələyə bu xü susda yanaşdıqda ABŞ-ın
kifayət qədər nü fuzlu “İrs” Fondunun
2020-ci ilin mart ayında təqdim etdiyi
dünyanın 180 ölkəsi üzrə “İqtisadi azadlıq
indeksi”ndə Azər baycan mövqeyini 16
pillə yaxşılaşdıraraq 44-cü yerə sahib
olmuşdur. Azərbaycan dünyada “iqtisadi
azadlıq” indeksini ən çox təkmilləşdirən
11 ölkə sırasındadır. Ölkəmiz bu uğuru,
ilk növbədə, biznes azadlığı, investisiya
azadlığı və fiskal sağ lamlıq göstəricilərinə
görə qazanmışdır. Onu da xüsusi olaraq
qeyd edək ki, Azərbaycan “iqtisadi azadlıq”
indeksinə görə, hətta, Avropanın Polşa,
Portuqaliya, İspaniya, Fransa və Belçika
kimi ölkərini belə arxada qoyaraq, köhnə
qitə”nin 45 ölkəsi arasında 24-cü yerdə
qərarlaşmışdır.

Sonda təəssüf hissi ilə qeyd edək ki,
2019-ci ilin dekabr ayında Çin Xalq Res -
pub likasının Uhan şəhərindən başlayaraq
dün yanın bütün ölkələrini əsarətə alan ko -
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ronavirus pandemiyası dünya iq ti sa diy -
yatında yeni və daha ağır böhran təh lü -
kəsi yaratdığı kimi, Azərbaycana da tə -
sirsiz qalmamışdır. Xüsusilə, bu in fek si -
yanın məlum təsirləri fonunda dünya neft
bazarında qiymətlərin 2 dəfədən ar tıq
enməsi, heç şübhəsiz, ölkəmizin də so -
sial-iqtisadi həyatına, diplomatik və bey -
nəlxalq iqtisadi əlaqələrinə mənfi təsir
göstərməkdədir. Prezident İlham Əliyevin
və ölkəmizin Birinci vitse-pre zi denti
Mehriban xanım Əliyevanın Azərbaycan
dövlətinin koronavirus in fek siyasına qarşı
mübarizədə həmrəylik, bir lik və mə su liy -
yə timizi daha da möh kəm ləndirməklə bağlı
ça ğırışları yalnız bir məqsədə xidmət edir.
Bu məqsəd xal qımızı və dövlətimizi bu
qor xulu infek siyanın fəlakətli nəticələrindən
hifz et mək və qorumaqdan ibarətdir. Elə
bu niyyətlə də dövlətimizin rəhbəri koro -
navirus pandemiyasına qarşı mübarizədə
pre ventiv, profilaktik, ardıcıl və sistemli
addımların atılmasını təmin etməklə qorxulu
xəs təliyin təsirlərinin minimuma endi ril -
mə sinə nail olmaq üçün gecə-gündüz çalışır.
Şəx si ləyaqət hissini paklıq zirvəsinə qal -
dı ran mərhəmətli Meh riban xanım Əliyeva
də fələrlə ölkə və təndaşlarına həm Birinci
vit se-prezident, həm də bir ana olaraq mü -
raciət edərək, onların sağlamlığının hər
şey dən dəyərli ol duğunu bildirmiş, eyni
za manda, insan lara mənəvi dəstək olaraq
bö yük inam his si ilə vurğulamışdır: “Əmi -
nəm ki, müd rük xalqımızın ən gözəl xü -
su  siy yət lə ri, ruh yüksəkliyi və mərdlik,
mər həmət və şəfqət, inam və məhəbbət
sa yəsində biz birlikdə bu ciddi çağırışın

öh dəsindən gə ləcəyik. Sizə can sağlığı və
uzun ömür ar zulayıram!”

Beləliklə, yuxarıda apardığımız təh lil -
lər o qənaətə gəlməyə əsas verir ki, dövlət
iki halda beynəlxalq güclərin təz yiq ob -
yektinə çevrilir. Birinci hal dövlət zəif
olan da baş verir. Həmin dövlətin, ilk növ -
bədə, ərazi bütövlüyü və suve ren liyi böyük
təhlükə altına düşür. Kecən əs rin 90-cı
illərinin əvvəllərində Azər bay can analoji
vəziyyəti yaşamışdır. İkin ci hal isə, nə qə -
dər paradoksal səslənsə də, dövlət güclü
olanda labüdləşir. Azər baycan bütün pa -
rametrlərə görə regional gü cə – liderə çev -
ril mişdir. Deməli, bu real lığı qəbul edə
bil məyən beynəlxalq qüv vələrin və onların
miskin əlaltısına çev rilmiş daxili qara gü -
ruh çu seqmentin na qis planlarını alt-üst
et mək üçün indi da ha güclü milli həmrəyliyə
sahib ol ma lıyıq. Son 16 il ərzində ölkəmizdə
si ya si sabitlik və innovativ inkişafın, da -
vamlı iqtisadi yüksəlişin, nizami və güclü
or du quruculuğu prosesinin, demokratik
is lahatların, müasirləşmənin, ugurlu xarici
si yasətin və pozulmuş ərazi bütöv lü yü -
mü zün bərpası naminə fədakar mü ba ri zə -
nin təşəbbüskarı və təminatçısı olan Pre -
zident İlham Əliyev ətrafında daha sıx və
monolit birlik nümayiş etdirməliyik. Bu,
zamanın çağırışıdır!

Elman NƏSİROV,
Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyasının
professoru, siyasi elmlər doktoru.

www.dia.az
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Səfər MEHDİYEV, 
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri,
gömrük xidməti general-polkovniki.

Bu gün Azərbaycan Respublikası Döv -
lət Gömrük Komitəsinin ya ra dıl ma -

sından 28 il ötür. Dövlət Gömrük Ko mitəsi
1992-ci il yanvarın 30-da, Azərbaycan öz
su verenliyini bərpa etdikdən üç ay sonra
ya  radılıb. Ötən dövr ərzində gömrüyün keç -
di yi yol asan olmayıb. Müstəqilliyimizin ilk
il lərində ölkə iqtisadiyyatının digər sahələri
ki mi, gömrük xidməti də böhran dövrünü
ya şayıb. Həmin illərdə mürəkkəb ictimai-
si yasi vəziyyət gömrük orqanlarının for ma -
laş masına imkan verməyib. Yalnız ümummilli
li der Heydər Əliyevin 1993-cü ildə ha ki -
miy yətə qayıdışı ilə digər sahələrdə olduğu
ki mi, gömrük xidmətində də kompleks təd -
bir lər həyata keçirilib.

Müstəqil və müasir gömrük xidməti for -
ma laşdırılarkən dahi rəhbər Heydər Əliyevin
töv siyələri əsas tutulub: gömrük orqanları

xa rici-iqtisadi əlaqələrdə
öz yerini müəyyən et mə li,
iqtisadiyyatın inki şa fına
xidmət göstərməli, bü tün
hallarda müstəqil Azər -
baycanın nüfuzunun yük -
səldilməsinə öz töh fə sini
verməli idi.

Ulu öndər Heydər
Əliyev gömrük xid mə ti nin
ölkə iqtisadiyyatının in -
kişafında rolunu yük sək
qiymətləndirir, bu or qanın
fəaliyyətini daim diq qətdə
saxlayırdı. Döv lət Gömrük
Komitəsinin ya radılmasının
5 il li yin də, 1997-ci ildə

Heydər Əliyev vurğulamışdır ki, “gömrük
xidməti hər bir dövlətin müs tə qil liyinin əsas
atributlarından biridir”.

Həmin təntənəli yığıncaqdakı nitqində
göm rük orqanlarının fəaliyyətini son dərəcə
də qiqliklə və böyük uzaqgörənliklə təhlil
edən Heydər Əliyev bu sistemdə yaranmış
prob lemlərin həlli yolunun tələbkarlıq və
ni zam-intizam, peşəkarlıq mühitinin for ma -
laş dırılması, kadrlarla işin yenidən qurulması,
hər bir gömrük işçisinin öz dövlətinə sadiqlik
prin sipinin əsas meyara çevrilməsi sayəsində
müm künlüyünü göstərmişdi.

Öz imkanlarına görə unikal orqan olan
göm rük xidmətinin vəzifəsi – həm dövlət
büd cəsinə daxilolmaları təmin etmək, gömrük
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GÖMRÜK XİDMƏTİNİN FƏALİYYƏTİNDƏ İQTİSADİ
TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ AZAD BIİZNES MÜHİTİNİN TƏMİN

EDİLMƏSİ MÜHÜM YER TUTUR

Azərbaycanda əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tə rə -
findən qoyulan və Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
da vam etdirilən mütərəqqi siyasət nəticəsində bütün sahələrdə
ol duğu kimi, gömrük işinin müasir idarəçilik prinsipləri
əsa sında təşkili istiqamətində də mühüm nailiyyətlər əldə
edi lib. Hazırda dövlət başçısının rəhbərliyi ilə aparılan is la -
hat ların əhatə dairəsi daha da genişlənib. Biznes mühitinin
yax şılaşdırılması, gömrük xidmətinin ən yüksək səviyyəyə
çat dırılması, azad rəqabət mühitinin yaradılması Azərbaycan
döv lətinin əsas prioritetlərindəndir. Gömrük xidmətində hə -
ya ta keçirilən islahatlar nəticəsində xarici ticarət iştirakçılarının
ak tivliyi artıb, biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması,
rə qabətliliyinin qorunub saxlanması və şəffaflıq təmin edilib.
Ey ni zamanda, dövlət büdcəsinə gömrük ödənişləri üzrə da -
xil olmaların artımına nail olunub. 



hüquqpozmalarına qarşı mübarizə aparmaq,
xarici ticarəti sürətləndirmək və asan laş dır -
maq, həm də ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini
qo ru maqdır.

Məhz ulu öndər Heydər Əliyevin yüksək
ida rəçilik qabiliyyəti sayəsində formalaşan
Azər baycan Gömrük Xidməti qısa zaman
kə siyində ölkəmizin önəmli dövlət tə si sat -
la rından birinə çevrildi.

Bu gün Azərbaycan Gömrük Xidməti
Pre zident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi
da vamlı inkişaf strategiyasına uyğun olaraq
da ha da inkişaf edib ölkəmizin mühüm döv -
lət təsisatlarından birinə çevrilməklə yanaşı,
dün ya gömrük ailəsində yüksək etibar və
eti mad qazanıb. Gömrük sistemində aparılan
struk tur və kadr islahatları idarəetmənin tək -
mil ləşdirilməsinə, kadrların peşə hazırlığının
ar tırılmasına, bir sözlə, gömrük işinin müasir
dün yanın çağırışlarına uyğun şəkildə yenidən
qu rulmasına əlverişli şərait yaradıb.

Prezident İlham Əliyevin tarixi İpək Yolu
üzə rində strateji mövqe tutan ölkəmizin tran -
zit potensialının gücləndirilməsi, ixrac po -
ten sialının artırılması istiqamətində atdığı
ad dımlar gömrük orqanlarının da qarşısında
ye ni hədəflər müəyyənləşdirib. Artıq ən
müa sir idarəetmə strukturuna malik Azər -
bay can gömrüyü fəaliyyətini nəzarətdən xid -
mə tə doğru dəyişdirərək beynəlxalq ticarətin
təh lükəsiz, asan və sürətli şəkildə real laş dı -
rıl ması, ən müasir gömrük nəzarət üsul və
va sitələrinin tətbiqi istiqamətində mühüm
ad dımlar atır.

Büdcə daxilolmaları və xarici ticarət
Azərbaycan Gömrük Xidməti fəaliyyəti

dövründə daha məzmunlu və daha maraqlı
bir ili arxada qoydu. Gömrük orqanlarında
2019-cu ilin yekunları və qarşıda duran və -
zi fələrdən bəhs edərkən ilk növbədə qeyd

et məliyəm ki, ötən il Dövlət Gömrük Ko -
mi təsi üzrə makrogöstəricilər baxımından
uğur lu bir il olub, büdcə daxilolmalarındakı
ar tım tendensiyası maksimum səviyyədə qo -
runub.

2019-cu il üzrə Dövlət Gömrük Komitəsi
üçün nəzərdə tutulan 3 milyard 702 milyon
manat büdcə öhdəliyinə qarşı 4 milyard 408
mil yon 620 min manat gömrük ödənişləri
top lanaraq dövlət büdcəsinə köçürülüb. Be -
ləliklə, proqnoz göstəriciləri ilə müqayisədə
706 milyon 620 min manat artıq gömrük
ver gi və rüsumları toplanıb və ya proqnoza
119,1 faiz əməl olunub.

Bununla da Dövlət Gömrük Komitəsi
ya randığı dövrdən rekord fiskal göstəriciləri
nü mayiş etdirərək son 2 il ərzində büdcə
proq nozunda nəzərdə tutulduğundan 2 mil-
yard manata yaxın artıq vəsaitin dövlət büd -
cəsinə köçürülməsini təmin edib.

Eyni zamanda, 2019-cu il ərzində xarici
ti carət mühitində müsbət artım tendensiyası
mü şahidə olunub. Dünya bazarında neft qiy -
mətlərinin nisbətən stabil olması və investisiya
qo yuluşlarının həcminin artması ölkənin
həm ixracında, həm də idxalında sabit artım
üçün şərait yaradıb.

2019-cu ildə xarici ticarət dövriyyəsi
33,3 milyard ABŞ dolları təşkil edib ki, bu
da 2018-ci illə müqayisədə 2,4 milyard ABŞ
dol ları və ya 7,6 faiz artım deməkdir.

Sevindirici haldır ki, ixrac həcminin 1
fai zə yaxın artmasına baxmayaraq qeyri-
neft sektorunda ixracın artımı 14 faiz təşkil
edib. İdxalın həcmi isə əhəmiyyətli dərəcədə,
19 faiz artaraq 13,7 milyard ABŞ dolları
olub. Bununla da 2019-cu ilin sonuna qeydə
alı nan müsbət saldo 5,96 milyard ABŞ dolları
təş kil edib.

Ötən il Azərbaycan Respublikası ilə ticarət
aparan xarici ölkələrin sırasında 2018-ci ildə

ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 4 2020202026

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»



ol duğu kimi idxalda ilk üçlüyə Rusiya Fe -
de rasiyası, Türkiyə Respublikası və Çin
Xalq Respublikası daxil olub. Bu da ölkənin
ümu mi idxalının 39 faizini təşkil edib. İxracda
isə əsas üç ölkə İtaliya Respublikası, Türkiyə
Res publikası və Çin Xalq Respublikası olub.

Onu da nəzərə çatdırım ki, 2019-cu il ər -
zin də idxal əməliyyatlarının həcmi 13 milyard
668 milyon dollar məbləğində olmaqla 2018-
ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2 mil-
yard 202 milyon dollar və ya 19,2 faiz artıb.
İx rac əməliyyatlarının həcmi isə 19 milyard
635 milyon dollar təşkil edib və 2018-ci illə
mü qayisədə 146 milyon 620 min ABŞ dolları
və ya 0,8 faiz artıb.

Gömrük nəzarətinin təşkili 
və ticarətin asanlaşdırılması
Dövlət Gömrük Komitəsi iqtisadi təh lü -

kə sizliyin təmin edilməsinin əsas işti rak çı -
la rından biri kimi ölkə Prezidentinin müəyyən
et diyi prioritet hədəflər çərçivəsində gömrük
işi nin daha müasir və çevik metodlarla tən -
zim lənməsi, sağlam iqtisadi rəqabətlilik mü -
hi tinin yaradılması, Azərbaycan Res pub li -
ka sının ərazisindən keçən tranzit dəhlizlərinin
rə qabət qabiliyyətinin və səmərəliliyinin ar -
tırılması istiqamətində davamlı tədbirlər gö -
rür.

Azərbaycan Prezidentinin “Xarici ticarət
iş tirakçılarının “Yaşıl dəhliz” buraxılış sis -
te mindən daimi istifadə hüququnu əldə et -
məsi, həmin hüququn dayandırılması, ləğvi
və bərpası Qaydası”nın təsdiq edilməsi haq -
qında 21 dekabr 2018-ci il tarixli, 427 nöm -
rəli Fərmanı da öncül beynəlxalq praktikaya
əsas lanaraq gömrük xidmətinin tək mil ləş -
di ril məsi və ticarətin asanlaşdırılması is ti -
qa mətində atılmış ən mühüm addımlardan
bi ridir. Bu sistem xarici iqtisadi fəaliyyət
sa həsində etibarlı tərəfdaş prinsipinə uyğun

ola raq Azərbaycan gömrüyündə tətbiq olunan
ən müasir üsullardan biridir.

Həmin fərmanın icrasından irəli gələn
mə sələlərlə bağlı bir sıra mühüm işlər görülüb.
Xa rici ticarət iştirakçılarına “Yaşıl dəhliz”
bu raxılış sisteminə qoşulmaq üçün öz şəxsi
ka binetlərindən Dövlət Gömrük Komitəsinə
mü raciət imkanı yaradılıb və daxil olan mü -
ra ciətlərə komitənin struktur bölmələri tə rə -
fin dən baxılma mexanizmi işlənib hazırlanıb.

Eyni zamanda, Dövlət Gömrük Ko mi tə -
si nin müvafiq sərəncamına əsasən, “Yaşıl
dəh liz” buraxılış sistemindən daimi istifadə
hü ququ əldə etmiş xarici ticarət iştirakçıları
tə rəfindən həyata keçirilən idxal-ixrac əmə -
liy yatları zamanı yarana biləcək çətinliklərin
ope rativ qaydada aradan qaldırılması üçün
“Dəs tək qrupu” yaradılıb. Bu qrup tərəfindən
7/24 formatında xarici ticarət iştirakçılarına
prak tiki köməklik göstərilib, problemlərin
ope rativ qaydada həlli üçün komitənin aidiy -
yə ti struktur bölmələri ilə birgə işlər aparılıb.

Həmçinin “Yaşıl dəhliz” buraxılış sis te -
min dən daimi istifadə hüququ əldə etmiş
xa rici ticarət iştirakçıları tərəfindən sistemin
sə mərəliliyinin qiymətləndirilməsi, sistemin
işi nin daha da təkmilləşdirilməsi və isti fa -
dəsinin nəticələrinə dair fikir və təkliflərin
öy rənilməsi məqsədilə “Yaşıl dəhliz” işti -
rak çısı olan biznes subyektləri ilə görüşlər
ke çirilib. Eyni zamanda, elektron poçt va si -
təsilə sorğu aparılıb və respondentlərin tək -
lif ləri təhlil edilərək tədbir görülməsi üçün
ko mitənin aidiyyəti struktur bölmələrinə
gön dərilib.

“Xarici ticarət iştirakçılarının “Yaşıl dəh -
liz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hü -
qu qunu əldə etməsi, həmin hüququn da yan -
dı rılması, ləğvi və bərpası Qaydası”na müva -
fiq olaraq ötən il 599 xarici ticarət iştirakçısı
ko mitəyə müraciət edib. Bunlardan, ümu -
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milikdə 530 xarici ticarət iştirakçısına “Yaşıl
dəh liz” buraxılış sistemindən daimi istifadə
hü ququ verilib.

Gömrük hüquqpozmalarına 
qarşı mübarizə
2019-cu il ərzində gömrük orqanları tə -

rə findən əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin və
göm rük nəzarətinin gücləndirilməsi isti qa -
mə tində həyata keçirilmiş kompleks tədbirlər
nə ticəsində 13443 hüquqpozma faktı aşkar
edi lib.

Bu faktlardan 866-sı cinayət xarakterli
fakt lar olub və həmin faktlar üzrə tutulmuş
qa çaqmalçılıq əşyaları və digər cinayət pred -
met lərinin dəyəri 11 milyon 273 min manat -
dan çox təşkil edib. Bu əməllərin tö rə dil -
mə sində şübhəli bilinən 992 nəfərin (771
Azər baycan vətəndaşı, 220 əcnəbi, 1 və tən -
daşlığı olmayan) barəsində müvafiq tədbirlər
gö rülüb.

Gömruk sərhədindən narkotiklərin qa-
nunsuz keçirilməsinin qarşısını almaq məq -
sə dilə gömrük orqanları tərəfindən (o cüm -
lə dən digər hüquq-mühafizə orqanları ilə
bir likdə) görülmüş tədbirlər nəticəsində 2019-
cu il ərzində narkotik vasitələrin, psixotrop
mad dələrin və onların prekursorlarının qa-
nunsuz dövriyyəsilə əlaqədar 393 fakt aşkar
olu nub.

Bu faktlar üzrə ümumilikdə 1 ton 988 kq
628 qram narkotik vasitələr, psixotrop mad -
də lər və onların prekursorları qanunsuz döv -
riy yədən çıxarılıb. Onların 95,3%-ni daha
təh lükəli ağır narkotiklər olan heroin və me -
tam fetamin təşkil edib, müvafiq olaraq 1
ton 821 kq 728 qram heroin, 74 kq 246
qram metamfetamin tutulub. Bundan əlavə
– 63 kq 559 qram tiryək, 11 kq 501 qram
həşiş, 4 kq 009 qram kokain, 322,947 qram
marixuana, 633,676 qram metadon, 18,5

qram diazepam, 93 qram fenobarbital, 12
kq 045 qram kalium permanqanat və digər
maddələr qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.

2019-cu il ərzində narkotiklərin qanunsuz
dövriyyəsində şübhəli bilinən 490 nəfər:
416 kişi və 74 qadın olmaqla 367 nəfər
Azər baycan vətəndaşı, 122 nəfər əcnəbi (91
İran, 16 Gürcüstan, 5 Rusiya, 3 Ukrayna, 3
Pa kistan, 2 Türkiyə, 1 Boliviya və 1 Braziliya
və təndaşı) və 1 vətəndaşlığı olmayan şəxs
ba rəsində müvafiq tədbirlər görülüb, 79 hal -
da bu əməlləri törədən cinayətkar dəstə ifşa
edi lib.

Narkotiklərin qanunsuz keçirilməsi məq -
sədilə narkoqaçaqmalçılar müxtəlif gizlətmə
üsul larından istifadə ediblər. 2019-cu il ər -
zində 116 halda narkotik vasitələrin daxili
bə dən boşluqlarında (mədədə, düz bağırsaqda
və s.) keçirilməsinə cəhdin qarşısı alınıb.

2019-cu il ərzində gömrük orqanları tə -
rə findən aşkar olunmuş 12577 gömrük qay -
da ları əleyhinə inzibati xəta faktları üzrə
2154 hüquqi şəxs (o cümlədən 1010 xarici
hü quqi şəxs) və 10440 fiziki şəxs (o cümlədən
3921 xarici vətəndaş) inzibati məsuliyyətə
cəlb edilib, göstərilən şəxslərə qarşı 1 milyon
358 min 741 manat cərimə tətbiq olunmaqla,
də yəri 470 min 519 manat olan mallar məh -
kəmə orqanları tərəfindən müsadirə edilib.

“Valyuta tənzimi haqqında” Qanuna və
di gər qanunvericilik aktlarına əsasən, gömrük
or qanları valyuta və valyuta sərvətlərinin
göm rük sərhədindən keçirilməsi üzərində
nə zarəti həyata keçirərkən qanunvericiliyin
tə ləblərini pozan şəxslərdən 310330 ABŞ
dolları, 13585 avro, 6531350 rus rublu,
35000 türk lirəsi, 25400 Azərbaycan manatı,
11627 manat dəyərində 730 ədəd gümüş zi -
nət əşyaları, 56008 manat dəyərində 284,614
ka rat qiymətli daşlar, 1293908 manat də yə -
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rində 1803 ədəd qızıl zinət əşyaları aşkar
olu nub.

Bundan əlavə, hesabat dövründə gömrük
or qanları tərəfindən 239569 ədəd CITES
ob yekti olan tibbi zəli, 12970770 litr dizel
ya nacağı, 3140993 manat dəyərində dərman
va sitələri, 2679 manat dəyərində baytarlıq
dər manları, 1800 ədəd təhlükəsizlik ka me -
ra ları, 2 ədəd elektroşoker, 18 ton 202 kq
kim yəvi maddə, 24 kq 370 qram kürü, 7525
litr mühərrik yağı, 1152 ədəd mobil telefon
və 43078 ədəd mobil telefonların aksesuarları,
121080 manat dəyərində məişət texnikası
və əşyaları, 113 ədəd odlu silahın patronları,
5760 ədəd ov silahının sursat və ləvazimatları,
1 559 130 ədəd pirotexniki məmulatlar, 3
ədəd pnevmatik silah, 11500 ədəd pnevmatik
si lahın patronları, 164 ədəd soyuq silah,
30766 manat dəyərində tibbi ləvazimatlar
və xeyli miqdarda digər mallar tutulub.

Hesabat dövründə gömrük orqanları tə -
rə findən alkoqollu içkilərin, etil (yeyinti)
spir tinin və tütün məmulatlarının idxalı za -
ma nı vergidən yayınma və aksiz markalarının
tət biqi qaydalarının pozulması hallarının
qar şısının alınması üçün həyata keçirilmiş
təd birlər nəticəsində aksiz markasız və ya
di gər qanunsuz yollarla ölkəyə gətirilməsinə
cəhd göstərilən 282 796,2 manat dəyərində
2 005 144 ədəd xaricdə istehsal olunan si -
qa retlər, 1469,5 manat dəyərində 1305 ədəd
si qarlar, 130980 manat dəyərində 80894,7
litr spirtli içkilər saxlanılıb.

Gömrük risklərinin idarə 
olunması və elek tron gömrük
Məlum olduğu kimi,  gömrük sistemində

 islahatların tərkib hissəsi olaraq  gömrük
rəsmiləşdirilməsinin və gömrük nəzarətinin
risk qiymətləndirilməsinə əsasən aparılmasına
ciddi zərurət yaranıb. Bu istiqamətdə 2019-

cu il ərzində konkret addımların atılması
əsas prioritetlərdən olub. Risklərin idarə
edil məsi sisteminin tətbiqinin məqsədi risk
qiy mətləndirilməsi əsasında gömrük nəzarətini
və rəsmiləşdirilməsini daha çevik və şəffaf
hə yata keçirməklə fiziki gömrük yox la ma -
larının minimuma endirilməsi və mövcud
re surslardan daha səmərəli istifadənin təmin
edil məsindən ibarətdir.

Hesabat dövrü ərzində risk lə rin idarə
edil məsi sisteminin təkmilləşdirilməsi məq -
sə dilə məlumatların toplanması, məlumat
ba zasının yenilənməsi, risklərin təhlili həyata
ke çirilib. Bu tədbirlərin nəticələrinin mü tə -
ma di monitorinq yolu ilə risklərin müəyyən
edil məsi, onların təhlükəlilik ehtimalının və
döv lətin iqtisadi, sosial və digər maraqlarına
dəyə biləcək ziyanın dərəcəsinin qiy mət -
lən dirilməsi və riskə məruz qalmanın azal -
dıl ması və qarşısının alınması məqsədilə av -
to matlaşdırılmış proqram təminatında müvafiq
təh lillər aparılıb. 2019-cu il ərzində müəyyən
olun muş risk göstəriciləri əsasında 1375
göm rük bəyannaməsi üzrə riskli əməliyyatlar
aş kar olunaraq Risklərin Avtomatlaşdırılmış
İda rəetmə Sisteminə (RAİS) inteqrə edilib
və nəzarətə götürülüb. İdxal olunan malların
göm rük dəyərinin, mal miqdarının, xarici
iq tisadi fəaliyyətin mal nomenklaturu üzrə
mal kodlarının düzgün bəyan olunmasında
ya ranmış riskli əməliyyatlar üzrə aidiyyəti
göm rük orqanları məlumatlandırılmaqla külli
miq darda gömrük ödənişlərindən yayınma
hal ları aşkar edilib və həmin məbləğin dövlət
büdcəsinə köçürülməsi təmin olunub.

Ötən il ərzində gömrük xidmətinin Vahid
Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sisteminin
(VAİS) təkmilləşdirilməsi, məlumatların yox -
la nılması və emalı, biznes proseslərinin tək -
mil ləşdirilməsi, innovasiya layihələrinin tət -
bi qi, korporativ şəbəkənin genişləndirilməsi
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və təkmilləşdirilməsi, elektron gömrük xid -
mət lərinin təşkili, gömrük xidmətinin infor-
masiya resurslarının təhlükəsizliyinin təmin
edil məsi və digər istiqamətlərdə bir sıra işlər
gö rülüb.

Komitənin internet saytında tək mil ləş -
dir mələr aparılıb, yeni bölmələr əlavə edilib,
göm rük qanunvericiliyi, gömrük orqanlarının
fəa liyyəti, gömrük işi və gömrük xidmətilə
bağ lı digər məsələlərə dair yeniliklər haqqında
ic timaiyyətin məlumatlandırılması təmin edi -
lib.

Ümumdünya Gömrük Təşkilatının elek-
tron təhsil – “CLiKC! e-Learning” sistemi
göm rük xidmətində istifadəyə verilib. Ya ra -
dılan lokal və uzaq məsafədən elektron təhsil
sis temi gömrük əməkdaşları və Dövlət Göm-
rük Akademiyasının tələbələri üçün nəzərdə
tu tulub.

2019-cu ilin yanvarında Dövlət Gömrük
Ko mitəsinin ÜGT-nin dəstəyi ilə hazırladığı
Elek tron Tədris Platformasının təqdimatı
ke çirilib. Azərbaycan gömrüyü hər zaman
el mi nailiyyətlərin gömrük işinin təşkili sa -
hə sində tətbiqinə xüsusi önəm verib və Elek-
tron Tədris Platforması da bu sahədə növbəti
ad dımlardan biridir.

Bu layihə gömrük sahəsində çalışanların
bilik və bacarıqlarının artırılmasında, po -
ten sialın gücləndirilməsində mühüm rol oy -
na maqla yanaşı, təcrübə mübadiləsi is ti qa -
mə tində də səmərəli nəticələrin əldə olun -
ma sına şərait yaradır. Təhsildə yeni metod
və yanaşmaları ehtiva edən Elektron Tədris
Plat forması bilik və məlumatların elektron
qay dada məsafədən əldə olunmasına, öy rə -
nil məsinə, analiz edilməsinə və də yər lən di -
ril məsinə imkan yaradan bir sistemdir.

Bu gün gömrük sistemində informasiya
tex nologiyaları sahəsində ən son yeniliklərin
tət biqi nəticəsində artıq gömrük orqanları

ta mamilə kağızsız texnologiyalar əsasında
fəa liyyət göstərir, xarici ticarət iştirakçıları
ilə münasibətdə də bütün gömrük əmə liy -
yat ları, o cümlədən gömrük ödənişləri elektron
qay dada həyata keçirilir.

Sərhədkeçmə prosesinin asan və sürətli
şə kildə həyata keçirilməsini təmin edən ye -
niliklərdən biri də “bir inspektor – bir nəq -
liy yat vasitəsi” layihəsidir. Bu layihə real
vaxt ərzində gömrük-buraxılış məntəqəsindən
ke çən nəqliyyat vasitələrinin sayının bir ne -
çə dəfə artırılmasına şərait yaradır ki, bu da
ti carətin sürətləndirilməsi üçün mühüm amil -
lərdən hesab edilir.

Ötən ilin iyununda isə Dövlət Gömrük
Ko mitəsi “Maersk” və “IBM” şirkətlərinin
bir gə hazırladığı, blokçeyn texnologiyasına
əsas lanan təchizat zənciri platforması olan
“TradeLens”ə qoşulub. “TradeLens”dən is -
tifadə etməklə Dövlət Gömrük Komitəsi
“TradeLens” ekosistemi üzrə hərəkət edən
da şımalardakı konteynerlərin tərkibi və pro -
sesdə iştirak edən tərəflər haqqında daha er -
kən və daha ətraflı məlumat əldə edir. Bu
isə ölkə daxilində və xaricində həyata keçirilən
da şımalar üzrə risklərin daha səmərəli şəkildə
qiy mətləndirilməsinə, gömrük rəs mi ləş di -
ril məsi prosesinin daha sürətli icra edilməsinə,
ti carətlə məşğul olanlar üçün yüksək xərc
tə ləb edən öhdəliklərin yüngülləşdirilməsinə
və region üzrə, ümumilikdə ticarət prosesinin
sa dələşdirilməsinə imkan verir.

Dövlət Gömrük Komitəsinin aidiyyəti
qu rumlarla inteqrasiya və məlumat mübadiləsi
sahəsində gördüyü işlərə gəlincə, Qida Təh -
lükəsizliyi Agentliyi, Nəqliyyat, Rabitə və
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, İqtisadiyyat
Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət
Yol Polisi İdarəsi, Dövlət Dəniz Ad mi nis -
tra siyası və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
Nü və və Radioloji Fəaliyyətin Tənzimlənməsi
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üz rə Dövlət Agentliyi arasında məlumat
mü ba diləsinin həyata keçirilməsi təmin
edilib.

Eyni zamanda, “Giriş-çıxış və qeydiyyat”
İda rələrarası Avtomatlaşdırılmış Məlumat-
Ax tarış Sistemi və Vergilər Nazirliyinin in -
for masiya sistemi ilə məlumat mübadiləsi
apa rılıb. Respublikanın digər gömrük or -
qan larından Beynəlxalq Dəniz Limanının
ün vanına göndərilən mallar üzrə məlumatların
Bey nəlxalq Dəniz Limanına ötürülməsi təmin
edi lib.

Azərbaycan Respublikasına gətirilən və
çı xarılan valyuta sərvətlərinə dair mə lu mat -
la rın, eləcə də “Gömrük bəyannamələri haq -
qında məlumatın verilməsi” elektron gömrük
xidmətindən istifadə etməklə respublikada
fəaliyyət göstərən bank təşkilatları tərəfindən
VAİS-ə daxil edilən məlumatlar əsasında
kon siqnasiya yolu ilə ixrac olunan mallara
gö rə valyuta daxilolmaları üzrə məlumatların
gün dəlik olaraq Maliyyə Bazarlarına Nəzarət
Pa latasına ötürülməsi təmin olunub.

Hazırda informasiya texnologiyaları sa -
həsində resurslarımızı 2009-cu ildən tətbiq
edi lən VAİS vasitəsilə xarici ticarət iştirakçısı
– məmur təmasının minimuma endirilməsinə
yö nəltmişik. Əslində, “Yaşıl dəhliz” və artıq
göm rük rəsmiləşdirilməsinin sadələşdirilməsi
sis teminin tətbiqi gömrük bəyannamələrinin
elek tron qəbulu sisteminin daha da inkişaf
et dirilərək malların avtomatlaşdırılmış bu -
ra xılış sistemlərinə keçidini nəzərdə tutur.
Bu, VAİS-i tətbiq etməklə gömrük rəs mi -
ləş dirilməsinin bütün mərhələlərində həyata
ke çirilən mürəkkəb əməliyyatların tam av -
to matlaşdırılmasını əhatə edir.

Artıq gömrük orqanlarının təqdim etdiyi
bir çox xidmətlər elektronlaşdırılıb və hər il
ye ni elektron xidmətlər istifadəyə verilir.
Döv lət Gömrük Komitəsi elektron xidmətlər

üz rə ölkə miqyasında qabaqcıl mövqelərdən
bi rini tutaraq 2019-cu il ərzində xarici ticarət
iş tirakçılarına 4 milyon 500 mindən artıq
müx təlif xidmətlər göstərib.

Bu da VAİS-in nə dərəcədə işlək bir sis -
tem olmasından xəbər verir. Bununla yanaşı,
ar tıq elek tron xidmətlərin gömrük xidmətinin
“Smart Customs” mobil tətbiqinə daşınması
pro sesinə də başlanılıb. Belə ki, təqdim etdi -
yimiz elek tron xidmətlərdən mobil telefonlar
va sitəsilə də faydalanmaq mümkün olacaq.
He sabat dövründə Azərbaycan Res pub li ka -
sı nın Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Rusiya
Fe derasiyasının Federal Gömrük Xidməti,
Uk rayna Dövlət Fiskal Xidməti, Özbəkistan
Res publikasının Dövlət Gömrük Komitəsi,
Qa zaxıstan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin
Döv lət Gəlirləri Komitəsi və Belarus Res -
pub likasının Dövlət Gömrük Komitəsi ara -
sında xarici ticarətin gömrük statistikası üzrə
mü vafiq informasiyaların elektron mübadiləsi
hə yata keçirilib.

Həmçinin Azərbaycan Respublikasının
Döv lət Gömrük Komitəsi ilə Gürcüstan Ma -
liyyə Nazirliyinin Gəlirlər Xidməti, Ukrayna
Döv lət Fiskal Xidməti, Türkiyə Res pub li -
ka sının Ticarət Nazirliyi və İran İslam Res -
pub likasının Mərkəzi Gömrük İdarəsi arasında
döv lət sərhədindən keçən mal və nəqliyyat
va sitələri haqqında ilkin məlumat mübadiləsi
apa rılıb.

Bundan başqa, Azərbaycan Res pub li ka -
sı nın Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Rusiya
Fe derasiyasının Federal Gömrük Xidməti
ara sında pilot variantında hər iki dövlətin
sər hədindən keçən mal və nəqliyyat vasitələri
haq qında ilkin məlumat mübadiləsinə baş -
la nılıb. Eyni zamanda, hər iki dövlətin sər -
hə dindən keçən müəyyən mal növləri üzrə
il kin məlumat mübadiləsinin həyata ke çi ril -
mə si təmin edilib.
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Dövlət Gömrük Komitəsi beynəlxalq
əmək daşlıq istiqamətində xarici dövlətlərin
göm rük xidmətləri, bir çox nüfuzlu beynəlxalq
və regional təşkilatlarla işgüzar əlaqələrin
qu rulması və inkişaf etdirilməsi üzrə geniş
fəa liyyət göstərir.

Ümumiyyətlə, Azərbaycan Gömrük Xid -
məti dünya gömrük ailəsinə nüfuz edib və
onun fəaliyyəti beynəlxalq miqyasda yüksək
də yərləndirilir. Elə 2019-cu ilin yanvar və
iyun aylarında Ümumdünya Gömrük Təş -
ki latının Baş katibi Kunio Mikuriyanın Azər -
bay can Respublikasına səfər etməsi deyilənləri
bir daha təsdiqləyir. Kunio Mikuriyanın öl -
kə mizə yanvar səfəri, onun ikinci dəfə ÜGT-
nin Baş katibi seçildikdən sonra xarici öl kə -
lərə ilk rəsmi səfəri olub. İyun ayında baş
tu tan səfər zamanı isə Baş katib Bakıda ke -
çi rilən Ümumdünya Gömrük Təşkilatının
İn formasiya Texnologiyaları və Texnoloji
İn novasiyalar Konfransı və Sərgisində iştirak
edib.

Hər iki səfər zamanı Azərbaycan Prezi-
denti ilə görüşündə ÜGT-nin Baş katibi
Azər baycan Gömrük Xidmətinin nümunəvi
bir qurum olduğunu və Ümumdünya Gömrük
Təş kilatının standartlarına uyğun fəaliyyət
gös tərdiyini vurğulayıb. Öz növbəsində, döv -
lə timizin başçısı gömrük sahəsində ge niş -
miq yaslı islahatların həyata keçirildiyini və
bu nun artıq çox yaxşı nəticələr verdiyini,
Azər baycan gömrük sisteminin dünyanın ən
şəf faf gömrük sistemlərindən biri olmasını
is tədiyini vurğulamaqla, bu sahəyə xüsusi
diq qətini bir daha göstərib. Görüşlərdə öl -
kə mizin Ümumdünya Gömrük Təşkilatı ilə
uğur lu əməkdaşlıq həyata keçirdiyi bildirilib,
əla qələrimizin perspektivləri barədə fikir
mü badiləsi aparılıb.

Dövlət Gömrük Komitəsinin beynəlxalq
əmək daşlığı daim inkişaf edir, əməkdaşlığın

isti qamətləri müəyyən edilir və həyata keçiri -
lir. Hüquq-müqavilə bazasının yaradılması
məq sədilə indiyə qədər 53 ölkə və 9 bey -
nəl xalq təşkilatla 120-yə yaxın beynəlxalq
sə nəd imzalanıb.

2019-cu ildə beynəlxalq əməkdaşlıq sa -
hə sində mühüm yeniliklərdən biri də Ümum -
dünya Gömrük Təşkilatının Avropa Regionu
Gömrük Xidməti Rəhbərlərinin Konfransında
bütün Avropa ölkələrinin dəstəyi ilə Azər -
baycanın 2 il müddətinə (2019-2021-ci illər)
ÜGT-nin Gömrük Əməkdaşlıq Şurasının
sədr müavini, Avropa Regionu üzrə rəhbəri
və zifəsinə seçilməsi olub.

Dövlət Gömrük Komitəsinin ÜGT-nin
Av ropa Regionu üzrə rəhbərliyi dövründə
re gion dövlətləri ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin
da vam etdirilməsi nəzərdə tutulub. Diplomatik
mü nasibətlərimiz olan qonşu ölkələrlə əmək -
daş lıq əlaqələrimiz davam etdiriləcək və
göm rük işi sahəsində ortaya çıxan məsələlər
öz həllini tapacaqdır. Gömrük işi ilə bağlı
aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində
də digər ölkələrlə əməkdaşlıq əlaqələri davam
et diriləcək.

2019-cu il ərzində Ümumdünya Gömrük
Təşkilatı, BMT-nin İnkişaf Proqramı, MDB
üzv dövlətlərinin Gömrük Xidməti Rəhbərləri
Şurası, Demokratiya və İqtisadi İnkişaf na -
mi nə Təşkilat – GUAM-ın Ticarətə və Nəql -
et məyə yardım layihəsinin Rəhbəredici Ko -
mi təsi, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təş -
ki latı, Asiya İnkişaf Bankı tərəfindən ma -
liy yələşən Mərkəzi Asiya Regional İqtisadi
Əmək daşlıq Proqramının Gömrük Əmək -
daş lıq Komitəsi, Ümumdünya Gömrük Təş -
ki latının hüquq-mühafizə fəaliyyəti üzrə
Regio nal Məlumat Əlaqələndirmə Ofisləri
(RILO), Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şu rası və digər nüfuzlu beynəlxalq təş ki lat -
lar la əməkdaşlığın genişləndirilməsi isti qa -
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mə tində məqsədyönlü addımlar atılıb.
Ötən ilin fevralında “Azərbaycan Res -

pub likası Dövlət Gömrük Komitəsi və Böyük
Bri taniyanın Sərhəd Direktoratlığı adından
çı xış edən Daxili İşlər Departamentinin Döv -
lət Katibliyinin Birgə Bəyanatı”, mart ayında
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük
Ko mitəsi və İran İslam Respublikası Gömrük
Ad ministrasiyası arasında görüşün protokolu”
və “Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şu ra -
sına üzv dövlətlərin gömrük idarələri arasında
göm rük hüquqpozmalarına qarşı mübarizə
sa həsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memo -
randumu” imzalanıb.

Eləcə də sentyabr ayında “Azərbaycan
Res publikası Dövlət Gömrük Komitəsinin
Aka demiyası ilə Rusiya Gömrük Akademiyası
ara sında təhsil və elm sahələrində əməkdaşlıq
haq qında Memorandum”, oktyabrda “Azər -
bay can Respublikasının Dövlət Gömrük Ko -
mi təsi ilə Türkiyə Respublikasının Ticarət
Na zirliyi arasında Gömrük Məsələləri üzrə
Bir gə Komitənin üçüncü İclasının Protokolu”
və “Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Göm rük Komitəsi və Türkiyə Respublikasının
Ti carət Nazirliyi arasında 2019-2020-ci illər
üz rə gömrük işi sahəsində əməkdaşlığın və
qar şılıqlı yardımın səmərəliliyinin yük səl -
dil məsinə dair Tədbirlər Planı”, həmçinin
“Azər baycan Respublikası Hökuməti ilə
Tür kiyə Respublikası Hökuməti arasında
sa dələşdirilmiş gömrük dəhlizi haqqında
An laşma Memorandumu”, dekabrda “Sə la -
hiy yətli İqtisadi Operatorların qarşılıqlı ta -
nın ması haqqında GUAM üzv dövlətlərin
göm rük administrasiyaları arasında Niyyət
Pro tokolu” və “GUAM üzv dövlətlərin dövlət
sər hədlərindən keçirilən malların mənşə ser -
ti fikatının eyniləşdirilməsi zamanı “Blokçeyn”
tex nologiyalarından istifadəyə dair GUAM
üzv dövlətlərin gömrük administrasiyaları

ara sında Niyyət Protokolu” və sair sənədlər
im zalanıb.

Ötən il Azərbaycan Respublikası göm -
rük lə əla qəli bir sıra regional və bey nəl xalq
təd bir lərə evsahibliyi də edib.

Yanvar ayında “Ümumdünya Ticarət Təş -
kilatının “Ticarətin Asanlaşdırılması Sa zi -
şi”nin gömrüklə bağlı müddəalarının tətbiqinə
da ir” subregional seminar, Türkdilli Döv -
lət lərin Əməkdaşlıq Şurası çərçivəsində
Göm rük Tranzitinin Asanlaşdırılması üzrə
re gional seminar, ÜGT-nin Avropa Regio-
nunun Potensialın Gücləndirilməsi üzrə Milli
Əla qələndirici Şəxslərinin iclası, fevral ayında
“İn san resurslarının idarəedilməsi sahəsində
ix tisaslaşmış ÜGT Gömrük Mo dern ləş di ril -
məsi Məsləhətçilərinin Akkreditasiyası” möv -
zu sunda seminar, martda Azərbaycan Res -
pub likası və İran İslam Respublikası arasında
Elek tron BYD (eTIR) Sisteminin pilot la yi -
həsinin tətbiqinə dair Beynəlxalq Avtomobil
Nəq liyyatı İttifaqının nümayəndələrinin iş -
ti rakı ilə görüş, apreldə Narkotiklərlə Mü -
ba rizə üzrə 36-cı Beynəlxalq Konfrans, may -
da MDB üzv dövlətlərin Gömrük Xidməti
Rəh bərləri Şurasının Hüquq-Mühafizə Böl -
mə ləri Başçıları Komitəsinin 19-cu iclası,
iyun da ÜGT-nin Məlumat Modeli ilə bağlı
se minar və Qeyri-intruziv nəzarət üzrə Texniki
Ekspertlər Qrupunun iclası, oktyabrda
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına
üzv dövlətlərin gömrük xidmətlərinin eks -
pert lərinin texniki iclası və digər tədbirlər
təş kil olunub. Şübhəsiz ki, ötən il gömrük
sa həsində ən böyük beynəlxalq toplantı Bakı
şəhərində, Heydər Əliyev Mərkəzində iyunun
12-dən 14-dək keçirilən Ümumdünya Göm-
rük Təşkilatının İnformasiya Texnologiyaları
və Texnoloji İnnovasiyalar Konfransı və
Sər gisi olub.
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük
Ko mitəsinin evsahibliyi, Ümumdünya Göm-
rük Təşkilatının təşkilatçılığı və Koreya
Göm rük Xidmətinin dəstəyi ilə keçirilən
təd birə 91 ölkədən

500-ə qədər nümayəndə – gömrük or -
qanları, biznes və elm dairələri, beynəlxalq
təş kilatlar, informasiya texnologiyaları sa -
hə sində ixtisaslaşan, eləcə də gömrük işində
tət biq edilən texniki nəzarət vasitələrinin
istehsalçısı olan şirkətlərin təmsilçiləri iştirak
edib.

Tədbirin açılış mərasimində Azərbaycan
Pre zidenti İlham Əliyevin konfrans və sərgi
iştirakçılarına ünvanlanan məktubunda belə
mötəbər tədbirin Bakı şəhərində keçirilməsi
çox yüksək qiymətləndirilib. Azərbaycan
 iq tisadiyyatının müxtəlif sahələrində infor-
masiya-kommunikasiya texnologiyalarının
tətbiqinə daim böyük önəm verildiyi, infor-
masiya cəmiyyətinin formalaşması və inkişafı
məqsədilə müvafiq milli strategiyaların qəbul
edildiyi vurğulanıb.

İlk dəfə olaraq ÜGT-nin həm özəl, həm
də dövlət sektoru üçün nəzərdə tutulan iki
təd biri – İnformasiya Texnologiyaları Sərgisi
və Texnoloji İnnovasiyalar Konfransı bir -
ləş dirilərək vahid tədbir çərçivəsində təşkil
edi lib. Bu yeniliyə məhz Bakıda keçirilən
təd birdə imza atılması isə Azərbaycanın mö -
təbər tədbirlərə evsahibliyi etməsi işində qa -
zandığı xüsusi rəğbət və etimadın gös tə ri ci -
si dir. Eyni zamanda, bu konfrans və sərginin
Ba kıda keçirilməsi Azərbaycanın informasiya
tex nologiyaları sahəsində uğurla irəlilədiyinin
ba riz nümunəsidir.

Gömrük xidməti və könüllülük hərəkatı
2019-cu ildə Dövlət Gömrük Komitəsinin

fəaliyyətində yeniliklərdən biri də “Könüllü
gömrükçü” dəstəsinin yaradılmasıdır.

Gənclərin hərtərəfli inkişafı, bilik və ba -
carıqlarının artırılmasında könüllülük hərəkatı
böyük önəm daşıyır. Ölkəmizdə bu hərəkatın
formalaşmasında Prezident İlham Əliyev
tərəfindən həyata keçirilən gənclər siyasəti,
bu sahəyə göstərilən dövlət qayğısının mühüm
rolu var. Eyni zamanda, Birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata
ke çirilən sosial-humanitar layihələr, bey nəl -
xalq tədbirlər minlərlə gəncimizə po ten si al -
la rını reallaşdırmaq, öz imkanlarını göstərmək
üçün şərait yaradıb.

Azərbaycan Prezidentinin müvafiq sə -
rəncamı ilə 2020-ci ilin “Könüllülər ili” elan
edilməsi könüllülük fəaliyyətinə isti qa mət -
lən miş daha çox layihələrin həyata ke çi ril -
mə sinə şərait yaradacaq və bu sərəncam öl -
kədə könüllülük fəaliyyətinə verilən yüksək
də yərin daha bir göstəricisidir.

Öz növbəsində, Dövlət Gömrük Komitəsi
sis temində gənclərin potensialından daha
sə mərəli istifadə etmək, onlara peşə vər diş -
lə rini aşılamaq, gənclərin təcrübi biliklərini
ar tırmaq, startap layihələri ilə bağlı cəmiyyətin
bü tün sahələrində onların fəal iştirakına
şərait yaratmaq, yaradıcı və innovativ po -
ten sialının üzə çıxarılması dəstəklənir və
in kişaf etdirilir.

Dövlət Gömrük Komitəsində ilk “Könüllü
göm rükçü” dəstəsi komitənin müvafiq sərən -
ca mı ilə ötən ilin iyununda formalaşdırılıb.
“Kö nüllü gömrükçü” dəstəsinin üzvləri ko -
mi tənin müxtəlif struktur bölmələrində fəa -
liyyətlərini uğurla davam etdirir və “Könüllü
gömrükçü” dəstəsinə üzvlər “Ehtiyat üzvlər
ba zası”ndan müsahibə yolu ilə seçilir.

Dövlət Gömrük Komitəsi bölgələrdə ya -
şa yan gənclərin də həyatın bütün sahələrində
iş tirak imkanlarını artırmaq, habelə gömrük
sis temində könüllülük hərəkatını sti mul laş -
dır maq və yerlərdə intensivləşdirmək niy -
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yə tindədir. Bu məqsədlə Ərazi Baş Gömrük
İda rələrində və idarələrin strukturuna daxil
olan bir sıra gömrük postlarında da gənclər
kö nüllülük fəaliyyətinə cəlb edilir.

Könüllü şəkildə dövlətə, ictimai maraqlara
tə mənnasız xidmət göstərmək saf niyyətdən
do ğan çox nəcib bir əməldir və hər cür al qı -
şa layiqdir. Eyni zamanda, könüllü fəaliyyət
gən c lərə öz potensialını üzə çıxarmağa, öl -
kədə və xaricdəki həmyaşıdları ilə qarşılıqlı
əla qələr qurmağa imkan yaradır.

Beləliklə, 2019-cu ildə gömrük or qan la -
rında ilk dəfə olaraq 131 nəfər könüllü göm-
rükçü fəaliyyətə başlayıb, onlar 4 ay müd -
də tində Dövlət Gömrük Komitəsinin müxtəlif
struk turlarında müvəffəqiyyətlə fəaliyyət
gös təriblər.

Gömrük-biznes əməkdaşlığı,
ictimaiyyətlə əlaqələr
Gömrük xidmətində islahatların uğurla

real laşdırılmasında gömrük-biznes müna si -
bət ləri mühüm rol oynayır. Bu məqsədlə
göm rük orqanlarının sahibkarlarla davamlı
gö rüşləri keçirilir, iş adamlarının təklif və
ira d ları gömrük işinin səmərəli şəkildə təş -
kilinə öz töhfəsini verir.

Biznes nümayəndələrilə hər zaman açıq
di a loqa hazır olan Dövlət Gömrük Ko mi tə -
sinin rəhbərliyi ötən il Alman-Azərbaycan
Xa rici Ticarət Palatası, Azərbaycan-Fransa
Ti carət və Sənaye Palatası, Azərbaycan-İta -
liya Ticarət Palatasının üzvləri ilə görüş ke -
çirib, eləcə də “Caspian European Club”un
təş kilatçılığı ilə baş tutan biznes-forumda
iştirak edib. Bu tədbirlərdə gömrük islahatları
ba rədə məlumat verilib, gömrük-biznes əmək -
daşlığı və perspektivlər barədə fikir mü ba -
di ləsi aparılıb.

Dövlət Gömrük Komitəsinin yerli or -
qan ları da yerlərdə iş adamları ilə vaxtaşırı

gö rüşlər keçirir, bu görüşlərdə sahibkarları
ma raqlandıran məsələlər müzakirə edilir və
on lara kömək göstərilir. Ötən il ərzində Bakı
Baş Gömrük və Enerji Resursları və Dəniz
Nəq liyyatında Baş Gömrük idarələrində ke -
çi rilən görüşlərdə də gömrük islahatları və
ye niliklər barədə iş adamları bilgiləndirilib.

Bundan başqa, ölkəmizdə fəaliyyət gös -
tərən hüquq və konsaltinq şirkətlərinin nü -
mayəndələrinin Şimal Ərazi Baş Gömrük
İda rəsinin “Samur” gömrük postuna və Cə -
nub Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Astara
göm rük-sərhəd buraxılış məntəqəsinə səfəri
təş kil olunub. Şirkət nümayəndələrinə sər -
həd keçmə proseslərinin sürətləndirilməsi və
av tomatlaşdırılması ilə bağlı görülən işlər
əya ni şəkildə nümayiş etdirilib, malların və
nəq liyyat vasitələrinin qeydiyyatı, nəzarət
pro sedurlarının sadələşdirilməsi istiqamətində
atılan addımlar barədə məlumat verilib.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrində
gömrük rəsmiləşdirilməsinin sadələşdirilməsi
barədə verdiyi tapşırıqların icra vəziyyəti
və bu istiqamətdə görülmüş tədbirlərin sə -
mə rəliliyinin qiymətləndirilməsi məqsədilə
Döv lət Gömrük Komitəsinin rəhbərliyi aidiy -
yəti qurumların rəhbər şəxsləri ilə birlikdə
yer lərə də səfər edir, müvafiq iş görür.

Ötən il komitə rəhbərliyi “Qırmızı Körpü”,
“Mazımçay”, “Samur” və Biləsuvar gömrük
post larında, Aksizli Mallar üzrə Baş Gömrük
İda rəsi və Bakı Baş Gömrük İdarəsində
möv cud vəziyyətlə tanış olub, eləcə də Bakı
Bey nəlxalq Dəniz Ticarəti Limanı ərazisində
isti fadəyə verilməsi nəzərdə tutulan gömrük
və müvəqqəti saxlanc anbarlarına baxış ke -
çirib.

Onu da bildirim ki, ötən ilin iyulunda
Döv lət Gömrük Komitəsinin Bakı Baş Göm-
rük İdarəsində İqtisadiyyat Nazirliyinin ta -
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be liyində Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı
Agent liyinin (KOBİA) “Kiçik və Orta Biz-
nesin Dostu” – “KOB Dostu” fəaliyyətə
baş layıb. Gömrük xidmətlərindən istifadə
edən mikro, kiçik və orta sahibkarlar Bakı
Baş Gömrük İdarəsində fəaliyyət göstərən
“KOB Dostu”na müraciət etməklə idxal-ix -
rac əməliyyatları, gömrük rəsmiləşdirilməsi
və prosedurları, o cümlədən investisiya və
ix rac təşviqindən istifadə zamanı gömrük
gü zəştləri ilə bağlı informasiya, məsləhət,
hü quqi yardım, əlaqələndirmə kimi xidmət -
lər dən istifadə edirlər.

Dövlət Gömrük Komitəsi öz fəaliyyətində
ic timaiyyətlə əlaqələrə də xüsusi diqqət yeti -
rib, iş prinsipini media ilə açıq və şəffaf
əmək daşlıq üzərində davam etdirib.

Gömrük sistemində aparılan islahatlar
çər çivəsində gömrük-media münasibətləri
ye ni müstəvidə inkişaf edir, bu sahədə ye ni -
lik lərin ictimaiyyətə çatdırılmasında Azər -
bay can mediasının səmərəli və peşəkar ya -
naş ması məmnunluq doğurur. Ötən ilin yan -
va rında “Gömrük orqanlarında aparılan is-
lahatlar: müasir tələblər və çağırışlar” möv -
zusunda fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsinin
ye kunları da bu baxımdan qənaətbəxş olub.
Mü sabiqəni Dövlət Gömrük Komitəsi və
Mət buat Şurası birgə təşkil edib.

Fevral ayında ölkənin aparıcı kütləvi in-
formasiya vasitələri nümayəndələrinin Dövlət
Gömrük Komitəsinin Akademiyası, Kinoloji
Mərkəzi və “Azərterminalkompleks” Birliyinə
səfəri təşkil edilib. Jurnalistlər həmin qurum -
la rın yaranması və fəaliyyəti barədə mə lu -
matlandırılıb.

Mart ayında isə Şəki şəhərində Dövlət
Gömrük Komitəsi media nümayəndələri
üçün “Gömrük islahatları: şəffaf gömrük,
asan və sürətli ticarət” mövzusunda təlim
ke çirib. Təlim çərçivəsində jurnalistlərin

Azər baycan Respublikasının Gürcüstanla
döv lət sərhədində yerləşən Qərb Ərazi Baş
Göm rük İdarəsinin “Mazımçay” gömrük
pos tuna səfəri də təşkil edilib. Burada media
nü mayəndələrinə “Yaşıl dəhliz” buraxılış
sis teminin tətbiqi əyani şəkildə nümayiş olu -
nub.

Media nümayəndələri üçün daha bir təlim
noyabrda Lənkəran şəhərində “Gömrük sis -
temində aparılan islahatlar: nəticələr, pers -
pek tivlər” mövzusunda keçirilib. Bu da göm-
rük-media əməkdaşlığının gücləndirilməsi
isti qamətində jurnalistlər üçün təşkil edilən
dör düncü təlim olub.

Təlim çərçivəsində kütləvi informasiya
va sitələrinin nümayəndələri Cənub Ərazi
Baş Gömrük İdarəsinin İran İslam Res pub -
li kası ilə sərhəddə yerləşən Astara gömrük
pos tuna səfər edib. Media nümayəndələri
ix rac və idxal gömrük nəzarət xəttində həyata
ke çirilən əməliyyatları izləyib, sərnişin keçid
xət lərində gömrük nəzarətinin təşkili prosesi
ilə tanış olublar.

Bundan başqa, Dövlət Gömrük Komitəsi
rəh bərliyinin iştirakı ilə noyabrda “2019-cu
ilin 10 ayı ərzində görülən işlər, qarşıda du -
ran vəzifələr” mövzusunda mətbuat konfransı
ke çirilib. Jurnalistlərə gömrük xidmətində
gö rülən işlər, islahatlar, yeni layihələr və
gə ləcək hədəflər barədə məlumat verilib.

Gömrük təhsili və peşəkarlıq
Gömrük xidməti əməkdaşlarının peşə ba -

ca rıqlarının artırılması və göstərilən xidmət
sə viyyəsinin yüksəldilməsi gömrük xid mə -
tin də aparılan köklü islahatların prioritet
isti qaməti kimi müəyyən olunub. Ümu -
miyyətlə, ölkəmizdə bütün sahələrdə olduğu
ki mi, gömrük sahəsində də elm, tədris və
təd qiqat fəaliyyətinə xüsusi önəm verilir.
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2019-cu ildə Dövlət Gömrük Komitəsinin
Aka demiyasında gömrük xidməti əməkdaşları
üçün müxtəlif mövzuları əhatə edən çoxsaylı
tə lim proqramları həyata keçirilib. Son 1 il
ər zində 700-dən artıq gömrük xidməti əmək -
da şı təlimlərdən keçib. Bu təlimlər Dövlət
Göm rük Komitəsi, müxtəlif dövlət qurumları,
həm çinin xarici və beynəlxalq tərəfdaş qu -
rum larından dəvət olunmuş ekspertlər tə rə -
findən aparılıb.

Gömrük Akademiyasına 2019/2020-ci
təd ris ili üzrə tələbə qəbulu artırılaraq I kurs
tə ləbələrinin sayı 120 nəfərə çatdırılıb. Bu
təd ris ilindən başlayaraq ilk dəfə tələbə qə -
bulu yeni yaradılmış informasiya tə h lü kə -
siz liyi ixtisası üzrə də aparılıb. Gömrük or -
qanlarında elektron xidmətin tətbiqi, sistemin
elektronlaşması informasiya təhlükəsizliyi
ix tisasına yiyələnmiş peşəkar kadrlara ehtiyac
yaradıb. Bu ehtiyacı qarşılamaq məqsədilə
akademiya gömrük orqanlarında çalışmaq
üçün peşəkar kadr hazırlığını həyata keçirir.

Bununla yanaşı, 2019/2020-ci tədris ilində
akademiyanın ilk dəfə olaraq magistratura
pil ləsinə də qəbul aparılıb. Magistratura pil -
lə sinə qəbul gömrük işi və beynəlxalq hüquq
ix tisasları üzrə həyata keçirilib.

Eyni zamanda, akademiyanın fəaliyyətinin
bey nəlxalq standartlara uyğun təşkil olunması
üçün müvafiq işlər görülüb. Ötən ilin fev ra -
lında Dövlət Gömrük Komitəsinin Aka de -
mi yası və Türk Standartları İnstitutunun
(TSİ) Azərbaycandakı nümayəndəliyi arasında
sa ziş imzalanıb. Sazişə əsasən, TSİ aka -
demiyanın şəxsi heyəti üçün təlimlər keçirir.

2020-ci ilin əsas prioritetləri
Gömrük xidməti gələcəkdə də ölkənin

iq tisadi qüdrətinin artırılmasında, əhalinin
so sial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında ya -
xın dan iştirak edəcək, qarşıya qoyulan tə xi -

rə salınmaz vəzifələrin müvəffəqiyyətlə yerinə
ye tirilməsi üçün bütün qüvvə və bacarığını
sə fərbər edəcək.

2020-ci il ərzində sərhəd-keçid mən tə -
qə lərində infrastruktura yenidən baxılaraq
sər həd ticarətinin daha da asanlaşdırılması
üçün işlər görüləcək, idxal-ixrac əmə liy yat -
la rında məmur-sahibkar münasibətlərinin
mi nimuma endirilməsi istiqamətində tədbirlər
da vam etdiriləcək. Bu sahədə “Yaşıl dəhliz”
sis teminin tətbiqi həm idxal, həm də ixrac
əmə liyyatları üçün genişləndiriləcək. Əsas
və zifələrdən biri də iqtisadiyyatın innovativ
in kişafının sürətləndirilməsi məqsədilə in-
novasiya fəaliyyətinin genişləndirilməsi,
krea tiv sənayenin müasir iqtisadiyyatda rolu -
nun və əqli mülkiyyətin informasiya cə miy -
yətinə təsirinin artırılması, həmçinin Azər -
bay can xalqına məxsus mədəni irsin qo run -
ma sının təmin edilməsidir.

Buna uyğun olaraq, insan kapitalına əsas -
la nan innovativ iqtisadiyyatın inkişafı və
əq li mülkiyyət hüquqlarının qorunması üzrə
da yanıqlılığın təmin edilməsi məqsədilə əqli
mülk iyyət hüquqları üzrə qanunvericilik ba -
za sının yenidən işlənməsi və reyestr sisteminin
tək milləşdirilməsi nəzərdə tutulan işlərə da -
xil dir.

Eyni zamanda, beynəlxalq ticarət-təchizat
zən cirinin kompleks idarə edilməsində iştirak
et məklə mövcud alət və vasitələrin tətbiqi
əsa sında beynəlxalq ticarətin asanlaşdırılması
və xarici ticarət iştirakçılarına əlverişli biznes
mü hitinin formalaşdırılması məqsədilə Sə -
la hiyyətli İqtisadi Operator üzrə qanunvericilik
ba zasının yenidən işlənməsi, Səlahiyyətli
İq tisadi Operator institutunun inkişafı, xarici
ti carət iştirakçılarının fəaliyyətinin əla qə -
lən dirilməsi və bu statusu əldə etmiş şəxslərlə
qar şılıqlı münasibətlərin daha da inkişaf et -
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di rilməsi üzrə işlərin görülməsi əsas hə dəf -
lər dəndir.

Prezident İlham Əliyevin son iki ildə
gömrük sistemində aparılan islahatları yüksək
də yərləndirməsi gömrük orqanlarının fəa -
liyyətinə böyük stimul olmaqla, bizi ölkəmizin
iq tisadi inkişafı üçün daha da əzmlə çalışmağa
sövq edir. Eyni zamanda, bununla ar xa yın -
laş mır və etiraf edirik ki, həlli vacib prob -
lem lər hələ də qalır.

Azərbaycan Prezidenti 2019-cu ilin ye -
kun larına həsr olunmuş müşavirədə gömrük
or qanlarında aparılan islahatların uğurlu nə -
ti cələri ilə yanaşı, bəzi problemləri də diqqətə
çat dırıb. Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki,
ötən dövrlərdə gömrük-keçid məntəqələri
ye nidən qurulsa da, günün tələbləri nəzərə
alı naraq daha yüksək səviyyədə təmir edil -
mə li, bu məntəqələrdə ən yeni avadanlığın
qu raşdırılması, daha rahat keçidin təmin
edil məsi məsələlərinə baxılmalıdır.

Dövlətimizin başçısının gömrük-keçid
mən təqələrində şəxslərin və nəqliyyat vasi -
tələrinin daha asan və sürətli keçidinin təmin
edil məsi, eləcə də sərhədkeçmə prosesinin
sü rətli, şəffaf və maneəsiz şəkildə real laş dı -
rıl masına dair tapşırıq və tövsiyələri hər za -
man diqqət mərkəzindədir.

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2019-cu il -
də də Azərbaycanın Rusiya, Gürcüstan və
İranla dövlət sərhədlərində yerləşən göm-
rük-keçid məntəqələrində təmir-tikinti işləri
apa rılıb, bu məntəqələr müasir texnoloji ava -
dan lıqlarla təmin olunub. Eyni zamanda,
əv vəlki illərlə müqayisədə 2019-cu ildə həm
xa rici ölkələrə gedib-gələn Azərbaycan və -
təndaşlarının, həm də ölkəmizə turist axınının
art dığı nəzərə alınaraq, istər qərb, istərsə də
şi mal istiqamətində yeni gömrük-keçid mən -
təqələrinin tikilməsinə başlanılıb və bu işlər
2020-ci ildə də davam etdiriləcək.

Bununla yanaşı, gömrük-keçid mən tə -
qə lərində vətəndaş-məmur münasibətlərinin
tam sağlam əsaslar üzərində qurulması və
bu məntəqələrdə xidmətin ən yüksək sə viy -
yəyə çatdırılması istiqamətində görülən işlər
da vam etdirilir.

Qeyd etdiyim kimi, peşə hazırlığının ar -
tı rılması və xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi
məq sədlə gömrük əməkdaşları davamlı şə -
kildə ixtisasartırma təlimlərinə cəlb olunur,
göm rükçülərə zəruri bilik və bacarıqlarla
ya naşı, etik davranış qaydaları da aşılanır.
Xid məti intizam qaydalarının tələblərini po -
zanlara qarşı müvafiq tədbirlər görülür və
bu istiqamətdə görülən işlər 2020-ci ildə də
ən əsas vəzifələr sırasında olacaq.

Əminliklə bildirirəm ki, Azərbaycan göm-
rük orqanları gələcəkdə də Prezident İlham
Əli yevin ölkə iqtisadiyyatının şa xə lən di ril -
məsi, qeyri-neft sektorunun inkişafı, ölkənin
ix rac və tranzit potensialının artırılması məq -
sədilə həyata keçirdiyi islahatları rəhbər tu-
taraq mühüm uğurlara imza atacaq.

Azərbaycan Prezidentinin uğurlu iqtisadi
si yasətinə, tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun
ola raq 2020-ci ildə də Dövlət Gömrük Ko -
mi təsi xidməti fəaliyyətini müasir dünya
stan dartlarına uyğun həyata keçirəcək, qanun -
la təsdiq olunan 4 milyard manat büd cə öh -
 dəliyini artıqlaması ilə yerinə ye ti rə cək.

Ulu öndər Heydər Əliyev siyasi kursunun
da vamçısı, möhtərəm Prezidentimiz cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə gömrük xidməti
öl kədə aparılan islahatların davamlılığını tə -
min etməklə, iqtisadi təhlükəsizliyin keşiyində
bun dan sonra da şərəflə duracaq.

Azərbaycan Gömrük Xidmətinin ya ra -
dıl masının 28 illiyi münasibətilə bütün göm-
rük əməkdaşlarını təbrik edir, onlara cansağlığı
və işlərində davamlı uğurlar arzulayıram!

URL: www.customs.gov.az
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2019-cu il də ölkəmiz üçün
uğur lu il oldu, müstəqillik

və in kişaf yolu ilə daha inamla addımladı.
İlin so nunda ABŞ-ın "U.S.News & World
Report” jur nalı 2019-cu ildə dünyanın ən
güclü öl kələrinin reytinq siyahısını açıqladı.
Azər bay can siyahıda 80 ölkə arasında 45-ci
yerdə qə rarlaşdı, hətta bir neçə Avropa
ölkəsini ge ridə qoydu. Siyahı tərtib edilərkən
ölkələrin iq tisadi vəziyyəti, hərbi gücü, siyasi
təsir dai rəsi, dünyada liderliyi və bir sıra
digər amil lər nəzərə alınıb.

2019-cu il Azərbaycan tarixində, eyni
zamanda dərin islahatlar ili kimi yadda qaldı.
İqtisadi, siyasi və sosial sahələrdə aparılan
islahatlar, o cümlədən struktur dəyişiklikləri
ölkəmizin gücünün və imkanlarının daha da
artırılması baxımından tarixi nailiyyət kimi
qəbul edilir. Azərbaycan xalqı öz taleyini
böyük inamla etibar etdiyi Prezident İlham
Əliyevin apardığı siyasəti bu gün birmənalı
olaraq dəstəkləyir. Dövlət başçısı isə xalqın
bu etimadına arxalanaraq daxili və xarici
aləmdə müstəqil, milli maraqlara xidmət
edən siyasət yürüdür. "Mən xalqımın bir
nömrəli xidmətçisiyəm” – deyən Prezident

İlham Əliyevin vətəndaşların
rifahı naminə həyata keçirdiyi
islahatlar, xalq-iqtidar birliyi
qazanılan böyük uğurların əsas
mənbəyidir. Bu isə onu göstərir
ki, ölkəmizin müstəqillik yolu
ilə irəliləməsinə mane olmaq
mümkün deyil.

2019-cu il oktyabrın 25-də
Bakıda Qoşulmama Hərəkatına

üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının
XVIII Zirvə Görüşü keçirildi və 120 ölkənin
yekdil qərarı ilə Azər baycan 3 il ərzində
BMT-dən sonra bu ikin ci böyük beynəlxalq
təsisata sədrlik edə cək dir. Bu, ölkəmizə
göstərilən böyük eti mad dır və sübut edir ki,
dünya birliyi Azər bay canı dəstəkləyir və
ona böyük hörmətlə ya naşır.

Ölkəmizdə Ümummilli Lider Heydər
Əliyev tərəfindən əsası qoyulan müstəqil
döv lət quruculuğu prosesinin tərkib hissəsi
ki mi respublikamızın hərbi qüdrətinin for -
ma laşdırılması müvəffəqiyyətlə həyata keçi -
ril mişdir. Azərbaycanın vahid ko man dan -
lıq  dan idarə olunan nizami, yüksək döyüş
qa  biliyyətinə malik Silahlı Qüvvələrinin sü -
rətli inkişafı istiqamətində əsaslı addımlar
atıl  mışdır.

Prezident İlham Əliyev ordumuzun döyüş
qabiliyyətinin artırılmasını, Silahlı Qüvvələrin
maddi-texniki bazasının möhkəmlən di ril -
məsini hər zaman xüsusi diqqətdə saxlayır.
Bu diqqətin nəticəsidir ki, hazırda Azərbaycan
Or dusu dünyanın ən güclü orduları sı ra sın -
dadır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Si lahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham
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QARŞIYA QOYULMUŞ VƏZİFƏLƏR ƏZMLƏ 
YERİNƏ YETİRİLİR

Müstəqil Azərbaycanın bugünkü dinamik inkişafı,
dünyada böyük nüfuz və söz sahibi olması Ulu Öndər
Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətinin nəticəsidir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyev
böyük qətiyyət və əzmkarlıqla ölkəmizi sabitlik və
təhlükəsizlik məkanına çevirib. Azərbaycanın
beynəlxalq müstəvidə ikitərəfli əlaqələri sürətlə
genişlənir, çoxtərəfli formatda uğurlu əməkdaşlıq



Əliyevin qeyd etdiyi kimi: "Bizim ordumuzun
gü cü, döyüş qabiliyyəti, peşəkarlığı artır...
Biz müharibə şəraitində yaşayırıq. Müharibə
hələ bitməyib və biz hər an hazır olmalıyıq
ki, doğma torpaqlarımızı işğalçılardan azad
edək”.

Əlbəttə, dövlət başçısının bu fikri Silahlı
Qüvvələrimizin inkişafının əsas istiqamətlərini
və hədəflərini tam ifadə etmişdir. 2016-cı
ilin Aprel döyüşlərində düşmənə sarsıdıcı
zərbələrin endirilməsi, 2018-ci ildə Naxçıvan
Muxtar Respublikası istiqamətində qazanılmış
Günnüt zəfəri, həmçinin Azərbaycan sər -
həd çilərinin 2019-cu ildə Qazax rayonunda
Ba bakar istiqamətində əldə etdikləri ciddi
uğur lar Silahlı Qüvvələrimizin qüdrətini nü -
mayiş etdirir.

Keçən əsrin 80-ci illərinin sonu, 90-cı
illərinin əvvəllərindən başlayaraq Er mə nis -
ta nın ölkəmizə təcavüzü nəticəsində Azər -
baycan humanitar fəlakətlə üzləşib. BMT
Təh lükəsizlik Şurası erməni silahlı qüv və -
lə rinin işğal olunmuş ərazilərdən dərhal və
qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən dörd
qət namə qəbul edib. 1993-cü ildən bəri bu
qətnamələr yerinə yetirilmir. Azərbaycan
dövləti bir milyondan çox qaçqın və məcburi
köçkünün problemlərini demək olar ki,
təkbaşına həll etməkdədir. Təkcə 2019-cu
ildə 5 mindən çox məcburi köçkün, 800-ə
yaxın şəhid ailəsi üçün yeni mənzillər, evlər
tikilmişdir. Prezident İlham Əliyev Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və
Yeni il münasibətilə Azərbaycan xalqına
təbrikində bir daha vurğulamışdır: "Bizim
ardıcıl, düşünülmüş siyasət münaqişənin
həllinə gətirib çıxaracaq. İqtisadi gücümüz,
hərbi gücümüz, siyasi gücümüz, demoqrafik
artım – bütün bu amillər bizim mövqeyimizi

güc ləndirir. Əminəm, gün gələcək ki, Azər -
bay can öz ərazi bütövlüyünü bərpa edə cək -
dir”.

Prezident, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin Rusiya Federasiyasının Soçi şə hə -
rində "Valday” Beynəlxalq Diskussiya Klu -
bunun XVI illik iclasının plenar sessiyasında
bə yan etdiyi "Dağlıq Qarabağ Azərbaycandır
və nida işarəsi” fikri hər bir hərbi qulluqçu
üçün konkret vəzifələri bir daha dəqiqləşdirdi.

Bu il yanvarın 13-də Azərbaycan Res -
pub likası Prezidentinin yanında keçirilən
2019-cu ilin yekunlarına həsr olunmuş mü -
şavirədə Prezident İlham Əliyev hərbi sahədə
nai liyyətlərimizi konkret faktlarla təqdim
et di ki, "Dünyanın ən güclü orduları rey tin -
qin də Azərbaycan 52-ci, Ermənistan isə 96-
cı yerdədir. O cümlədən hava gücü üzrə
Azər baycan 63-cü, Ermənistan 86-cı yerdədir.
Də niz gücü üzrə Azərbaycan 67-ci yerdədir,
Er mənistanda dəniz yoxdur. Tank gücü üzrə
Azər baycan 32-ci, Ermənistan 78-ci yerdədir”.

Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış
ölkəmizin müdafiəsinin mühüm 

tərkib hissəsidir

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidməti (SHXÇDX) "Hərbi
vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun tətbiqi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13
fevral 2012-ci il tarixli fərmanına əsasən,
müvafiq sahədə idarəetmə strukturunun tək -
mil ləşdirilməsi, onun müasir tələblərə uyğun
qu rulması məqsədilə Müdafiə Nazirliyinin
ta beliyində olan Azərbaycan Res pub likasının
Hərbi Komissarlığı, Naxçıvan Mux tar Res -
pub likasının Hərbi Komissarlığı, ra yon, şəhər
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hər bi komissarlıqları ləğv edilmiş və onların
əsasında yaradılmışdır. Ötən 8 il ər zində
Sə fərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üz r ə
Dövlət Xidməti Azərbaycan Res pub likasının
Prezidenti, Ali Baş Komandan cə nab İlham
Əliyevin diqqət və qayğısı nəti cə sində böyük
inkişaf yolu keçərək hərb qu ruculuğu pros-
esinin təkmilləşdirilməsinə öz töhfələrini
vermişdir. Müvafiq mərkəzi ic ra hakimiyyəti
orqanı olaraq dövlət si ya sə tinin tələb olunan
səviyyədə icrasını təmin et mək məqsədilə
xidmət tərəfindən əsaslı təd birlər görülmüş,
səfərbərlik hazırlığı, Si lah lı Qüvvələrin
çağırışçılarla kom plekt ləş di rilməsi, və tən -
daş ların hərbi vətənpərvərlik tər biyəsi, müd -
dətli həqiqi hərbi xidmətə ça ğı rışaqədərki
ha zırlığı istiqamətində əhə miy yətli nəticələr
əl də edilmişdir.

Gənclərimizin ən mühüm vəzifələrindən
biri Silahlı Qüvvələrimizin sıralarında Vətən
qarşısındakı müqəddəs borclarını yerinə
yetirməkdir. Fərəhli haldır ki, bu gün gənc -
lə rimiz dövlət qarşısında konstitusion borcunu
ye rinə yetirmək üçün həqiqi hərbi xidmətə
bö yük həvəslə gedirlər. Çünki onlar hərbi
xid mət dövründə təlim və məşğələlərdə dö -
yüş hazırlığını artırır, mənəvi-psixoloji cə -
hət dən daha da möhkəmlənirlər. Xidmət tə -
rə findən təşkil edilən ictimaiyyətin, şəhər
və rayonların icra hakimiyyətinin, idarə və
təş  kilatların, eləcə də hüquq mühafizə or -
qan ları əməkdaşlarının, təhsil işçilərinin, zi -
ya lıların, ağsaqqalların, Qarabağ müharibəsi
ve teranlarının, valideynlərin, kütləvi informa -
siya vasitələri nümayəndələrinin iştirakı ilə
və təndaşların ildə dörd dəfə – yanvar, aprel,
iyul və oktyabr aylarının 1-dən 30-dək müd -
dət li həqiqi hərbi xidmətə yolasalma və eh -

ti yata buraxılan hərbi vəzifəlilərin qar şı lan -
ma ları ilə bağlı təşkil edilən təntənəli mə ra -
sim lər cəmiyyətdə rəğbətlə qarşılanır və bö -
yük ruh yüksəkliyi yaradır.

Xidmətdə müxtəlif sahələr üzrə əldə ol-
unan nəticələr əvvəlki illərin göstəricilərindən
xeyli yüksəkdir. Ötən dövr ərzində səfərbərlik
hazırlığı və səfərbərlik işinin təşkili, və tən -
daş ların ilkin hərbi qeydiyyata alınması,
müd dətli həqiqi hərbi xidmətə hazırlanması
və hərbi xidmətə çağırılması, gənclərin hərbi
və tənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması,
ey ni zamanda vətəndaşların qəbulu və mü -
ra ciətlərinə baxılması, vətəndaş məm nun lu -
ğu nun təmin edilməsi, qanunvericilik ba za -
sı nın təkmilləşdirilməsi, korrupsiyaya qarşı
mü barizə, xidmətin daha bacarıqlı və savadlı
kadr larla komplektləşdirilməsi, maddi-texniki
ba zanın gücləndirilməsi və digər sahələrdə
bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. Qarşıya
qo yulan vəzifələrin yüksək səviyyədə həyata
ke çirilməsi üçün maddi-texniki bazanın güc -
ləndirilməsi və şəxsi heyətin iş şəraitinin
yax şılaşdırılması olduqca zəruri mə sə lə lər -
dən dir. Dövlətimizin qayğısı nəticəsində ar -
tıq səkkiz il ərzində bir neçə rayonda
SHXÇDX-nin yerli struktur bölmələrinin
yeni inzibati binaları istifadəyə verilmişdir.
Ötən il xidmətin Goranboy rayon şöbəsinin
yeni inzibati binasının açılışı olmuş, Lənkəran
ra yon şöbəsinin xidməti şəraiti yax şı laş dı -
rıl mışdır. Qəbələ, Göygöl və Qax rayon şöbə
və bölmələrinin yeni inzibati binalarının in -
şa sı başa çatdırılmış, Siyəzən rayonunda isə
in şaat işləri davam etdirilir. O cümlədən iş -
ğal altında olan Xocavənd rayon əhalisinin,
hər bi vəzifəlilərin, çağırışçıların səfərbərlik
və hərbi xidmətə çağırış kimi mühüm işlərinin
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ic rasını daha mütəşəkkil qaydada təmin et -
mək məqsədilə xidmətin yerli struktur bölməsi
ya radılmışdır.

Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi
gücləndirilir

Gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə
edil məsi, yeniyetmə və gənclərdə Vətənə
mə həbbət hissinin yüksəldilməsi, milli-
mənəvi dəyərlərin aşılanması, onların
Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü
uğrunda mübarizəyə hazırlıq ruhunda tərbiyə
edilməsi istiqamətində birgə fəaliyyətin
həyata keçirilməsi məqsədilə, Səfərbərlik
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidməti ilə Azərbaycan Respublikasının
Gənclər Fondu arasında əməkdaşlığa dair
Anlaşma Memorandumu imzalanmış və ötən
il ərzində respublika əhəmiyyətli bir çox
tədbirlər keçirilmişdir.

Vətəndaşlar arasında hərbi vətənpərvərlik
işinin aparılması ilə əlaqədar respublikanın
bir sıra rayon və şəhərlərində "Vətənin
müdafiəsinə hazıram!” devizi altında
vətənpərvərlik xarakterli silsilə kütləvi
tədbirlər keçirilmiş, eyni zamanda Azərbaycan
Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi
tərəfindən "Cəsurlar” və "Şahinlər” hərbi-
idman oyunlarında xidmətin yerli idarə, şöbə
və bölmələrinin hərbi qulluqçularının
yaxından iştirakı və müvafiq köməyin
göstərilməsi təmin olunmuşdur. Səfərbərlik
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidməti hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin
daha geniş müstəvidə təbliği məqsədilə ötən
il tərəfdaş qurumlarla - "Bakı Metropoliteni”
QSC ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Bakı met-

rosunun stansiyalarında, "Azərbaycan Dəmir
Yolları” QSC-nin Bakı Dəmir Yolu Vağ za -
lında və sərnişin stansiyalarında, Bakı Nəq -
liy yat Agentliyinin "Koroğlu” Nəqliyyat
Mü badilə Mərkəzində quraşdırılmış moni-
torlarda SHXÇDX-nin vətənpərvərlik möv -
zu sunda hazırladığı iki videoçarxın yayımına
baş lanıb. Belə bir platformanın həyata keçi -
ril məsi rəğbətlə qarşılanıb. Buna görə də
müd dətli həqiqi hərbi xidmətə çağırış döv -
ründə əhalinin sıx olduğu ictimai yerlərdə
və daha çox istifadə etdiyi ictimai nəqliyyat
infrastrukturlarında da bu istiqamətdə işlər
davam etdirilir. Respublikanın bütün şəhər
və rayonlarının əsas küçə və prospektlərində
də hərbi vətənpərvərlik mövzusunda ba ner -
lə rin quraşdırılması həyata keçirilmiş, moni -
torlarda slaydlar yerləşdirilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
13 iyul 2012-ci il tarixli fərmanı ilə Səfərbərlik
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidmətinin tabeliyində yaradılmış "Hərbi
Vətənpərvərlik və Mütəxəssis Hazırlığı
Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
tərəfindən Silahlı Qüvvələrə xüsusi hərbi
ixtisaslar üzrə peşəkar kadrların hazırlığı
aparılır.

Ulu Öndər Heydər Əliyev gəncləri
"Azərbaycanın gələcəyi” adlandırar və deyərdi
ki, cəmiyyətin gələcək tərəqqisi bir çox
cəhətdən gənclərimizə nəyi və necə öy rət -
mə yimizdən asılı olacaq. Bu diqqət və qay -
ğı nın nəticəsidir ki, hazırda Azərbaycan
gənc liyi ictimai həyatın bütün sferalarında
aktiv fəaliyyəti ilə seçilir, demək olar ki, cə -
miyyətin avanqard qüvvəsinə çevrilib. Gənc -
liyə və gənclərə etimad artıq öz təsdiqini
tap maqdadır. Bu gün gənc nəslin düzgün
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for malaşması ölkəmizin ictimai-siyasi hə -
yatında önəmli yer tutmaqla yanaşı, gənclər
siyasəti mahiyyət və keyfiyyətcə yeni
mərhələsini yaşayır. Gənclər dövlət qayğısını
daim öz üzərlərində hiss edərək nailiyyətləri
ilə onlara göstərilən qayğını doğrultmağa
ça lışırlar. Əlbəttə, Azərbaycanın parlaq gə -
lə cəyinin təminatçısı olan gənclər bütöv və
müs təqil Azərbaycan naminə güclərini sə -
fər bər etməli, Vətənin inkişafı üçün səylə
ça lışmalı, onlara arxalanan ölkə rəhbərinin
eti madını doğrultmalı, hər an Ali Baş Ko -
man danın verəcəyi əmrə hazır olmalıdırlar.

Vətəndaş məmnunluğu

Bu gün ölkəmizdə aparılan siyasətin
mərkəzində insan amili dayanır. Ölkə
rəhbərliyi səviyyəsində aparılan işlərin əsas
hədəfi vətəndaşlara xidmət, vətəndaş
məmnunluğunun təmin edilməsidir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının
rəhbərlərinin və müavinlərinin regionlarda
vətəndaşların qəbulunun keçirilməsi, onların
təklif, şikayət və rəylərinin öyrənilməsi, qa-
nuni tələblərinin yerinə yetirilməsi, eyni za-
manda vətəndaş məmnunluğunun təmin
edilməsinə dair tapşırığının icrası ilə əlaqədar
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidmətinin rəisi və xidmət rəisinin
müavinləri tərəfindən respublikanın re gion -
la rında və Xidmətin Aparatında vətəndaşların
qə bulunun keçirilməsi təşkil edilmişdir. Qə -
bul zamanı bir sıra müraciətlər yerində həllini
tapmış, araşdırılması tələb olunan müraciətlər
qeydiyyata alınaraq icrası ilə əlaqədar müvafiq
tədbirlər görülmüş, xidmətin səlahiyyətlərinə

aid olmayan müraciətlər baxılması üçün
aidiyyəti qurumlara göndərilmişdir.

Elektron xidmətlərin göstərilməsi və
aidiyyəti qurumlar arasında inteqrasiyanın
yaradılması istiqamətində müvafiq işlər
davam etdirilmiş, Daxili İşlər Nazirliyi,
Ədliyyə Nazirliyinin Əhalinin Dövlət Reyestri
Xidməti, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi və Dövlət İmtahan
Mərkəzi ilə inteqrasiya işləri yekun laş dı rıl -
mış dır. Dövlət qurumları ilə inteqrasiya pros-
esi vətəndaşların xidmətalma imkanlarını
ki fayət qədər sadələşdirməklə rahatlıqlarının
tə min edilməsi istiqamətində irəliyə atılmış
da ha bir addım olmuşdur. Məsələn, Dövlət
İm tahan Mərkəzi ilə inteqrasiya nəticəsində
ça ğırışçılara müddətli həqiqi hərbi xidmətə
ça ğırışdan təhsilə görə möhlətin verilməsi
üçün Azərbaycan Respublikası daxilində ali
və ilk peşə ixtisası təhsil müəssisələrində
təh sil alan vətəndaşlar barədə məlumatların
elek tron qaydada alınması və avtomatik ola -
raq xidmətin "Vahid elektron informasiya
sis temi”nə yüklənməsi həyata keçirilir. Eləcə
də bu inteqrasiya ilə ali təhsil müəssisələrinə
qə bul imtahanına sənəd verən çağırışçılara
im tahana buraxılmalarına görə möhlət ve -
rilməsi üçün elektron ərizə məlumatlarının
alın ması təmin edilir.

Həmçinin Dövlət Miqrasiya Xidməti ilə
şəx sin Azərbaycan Respublikasının və tən -
daş lığına mənsubiyyəti ilə bağlı müvafiq
sor ğuların elektron qaydada mübadiləsi işi
təş kil edilmişdir.

Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına uyğun
ola raq, "Elektron xidmət növlərinin Si ya hı -
sı”nın təkmilləşdirilməsi məqsədilə, "Elektron
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hökumət” portalına inteqrasiya edilmiş,
çağırışçılara və hərbi vəzifəlilərə inzibati
qayda pozuntularına görə protokolların
yazılması və cərimələrin tətbiq edilməsi
üçün xidmətin "Vahid elektron informasiya
sistemi”ndə müvafiq modullar hazırlanaraq
cərimələr barədə məlumatların "ASANPAY”
ödəniş sisteminə ötürülməsi üçün serverlər
yazılmışdır.

Vətəndaşlara göstərilən elektron xid mət -
lərin tətbiqi, vətəndaş məmnunluğunun və
şəf faflığın təmini ilə bağlı çağırışçıların
müd dətli həqiqi hərbi xidmət keçmək üçün
hər bi hissələrə təyin olunmaları barədə mə -
lu matlar hər çağırış qabağı SMS vasitəsilə
ça ğırışçıların mobil telefon nömrələrinə gön -
də rilir, eyni zamanda xidmətin saytında yer -
ləş dirilir.

Göstərilən xidmətlərin operativliyinin tə -
min olunması və işin keyfiyyətinin artırılması
məqsədilə xidmətin "Vahid Elektron İnfor-
masiya Sistemi”ndən istifadə edilməsi üçün
proqram təminatı da hazırlanaraq istifadəyə
ve rilmiş, həmçinin "ASAN xidmət” mər -
kəz ləri ilə Xidmətin Aparatı, o cümlədən
yer li idarə, şöbə və böl mələri arasında daxili
ra bitə əlaqəsinin qurulması təmin edilmişdir.

Prezident İlham Əliyevin "Azərbaycan
Respublikasında bir sıra dövlət orqanlarının
strukturunun optimallaşdırılması və idarə
edilməsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə
tədbirlər haqqında” 17 yanvar 2019-cu il ta -
rix li fərmanına əsasən, Bakı şəhərində, habelə
"ASAN xidmət” mərkəzlərinin yerləşdiyi
di gər inzibati ərazi vahidlərində "Azərbaycan
Res publikasının Prezidenti yanında Və tən -
daş lara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə
Döv lət Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edil -
məsi haqqında” Azərbaycan Respublikası

Pre zidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli
706 nömrəli fərmanının 5-ci hissəsində nə -
zər də tutulan dövlət xidmətləri yalnız "ASAN
xid mət” mər kəz lərində həyata keçirilir.
Səfərbərlik və Hərbi Xid mətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidmətinin Aparatında, həmçinin ta -
be likdə olan struktur bölmələrdə vətəndaşların
mü raciətlərinə baxılması işində səmərəliliyin
ar tırılması, və təndaş müraciətlərinə daha
diq qətlə ya naşılması, ərizə və şikayətlərin
araş dırılması və yaranmasına səbəb olan
amil lərin təhlili, na rahatlıq doğuran mə sə -
lə lərin müəy yən ləş dirilməsi və aradan qal -
dı rılması isti qa mə tində mühüm addımlar
atıl mış, "ASAN xid mət” mərkəzlərində hə -
ya ta keçirilən xid mət növlərinin sayı artırılmış,
xid mətin "ASAN xidmət” mərkəzlərinə ezam
edil miş əmək daşları tərəfindən xidmətin sə -
la  hiy yət lə rinə aid olan müraciətlərin qanu -
na müvafiq qay dada həll edilməsi təmin edil -
miş, bu da öz növbəsində vətəndaşlar tə rə -
findən müsbət qarşılanmışdır. Ümumilikdə
2019-cu il ərzində 39943 nəfər vətəndaş
xid mətin "ASAN xid mət” mərkəzlərində
fəa liyyət göstərən nü ma yəndələrinə müraciət
et miş və 39120 nə fər vətəndaşın müraciəti
müs bət həll edil miş dir, digər müraciətlər isə
aidiy yəti üzrə yön ləndirilmişdir.

Şəhid ailələrinə, müharibə əlilləri və ve -
teranlarına xidmət tərəfindən daim diqqət
gös tərilir. Ötən il daha bir yeni layihənin
əsa sı qoyulmuşdur. Səfərbərlik və Hərbi
Xid mətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti res -
pub likamızın bütün şəhər və rayonlarında
Azər baycan xalqının milli-mənəvi bütöv lü -
yü nü təcəssüm etdirən Novruz bayramı,
Qur ban bayramı, 31 Dekabr Dünya Azər -
bay canlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il
mü nasibətilə, o cümlədən dekabrın 1-də və
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2-də könüllülük hərəkatının üzvləri olan
gənclərin iştirakı ilə "Azərbaycan Könüllülük
Həftəsi” layihəsinin "Şəhidimiz” kampaniyası
çər çivəsində şəhid ailələrinə ziyarət təşkil
et miş və onlara sovqat çatdırılmışdır.

Xidmətin beynəlxalq əlaqələri

Xidmətin beynəlxalq əlaqələri sahəsində
mü əyyən işlər həyata keçirilmişdir. Bey nəl -
xalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi is ti qa -
mə tində ötən dövr ərzində də tədbirlər həyata
ke çirilmiş, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin
Azər baycan Respublikasına yeni təyin olun -
muş hərbi attaşesi ilə, İsrailin Azərbaycandakı
föv qəladə və səlahiyyətli səfiri ilə, türkiyəli
qa zilərdən və ehtiyatda olan zabitlərdən iba -
rət nümayəndə heyəti ilə görüşlər ke çi ril -
miş dir. Eyni zamanda Xarici İşlər Nazirliyi
tə rəfindən təşkil edilmiş və Gürcüstan Res -
pub likasında keçirilmiş iki dövlətin qu rum -
larının nümayəndələrinin işçi görüşündə xid -
mətin əməkdaşının iştirakı təmin olunmuşdur.

Sovet qoşunlarının Əfqanıstandan çı xa -
rıl masının 30-cu ildönümü münasibətilə
Döv lət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mədəniyyət
Mər kəzində Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Ça ğırış üzrə Dövlət Xidmətinin təşkilatçılığı
ilə tədbirin keçirilməsi təşkil edilmişdir.

Kadr və kadr hazırlığı

Xidmətin savadlı və bacarıqlı əməkdaşlarla
komplektləşdirilməsi işi prioritet olaraq
nəzarətdə saxlanılmışdır. 2019-cu il ərzində
də Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üz rə Dövlət Xidmətinə zabit, gizir və müd -
dət dən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qul-
luqçusu qismində həqiqi hərbi xidmətə və

mül ki işə qəbul olunmaq üçün müraciət et -
miş vətəndaşlar müvafiq qaydada test im ta -
hanlarına cəlb olunmuş, onların fiziki ha -
zır lıqları və sağlamlıq vəziyyətləri yox la -
nıl mış, barələrində yoxlama tədbirləri həyata
ke çirilmiş, müsbət nəticə əldə etmiş şəxslər
hə qiqi hərbi xidmətə və işə qəbul edilmişlər.

Ötən il Prezident İlham Əliyev tərəfindən
ge nişmiqyaslı sosial paket təqdim edilmiş
və bu sosial paket 4 milyon 200 min əhalini
əha tə etmişdir. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Ça ğırış üzrə Dövlət Xidmətinin hərbi qu l -
luq çularının aylıq pul təminatı vəzifə maaş -
la rının orta hesabla 40 faizi həcmində, həm -
çi nin dövlət qulluqçularının, dövlət qulluqçusu
ol mayan mülki işçilərinin əməkhaqları əhə -
miyyətli dərəcədə artırılmışdır.

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üz rə Dövlət Xidmətində çalışan işçilərin
əmək, sosial, iqtisadi hüquqlarının və qanuni
mə nafelərinin müdafiəsi, onların ailə üzv lə -
rinin sağlamlıqlarının qorunması məqsədilə,
"Həmkarlar İttifaqı haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq
xid mətin ilk həmkarlar ittifaqı təşkilatı təsis
edil miş və il ərzində işçilərin sosial-rifah
ha lının yüksəldilməsi istiqamətində zəruri
təd birlər həyata keçirilmişdir.

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin hər bir əməkdaşı
xalqa, dövlətə sədaqətlə xidmət edir və yaxşı
bilir ki, bu xidmətin alternativi yoxdur...

Arzu RƏHİMOV,
general-leytenant, Azərbaycan Res -
pub likası Səfərbərlik və Hərbi Xid -
mətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
rəisi.

www.seferberlik.gov.az
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Milli iqtisadi inkişaf modeli

2003-cü ildən keçən müddət ərzində
Azərbaycan xalqı və dövləti, sözün əsl
mə nasında, sürətli inkişaf dövrünü yaşamış,
prob lemlərin böyük hissəsi öz həllini tap -
mış, istənilən istiqamət üzrə konkret pro-
qramlar icra edilmişdir. Ötən illərdə dünyada
baş verən qlobal böhran fonunda Azər -
bay can iqtisadiyyatının davamlı inkişafı,
bü tün sosial proqramların vaxtında yerinə
ye tirilməsi əsası ümummilli lider Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulmuş milli iqtisadi
in kişaf modelinin möhkəm təməllər üzə -
rində qurulmasının əyani göstəricisidir.

Son 16 il ərzində Azərbaycan iq ti sa -
diy yatı, ümumi daxili məhsul istehsalı üç
də fədən çox artmışdır. Azərbaycanın xarici
döv lət borcu çox aşağı səviyyədədir və
ümu mi daxili məhsulumuzun cəmi 17 fai -
zi ni təşkil edir. Xüsusilə, Azərbaycan zən -
gin neft resurslarından daxil olan valyuta

eh tiyatlarını səmərəli şəkildə
xərcləməklə, iq tisadiyyatın bü -
tün sek tor la rı nın dinamik in ki -
şafı üçün əl ve rişli baza ya rat -
mağa nail olub və hazırda qeyri-
neft sektoru val yuta gətirə bi -
lə cək strateji böl məyə çevrilib.
Azər baycanın val yuta ehtiyatları
50 milyard dol ları keçib, bunun-
la da hazırda val yuta eh ti yat -
la rımız xarici döv lət borcum-
uzdan 5 dəfədən çox artıqdır.
Yəni, biz istənilən vaxt da bütün
borcları rahatlıqla ödə yə bilərik.
Ölkə iqti sa diy ya tına son 16 il
ərzində 250 mil yard dollardan

çox sərmayə qo yulmuşdur. Ölkəmizin
qeyri-neft sektorunda müşahidə olunan di-
namizmi də iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi
ilə bağlı hə yata keçirilən siyasətin mühüm
nəticəsi he sab etmək olar. Bu, onu göstərir
ki, “qa ra qızıl” və təbii qaz insan kapitalına
çev ril mişdir.

Bununla yanaşı, Dünya Bankı “Doing
Business” hesabatında Azərbaycanı ən is -
lahatçı 20 ölkədən biri hesab edir və bu
ilin yanvarında Azərbaycan ilə Davos Dün -
ya İqtisadi Forumu arasında Bakıda “Davos
Dör düncü Sənaye İnqilabı Mərkəzinin ya -
ra dılması haqqında niyyət protokolu” im -
za lanmışdır. Azərbaycan çox yüksək yerlərə
la yiq görülür, o cümlədən islahatların apa -
rıl ması istiqamətində və rəhbərliyə olan
inam əmsalına görə ölkəmiz dünyada bi -
rin ci onluqda yer tutur. Ölkədə həyata ke -
çi rilən struktur islahatları, siyasi islahatlar,
iq tisadi islahatlar nəticəsində təkcə 2019-

TARİXİN ƏN QÜDRƏTLİ AZƏRBAYCANININ LİDERİ

Mən 2003-cü ildə, prezident seçkiləri ərəfəsində
xal qa müraciət edərək demişdim ki, əgər mənə xalq
eti mad göstərərsə, mən ulu öndər Heydər Əliyev si ya -
sətinə sadiq qalacağam, bu siyasəti davam etdirəcəyəm.
Mən fəxr edirəm ki, xalq mənə inandı, məni dəstəklədi
və mən də, öz növbəmdə, sözlərimə əməl etdim. Son 15
il ərzində Azərbaycanda hərtərəfli inkişaf təmin edilmişdir.
Bu nun əsas şərti ondan ibarətdir ki, biz ulu öndərin
yo lu ilə gedirik. Onun qoyduğu yol yeganə düzgün yol -
dur və Azərbaycanın müstəqillik tarixi bunun əyani
sü butudur.

Prezident İlham Əliyevin 2018-ci il aprelin
18-də andiçmə mərasimindəki nitqindən



cu ilin on ayında büdcəyə 850 milyon ma -
nat dan çox vəsait toplanmış və sosial sa -
hə yə yönəldilmişdir. Nəticədə, bundan 4
mil yon 200 mindən çox insan fay da lan -
mış dır.

Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki,
hə yata keçirilən islahatların nəticəsində
2019-cu ildə minimum əməkhaqqı iki dəfə,
mi nimum pensiya 70 faiz, müavinətlər iki
də fə, tələbələrin təqaüdləri 50, köçkünlərə
ve rilən aylıq müavinət haqqı isə 50 faiz
ar tırılmışdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, aparılan struktur
is lahatları, eyni zamanda, ölkəmizin bey -
nəl xalq imicini daha da yüksəklərə qaldırır
və vətəndaşlar tərəfindən yüksək qiy mət -
lən dirilir. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin
so nuncu sorğusunda da vətəndaşların 94,5
fai zi ölkə Prezidentinə olan inam və eti -
ma dın daha da artdığını bildirmişdir. Sor -
ğu da iştirak edən respondentlərin 87,6 fai -
zi nin Azərbaycan Prezidentinin həyata ke -
çir diyi islahatları dəstəkləməsi, onu əhə -
miy yətli hesab etməsi dövlət başçısına
gös tərilən inamın və etimadın bariz gös -
tə ri cisidir.

Prezident İlham Əliyev 2020-ci ilin
yan var ayında 14-cü dəfə Dünya İqtisadi
Fo rumunda iştirak edib. Azərbaycan Prezi-
denti forum çərçivəsində iyirmidən çox
yük sək səviyyəli görüş keçirib. Bu, eyni
za manda, Azərbaycana olan maraq və diq -
qət, eləcə də ölkəmizin beynəlxalq arenada
qa zandığı böyük nüfuzun əyani gös tə ri -
cisidir.

Forum çərçivəsində “Strateji baxış: Av -
rasiya” mövzusunda keçirilən panel ic la -
sında iştirak edən Prezident müasir dövrdə
Azər baycanın dinamik inkişaf göstəriciləri,

elə cə də dövlət siyasətinin prioritet is ti qa -
mətləri haqqında müfəssəl məlumat verdi.
İlk növbədə, diqqəti cəlb edən məqam on-
dan ibarət oldu ki, panel iclasında modera -
torun “Avrasiyada indi böyük qüvvələr
yer ləşib, bir tərəfdən Rusiya, o biri tərəfdən
Çin. Azərbaycanın Prezidenti kimi Siz bi -
rin ci növbədə kimə zəng edərsiniz – Mos -
kvaya, yoxsa Pekinə?”– sualına cavab ola -
raq Prezident İlham Əliyevin “Bakıya”
ca vabı mühüm önəm kəsb edir.

Prezident İlham Əliyevin bu cavabı
Azər baycanın müstəqil, heç kimdən asılı
ol mayan, milli maraqların hər zaman uca
tu tulduğu siyasət yürütdüyünün bariz nü -
mu nəsidir. Dövlət başçısı bildirdi ki, Azər -
bay canın qonşu ölkələrlə münasibətləri
dost luq, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq, meh -
ri ban qonşuluq prinsiplərinə əsaslanır. Eyni
za manda, Prezident İlham Əliyev vurğuladı
ki, Azərbaycan üçün onun milli maraqları
hə mişə birinci yerdədir və buna görə də
müs təqillik illəri ərzində əldə etdiyimiz
bü tün nailiyyətlər xalqımızın müstəqilliyə
sa diq olmasına, siyasi və iqtisadi sahələrdə
çox ciddi islahatlar həyata keçirdiyimizə
gö rə əldə olunub. Bununla yanaşı, Azər -
bay canın əldə etdiyi nailiyyətlər Davos
Dün ya İqtisadi Forumunun illik he sa bat -
la rında yüksək qiymətləndirilib.

Azərbaycan Prezidenti qeyd etdi ki,
iyir mi birinci əsrdə iyirminci əsrin baxışı
ilə uğur qazanmaq olmaz. Bu baxımdan
öl kəmizdə həyata keçirilən struktur və
kadr islahatları səmərəli, işlək idarəçilik
me xanizminin daha da inkişaf etdirilməsini
və müasir dövrün tələblərinə uy ğun laş dı -
rıl masını nəzərdə tutur. Eyni zamanda,
Azər baycanda həyata keçirilən islahatlar
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dün yanın aparıcı ekspertləri, iqtisadi-ma -
liyyə qurumları tərəfindən yüksək qiy mət -
lən dirilir. Əvvəllər əsasən infrastruktur la -
yi hələrinə sərmayə yatırdığımızı bildirən
Prezident vurğuladı ki, Davos Forumuna
əsa sən, Azərbaycan bu gün elektrik ener -
ji sinə çıxış imkanına görə ikinci yerdədir
və qazlaşdırma səviyyəsi 96 faiz təşkil
edir, eləcə də 16 min kilometr yol, 3 min -
dən çox məktəb və 700 xəstəxana inşa
edi lib ki, bunlar dövlət sərmayəsinin bir
his səsidir. Davos Forumu Azərbaycan hö -
ku mətinin strateji baxışını 10-cu yerə, hö -
ku mətin sabitlik təmin etmək bacarığını
isə dünyada 11-ci yerə layiq görüb.

Enerji diplomatiyası

Azərbaycanın və Avropa İttifaqının tə -
şəb büsü ilə son 5 il ərzində Bakıda hər il
Cə nub Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şurasının
ic lasları keçirilir. 2015-ci ildən bu günə
qə dər Avropa İttifaqı bu toplantılarda ən
yük sək səviyyədə təmsil olunur. Avropa
İtti faqı ilə Azərbaycanın əməkdaşlıq for -
ma tında energetika sektoru, təbii ki, çox
bö yük yer tutur.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
2020-ci ilin fevralında Bakıda Cənub Qaz
Dəh lizi Məşvərət Şurası çərçivəsində na -
zir lərin VI toplantısında diqqətə çatdırdı
ki, 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi”nin
im zalanması təkcə kommersiya layihəsi
de yildi: “Bu, bizim üçün dövlətçiliyimizi,
iq tisadiyyatımızı gücləndirmək, in san la -
rı mızın daha yaxşı həyatını təmin etmək
la yihəsi idi... Neft uğur qazanmaq, güclü
öl kə qurmaq, insanlara normal həyat ver -
mək, sabitlik, təhlükəsizlik, qonşularımızla

har moniyada yaşamaq üçün vasitələrdən,
ən vacib vasitələrdən biri idi”. Bundan
son ra Azərbaycana maraq artdı və 1996-
cı ildə “Şahdəniz” sazişi imzalandı.

Hazırda Azərbaycan Respublikası Av -
ropa ölkələrinin enerji təchizatının təmin
olun masında da çox mühüm rol oyna maq -
da dır. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə real laş -
dı rılan qlobal enerji layihələri ölkəmizi
özü nəməxsus iqtisadi modelə malik dövlət
ki mi səciyyələndirir. Son 16 il ərzində öl -
kə mizin təhlükəsizlik strategiyası uğurla
hə yata keçirilib, ilk növbədə, Azərbaycanın
ener ji təhlükəsizliyi tam təmin olunub, xa -
rici enerji mənbələrindən asılılıq aradan
qal dırılıb. Azərbaycan bu gün iqtisadi po -
ten sial baxımından regionun lider ölkəsidir.
Cə nubi Qafqaz iqtisadiyyatında onun payı
80 faizdən artıqdır. 1994-cü il sentyabrın
20-də Bakıda imzalanmış “Xəzər dənizinin
Azər baycan sektorunda yerləşən “Azəri”,
“Çı raq”, “Günəşli” yatağının dərinlikdə
yer ləşən hissəsinin birgə işlənməsi və ha -
si latın pay bölgüsü haqqında Saziş”in müd -
də ti 2017-ci il sentyabrın 14-də 2050-ci
ilə qədər uzadılıb. Hazırda “Əsrin mü qa -
vi ləsi”nin icrası çox uğurla gedir və bu
mü qavilənin imzalanmasından sonra Azər -
bay canın yeni neft strategiyası icra olun -
ma ğa başlanıb.

2013-cü il dekabr ayının 17-də Bakıda
la yihə üzrə yekun investisiya qərarının
im zalanması ilə “Şahdəniz” yatağının tam -
miq yaslı işlənməsi həlledici mərhələyə qə -
dəm qoydu. Prezident İlham Əliyevin bə -
yan etdiyi kimi “Şahdəniz - 2” enerji la yi -
həsi dünyanın ən iri enerji layihələrindən
bi ridir. Bu layihə enerji təhlükəsizliyi və
ener jinin şaxələndirilməsi layihəsidir. Azər -
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bay can 25 il əvvəl “Əsrin müqaviləsi”ni
im zalamaqla Xəzər dənizini xarici sər ma -
yə lərə açıb və ölkəmizin uğurlu iqtisadi
in kişafını təmin edib. Həmin müqavilə
XX əsrin müqaviləsi adlandırılmışdısa,
“Şah dəniz-2” XXI əsrin ən iri enerji la yi -
hə sidir.

2013-cü ildə TAP layihəsi – Trans-Ad -
riatik kəmərinin əsas ixrac marşrutu ki mi
seçilməsi də tarixi hadisə oldu. Bu
baxımdan, Cənub Qaz Dəhlizi enerji
təhlükəsizliyi məsələlərinin həllinə də
kömək göstərəcək.

Beləliklə, Cənub Qaz Dəhlizinin real -
laş masına güclü təkan verildi. 2014-cü il
sent yabrın 20-də “Əsrin müqaviləsi”nin
20-ci ildönümü qeyd edildi. Simvolik hal -
dır ki, məhz həmin gün Cənub Qaz Dəh li -
zinin təməli qoyulub. Bu Avropanın ən
bö yük infrastruktur layihəsidir və bu nəhəng
trans milli layihənin icrasında ölkəmiz öz
li derlik keyfiyyətlərini bir daha nümayiş
et dirib. Azərbaycan beynəlxalq əməkdaşlıq
mə sələlərində olduğu kimi, bu layihələrdə
də liderliyi öz üzərinə götürüb. Bu layihənin
ic ra edilməsinə 40 milyard dollara yaxın
sər mayə qoyulub və qoyulur.

Hazırda Azərbaycan Şərq–Qərb,
Şimal–Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin yara -
dıl masında iştirak edən və fəal investisiya
ya tıran yeganə ölkədir. Bu mühüm qlobal
la yihələr onu göstərir ki, artıq ölkəmiz
bü tün regional məsələlərdə əsas iştirakçıdır
və Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi
ki mi, “regiondakı strateji əhəmiyyətli heç
bir layihə Azərbaycanın razılığı olmadan
real laşa bilməz”. Nəticədə, həyata keçirilən
qlo bal miqyaslı tədbirlər bu gün Azər bay -
ca nın dünya miqyasında nüfuzunu xeyli

ar tırıb, ölkəmizin Cənubi Qafqaz regionun -
da lider dövlətə çevrilməsini şərtləndirib.

Dünyanın aparıcı dövlətləri və
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq

Ölkəmiz Avropa təhlükəsizlik ar xi tek -
tu ra sının etibarlı tərəfdaşı kimi qitənin
ener ji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında
əhə miyyətli rol oynayır. Azərbaycan 2004-
cü ildə əsas məqsədi Cənubi Qafqaz döv -
lət lərinin siyasi, iqtisadi cəhətdən Avropa
də yərlərinə yaxınlaşmasını sürət lən dir -
mək dən ibarət olan “Avropa Qonşuluq Si -
ya sətinə” qoşulmuş, 2006-cı ildə Azər -
bay  can Respublikası ilə Avropa İttifaqı
ara sında enerji məsələləri üzrə strateji tə -
rəfdaşlığa dair anlaşma memorandumu
im zalanmışdır. 2008-ci ildə isə res pub li -
ka mız Aİ-nin “Şərq tərəfdaşlığı” proqramına
qo şulmaqla bu siyasi, iqtisadi əməkdaşlıq
da ha da genişlənmiş və keyfiyyətcə yeni
mər hələyə qədəm qoymuşdur.

Bununla yanaşı, 2011-ci il oktyabrın
24-də Azərbaycan 2012-2013-cü illər üzrə
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi
üzv lüyünə keçirilən seçkilərdə BMT-yə
üzv olan 193 dövlətdən 155-nin dəstəyi
ilə inamlı qələbə qazanmışdır. BMT Təh -
lü kəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv qəbul
olun ması Azərbaycanın diplomatiya ta ri -
xin də əldə edilmiş ən böyük nailiy yət lə -
rin dən biri olmaqla, ölkəmizin son illər
dün ya miqyasında artan siyasi nüfuzunun
ba riz sübutu kimi də qəbul edilməlidir.
Be lə ki, Azərbaycan, son illər ərzində sabit
in kişaf edən, yüksək iqtisadi göstəricilərə
nail olan və beynəlxalq siyasətdəki fəaliyyəti
ilə dünya ictimaiyyətinin rəğbətini qazanan
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döv lət olaraq, bütün bu müvəffəqiyyətlərin
nə ticəsində beynəlxalq səviyyədə ən mö -
tə bər qurumun üzvlüyünə seçilmişdir.

Bu illərdə Azərbaycanın beynəlxalq
təş kilatlarla əməkdaşlığı daha da ge niş -
lən mişdir. 2018-ci ilin iyul ayında Avropa
İtti faqı ilə Azərbaycan arasında qəbul olun -
muş “Tərəfdaşlıq prioritetləri” adlı mühüm
sənəddə bir çox məsələlər öz əksini tap-
maqla yanaşı, ölkəmizin ərazi bütövlüyünə,
suverenliyinə, sərhədlərimizin toxunul -
maz lı ğına dəstək və hörmət ifadə olunur.
Həm çinin 2018-ci il iyulun 11-12-də Brüs -
sel də keçirilmiş NATO Zirvə görüşünün
Ye kun Bəyannaməsində də alyans üzv lə -
ri nin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və
su verenliyinə dəstək və hörməti öz əksini
ta pıb. Eyni zamanda, 2018-ci il avqustun
12-də Xəzər dənizinin hüquqi statusuna
dair aparılan uzunmüddətli danışıqların
nə ticəsi olaraq, Xəzəryanı Dövlətlərin Döv -
lət Başçılarının V Zirvə toplantısında Xəzər
də nizinin hüquqi statusu haqqında Kon -
ven siyanın imzalanması xarici siyasətimizlə
bağ lı vacib məsələlərdən biri kimi qiy -
mət ləndirilməlidir. Bu konvensiya öl kə -
mi zin maraqlarının təmin edilməsi ba xı -
mın dan böyük diplomatik və siyasi uğurdur.

Bununla yanaşı, 2019-cu il oktyabrın
15-də Bakıda Türkdilli Dövlətlərin Əmək -
daş lıq Şurasının VII Zirvə görüşü keçirildi
və ölkəmiz bu təşkilatda sədrliyə başladı.
Bu nun davamı olaraq, oktyabrın 25-26-
da Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin
döv lət və hökumət başçılarının Bakıda ke -
çi rilən XVIII Zirvə görüşündə 60-a yaxın
öl kənin dövlət və hökumət başçısı, həmçinin
bey nəlxalq təşkilatların rəhbərləri, ümu -
mi likdə isə 160-a yaxın ölkə və beynəlxalq
təş kilatın nümayəndələri iştirak etdilər.

Həm çinin zirvə görüşündə qəbul edilmiş
sə nədlər Azərbaycanın qlobal miqyasda
mə dəniyyətlərarası dialoqun təşviqi sa hə -
sində nümayiş etdirdiyi liderliyi yüksək
qiy mətləndirir.

Ümumilikdə, özündə 120 ölkəni bir -
ləş dirən və BMT-dən sonra dünyada ən
bö yük siyasi təsisat olan Qoşulmama Hə -
rə katının XVIII Zirvə görüşünün Prezident
İlham Əliyevin sədrliyi ilə Bakıda ke çi ril -
məsi və 2019-2022-ci illər üzrə sədrliyin
Azər baycana həvalə edilməsi ölkəmizin
bö yük diplomatik uğurudur.

Son iki ildə ölkəmizin evsahibliyi etdiyi,
elə cə də, dövlət başçısının təşəbbüsü ilə
ke çirilən bir sıra mühüm əhəmiyyət kəsb
edən tədbirlər – 2018-ci ildə VI Bakı Bey -
nəl xalq Humanitar Forumu, VI Qlobal
Bakı Forumu, Qoşulmama Hərəkatının
Xa rici İşlər Nazirləri Konfransı, Qara Də -
niz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici
İş lər Nazirləri Şurasının iclası, Cənub Qaz
Dəh lizi Məşvərət Şurasının Nazirlər top -
lan tısı, Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılış
mə rasimi, 2019-cu ildə VII Qlobal Bakı
Fo rumu, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şu rasının VII Zirvə Görüşü, Qoşulmama
Hə rəkatının Zirvə toplantısı, Dünya dini
li derlərinin II Sammiti və digər möhtəşəm
bey nəlxalq tədbirlər Azərbaycanın bey -
nəl xalq aləmdə nüfuzunu xeyli yük səlt -
miş dir.

Dövlətimizin xarici siyasətində 
əsas prioritet

Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qa ra -
bağ münaqişəsinin nizama salınması
prosesində Azərbaycan dövləti və Prezident
İlham Əliyev, ilk növbədə, sülh variantına
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üstünlük verir. Lakin dövlət başçımız
Azərbaycan xalqı və dövlətinin bu işğal,
etnik təmizləmə siyasəti və torpaqlarımızın
müvəqqəti olaraq itirilməsi ilə heç vaxt
barışmayacağını bildirməklə yanaşı, öz
tor paqlarımızı azad etmək üçün tam əsa -
sı mızın olduğunu və bunun beynəlxalq
hü ququn normaları ilə təsdiq edildiyini
vur ğulayıb. Münaqişə həll olunmadan, yə -
ni Ermənistan işğal olunmuş Azərbaycan
tor paqlarından çıxmayınca, bölgədə heç
bir müsbət irəliləyişin mümkün ol ma ya -
ca ğını vurğulamaqla yanaşı, dövlət başçısı
öl kəmizin öz milli maraqları uğrunda sona
qə dər mübarizə aparacağını bildirmişdir.

Qeyd etmək vacibdir ki, Ermənistan–
Azər baycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həl li ilə bağlı Ermənistan rəhbərliyi tə rə -
fin dən səsləndirilən əsassız fikirlər tarixi
real lıqları, münaqişənin əsl mahiyyətini
əks etdirmir.

Bunu Azərbaycan Prezidenti 2019-cu
il oktyabrın 3-də Rusiya Federasiyasının
So çi şəhərində “Valday” Beynəlxalq Dis -
kus  siya Klubunun XVI illik toplantısında,
elə cə də oktyabrın 11-də MDB Dövlət
Baş çıları Şurasının məhdud tərkibdə ic la -
sın da çıxışları zamanı tutarlı faktlarla sübut
et di. 2020-ci il fevralın 15-də Münxen
Təh lükəsizlik Konfransı çərçivəsində isə
Er mənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
mü naqişəsi ilə bağlı panel müzakirələri
za manı Ermənistan baş nazirinə beynəlxalq
hü quqdan və tarixdən əsl dərs keçdi. Azər -
bay can Prezidenti Ermənistanın baş na zi -
ri nin və dünya birliyinin diqqətinə çatdırdı
ki, Ermənistana özünü cəzasızlıq şəraitində
hiss etməsinə imkan verilməməli, ölkə
rəs milərinin Azərbaycanın suverenliyi və
əra zi bütövlüyünü kobud surətdə pozan

hü quqazidd addımları pislənilməli, onun
qar şısı alınmalıdır.

Ölkə Prezidenti Azərbaycan hə qi qət lə -
ri ni, xüsusilə Ermənistan–Azərbaycan,
Dağ lıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı tarixi
hə qiqətləri dünyaya çatdırmalı olduğumuzu
vur ğulayaraq bildirdi ki, tarixi ədalət bizim
tə rəfimizdədir, beynəlxalq hüquq da bizim
möv qeyimizi dəstəkləyir. Azərbaycanın
ar qumentlərə qarşı Ermənistan tərəfinin
heç bir ciddi arqument qoya bilmədiyini,
an caq yalan, böhtan, tarixi saxtakarlıq və
mi fologiyaya əsaslandığını bildirən dövlət
baş çısı qeyd etdi ki, bu, əslində, onların
xis lətidir və onlar geniş şəbəkə çərçivəsində
bə zi siyasətçiləri satın alırlar, bu da heç
ki mə sirr deyil.

Buna baxmayaraq, Ermənistan da nı -
şıq larda Dağlıq Qarabağın “müstəqil” tərəf
ki mi iştirakını təmin etməyə çalışır. Amma
2016-cı ilin aprel döyüşləri onu da sübut
et di ki, işğal olunmuş Azərbaycan ərazisində
qon darma və cinayətkar rejimin yaratdığı
qu rum mifdir. Dördgünlük müharibədə
qar şı tərəfin itkiləri arasında bir nəfər də
ol sun Dağlıq Qarabağ ermənisi yox idi.
Çün ki “Dağlıq Qarabağ” ordusu mövcud
de yil. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazi -
lə rində Ermənistanın nəzarətində olan və
ta nınmamış qanunsuz rejim azərbaycanlı
əha linin etnik təmizlənməsi əsasında ya -
ra dılmış cinayətkar qurumdur. Məhz buna
gö rə beynəlxalq təşkilatlar və dünya ölkələri
də Ermənistanın öz işğalçılıq siyasətini
ört-basdır etmək məqsədi ilə Dağlıq Qa -
rabağda əvvəllər keçirdiyi bu cür qondarma
seç kiləri heç vaxt tanımamışdır.

Ölkə başçısı 2020-ci ilin birinci rübünün
so sial-iqtisadi yekunlarına həsr olunan vi -
deokonfrans şəklində müşavirədə bildirdi
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ki, Ermənistan təbliğatına və ümumiyyətlə,
mü naqişə ilə bağlı mövqeyinə növbəti bö -
yük zərbə bu yaxınlarda vuruldu. Sonuncu,
qon darma “prezident və parlament seç ki -
lər”inin keçirməsi isə münaqişənin nizama
sa lınmasında 28 ildir vasitəçilik edən
ATƏT-in Minsk qrupu daxil olmaqla, bir
sı ra beynəlxalq təşkilatlar (NATO, Qo -
şulmama Hərəkatı, Avropa İttifaqı, Avropa
Parlamenti, İƏT, GUAM və s.) və dövlətlər
tərəfindən qanunazidd hərəkət kimi
qiymətləndirilmiş və tanınmamışdır. Dövlət
başçısı diqqətə çatdırdı ki, bütün bu təş -
kilatlar bu “seçkiləri” tanımadı və bir daha
göstərdilər ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın
ay rılmaz hissəsidir.

Mürəkkəb geosiyasi şəraitdə 
müstəqil siyasət

Bu gün Azərbaycan regionun yeganə
öl kəsidir ki, düşünülmüş və milli maraqlara
söy kənən xarici siyasəti ilə regional təh -
lü kəsizliyin təmin olunması istiqamətində
ar dıcıl və sistemli addımlar atır. Hazırda
Azər baycan dövlətinin həyata keçirdiyi
ener ji layihələri, regional inteqrasiyaya
xid mət edən əməkdaşlıq formatları Cənubi
Qaf qazda sabitliyin təmin edilməsində mü -
hüm rol oynayır. Bununla yanaşı, Azər -
bay can dünyada sülhyaratma prosesində
fəal iştirak edir, səmərəli təklif və tə şəb -
büs lərlə çıxış edir, öz praktik fəaliyyəti ilə
sül hün və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə
də yərli töhfələr verir.

Bununla yanaşı, son illərdə Azərbaycan
yal nız beynəlxalq regionda gedən proseslərə
de yil, eyni zamanda, beynəlxalq aləmdə
cə rəyan edən proseslərə də təsir göstərmək
im kanı qazanmışdır.

Bu baxımdan, Azərbaycan Prezidenti,
Türk dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının
sədri İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə aprelin
10-da Türk Şurasının videokonfrans va si -
tə silə fövqəladə Zirvə görüşü zamanı çı -
xı şında bildirib ki, koronavirus pandemiyası
qlo bal təhlükə olduğu üçün qlobal cavab
tə ləb edir və pandemiyanın ilk günlərindən
eti barən bəzi ölkələr və beynəlxalq təş ki -
lat ların koronavirus qarşısında çaşqın qal -
ma sının, özünəqapanma yolunu seçməsinin
şa hidi oluruq. Eləcə də pandemiyanın dün -
yanı bürüdüyü indiki şəraitdə dünyanın
həm rəyliyə və əməkdaşlığa ehtiyacı vardır.

Bu, onu göstərir ki, artıq ölkəmiz təkcə
bü tün regional məsələlərdə deyil, ma hiy -
yə tindən asılı olmayaraq dünya miqyasında
baş verən qlobal hadisələrdə də öz sözünü
de yir, eləcə də Azərbaycan Prezidenti dün -
ya miqyasında baş verən təhlükələrdə də
qə tiyyətli mövqe nümayiş etdirir.

Ümumiyyətlə, bütün bunlar onu deməyə
əsas verir ki, ümummilli lider Heydər Əli -
yev tərəfindən əsası qoyulmuş siyasi kursun
son 16 ildə Prezident İlham Əliyev tərə -
fin dən dinamik şəkildə və novatorcasına
in kişaf etdirilməsi nəticəsində Azərbaycanın
çox böyük uğurlara imza atması ölkəmizin
dün ya birliyində mövqeyinin yüksəlməsini
tə min edib.

Elçin ƏHMƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti yanında Dövlət İdarəçilik
Akade mi ya  sının professoru, siyasi
elmlər doktoru.  

www.dia.edu.az
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Bunu böyük uzaqgörənliklə qeyd
edən və "Meliorasiya və su tə sər -

rü fatı obyektləri bizim sərvətimizdir və bu
sər vətdən səmərəli istifadə etməliyik” söz -
lə rini tarixə yazmış müdrik şəxsiyyət, dünya
şöh rətli siyasətçi Ulu Öndərimiz Heydər
Əliyev meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsini
daim diqqət mərkəzində saxlamış, onun
in kişafına xüsusi əhəmiyyət vermişdir.

Azərbaycanda meliorasiya və irriqasiya
iş lərinə keçən əsrin əvvəllərində, lakin onun
ge nişmiqyaslı, intensiv inkişafına Ulu Öndər
Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik et-
diyi 1969-cu ildən başlanılmışdır. Bu vaxtdan
eti barən ölkənin kənd təsərrüfatında, səna -
ye sində, ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın bütün
sa hələrində xüsusi bir yüksəliş dövrü baş -
lan dı. Ölkədə kənd təsərrüfatının inkişaf
et dirilməsi haqqında bir neçə tarixi qərar
qə bul edildi. Bu qərarlarda nəzərdə tutulan
təd birlərin yerinə yetirilməsini təmin etmək
məq sədilə kompleks meliorasiya proqramları
ha zırlandı və meliorasiya olunmuş torpaq -
lar da kənd təsərrüfatı istehsalının sabit şə -
kil də artırılması üçün mühüm tədbirlər hə -
ya ta keçirilmişdir.

Ulu Öndərimiz keçmiş İttifaq
rəh bərliyində olduğu illərdə də
res publika iqtisadiyyatının, o
cüm lədən meliorasiya və su tə -
sər rüfatının inkişafını daim diq -
qət mərkəzində saxlamışdır. La -
kin böyük təəssüf hissi ilə qeyd
et mək lazımdır ki, o, keçmiş
İt tifaq rəhbərliyindən getdikdən
son ra kənd təsərrüfatının, xü -
su silə də meliorasiya və su tə -

sər rüfatının inkişafı demək olar ki, tamamilə
dayandı. Keçmiş respublika rəh bərliyinin
səriştəsizliyi və bu sahəyə la qeyd münasibəti
nəticəsində meliorasiya və su təsərrüfatı
üzrə aparılan işlərin həcmi kəs kin surətdə
azaldı, kapital qoyuluşu he çə endirildi,
sistemlərin istismarına ayrılan büd cə
vəsaitinin həcmi xeyli aşağı düşdü. Nə -
ticədə mühüm dövlət əhəmiyyətli ob yekt -
lərin saxlanılması, istismarı və təmir-bər -
pası son dərəcə çətinləşdi.

1993-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin
res publika rəhbərliyinə qayıdışı meliorasiya
və su təsərrüfatı sahəsini məhv olmaqdan
xi las etdi, sahə öz inkişafının yeni mər hə -
lə sinə qədəm qoydu, ona dövlətin diqqət
və qayğısı bərpa olundu, mövcud meliorasiya
po tensialından daha səmərəli istifadə olun -
ma sı yolları və sahənin gələcək inkişaf isti -
qa mətləri müəyyənləşdirildi. Ölkənin bazar
iq tisadiyyatına keçməsi ilə əlaqədar aqrar
sa hə ilə paralel olaraq, meliorasiya və su
tə sərrüfatında da islahatların həyata ke çi -
ril məsinə başlanıldı, onların normativ-hü -
qu qi bazası yaradıldı. Bu məqsədlə 40-dan

ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 420202020 53

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

ÖLKƏMİZİN SU TƏHLÜKƏSİZLİYİ ETİBARLI 
ŞƏKİLDƏ TƏMİN EDİLİR

Azərbaycan qədim suvarma əkinçiliyi ölkəsidir.
Onun əsas kənd təsərrüfatı bazası sayılan Kür-Araz
dü zənliyi suvarılan torpaqların istifadə edilməsi ba -
xı mından dünyanın ən qədim və unikal regionlarından
bi ridir. Hələ V-VI əsrlərdə bu ərazilərdə tikilmiş
suvar ma kanallarının izləri indiyə qədər qalmaqdadır.
Dü zənliyin ərazisi quraq və arid zonada yerləşdiyinə
gö rə burada suvarma aparılmadan, meliorasiya və
su təsərrüfatını inkişaf etdirmədən kənd təsərrüfatı
məh sullarının yetişdirilməsi mümkün deyildir.



ar tıq normativ-hüquqi sənəd hazırlandı ki,
bun lardan da ən mühümü 1996-cı ildə im -
za lanmış "Meliorasiya və irriqasiya haq -
qın da” Azərbaycan Respublikasının Qanu -
nu dur. Qanun meliorasiya və irriqasiya sa -
hə sində dövlət idarəçiliyinin əsaslarını, me -
li o rasiya və irriqasiya tədbirlərinin aparılması
qay dalarını müəyyən etdi.

Ulu Öndərin göstərişlərini əsas tutaraq
res publikaya qoyulan xarici investisiyalar
ilk növbədə meliorasiya və su təsərrüfatı
sa həsinə yönəldildi. Xarici investisiyaların
sə mərəliliyini təmin etmək məqsədilə tikin -
ti si yarımçıq qalmış 150 obyektdən respub-
lika üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən 11
ob yekt seçildi və onlardan iqtisadiyyatımız
üçün ən vacib olan üç obyektin - Baş Mil-
Mu ğan kollektorunun tikintisinin, Samur-
Ab şeron suvarma sisteminin yenidən qu -
rul masının və Naxçıvan Muxtar Res pub li -
ka sında Vayxır su anbarının tikintisinin bi -
rin ci növbədə maliyyələşdirilməsi qərara
alın dı.

Ümummilli Lider Heydər Əliyevə İslam
dün yasının böyük hörmətinin və ehtiramının
rəm zi olaraq, İslam İnkişaf Bankının rəh -
bər liyi Baş Mil-Muğan kollektorunun tikin -
ti sinin davam etdirilməsinə güzəştli kredit
və Samur-Abşeron suvarma sisteminin ye -
ni dən qurulması sxeminin hazırlanmasına
əvəz siz olaraq vəsait ayırdı. İslam İnkişaf
Ban kının krediti və respublika büdcəsindən
ay rılan vəsait hesabına 1998-ci ildə kollek-
torun tikintisinin davam etdirilməsinə baş -
la nıldı və 2000-ci ilin noyabr ayında kollek -
to run 52,7 kilometr uzunluğunda 2-ci bu -
ra xılış kompleksinin tikintisi yüksək key -
fiy yətlə başa çatdırılaraq istismara verildi.

Heydər Əliyevin yaxından köməyi sa -
yə sində Dünya Bankının krediti ilə 2003-
cü ildə Baş Mil-Muğan kollektorunun 28,5
ki lometr uzunluğunda 3-cü buraxılış kom-
pleksinin tikintisinə başlanıldı. Samur-Ab -
şe ron suvarma sistemi ölkəmizin şimal böl -
gə sinin, eləcə də Bakı-Sumqayıt şəhərlərinin
və Abşeron yarımadasının yaşayış mən tə -
qə lərini, kənd təsərrüfatı və sənaye müəs -
si sələrini içməli, suvarma və texniki su ilə
tə min edən irimiqyaslı kompleks su tə sər -
rü fatı obyektidir. Uzun müddət ərzində su -
ya daim artan ehtiyacı ödəmək məqsədilə
Sa mur-Abşeron magistral kanalı əsaslı tə -
mi rə dayanmadan fasiləsiz olaraq istismar
olu nurdu. Bunun nəticəsində kanalın beton
ör tüyü dağılıb hissə-hissə sıradan çıxmış,
qur ğuların bir hissəsi funksiyasını itirmiş
və su itkisi artmışdır.

Ulu Öndərin tapşırığına əsasən, bu prob -
le min həlli yolları araşdırılmış və Samur-
Ab şeron suvarma sisteminin yenidən qu -
rul ması ilə bağlı təxirəsalınmaz tədbirlərin
iş lənib həyata keçirilməsi təklif olunmuşdur.
İs lam İnkişaf Bankının texniki yardımı ilə
bey nəlxalq məsləhətçi şirkət tərəfindən ha -
zır lanmış sxemin birinci mərhələsində Sa -
mur çayı üzərində baş sugötürücü qurğunun
və Samur-Abşeron kanalının Vəlvələçay
ça yına qədər olan hissəsinin yenidən qu -
rul ması, Xanarx kanalının, Vəlvələçay-Tax -
ta  körpü, Taxtakörpü-Ceyranbatan ka nal la -
rı nın və Taxtakörpü su anbarının tikintisi
nə zərdə tutulurdu. Vayxır su anbarının in -
şa sına 1983-cü ildə başlanılmış, lakin ma -
liy yə vəsaitinin olmamasına görə tikinti iş -
lə ri yarımçıq dayandırılmışdır.

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin res -
pub likamıza rəhbərlik etdiyi dövrdə (1969-
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1982-ci illər) meliorasiya və su təsərrüfatı
kom pleksinə 2,5 milyard manatdan artıq
və sait yönəldilmişdir ki, bu da sovet ha ki -
miy yəti dövrünün 50 ili ərzində bu sahəyə
qo yulan vəsaitdən 2 dəfədən artıq olmuşdur.

Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev 2002-ci
il də Naxçıvan Muxtar Respublikasında
olar kən onun su anbarının istismara verilməsi
ba rədə göstərişindən sonra dövlət büd cə -
sin dən ayrılmış vəsait hesabına Türkiyənin
ti kinti şirkətləri tərəfindən bu obyektin ti -
kin  tisi başa çatdırılmışdır. Ümumiyyətlə,
bu illərdə 200 min hektara yaxın yeni su -
va rılan torpaqlar kənd təsərrüfatı döv riy -
yə sinə cəlb edilmiş, 400 min hektara yaxın
su varılan torpaqların meliorativ vəziyyəti
yax şılaşdırılmış, 825 min hektar sahədə
su varma sistemləri yenidən qurularaq onların
su təminatı artırılmış, 460 min hektar sahədə
əsas lı hamarlama və 150 min hektar sahədə
əsas lı yuma işləri aparılmış, texniki cəhətdən
mü kəmməl irriqasiya və meliorasiya sis -
tem ləri yaradılmışdır.

Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi stra -
te ji inkişaf kursu bu gün Azərbaycan Res -
pub likasının Prezidenti İlham Əliyev tərə -
fin dən böyük əzm və qətiyyətlə davam et -
di rilir. Heydər Əliyev kimi siyasət və ida -
rə çilik korifeyindən sonra ölkənin idarə
edil məsi nə qədər çətin görünsə də, Prezident
İlham Əliyev bu işin öhdəsindən layiqincə
gə lir və öz fəaliyyəti ilə artıq sübut etmişdir
ki, o, mövqe tutan və xalqını xoşbəxt gə lə -
cə yə aparan liderdir.

Xalqımızın Ümummilli Lideri, müasir
müs təqil Azərbaycan dövlətinin banisi və
qu rucusu Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi
si yasi kursa uyğun olaraq Azərbaycan Res -
pub likasının Prezidenti İlham Əliyev tə rə -

fin dən məqsədyönlü dövlət siyasətinin hə -
ya ta keçirilməsi, dövrün tələblərinə uyğun
sis temli islahatların aparılması, ictimai-si -
ya si, sosial-iqtisadi həyatda mütərəqqi də -
yi şikliklərin edilməsi, onun qətiyyətli ad -
dım ları, səriştəli idarəçiliyi nəticəsində öl -
kə nin dayanıqlı inkişaf dinamikasına nail
olun muş, idarəetmə mexanizmi mütəmadi
ola raq təkmilləşdirilmiş, səmərəli dövlət
ida rəçiliyinin, təhlükəsizliyinin, sabitliyin
güc ləndirilməsi ilə bağlı vaxtında görülən
təd birlər müstəqilliyimizin daha da möh -
kəm ləndirilməsini, dövlətimizin qüdrətinin
art masını, xalqımızın əmin-amanlığının və
ri fah halının yüksəlməsini təmin etmişdir.
İq tisadiyyatın çoxşaxəliyinə və innovativ
di namik inkişafına nail olan Azərbaycan
vax tında reallaşan islahatlar və icra olunan
la yihələrlə bu gün regionda lider dövlətə,
iq tisadi və siyasi mərkəzə çevrilmişdir.

Möhtərəm Prezidentimizin rəhbərliyi
al tında qəbul edilmiş regionların sosial-iq -
ti sadi inkişafı Dövlət proqramlarının və
"Stra teji yol xəritələri”nin dəqiq me xa -
nizm lərlə icrası inkişafın dinamizmini artırır
və əhatəsini daha da genişləndirir. Sürətli,
yük sək templi bu irəliləyiş dövlətin yürütdü -
yü daxili və xarici siyasətin düzgünlüyünün
dü şünülmüş olması və müasir tələblərə ca -
vab verə bilməsi sayəsində mümkün ol -
muş dur. Təbii ki, qazanılan nailiyyətlərdə
öl kə rəhbərinin güclü, prinsipial siyasi ira -
də sinin, vaxtında düzgün qərarlar qəbul et -
mə sinin və xalqımızın ona olan inamının
da böyük rolu olmuşdur.

Son 16 il ərzində Azərbaycan böyük və
şə rəfli yol keçmişdir. Ölkəmiz bütün sa hə -
lər də böyük uğurlara imza atmışdır. Azər -
bay canın beynəlxalq nüfuzu artmış, öl kə -
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miz də aparılan siyasi-iqtisadi islahatlar
dün ya birliyi tərəfindən yüksək qiy mət lən -
dirilir. Bütün beynəlxalq mötəbər qurumların
rey tinqlərində Azərbaycan qabaqcıl yer lər -
dədir. Ölkəmizdə köklü iqtisadi islahatlar,
böl gələrdə infrastruktur layihələri icra edil -
miş dir. İnfrastruktur layihələri həm ölkəmizin
ümu mi inkişafına böyük təkan vermiş, həm
də bizim nəhəng transmilli infrastruktur
la yihələrimiz Avrasiyanın enerji və nəqliyyat
xə ritəsini dəyişmişdir.

Prezident İlham Əliyev kənd tə sər rü fa -
tı nın inkişafı üçün böyük meliorativ təd -
bir lərin görüldüyünü, son 16 il ərzində
dörd su anbarının – Taxtakörpü, Şəmkirçay,
Göy təpə və Tovuzçay su anbarlarının tikil -
di yini, bu anbarların və çəkilmiş kanalların
on minlərlə hektar əkin sahəsini suvarmaq
üçün həlledici rol oynadığını, 100 min hek-
tardan çox suvarılmayan torpaqlara su
xətləri, kanallar çəkildiyini vurğulamış, gö -
rü lən tədbirlərin fermerlərə, sahibkarlara
şə rait yaratdığını və kənd təsərrüfatının in -
ki şafında böyük rol oynadığını qeyd etmişdir.
Ha zırda meliorasiya və su təsərrüfatı sistemi
də ölkə iqtisadiyyatının mühüm və ayrılmaz
bir parçası olaraq qazanılmış nailiyyətlərdə
öz payı olan sahəyə, genişmiqyaslı isla hat -
la rın ünvanına çevrilmişdir.

Son 16 ildə Azərbaycan Meliorasiya və
Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
tə rəfindən meliorasiya və irriqasiya sis -
tem lərinin normal istismarının təşkili, tələb
olu nan həcmlərdə təmir-bərpa işlərinin gö -
rül məsi, suvarılan torpaqların su təminatının
və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması,
sel və daşqın sularına qarşı mübarizə işlərinin
da vam etdirilməsi sahəsində müvafiq təd -
bir lər həyata keçirilmişdir.

Belə ki, bütün maliyyə mənbələri he sa -
bı na 2004-2020-ci illərdə 4,5 min kilometr
uzun luğunda suvarma kanallarının, 3,0 min
km uzunluğunda kollektor-drenaj şə bə kə -
lə rinin tikintisi, yenidən qurulması və bər -
pa sı, 462 min hektar sahədə torpaqların su
tə minatının və 286 min hektar sahədə melio -
ra tiv vəziyyətinin yaxşılaşdırılması işləri
ye rinə yetirilmiş, 194 min hektar yeni su -
va rılan torpaq sahələri əkin dövriyyəsinə
da xil edilmişdir. Mövcud torpaq mühafizə
bənd lərinin 800 km-dən artıq hissəsi əsaslı
su rətdə hündürləşdirilmiş və möh kəm lən -
di rilmiş, çaylarda sel və daşqınlara qarşı
206 km-dən artıq mühafizə tədbirləri həyata
ke çirilmiş, əkin sahələrinin suvarma suyu
ilə təminatının yaxşılaşdırılması, habelə
əha linin içməli suya olan tələbatının ödə -
nil məsi üçün 3062 ədəd (o cümlədən 2020-
ci ildə – 443 ədəd) subartezian quyusu qa -
zı laraq istifadəyə verilmişdir. Ümumi sutu -
tumu 456 milyon kubmetr olan 4 su anbarı
(Tax takörpü, Şəmkirçay, Tovuzçay, Göytəpə)
ti kilmiş, eləcə də ümumi sututumu 15,5
mil yon kubmetr olan 3 su anbarı (Pirsaatçay,
Zo ğalavaçay, Ləvain) isə təmir-bərpa edil -
miş dir.

Dünya Bankının krediti ilə 140 min
hek  tar suvarılan sahəyə xidmət edən Araz
ça yı üzərindəki Bəhrəmtəpə hidroqovşağının,
res publikanın 9 rayonunun və Naxçıvan
MR-in 52 min hektara yaxın ərazisində
(Ba bək və Şərur rayonları) suvarma-drenaj
şə bəkələrinin təmir-bərpası işləri başa çat -
dı rılmış, respublikanın daha 15 rayonunda
Su dan İstifadəedənlər birliklərinin institusio -
nal gücləndirilməsi və onların 85 min hektar
xid mət ərazilərində təsərrüfatdaxili suvar-
ma-drenaj şəbəkələrinin təmir-bərpa işləri
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so na çatdırılmışdır. Bu məqsədlə layihə
çər çivəsində 198 ədəd ofis binası, res pub -
li kanın 4 rayonunda Regional Dəstək mər -
kəz ləri tikilmiş və 88 ədəd ekskavator alı -
na raq Sudan İstifadəedənlər birliklərinin
ba lansına verilmişdir. Layihənin başa çat -
ma masına baxmayaraq, nəzərdə tu tul du -
ğun dan 39,4 faiz artıq, yəni 119 min hektara
ya xın sahədə suvarma və drenaj şəbə kə lə -
rinin bərpası, yenidən qurulması işləri ta -
mam lanmışdır. Eyni zamanda respublikanın
8 rayonunda içməli su təchizatı və kanali -
za siya sistemləri infrastrukturunun bərpası
və tikintisi işləri davam etdirilmiş, Ağsu,
İs mayıllı, Siyəzən, Şabran, Cəlilabad, Lerik
və Masallı rayonlarında içməli su və kanali -
za siya xətlərinin tikintisi başa çatdırılmış,
Yar dımlı rayonunda isə bu işlər davam et -
di rilmişdir.

"Samur-Abşeron suvarma sisteminin ye -
nidən qurulması” layihəsinə daxil olan
Xan arx kanalının tikintisi, Samur çayı üzə -
rin də yerləşən Baş Suqəbuledici qurğunun
bər pası, Samur çayı yaxınlığında Baş Su -
du rul ducunun tikintisi, Samur-Abşeron ka -
na lının ilk 50 km-lik hissəsinin və bu his -
sə də yerləşən uzunluğu 185,7 km olan tə -
sər rüfatlararası kanalların yenidən qurulması
iş ləri başa çatdırılmışdır. Respublikanın
500 min hektar suvarılan sahələrindən duzlu
qrunt sularının Xəzər dənizinə axıdılmasını
tə min edən Baş Mil-Muğan kollektorunun
3-cü hissəsinin tikintisi başa çatdırılaraq
Mil-Qarabağ kollektoru ilə birləşdirilmişdir.
Sa mur-Abşeron kanalının 50-ci ki lo met -
rin dən suyun Taxtakörpü su anbarına ve -
ril məsi məqsədilə tikintisinə başlanılmış
uzun luğu 32 km olan Vəlvələçay-Taxtakörpü
ka nalının, ümumi sututumu 268,4 milyon

kub metr olan Taxtakörpü su anbarının (ümu-
mi gücü 25 MVt olan Su Elektrik Stansiyası
ilə birlikdə) və uzunluğu 108 km-ə yaxın
olan Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının ti -
kin tisi işləri başa çatdırılmışdır. Eyni za-
manda ilk mərhələdə Qusarçay, Qudyalçay
və Caqacuqçay çayları üzərində sugötürücü
qur ğuların və nəqledici kanalların tikintisinin
ba şa çatdırılması ilə Samur-Abşeron kanalına
əla və su verilməsi təmin edilmişdir.

2013-cü ildə Taxtakörpü su anbarı, Tax-
takörpü Su Elektrik Stansiyası və Taxtakör-
pü-Ceyranbatan su kanalının açılışı mə ra -
si mində möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyev öz nitqində çox böyük uzaqgörənliklə
de mişdir: "Beləliklə, Taxtakörpü su an ba -
rı nın, Şəmkirçay su anbarının və suvarma
sis teminin yaradılması nəticəsində biz 2
il dən sonra 250 min hektar yeni torpaq sa -
hələri əldə edəcəyik. Bu, tarixi bir nailiyyət
ola caqdır. Bu layihələrin icrası, eyni za-
manda, ölkəmizin su təhlükəsizliyini də
tə min edir. Bu məsələlərə də biz daim diq -
qət göstəririk. Çünki ölkəmizi qidalandıran
əsas su mənbələri Azərbaycanın hüdud la -
rın dan kənarda formalaşır. Ona görə su eh -
ti yatlarından səmərəli şəkildə istifadə etmək,
ye ni layihələri icra etmək, yeni kanalları
in şa etmək və su anbarlarını yaratmaq stra -
te ji əhəmiyyətli bir məsələdir. Taxtakörpü
su anbarının yaradılması ilə biz bu strateji
hə dəfə çatırıq. Bizim sularımız Kür ça yın -
dan, Araz çayından, Samur çayından gəlir
ki, bu çaylar öz mənbəyini başqa ölkələrdən
baş layır. Beləliklə, su təhlükəsizliyi bizim
üçün strateji əhəmiyyətli məsələdir və gə -
lə cəkdə hər bir ölkə üçün su ehtiyatları
stra teji dəyər olacaqdır”.
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Göründüyü kimi, hələ bir neçə il öncə
su təhlükəsizliyinin nə qədər prioritet məsələ
ol duğunu ölkə Prezidenti çox uzaqgörənliklə
qeyd etmişdir.

Ölkəmizin su təhlükəsizliyi sahəsində
stra teji əhəmiyyətə malik olan Taxtakörpü
su anbarının istifadəyə verilməsi nəticəsində
son illərdə yay mövsümündə Samur sərhəd
ça yında su ehtiyatlarının kəskin azalmasına
bax mayaraq, anbarda toplanan su hesabına
Ba kı şəhərinin və Abşeron yarımadasının
əha li, sənaye və kənd təsərrüfatı üzrə su
tə minatında yarana biləcək çətinliklərin
qar şısının alınması mümkün olmuşdur. Tax -
ta körpü su anbarı zonasında ümumilikdə
nə zərdə tutulan 30 min hektara yaxın yeni
su varılacaq torpaqlarda görülmüş meliotrativ
təd birlər nəticəsində 22 min hektarı Aq ro -
park lar və iri təsərrüfatlar tərəfindən əkin
döv riyyəsinə cəlb edilmişdir. Eyni zamanda
"Şab ran Aqropark”a məxsus 1738 hektar
tor paq sahəsi suvarma suyu ilə təmin edilmiş
və bu torpaqların meliorativ vəziyyətinin
yax  şılaşdırılması işləri davam etdiril miş -
dir.

Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin
iş tirakı ilə açılmış Şəmkirçay su anbarı zo -
na sında əkin sahələrini suvarma suyu ilə
tə min edəcək 60,5 km uzunluğunda magis-
tral kanalların tikintisi işləri başa çat dı rıl -
mış dır. Şəmkirçay su anbarında yığılan 723
mil yon kubmetr su hesabına Şəmkir, Samux
və Göygöl rayonlarının 35 min hektara ya -
xın əkin sahəsinin su təminatı yax şı laş dı -
rıl mışdır. Şəmkir və Göygöl rayonlarının 4
min hektar, eləcə də "Şəmkir Aqropark”ın
543 hektar yeni suvarılan sahələri suvarma
su yu ilə təmin edilmişdir.

Şəmkirçay su anbarından Şəmkir və
Göy göl rayonlarının əkin sahələrinə suvarma

su yunun verilməsi üçün paylayıcı kanalların,
elə cə də Goranboy rayonunun əkin sahələrini
su varma suyu ilə təmin etmək məqsədilə
uzun luğu 27,9 km olan Şəmkir-Samux-
Go ranboy suvarma magistral kanalının 2-
ci növbəsinin tikintisi tamamlanmışdır. Bu -
nun la Samux və Goranboy rayonlarının
31000 hektar (ondan 8231 hektarı yeni su -
va rılacaq torpaqlardır) sahəsinə suvarma
su yu çatdırılmışdır. Goranboy rayonunun
da ha 18 min hektardan çox sahəsinə suyun
çat dırılması üçün kanalda tikinti işləri da -
vam etdirilir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev 19 avqust 2017-ci il tarixində
Sa mux və Goranboy rayonlarının əkin sa -
hə lərinə suvarma suyunun verilməsi mə ra -
sim lərində iştirak etmişdir. Sovetlər Birliyi
döv ründən tikintisi yarımçıq qalmış Tovuz
və Şəmkir rayonlarının 20000 hektara yaxın
əkin sahələrinin su təminatının yax şı laş dı -
rıl masına və yeni suvarılacaq torpaqların
is tifadəyə verilməsinə imkan yaradan və
ümu mi sututumu 20 milyon kubmetr olan
To vuzçay su anbarının inşası 2016-cı ildə
ba şa çatdırılmışdır. Sabirabad rayonu əra -
zi sində "H” kanalının 7,8 km hissəsinin
be ton məcrada qurğularla birlikdə tikintisi
ba şa çatdırılmışdır. Bununla 1-ci mərhələdə
4 min hektar əkin sahəsinin su təminatı
yax şılaşdırılmış və 200 hektar yeni suvarılan
tor paq sahəsi suvarma suyu ilə təmin edil -
mişdir. Eyni zamanda Sabirabad rayonunun
qış otlaqlarında 1-ci mərhələdə 5000 hektar
ye ni torpaq sahəsinə, eləcə də Yuxarı Mil
ka nalında tikinti işləri davam etdirilərək
Ağ cabədi rayonunda 2700 hektar sahəyə
su varma suyu çatdırılmışdır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev 24 sentyabr 2017-ci il tarixdə
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Neft çala magistral kanalında görülən işlərlə
ta nış olmuş və Kür çayından 1-ci mərhələdə
ra yonun 7770 hektar yeni suvarılacaq və
970 hektar mövcud əkin sahələrinə suvarma
su yunun verilməsi mərasimində iştirak et -
miş dir.

Aqroparkların və iri təsərrüfatların ya -
ra dılması məqsədilə Araz çayının yeni qolu
va sitəsilə Saatlı (24325 ha), İmişli (5812
ha) və Biləsuvar (9356 ha) rayonlarının
52638 ha qış otlaq sahələrinin suvarma su -
yu ilə təmin edilməsi üçün 54,2 km uzun -
lu ğunda torpaq məcralı kanalın tikinti işləri
üzə rindəki hidrotexniki qurğularla birlikdə
ta mamlanmışdır. Goranboy və Samux ra -
yon larında yaradılan aqroparkların 4700
ha sahəsinə Şəmkir-Samux-Goranboy suvar -
ma magistral kanalından suvarma suyunun
çat dırılması üçün 1-ci mərhələdə 12,1 km
su varma boru kəmərinin və həcmi 100 min
kub metr olan beton üzlüklü su hovuzunun
ti kintisi başa çatdırılmışdır. Şabran rayonu
əra zisində "Şabran Aqropark” MMC-yə
məx sus 1738 hektar sahəyə suvarma suyu-
nun verilməsi üçün tutumu 150 min kubmetr
olan beton üzlüklü su hovuzunun tikintisi
ta mamlanmış, bu torpaqların meliorativ və -
ziy yətinin yaxşılaşdırılması üçün işlər davam
et dirilir. Qax rayonunda yaradılan Aqroparka
məx sus 1550 hektar torpaq sahəsinin 1-ci
mər hələdə 665 hektar ərazisinə suvarma
su yu çatdırılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
sə rəncamı ilə Cəbrayıl rayonunun Cocuq
Mər canlı kəndinin 480 ha və ona bitişik
Fü zuli rayonunun Mirzənağılı kəndinin 200
ha əkin sahəsinin suvarma suyu ilə təmin
edil məsi ilə əlaqədar nasos stansiyasının,
təz yiqli boru kəmərinin tikintisi aparılmışdır.

Su varma su mənbəyi yaradılan ərazilərdə
in vestorlar və torpaq mülkiyyətçiləri tərə -
fin dən mütərəqqi suvarma texnikası tətbiq
edil məklə və meliorativ tədbirlər aparılmaqla
in tensiv texnologiyalar əsasında yüksək
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalına geniş
im kanlar yaranacaqdır. Eyni zamanda res -
publika iqtisadiyyatının inkişafında böyük
əhə miyyət kəsb edəcək daha bir nəhəng
in frastruktur layihəsinin yuxarı Şirvan ka -
na lının yenidən qurulmasının xarici məs -
lə hətçilər cəlb edilməklə ilkin texniki-iq ti -
sa di əsaslandırma sənədləri hazırlanmışdır.
Şir van zonasına yeni həyat verəcək bu la -
yi hə 10 rayonun 125 min hektardan çox
əkin sahəsinin su təminatının yax şı laş dı -
rıl ması və 106 min hektar yeni suvarılan
tor paqların dövriyyəyə verilməsi ilə ümu -
mi likdə 231 min hektar torpaq sahəsinin
su varma suyu ilə təmin edilməsi, eləcə də
re gionda ekoloji mühitin yaxşılaşdırılması,
Ha cıqabul gölündə təhlükəli ekoloji və ziy -
yətin qarşısının alınması üçün imkan ya ra -
da caqdır.

Ümumiyyətlə, Azərbaycan Res pub li ka -
sının Prezidenti cənab İlham Əliyev 23
me liorasiya və su təsərrüfatı obyektlərinin
tə məlqoyma, işlərin gedişi ilə tanışlıq və
açı lış mərasimlərində iştirak etmişdir ki,
bu da onun bu sahəyə olan diqqət və qay -
ğı sının təzahürüdür. Qarşıya qoyulmuş və -
zi fələrin icrası istiqamətində ASC tərəfindən
me liorasiya tədbirlərinə ayrılan vəsait he -
sa bına meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin
nor mal istismarının təşkili, suvarılan tor -
paqların su təminatının və meliorativ və -
ziyyətinin yaxşılaşdırılması, sel və daşqın
su larına qarşı mübarizə sahəsində də 2019-
cu ildə konkret tədbirlər həyata keçirilmişdir.
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2019-cu ilin mürəkkəb təbii-iqlim şə -
raitinə baxmayaraq, öz daxili imkanlarını
sə fərbər edərək ASC üzərinə düşən vəzifələri
ye rinə yetirmiş, balansında olan irriqasiya
və meliorasiya sistemlərinin, hidrotexniki
qur ğuların istismarını təmin etmiş, müvafiq
tə mir-bərpa işlərini həyata keçirmişdir. Bu
il ərzində Kür, Araz və onlara qovuşan dağ
çay ları boyunca salınmış torpaq mühafizə
bənd lərinin 159,2 km-lik hissəsində möh -
kəm ləndirmə işləri görülmüş və 33231,0
kbm həcmində daş və beton kompozitləri
ilə sahilbərkitmə işləri yerinə yetirilmişdir.
Su varma sistemlərində və kollektor-drenaj
şə bəkələrində 70,0 mln.kbm həcmində lil -
dən təmizləmə işləri aparılmış, 17500 km
su varma, 3350 km kollektor-drenaj sistemləri
tə mizlənmiş, 41,1 km suvarma və 30,6 km
kol lektor-drenaj şəbəkələri, 5847 hidrotex -
niki qurğu, 5676 subartezian quyusu, 315
nasos stansiyası təmir edilmişdir.

Həyata keçirilmiş təmir-istismar və tikinti
iş ləri nəticəsində, eləcə də 80500 hektarda
ara tın, 23000 hektarda təkrar əkinlərin apa -
rıl ması və digər aqrotexniki tədbirlər he sa -
bına suvarılan torpaqlarda qrunt sularının
sə viyyəsi aşağı düşmüş, duzların yuyulması
pro sesi getmiş, 2018-ci illə müqayisədə
şor laşmış torpaq sahələri 4325 hektar azal -
mışdır. Çay məcralarında 19,9 mln.kbm
həc mində məcratəmizləmə işləri aparılmış,
7,4 min kbm şax-daş və faşın, 3,3 min
kbm qabion bəndlər quraşdırılmış və daş-
be ton bəndlərdə 32,7 min kbm həcmində
tə mir işləri yerinə yetirilmişdir. Əkin sahə -
lə rinin su təminatının və meliorativ və ziy -
yə tinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə
ASC tərəfindən respublika üzrə sudan is ti -
fadə planı, magistral kanallar üzrə su li -

mit ləri, respublikanın çayları üzrə suvarma
döv ründə rayonlararası su bölgüsü cədvəlləri
ha zırlanaraq təsdiq edilmişdir. Bütün istismar
təş kilatlarında gecə-gündüz növbətçilik ya -
ra dılmış, vegetasiya suvarmalarının mü tə -
şək kil həyata keçirilməsi, sudan səmərəli
və qənaətlə istifadənin təmin edilməsi və
su limitlərinə nəzarətin gücləndirilməsi
məq sədilə ASC-nin mütəxəssisləri ayrı-ay -
rı obyektlərə təhkim edilmiş, çayların gur-
sululuq dövründə su anbarlarının dol du -
rul ması və yarana biləcək sel və daşqın su -
larının maneəsiz axıdılması üçün tə xi rə sa -
lın maz tədbirlər həyata keçirilmişdir. Vege -
ta siya suvarması dövrünün əvvəlinə əsas
su anbarlarında 14,5 mlrd. kbm. həcmində
su toplanmışdır.

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarma
su yu ilə təminatının yaxşılaşdırılması ilə
bağ lı 2019-cu il üçün Fəaliyyət planı hazır -
lan mış və icrası təmin edilmişdir. Görülmüş
təd birlər nəticəsində suvarılan torpaq sahələri
əsa sən suvarma suyu ilə təmin edilmişdir.
Res publika üzrə bütün kənd təsərrüfatı bit -
kiləri 1400,5 min hektar sahədə orta hesabla
3,3 dəfə, o cümlədən taxıl 547903 hektarda
2,2 dəfə, pambıq 101268 hektarda 3,2 dəfə,
tü tün 3053 hektarda 4,4 dəfə, yem bitkiləri
418278 hektarda 4,0 dəfə, bostan-tərəvəz
65005 hektarda 5,1 dəfə, çoxillik əkmələr
121523 hektarda 3,7 dəfə və həyətyanı sa -
hələr 143409 hektarda 4,4 dəfə suvarılmışdır.
2019-cu ildə havaların kəskin quraq və isti
keç məsi ilə əlaqədar su mənbələrində ya -
ran mış su qıtlığı səbəbindən bir sira hallarda
kol lektor-drenaj şəbəkələrinin sularından
ka nalların suları ilə qarışdırılaraq suvarmada
is tifadə edilmişdir. Bütün suvarma mən bə -
lə rindən 9,2 mlrd. kbm su götürülmüş və
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su istifadəçilərinə 6,55 mlrd. kbm su ve ril -
mişdir. Torpaq eroziyasına və su itkilərinə
qar şı mübarizə məqsədilə kanallar, kollek-
torlar və su təsərrüfatı obyektləri boyunca
160 hektar sahədə yeni meşə zolaqları sa -
lın mışdır.

ASC-nin sənaye müəssisəsində 2019-
cu ildə hidrotexniki qurğuların təmirində
və yenidən qurulmasında istifadə olunan
müx təlif adda 140,0 ton metalkonstruksiya,
34 ədəd elektrik mühərrikləri təmir edilmiş,
müx təlif sazlama-quraşdırma və servis xid -
mətləri həyata keçirilmişdir.

Dünya Bankının krediti və Azərbaycan
tə rəfinin payı hesabına həyata keçirilən
"Mil li Su Təchizatı və Kanalizasiya Xid -
mət ləri üzrə İkinci Layihə” çərçivəsində
res publikanın 2 rayonunda (Şabran və Si -
yə zən) içməli su təchizatı və kanalizasiya
sis temləri infrastrukturunun bərpası və tikin -
tisi işləri davam etdirilmişdir. Layihə çər -
çi vəsində Şabran rayonunda təmizləmə gü -
cü gündə 10000 kbm və Siyəzən rayonunda
tə mizləmə gücü gündə 8700 kbm olan çir -
kab su təmizləmə qurğularında bütün mexa -
niki və elektromexaniki avadanlıqlar qu -
raş dırılmış və hər iki qurğuda tikinti işləri
ta mamlanmışdır. Layihə üzrə respublikanın
8 rayonunda (Şabran, Siyəzən, Ağsu, İs -
ma yıllı, Masallı, Cəlilabad, Lerik və Yar -
dımlı) tikinti işləri tam başa çatdırılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
mü vafiq sərəncamları ilə dövlət büdcəsindən
döv lət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün ayrılmış
və saitlər hesabına "Samur-Abşeron suvarma
sis teminin yenidən qurulması” layihəsinə
da xil olan "Şabran, Siyəzən və Xızı rayonları
əra zisində mövcud suvarılan torpaqların
su təminatının yaxşılaşdırılması və yeni

su varılan torpaqların istifadəyə verilməsi”
la yihəsi üzrə Şabran rayonu ərazisində
"Şab ran Aqropark” MMC-yə məxsus 1738
ha yeni suvarılan torpaq sahəsinə əlavə su
ve rilməsi üçün 9,060 km (diametri 900-
700 mm) uzunluğunda boru kəmərinin çə -
kilməsi üzrə işlər yerinə yetirilmişdir.

2019-cu ildə respublikanın ərazisində
aq roparkların yaradılması məqsədilə Şəki
və Oğuz rayonları ərazisində yaradılacaq
aq roparkın 12300 hektar yeni suvarılacaq
tor paq sahəsində salınacaq qoz-fındıq ağacı
bağ larının suvarma suyu ilə təmin edilməsi
üçün Oğuz rayonu üzrə 2500 kbm həcmində
su hovuzunun tikintisi tamamlanmış, 3,2
km uzunluğunda təzyiqli boru kəməri çə -
kil miş, Şəki rayonu üzrə Baş Suqəbuledici
qur ğunun, 5,0 km magistral basqılı boru
kə mərinin, 1,24 km təzyiqli boru kəmərinin
ti kintisi üzrə işlər tamamlanmışdır. Xaçmaz
ra yonunda Aqroparkın 956 ha torpaq sa -
hə lərinin suvarma suyu ilə təmin edilməsi
ilə bağlı 10,39 km uzunluğunda kanalların
qur ğularla birlikdə yenidən qurulması və 2
ədəd 50 min kbm həcmində su hovuzunun
ti kintisi üzrə işlər aparılmışdır.

Ağcabədi rayonunda yaradılan aq ro par -
kın 850 ha yeni suvarılan torpaq sahəsinə
su varma suyunun verilməsi üçün Yuxarı
Qa rabağ kanalı üzərində nasos stansiyasının
və 2,0 km uzunluğunda basqılı boru kə mə -
ri nin, Goranboy rayonunun Erkəc kəndi
əra zisində yaradılacaq aqroparkın 400 ha
ye ni suvarılan sahəsinin suvarma suyu ilə
tə min edilməsi üçün Kürəkçay çayı üzərində
su götürən qurğunun, nasos stansiyasının,
1,88 km uzunluğunda basqılı boru kə mə ri -
nin, 5000 kbm həcmində basqılı hovuzun
və 10 kv-luq EHX-nin tikintisi üzrə işlər
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gö rülmüşdür. Tovuz rayonunun Düz Qırıqlı
kən dində yaradılan aqroparkın 550 ha əkin
sa hələrinin suvarma suyu ilə təmin edilməsi
üçün Kür çayı üzərində nasos stansiyasının,
bas qılı boru kəmərinin və Valley tipli ya -
ğış yağdırıcı qurğularının qurulması üzrə
la yihə-smeta sənədləri hazırlanaraq tikinti
iş lərinə başlanılmışdır. Eləcə də Qobustan
ra yonunun Qaracüzlü kəndi yaxınlığında
ya radılmış aqroparka məxsus 998 ha torpaq
sa həsinin suvarma suyu ilə təmin edilməsi
üçün Qozluçay çayı üzərində suqəbuledici
qur ğunun və 11 km uzunluğunda qapalı
bo ru kəmərinin qurğularla birlikdə tikintisi
üz rə layihə-smeta sənədləri hazırlanmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
tap şırığına əsasən, Ələt-Astara magistral
av tomobil yolunun Salyan, Neftçala, Bi lə -
suvar və Cəlilabad rayonlarından keçən
his səsində yerləşən 20000 hektar qış otlaq
sa hələrində meliorativ tədbirlərin layihə
sə nədlərinin hazırlanmasına başlanılmışdır.
Ey ni zamanda Şamaxı rayonunun 2500 ha
əkin sahəsinin su təminatının yax şı laş dı -
rıl ması üçün 8 kiçik sututarında zəruri tə -
mir-bərpa işlərinin aparılması məqsədilə
la yihə sənədləri hazırlanmış və 1 ədəd sutu -
tar da tikinti işlərinə başlanılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
12 fevral 2019-cu il tarixli 952 nömrəli
Sə rəncamı ilə respublikanın 41 şəhər və
ra yonunun 254 yaşayış məntəqəsində 8362
ha (ondan 871 ha yeni suvarılan torpaqlardır)
əkin sahələrinin və əkin üçün istifadə olunan
hə yətyanı torpaq sahələrinin suvarma suyu
ilə təminatının yaxşılaşdırılması, habelə
əha linin içməli suya olan tələbatının ödə -
nil məsi üçün 300 ədəd subartezian qu yu -
la rının qazılması üçün layihə-smeta sənədləri

ha zırlanmış və qazma işləri tamamlanmışdır.
Azər baycan Respublikası Prezidentinin mü -
va fq sərəncamı ilə Ağdam rayonunda 20
ya şayış məntəqəsinin 1050 ha torpaq sahə -
si nin suvarılması üçün 35 ədəd subartezian
qu yusunun 14 ədədində qazma işləri 2018-
ci ildə həyata keçirilmiş, 21 quyuda isə
qaz ma işləri 2019-cu ildə başa çatdırılmışdır.
Azər baycan Respublikası Prezidentinin 31
iyul 2019-cu il tarixli 1367 nömrəli Sə rən -
camı ilə Ağcabədi rayonunda 12 ədəd və
Go ranboy rayonunda 55 ədəd qazılması
nə zərdə tutulmuş quyuların layihə sənədləri
ha zırlanmış, Ağcabədi rayonunda 12 ədəd
və Goranboy rayonunda 12 ədəd subartezian
qu yularının qazılması başa çatdırılmışdır.

Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi, gö -
rülən bütün işlər və əldə edilmiş nəticələr
de məyə əsas verir ki, Azərbaycan bu gün
uğur la, sürətlə inkişaf edən ölkədir. Ancaq
biz əldə edilmiş uğurlarla kifa yət lən mə -
mə liyik, daim qabağa baxmalıyıq və növbəti
il lərdə görüləcək işlərlə bağlı fəaliyyətimizi
düz gün qurmalıyıq.

2020-ci ildə ASC meliorasiya və su tə -
sərrüfatı obyektlərinin tikintisi, yenidən
qu rulması işlərinin davam etdirilməsi üzrə
tək liflərini aidiyyəti qurumlara təqdim et -
miş dir. Taxtakörpü və Şəmkirçay su anbarları
zo nalarında magistral və paylayıcı suvarma
ka nallarının tikintisi işləri davam etdi ri lə -
cək dir.

Respublikanın şəhər və rayonlarının
əkin sahələrinin, əkin üçün istifadə olunan
hə yətyanı torpaq sahələrinin suvarma suyu
ilə təmin olunması və əhalinin içməli suya
olan tələbatının ödənilməsi üçün 443 ədəd
sub artezian quyusunun qazılması, eləcə də
res publikanın yaşayış məntəqələrinin, əkin

ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 4 2020202062

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»



sa hələrinin və infrastruktur obyektlərinin
sel və daşqın sularının zərərli təsirindən
mü hafizəsi və qəza vəziyyətinin aradan
qal dırılması tədbirləri üzrə Kür-Araz və
dağ çaylarında sel və daşqın sularının zərərli
tə sirlərinin qarşısının alınması məqsədilə
sa hilbərkitmə işlərinin aparılması nəzərdə
tu tulur.

Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin
mü vafiq fərman və sərəncamları ilə res -
pub likamızda pambıqçılığın, taxılçılığın,
ba ramaçılığın, tütünçülüyün, üzümçülüyün,
sit rus meyvələrinin və digər kənd təsərrüfatı
məh sullarının istehsalının inkişaf etdirilməsi
ilə əlaqədar olaraq təsdiq edilmiş Dövlət
proq ramları və tədbirlər planlarında, re -
gion ların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
proq ramında, Azərbaycan Respublikasında
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına
və emalına dair Strateji Yol Xəritəsində
nə zərdə tutulmuş meliorasiya və su təsər -
rü fatı sahəsi üzrə geniş tədbirlərin icrası
2020-ci ildə də davam etdiriləcəkdir.

Belə ki, cari ildə istismar tədbirlərinə
ay rılan vəsait hesabına respublika üzrə
18000 km suvarma kanallarının, 3500 km
kol lektor-dren şəbəkələrinin lildən tə miz -
lən məsi, 6500 ədəd hidrotexniki qurğunun,
6000 ədəd subartezian quyusunun və 320
ədəd nasos stansiyasının təmiri işlərinin
hə yata keçirilməsi planlaşdırılır. 2020-ci
il də qazılacaq 443 ədəd subartezian qu yu -
la rından 204 ədədi pambıqçılıq rayonlarında
nə zərdə tutulmuşdur. Çay məcralarında
21,0 milyon kbm həcmində məcratəmizləmə
iş lərinin aparılması və respublika üzrə 1
mil yon 400 min hektar sahədə kənd tə sər -
rü fatı bitkilərinin su ilə təminatı və s. işlər
hə yata keçiriləcəkdir.

Hamıya məlumdur ki, hazırda dünyada
iq lim dəyişiklikləri baş verir: Azərbaycanın
da üzv olduğu Ümumdünya Su Şurasının
və Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının
mə lumatına görə, qarlı günlərin sayı azalır,
buz laqlar əriməkdə davam edir, quraqlıq
döv rü uzanır. Ölkəmizdə də isti günlər art-
maqla, şaxtalı günlərin sayı azalır, çay la rı -
mı zı qidalandıran qar örtüyü dağlarda azalır.
Ona görə də 2020-ci və növbəti illərdə də
su ya həssaslıqla yanaşılmalıdır. Çünki su
tə biətin bizə bəxş etdiyi sərvətdir. Hazırda
bir çox ölkələr susuzluqdan çox əziyyət
çə kirlər. Biz də gündəlik həyatımızda sudan
sə mərəli istifadə etməliyik.

Bu baxımdan Azərbaycan Respublikası
Pre zidenti İlham Əliyevin yanında "Pam -
bıq çılıq mövsümünün yekunları və 2020-
ci ildə görüləcək tədbirlər” ilə bağlı 29 de -
kabr 2019-cu ildə keçirilən müşavirədə su -
yun səmərəli istifadəsi ilə bağlı tədbirlər
pla nı hazırlanmasının vacibliyi barədə tap -
şırıq verilmişdir. Hazırda bu tapşırıqların
ic rası olaraq, mövcud meliorasiya və su
tə sərrüfatı fondlarının istismarının və əkin
sa hələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması
və su itkilərinin qarşısının alınması, su eh -
tiyatlarından daha səmərəli istifadə edilməsi
üçün sistemlərin təmir-bərpası və müasir
tə ləblər səviyyəsində yenidən qurulması,
ki çik su anbarlarının yaradılması daxil ol-
maqla bütövlükdə orta müddətli, uzun müd -
dət li meliorativ tədbirlər planının yenidən
tər tib edilməsinə başlanılmışdır.

Cənab İlham Əliyevin uzaqgörən si ya -
sə tinin davamı olaraq dövlət başçısı "Su
eh tiyatlarından səmərəli istifadənin təmin
edil məsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 2020-
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ci il 15 aprel tarixli Sərəncam imzalamışdır.
Sə rəncama əsasən ölkə ərazisində su eh ti -
yat larından səmərəli istifadənin təmin edil -
məsi, su təsərrüfatının idarə olunmasının
tək milləşdirilməsi və bu sahədə fəaliyyətin
əla qələndirilməsi məqsədilə Baş Nazirin
müa vini Şahin Mustafayevin sədrliyi ilə
ko missiya yaradılmışdır.

Sərəncamın icrasının təmin edilməsi
məq sədilə Azərbaycan Meliorasiya və Su
Tə sərrüfatı ASC-də Kənd Təsərrüfatı Nazirli -
yi, yerli icra hakimiyyəti orqanları və ko -
mis siyanın digər iştirakçıları ilə birgə koor -
di nasiyalı şəkildə bir sıra kompleks tədbirlər
proq ramı hazırlanmaqdadır. Proqram ölkə
iq tisadiyyatının, əsasən də qeyri-neft sekto -
ru nun aparıcı sahələrindən biri olan kənd
tə sərrüfatının dayanıqlı inkişafında və iqlim
də yişiklikləri şəraitində su təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi üçün strateji əhəmiyyət kəsb
edən meliorasiya və su təsərrüfatı sektorunda
görüləcək işləri müəyyənləşdirəcəkdir. Pro-
qramda nəzərdə tutulan tədbirlərin 2020-
ci ildən başlayaraq ondan sonrakı dövrlərdə
hə yata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu təd -
birlər 2025-ci ilədək ortamüddətli və 2030-
cu ilədək uzunmüddətli dövrdə iqlim də yi -
şiklikləri ilə əlaqədar ölkənin su təh lü kə -
siz liyinin təmin edilməsi üçün transsərhəd
su lardan asılılığın azaldılması istiqamətində,
o cümlədən daxili çaylar üzərində su an -
bar larının tikintisi, alternativ sulardan isti -
fa dənin genişləndirilməsi, suya qənaətedici
su varma texnikası və texnologiyalarının
tət biqi, suvarma suyundan səmərəli istifadə
me xanizminin hazırlanması, su itkilərinə,
çay ların sel və daşqın sularının zərərli tə si -
rinə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması,
ey ni zamanda kadr potensialının güc lən di -

ril məsi hesabına 2030-cu ildə aşağıdakılara
nail olmaq hədəflənməkdədir:

– Rusiya Federasiyası, İran İslam Res -
pub likası və Gürcüstanla transsərhəd su
eh ti yatlarının və obyektlərinin birgə idarə
edil məsi üzrə ikitərəfli əməkdaşlıq davam
et dirilərək və bu sahədə daha sıx əməkdaşlıq
ya radılmasına, İran İslam Respublikası ilə
Araz çayı üzərində inşa olunmuş "Xu da fə -
rin” və "Qız qalası” hidroqovşaqlarının ti -
kin  tisi və birgə istismarı üzrə əməkdaşlıq
da vam etdirilərək bu hidroqovşaqlarda top -
la nan suların və istehsal olunan enerjinin
bir gə istifadəsinin həyata keçirilməsinə,
su varma suyundan səmərəli istifadə edilməsi
və su itkilərinin qarşısının alınması məqsədilə
müa sir suvarma texnikası və tex no lo gi ya -
sı nın tətbiq sahəsinin suvarılan torpaqların
60 %-dən çoxunu əhatə etməsinə, ümumi
su tutumu 1 milyard m3 olan 16 ədəd su
an barının layihə sənədlərini hazırlamaqla
ti kintisinə başlanılması, tikintiləri yarımçıq
qal mış 2 ədəd su anbarında işlərin ta mam -
lan ması hesabına 124 milyon m3 su yı ğıl -
masının təmin edilməsinə, mütərəqqi suvar -
ma texnikasının və texnologiyasının tətbiqinə
əsas lanan iri təsərrüfatların və aqroparkların
ya radılması. Görüləcək bu və bir sıra əlavə
təd birlər ardıcıllıqla davam etdiriləcəkdir.

Qeyd edilənləri nəzərə alaraq onu deyə
bi lərik ki, həyata keçirilmiş və gələcək on -
il liklərdə nəzərdə tutulan tədbirlər dövlət
baş çısı İlham Əliyevin meliorasiya sahəsinə
diq qət və qayğısının əyani təzahürüdür.

Əhməd ƏHMƏDZADƏ,
Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsər -
rü fatı ASC-nin sədri.

www.mst.gov.az
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Məqalədə Azərbaycanda yayılmlş
"COVİD-19" pandemiyasının tibbi və hüquqi
as pektləri barədə məsələ nəzərdən ke çi ri lir.
Qeyd olunur ki, "pandemiya" anlayışının
mə na yükü altında böyük ərazini, regionu,
öl kəni və s. məkanları tutan yoluxucu xəstəlik-
epi demiyabaşa düşülür. Ölkədə bu infeksiya
xəs təliyinə qarşı Azərbaycan Respublikasının
Pre zidenti və Hökumət səviyyəsində ciddi
və effektiv mübarizə tədbirləri həyata keçirilir.
Res publika ərasisində xüsusi karantin rejimi
tət biq edilmiş və məsuliyyət tədbirləri sərt -
ləş dirilmişdir.

Açar sözlər: COVİD-19, epi-
demiya, koronavirus infeksiyası,
pandemiya, tibbi təhlükəsizlik, əha -
linin sağlamlığı, gigiyena qaydaları,
ka rantin rejmi, hüquqi məsuliyyət.

Dünyada təhlükəli bir kabus –
"COVİD-19" koronavirus

infeksiya kabusu cərəyan edir. Bu
infeksiya növü sərhəd tanımayaraq
Yer planetinin, demək olar ki, bütün
ölkələrini bürümüşdür. Xəstəliyin
yayılma sürəti qlobal xarakter da -
şı yır, çox ciddidir və artıq pandemiya
for masını almışdır [10.2]. 

Terminoloji lüğətlərdə gös tə ril -
di yi kimi, "pandemiya" anlayışının
mə na yükü altında böyük ərazini,
re gionu, ölkəni və s.məkanları tutan
yo luxucu xəstəlik-epidemiya başa
dü şülür [4, s.355].

Hal-hazırda dünya koronavirus
xəs təliyindən əziyyət çəkir: acı na -

caq lı və faciəvi vəziyyət yaranmış,  çoxsaylı
in san tələfatı vardır, sağlamlıq təhlükə al -
tın dadır, tibbi təhlükəsizlik durumu ağırlaşıb,
öl kələr bir-birlərinə sərhədlərini bağlayır,
küt ləvi elmi, mədəni, idman, oyun, incəsənət
və digər sferalarda tədbirlər təxirə salınır,
iq tisadi əlaqələr məhdudlaşdırılır, real turizm
sek toru iflasa uğrayıb, tədris, təlim-tərbiyə
mü əssələrinin fəaliyyəti müvəqqəti da yan -
dı rılıb, formaseptiv sənaye risk altına düşüb,
dün ya iqtisadiyyatı böhranla üzləşib və vuru -
lan ziyanın məbləği yüz milyardlarla dolları
ötür və s. [10.5]. Onun törədə biləcəyi mənfi
təsirlər qaçılmazdır. 

AZƏRBAYCANDA "COVİD-19" PANDEMİYASI: 
tibbi və hüquqi aspektlər
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Ko -
mi təsinin Mərkəzi Gömrük Hos pitalı, həkim-
of tolmoloq, tibb elm ləri üzrə fəlsəfə doktoru. 
e-mail: draynura@hotmail.com 
telefon:+99412 404 08 08

Fatimə Hüseynova, 
Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakül tə si “Bey -
nəl xalq xüsusi hüquq və Av ro pa hüququ ka -
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Sözügedən virusa yoluxma hallarına
dünyanın 210 ölkəsində rast gəlinir.Statistik
göstəricilərə əsasən, qeyd etmək lazımdır
ki, Yer planetində koronavirus infeksiyasına
yoluxmanın 30.04.2020-ci il tarixə olan
ümumi nəticələri belədir [10.6]:

– 3.232.532 nəfər – yoluxanlar (1);
– 228.513 nəfər – ölənlər (2);
– 1.008.029 nəfər – sağalanlar (3);
– 1.995.990 nəfər-aktiv daşıyıcılar (4).
Dünyada infeksion xəstəlik olan “COVİD-

19” pandemiyasının daha çox yayıldığı öl -
kə lər üzrə analoji məlumatları təqdim edirik: 

– ABŞ – 1.064.572 (1), 61.669 (2),
147.411 (3), 855.492 (4);

– İspaniya – 236.899 (1), 24.275 (2),
132.929 (3), 79.695 (4);

– İtaliya – 203.591 (1), 27.682 (2), 71.252
(3), 104.657 (4);

– Fransa – 166.420 (1), 24.087 (2), 48.228
(3), 94.105 (4) və s.

Bizim ölkəmizdə və qonşu dövlətlərdə
isə koronavirus infeksiyasının mənzərəsinə
dair göstəricilər aşağıdakı kimidir : 

– Azərbaycan – 1.767 (1), 23 (2), 1.267
(3), 476 (4);

– Rusiya – 106.498 (1), 1.073 (2), 11.619
(3), 93.806 (4); 

– Ukrayna – 10.046 (1), 261 (2), 1.238
(3), 8.907 (4); 

– Qazaxıstan – 3.273 (1), 25 (2), 819
(3), 2.429 (4); 

– İran – 93.657 (1), 5.957 (2), 73.791
(3), 13.909 (4); 

– Türkiyə – 117.589 (1), 3.081 (2), 44.040
(3), 70.468 (4); 

– Gürcüstan – 539 (1), 6 (2), 178 (3),
355 (4) . 

Göründüyü kimi, Azərbaycanda koron-
avirus xəstəliyinə qarşı aparılan qabaqlayıcı
və preventiv tədbirlər nəticəsində infeksiyaya

yoluxmanın dinamik amplitudası çox kiçikdir
və bu ilkin nəticələr ümidvericidir. Belə ki,
göstərilən statistik rəqəmlərə riyazi kontekstdə
faiz nisbəti ilə müqayisəli şəkildə nəzər
salsaq, məlum olur ki, dünyada koronavirus
yoluxmasından ölənlərin sayı ölkələr üzrə
Fransa–14.5%, İtaliya–13.6%, İspaniya-
10.2%, ABŞ–5.8%, Azərbaycanda isə 1.3%
təşkil edir. Bu o deməkdir ki, ölkədə "COVİD-
19" pandemiyasına qarşı aparılan mübarizə
tədbirləri qənaətbəxşdir və həmin tədbirlər
gücləndirildikcə, yoluxmadan ölüm faktı
azalmaqla, sağalanların sayı daha da artar. 

Koronavirus pandemiyasının tibbi as -
pekt lərinə nəzər salaq. Bütün dünyanı narahat
edən koronavirus hadisəsi ilə bağlı müxtəlif
in formasiyalar yayılır. Vəziyyətin mü rək -
kəb liyi, hazırda bütün dünyada təhlükəli
alov hesab edilən "COVİD-19" korona vi ru -
su na qarşı vaksinin olmaması ilə bağlıdır.
La kin vaksinin icadı istiqamətində alimlər
tə rəfindən edilən cəhdlər, sözsüz ki, davam
et məkdədir. Qeyd olunmalıdır ki, korona -
viruslar hələ 2003-cü ildə Şiddətli Kəskin
Respirator Sindromu (SARS – Severe Acute
Respiratory Syndrome) növündə, 2012-ci
ildə isə digər növ Orta Şərqdə Tənəffüs Sin-
dromu (MERS-Middle East Respiratory Syn-
drome) formasında özünü epidemiya olaraq
büruzə vermişdir. Koronavirus ailəsi atipik
pnevmaniyanın (SARS) törədicisi kimi tanınır.
Düzdür, H1N1 (quş qripi) ilə müqayisədə
bu virus daha yolxucudur. Koronavirusa yo -
lu xan şəxsin sağlamlıq şansı aşağı düşsə də,
yo luxan xəstə bütün hallarda vəfat etmir,
sa ğalır. 

Biologiya və tibb ədəbiyyatında verilən
mə lumatlara görə, yeni koronavirusun əmələ
gətirdiyi xəstəlik prosesi dövrünü 4 mərhələyə
bölmək mümkündür: 
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– birinci mərhələ 7 gündən 10 günə qədər
da vam edir və “virusemiya” adlanır. İlkin
dövr də bu, daha çox adi soyuqdəyməni xa -
tır ladır;

– ikinci mərhələdə situasiya 9-cu gündən
baş layaraq 14-cü günə qədər davam edən
bir müddətdə kəskin dəyişir. Çünki bu vaxt
or qanizmlərin epitel hüceyrələrinin zə də -
lən məsi prosesi başlayır. Nəfəs yollarının
ana tomik məkanında mikroorqanizmlərin və
bak teriyaların kolonizasiyası baş verir, bu
isə xəstəni ölümə doğru aparan bir mərhələdir;

– üçüncü mərhələdə, əgər xəstəlik nəzarət
al tına alınmasa, infeksiyaya yoluxmuş insanda
kəs kin tənəffüs çətinliyi sindromu və ya
kar diogen olmayan ağciyər ödemi başlayır.
Bu rada artıq insan süni nəfəs aparatına qo -
şul madan yaşaya bilməz;

– xəstəliyin dördüncü mərhələsi isə artıq
im munosupressiya dövrüdür. Bu isə insanın
ana dangəlmə və qazanılmış immunitetinin
zə dələnməsi deməkdir. Eyni zamanda xəs -
tə liyə təhlükəli “Pseudomonas aeruginosa”
çu buqları və göbələklər kimi aqressiv pa to -
gen lər də qoşulur [10.2]. 

Məlumdur ki, koronavirusa yoluxanlar,
əsa sən, xroniki xəstəlik (diabet-şəkər, təzyiq,
ürək çatışmazlığı və s.) səbəbindən immuniteti
zəif ləmiş şəxslər, yaşlılar və uşaqlar ehtimal
olu nur. Buna görə də, həmin yaş qrupuna
da xil olan şəxslər virusdan qorunmaq və
ona qalib gəlmək üçün daha diqqətli olmalı,
im mun sistemini gücləndirməli, sanitar-epi -
de mioloji davranış qaydalarına ciddi riayət
et məlidirlər. 

İmmunitetin gücləndirilməsi üçün düzgün
qi dalanma, çoxlu təmiz hava qəbul etmə,
stress halından uzaq olmaq lazımdır. Eyni
za manda orqanizmdə "C" vitamininin sə -
viy yəsini artıran meyvə-tərəvəzlərin qəbul
edil məsi vacibidr: məsələn, portağal, naringi,

li mon, soğan, zəncəfil, innab, itburnu, arı
sü dü, arı zəhəri, propolis və s. 

Koronavirus infeksiyası, mahiyyətcə, in -
san orqanizmində sətəlcəmə (pnevmaniyaya)
sə bəb olur, daha sonra, bir çox yeni virus
növ ləri kimi, antibiotik müalicəyə reaksiya
gös tərmir. Yer kürəsində baş qaldıran koro -
na virus xəstəliyinin kliniki simptom və əla -
mət ləri, əsasən, hərarətdir. Tibbi müayinələr
za manı bəzi pasiyentlərdə döş qəfəsi rentgeno -
qra fi ya la rı nın nəticələrində hər iki ağ ciyərdə
in filtrasiya və tənəffüs çatışmazlığı müşahidə
olu nur [10.5]. Bu virus fauna (heyvanlar)
alə mi arasında yayılmlş böyük bir viruslar
qru puna aiddir. 

Bəşəriyyətə çox qədim zamanlardan bəlli
olan yoluxucu infeksiyalar (vərəm, zökəm,
qa ra yara, qarın yatalağı, leptospiroz, taun,
tulyaremiya, Donuz qripi, Ebola virusu, Zika
vi rusu və s.) və müxtəlif xəstəliklər, məsələn,
səh hətə və ya insanların yaşayış komfortuna
xə ləl gətirən "quru göz sindromu" xəstəliyi
[9, s.15] mövcuddur və onlara qarşı daim
müa yinə, diaqnostika, müalicə, profilaktika
və reabilitasiya tədbirləri görülür.İnsanlar
ara sında, digər viruslar kimi, koronavirusa
da yoluxma üsulları müxtəlifdir və onlara,
əsa sən, aşağıdakılar aiddir:

– damcı vasitəsilə yoluxma-xəstə ös kür -
dük də, asqırdıqda bəlğəm, hava və tüpürcəklə
mik robların yayılaraq ətrafdakı şəxslərin tə -
nəf füs yollarına düşməsi; 

– təmas vasitəsilə yoluxma-xəstə şəxs
tə rəfindən məişət və digər əşya və pred met -
lər dən istifadə edildikdə digər şəxslərlə əllə
gö rüşdükdə, öpüşdükdə sağlam adamların
yo luxması;

– toz vasitəsilə yoluxma-virus mo le kul -
la rının xəstənin bəlğəmi, tüpürcəyi ilə ətraf
mü hitə düşməsi, quruması və tozlara qarışaraq
hə min hava ilə nəfəs alan şəxslərin yuxarı
tə nəffüs yollarına düşməsi; 
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– qida vasitəsilə yoluxma-qida və ərzaq
məh sulları ilə virus molekullarının insan or -
qa nizminə düşməsi [8, s.136-137]. 

Yaranma ocağı Çin Xalq Respublikasının
mərkəzi Hubey əyalətinin Uhan şəhəri sayılan
və 2019-cu ilin dekabr ayının ortalarında
aşkar olunan naməlum virus mənşəli pnev-
maniya xəstəliyinə 11 fevral 2020-ci il ta ri -
xin dən COVİD-2019 adı verilib. Yeni
"COVİD-19" (bu termin bəzən "2019-nCoV"
ki mi də adlanır) koronavirus infeksiyası
dün yada şaxələnməkdə davam edərək, əhatə
dai rəsi və coğrafiyası xeyli genişlənmiş, küt -
ləvi şəkildə bütün ölkələrdə yayılmlşdır. Tə -
bii ki, koronavirus xəstəliyi Azərbaycandan
da yan keçməmişdir [10.3;10.4]. 

"COVİD-19" pandemiyasına qarşı mü -
ba rizənin hüquqi aspektləri ilə bağlı qeyd
edə bilərik ki, Azərbaycan Respublikasının
Kon s titusiyasında (bundan sonra–Konstitu -
siya) təsbit olunmuş normaya əsasən (maddə
39), hər kəsin sağlam ətraf mühitdə yaşamaq
hü ququ vardır [1, s.12]. 

Hüquq ədəbiyyatı səhifələrində göstərildiyi
ki mi, sözügedən hüquq yeni nəsil hüquqlar
sı rasına aiddir və ciddi ətraf mühit problemləri
(tib bi təhlükəsizlik səviyyəsinin yüksəldilməsi,
epi demiya hallarının qarşısının alınması,
eko loji təhlükəsizliyin təmin edilməsi, sağlam
ət raf mühitin qorunması və s.) ilə bağlı ola -
raq aktuallaşmışdır [6, s.128-129]. 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının
sağlamlığının qorunmasının ilkin hüquqi
əsa sı qismində Konstitusiyanın 41-ci maddəsi
[1, s.12-13] çıxış etməklə hər kəsin sağ lam -
lı ğının qorunması və tibbi yardım almaq
hü ququna təminat verir. Bu norma öz-öz lü -
yün də təşkilati-hüquqi və mülkiyyət for ma -
sın dan aslı olmayaraq fəaliyyət göstərən sə -
hiy yə infrastrukturunun inkişafı üçün zəruri
təd birlərin görülməsi, sanitariya-epidemio -

lo giya salamatlığına, tibbi təhlükəsizliyə tə -
mi nat verilməsi, habelə tibbi sığortanın müx -
tə lif növləri üçün imkanların yaradılmasına
tə kan verən başlıca hüquqi baza rolunu oy -
na yır [7, s.181]. 

Tibb hüququnun bir vektoru qismində
sağ lamlığın qorunması hüququnu bəyan edən
Kons titusiya, vətəndaşlığından aslı olmayaraq,
onu hər bir insanın hüququ kimi müəy yən -
ləş dirir və aşağadakı aspektləri əhatə edir: 

– sağlamlığın qorunması hüququ sosial-
iqtisadi hüquqlar sırasına aiddir; 

– bu subyektiv potensial imkan insan
hə yatının mühüm sahəsini əhatə edir; 

– sözügedən hüquqi quruma münasibətdə
ba za müddəalarının tövsiyə formalarına yol
ve rilməsi mümkündür; 

– sağlamlığın qorunması hüququnun rea -
li zasiyası iqtisadiyyatın və maddi ehtiyatların
du rumundan daha çox aslıdır [7, s.181-182]. 

Qeyd etmək vacibdir ki, əhalinin sağ -
lam lığının qorunması sahəsində və onun hü -
qu qi təminatına dair müvafiq normativ-hü -
qu qi baza formalaşmışdır[5]. Bu kontekstdə
"Əha linin sağlamlığının qorunması haqqında",
"Sa nitariya-epidemioloji salamatlıq haq -
qında", "Yoluxucu xəstəliklərin im mu no -
pro filaktikası haqqında", "İnsanın im mun -
ça tışmazlığı virusunun törətdiyi xəstəliklərlə
mü barizə haqqında", "Azərbaycan Res pub -
li kasında vərəmlə mübarizə haqqında"və s.
qa nunlar, eləcə də digər çoxsaylı normativ
hü quqi aktlar sanitariya qanunvericiliyinin
tər kib hissəsi kimi çıxış edir [8, s.127]. 

Bununla belə, ölkəmizdə koronavirus
xəs təliyinin yayılması, onun yarada biləcəyi
təh lükənin qarşısının alınması, təcili təsirli
pro filaktik və təxirəsalınmaz tədbirlərin ope -
rativ və çevik şəkildə həyata keçirilməsi
mə sələsi Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyevin daim diqqət
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mər kəzindədir, əhalinin sağlamlığı onun fəa -
liyyətinin Ana xətdidir.Məhz möhtərəm Prezi-
dentin göstərişi və tapşırığı əsasında, bu
məq sədlə 2020-ci il yanvarın 28-də Baş Na -
zi rin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin yanında
aidiyyəti dövlət orqanlarının və qurumlarının
rəh bər şəxslərindən ibarət Operativ Qərargah
(bun dan sonra–Operativ Qərargah) ya ra dıl -
mış dır [10.3]. Nazirlər Kabinetinin sərəncamı
ilə 30.01.2020-ci il tarixdə "Azərbaycan
Res publikasında yeni koronavirus xəstəliyinin
ya yılmasının qarşısının alınmasına dair Fəa -
liy yət Planı" təsdiq edilmişdir [10.2;10.3]
və nəzərdə tutulmuş tibbi təhlükəsizlik təd -
bir ləri həyata keçirilməkdədir. 

Belə ki, bütün iş yerlərində, eləcə də
təh sil müəssisələrində sanitar-epidemioloji
və ziyyətin nəzarətə götürülməsi virus əleyhinə
de zinfeksiya edilməsi mühüm vəzifə kimi
qar şıya qoyulub.Gigiyena və epidemiologiya
mər kəzlərinin mütəxəssisləri tərəfindən maa -
rif ləndirici təlimlərin keçirilməsi sistemli
xa rakter almışdır. Azərbaycan Qida Təh lü -
kə sizliyi Agentliyinin (AQTA) regional böl -
mə ləri xüsusi hazırlıq vəziyyətinə gətirilməklə
güc ləndirilmiş iş rejmində çalışır, virusun
ge niş yayılmaması üçün zəruri və tə xi rə sa -
lın maz tədbirlər həyata keçirilir. Azərbaycan
Qi da Təhlükəsizliyi İnstitutunun Analitik
Eks pertiza Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət
gös tərən laboratoriyalarda idxal-ixrac və öl -
kədə istehsal olunan qida məhsullarının təh -
lü kəsizlik və keyfiyyət göstəriciləri üzrə
müayinələr aparılması, baytar-sanitar və fi-
tosanitar təhlükəsizliyin təmin edilməsi
gerçəkləşdirilir. 

Ümumiyyətlə, Qida Təhlükəsizliyi İnsti-
tutunun Baytarlıq Laboratoriyası ölkədə epi-
demioloji və epizootik sabitliyin qorunması
üçün bütün zəruri avadanlıq, vasitə və peşəkar
kadrlarla təmin olunmuşdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, analoji tədbirlər
digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları
(Səhiyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi,
İqtisadiyyat Nazirliyi, Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi,
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar
Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Ədliyyə
Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Dövlət
Sərhəd Xidməti, Dövlət Gömrük Komitəsi
və s. orqanlar) tərəfindən də uğurla həyata
keçirilir. 

Sonra Nazirlər Kabineti tərəfindən "Ko-
ronavirus (COVİD-19) infeksiyasının Azər -
bay can Respublikasının ərazisində geniş ya -
yıl masının qarşısının alınmasına dair əlavə
təd birlər haqqında" 30.03.2020-ci il tarixdə
120 nömrəli qərar qəbul edildi [10.3]. Bu
qə rara əsasən, insanların həyat və fəaliyyəti
üçün zəruri olan iş və xidmət sahələrindən
baş qa digər istiqamətlər üzrə fəaliyyət 31
mart 2020-ci il saat 00:00-dan 20 aprel
2020-ci il saat 00:00-dək dayandırılmışdır. 

Azərbaycanda koronavirus təhlükəsi ilə
bağ lı vəziyyətə tam və ciddi nəzarət olunur,
sər həd-keçid məntəqələrində, o cümlədən
ha va limanlarında sanitar kordon güc lən di -
ril miş iş rejmində qorunur, genişmiqyaslı
de zinfeksiya tədbirləri həyata keçirilir və
Döv lət Başçısı tərəfindən bu iş xüsusi diq -
qət də saxlanılır, vətəndaşları koronavirusdan
qo rumaq üçün düşünülmüş addımlar atılır.
Be lə ki, vətəndaşların sağlamlığının qo run -
ma sı dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir. Öl -
kə mizdə səhiyyə sektorunun inkişafı ilə bağlı
is lahatlar dövlətin həyata keçirdiyi sosial
si yasətin başlıca istiqamətlərindən biridir.
Pre zident İlham Əliyevin məqsədyönlü si -
ya səti və müəyyənləşdirdiyi qabaqlayıcı pre-
ventiv tədbirlər bu sahədə kəmiyyət və key -
fiy yət göstəricilərinin xeyli yaxşılaşmasına
sə bəb olmuşdur.Koronavirus pandemiyasına
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qar şı kəsərli və effektiv mübarizə aparılması,
onun törədə biləcəyi fəsadların və ağır nə ti -
cə lərin azaldılması və təcili izoliyasiya iş lə -
ri nin görülməsi, koronavirusun iq ti sa diy ya -
tı mıza zərərli təsirinin azaldılması is ti qa -
mə tində Dövlət Başçısı tərəfindən tə xi rə sa -
lın maz və misilsiz tədbirlər görülür. Belə
ki, Bakı şəhərində və regionlarda yeni hospital
və xəstəxanalar yaradılır, tibb müəssisələri
və səhiyyə ocaqları müasirləşdirilir, innovativ
tib bi ləvazimatlarla təmin olunur. 

Xüsusilə qeyd etməliyik ki, Sumqayıt
Kim ya Sənaye Parkında tibbi maska istehsalı
üz rə müəssisə yaradılmışdır; həmçinin dezin -
fek siya vasitələrinin istehsalına başlanılmışdır.
Fi ziki və hüquqi şəxslərə, sahibkarlara kom -
pen sasiya verilməsi, sosial yardım gös tə ril -
mə si, vergi, bank kreditlərinə və kommunal
ödə mələrdə güzəştlər edilməsi, subsidiyaların
ay rılması və s. bu kimi tədbirlərin həyata
ke çirilməsi təqdirəlayiq haldır.Bütün bu sa -
da lananlar dövlətin hüquqi təbiətindən irəli
gə lən tədbirlər kimi dəyərləndirilir və Pre -
zi den tin yürütdüyü humanizm siyasətinin
tər kib hissəsidir; yeri gəlmişkən, yaşı 65-
dən yuxarı olan 176 nəfər məhkumun bu
ya xınlarda əfv olunması buna bariz nü mu -
nə dir.

"COVİD-19" pandemiyasının qlobal xa -
rakter alaraq, bütün planetdə yayılması ha -
di səsi dövlətlərarası beynəlxalq universal
təşkilatların da diqqət mərkəzindədir. Bir -
ləş miş Millətlər Təşkilatı (BMT) korona vi -
ru sun yayılmasına qarşı öz narahatlığını bil -
di rərək, Fövqəladə Yardım Fondundan
03.03.2020-ci il tarixdə 15 milyon dollar
ayı rıb. Bu vəsait səhiyyə sahəsində fəaliyyət
gös tərən və təhlükəli xəstəliklərə qarşı mü -
ba rizə aparılması əsas məqsədlərindən biri
olan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına (ÜST)

və UNİCEF-ə virusun yayılmasına nəzarət
təd birləri, yoluxma hallarının araşdırılması
və milli laboratoriyaların fəaliyyətinin ma -
liy yələşdirilməsi üçün verilir [10.2]. 

ÜST koronavirus xəstəliyinin yayılmasının
qar şısının alınmasının yolları ilə bağlı yaydığı
açıq lamada bildirilir ki, aşağıdakı qaydalara
ria yət etməklə hər kəs özünün və başqalarının
sağ lamlığını qoruya bilər: 

1. Əllərinizi spirt əsaslı bir məhsulla mü -
tə madi olaraq silmək və ya sabunla yumaq
əsas qaydalardan biridir.Spirt tərkibli məh -
sul lar və ya sabun əllərin səthindəki bakteriya
və virusları öldürür; 

2. Öskürən və ya asqıran insanlardan ən
azı bir metr məsafə saxlayın. Çünki kiçik
vi rus damcıları sərbəst olaraq ətrafa ya yıl -
maq la yoluxma riskini artırır;

3. Mümkünsə əllərinizlə gözlərinizə, bur-
nunuza və ağzınıza toxunmayın. Çünki əl -
lər dəki viral hissəciklər göz, burun və ya
ağı  za daxil ola və xəstəlik yarada bilər;

4. Tənəffüs-gigiyena qaydalarına ciddi
əməl edilməlidir. Bunun üçün öskürəndə və
ya asqıranda ağzınızı və burnunuzu salfetlə
ör tün. İstifadə olunan salfet dərhal atılmalıdır;

5. Özünüzü pis hiss edirsinizsə, evdə qa -
lın. Hərarət, öskürək və ya nəfəs almaqda
çə tinlik çəkirsinizsə, ən qısa müddətdə həkimə
mü raciət edin, sağlamlıq klinikasının gös tə -
riş lərinə əməl edin. 

Əgər ölkəmizdə ÜST-nin "COVİD-19"
in feksiyasından özünü qorumağın və xəs tə -
liyin yayılmasının qarşısının alınmasının
yol ları ilə bağlı verdiyi tövsiyələrə ciddi
əməl edilərsə, bununla da hər kəs özünün
və digər şəxslərin sağlamlığını qoruya bilər.

ÜST-nin baş direktoru, doktor Tedros
Adha nom Gebreyesus koronavirus epi de -
mi yasına qarşı mübarizədə hökumətləri mü-
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vafiq nazirliklərlə sıx əməkdaşlıq şəraitində
ça lışmağa çağırıb. Azərbaycan Respublikası
və ÜST arasında uzunmüddətli səmərəli
əmək daşlıq münasibətləri mövcuddur. Bu
kon tekstdə Azərbaycan Respublikası Hö ku -
mə tinin dünyada koronavirus infeksiyasının
ya yılması riskinin qarşısının alınması is ti -
qa mətində qlobal həmrəylik nümayiş et di -
rə rək, beynəlxalq birliyin səylərinə töhfə
məq sədilə ÜST-nin "Strateji Hazırlıq və Ca -
vab Planı" çərçivəsində "COVİD-19 mü ra -
ciə ti" Fonduna 5 milyon ABŞ dolları məb -
lə ğində könüllü maliyyə yardımının verilməsi
ba rədə qəbul etdiyi qərar təqdirəlayiqdir.

Həmçinin, 2020-ci il 9-13 mart tarixlərində
ÜST-nin aparıcı mütəxəssislərindən ibarət
heyət ölkəmizdə səfərdə olmuş, koronavirusla
bağ lı vəziyyətlə tanış olaraq, görülmüş işlərə
müs bət qiymət verərək, bu istiqamətdə müəy -
yən tövsiyələr vermişlər; həmin tövsiyələr
aidiy yəti dövlət qurumları tərəfindən nəzərə
alı nır.

ÜST-nin baş direktoru pandemiyaya qarşı
gö rülmüş tədbirlərə yüksək qiymət verərək,
dün ya dövlətləri sırasında Azərbaycanı nü -
mu nəvi ölkə kimi dəyərləndirmişdir.

Koronavirus xəstəliyinə qarşı yetərli mü -
ba rizə aparılması üçün zəruri vasitələrin
(steril və qeyri-steril əlcəklər, baxillər, tibbi
mas kalar, respiratorlar və s.) ölkəyə idxalına
Azər baycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
05.03.2020-ci il tarixli 84 nömrəli qərarı ilə
rü sum və vergilərin ödənilməsində müəyyən
gü zəşt və azadolmalar tətbiq olunmuşdur
[10.1].

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
19.03.2020-ci il tarixli "Azərbaycan Res -
pub likasında əhalinin saglamlığının qo run -
ma sı və koronavirus infeksiyasına qarşı mü -
ba rizənin gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər

haq qında" Fərmanına əsasən, "Koronavirusla
Mü barizəyə Dəstək Fondu" yaradılmışdır.
Fon dun məqsədi Azərbaycan Respublikasında
ko ronavirus infeksiyasının yayılmasının qar -
şı sını almaqdan və onunla mübarizə isti qa -
mə tində həyata keçirilən tədbirlərə maliyyə
dəs təyini təmin etməkdən ibarətdir [10.7].
Dövlət Başçısı İlham Əliyev, I vitse-Prezident
xa nım Mehriban Əliyeva, digər fiziki və
hü quqi şəxslər həmrəylik göstərərək bu Fon -
da müəyyən könüllü ödəmələr, ianələr ediblər.

Onu da qeyd etməliyik ki, Azərbaycan
Res publikasının Prezidenti, Türkdilli Döv -
lət lərin Əməkdaşlıq Şurasının sədri İlham
Əli yevin təşəbbüsü və sədrliyi ilə 10.04.2020-
ci il tarixdə Türk Şurasının videokonfrans
va sitəsilə Fövqəladə Zirvə Görüşü ke çi ril -
miş dir [10.8]. Qazaxıstan, Qırğızıstan, Öz -
bə kistan, Türkmənistan, Macarıstan və Tür -
ki yənin dövlət nümayəndələrinin virtual for-
mada iştirak etdiyi Zirvə Görüşü koronavirus
pan demiyası ilə mübarizə mövzusuna həsr
olun muşdu və ÜST-nin baş direktoru da bu
kon fransa qatılmışdı. Türk Şurası dünya
miq yasında ilk beynəlxalq təşkilatdır ki,
döv lət başçıları səviyyəsində "COVİD-19"
pan demiyasına həsr olunmuş toplantı-Zirvə
Görüşünü keçirmişdir. Konfransda qeyd
olunmuşdur ki, Azərbaycan koronavirus xəs -
tə liyinin yayılmasının qarşısının alınması
üçün çevik və zəruri qabaqlayıcı addımlar
at mışdır; məhdudlaşdırıcı tədbirlər yaranmış
şə raitə uyğun aparılmışdır.Sonra Zirvə Gö -
rü şünün Yekun Bəyannaməsi qəbul edildi. 

"COVİD-19" pandemiyasının ciddiliyi
nə zərə alınaraq, Nazirlər Kabineti tərəfindən
"Ko ronavirus (COVİD-19) infeksiyasının
Azər baycan Respublikasının ərazisində geniş
ya yılmasının qarşısının alınmasına dair əlavə
təd birlər haqqında" 02.04.2020-ci il tarixli
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124 nömrəli qərar qəbul edilmişdir [10.3].
Bu qərarla tətbiq edilən xüsusi karantin re -
ji mi çərçivəsində 05 aprel 2020-ci il saat
00:00-dan 20 aprel 2020-ci il saat 00:00-
dək ölkə ərazisində hərəkət məhdudiyyətləri
mü əyyən olunmuşdur.

Bəzi orqanların və kütləvi informasiya
va sitələrinin əməkdaşları istisna olmaqla,
bü tün digər şəxslərin yaşayış yerini tərk et -
mələrinə aşağıdakı hallarda yol verilməsi
mü əyyənləşdirilmişdir:

– təxirəsalınmaz tibbi zərurət və müalicə
al maqla əlaqədar;

– ərzaq və digər gündəlik tələbat mal la -
rının, habelə dərman vasitələrinin alınması,
bank və poçt xidmətlərindən istifadə edilməsi
zə rurəti ilə əlaqədar;

– yaxın qohumlarının dəfnində iştirakla
əla qədar.

Bu şəxslər yaşayış yerini müəyyən müd -
də tə tərk etmək üçün icazə almaq məqsədilə
Elek tron Hökumət İnformasiya Sisteminə
SMS göndərməklə nail olurlar. Bu işin ope -
ra tiv və sadələşdirilmiş formada həyata ke -
çi rilməsi üçün "icazə.e-gov.az" portalı, 8103
SMS sistemi, yarana biləcək çətinliklərlə
bağ lı 9108 "ASAN" Xidmətin Çağrı Mərkəzi
fəa liyyət göstərir.

Daha sonra Nazirlər Kabineti yuxarıda
adı çəkilən qərara (02.04.2020-ci il , №124)
04 aprel 2020-ci il tarixli 126 nömrəli qərarla
də yişiklik edərək, kənd təsərrüfatı və yardımçı
sa hələrdə fəaliyyət göstərən şəxslərin hərəkəti
ilə bağlı məsələlərin hüquqi tənzimlənməsini
qay daya saldı. Eləcə də koronavirus in fek -
si ya sının ölkə ərazisində yayılmasının, onun
törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması
məqsədilə, Nazirlər Kabinetinin 18.04.2020-
ci il tarixli 144 nömrəli qərarı əsasında xü -
su si karantin rejiminin müddəti 04 may

2020-ci il saat 00:00-dək uzadılmışdır [10.3].
Hökumətin qərarında təsbit olunduğu ki -

mi, hərəkət məhdudiyyətlərinin tətbiqi qay -
da larının pozulması halları xüsusi karantin
re jiminin pozulması kimi qiymətləndirilməklə,
Azər baycan Respublikasının İnzibati Xətalar
Mə cəlləsində (İXM) və Azərbaycan Res -
pub likasının Cinayət Məcəlləsində (CM)
nə zərdə tutulmuş hüquqi məsuliyyətə səbəb
ola caqdır.

Ölkədə karantin rejiminin tələblərinin fi -
zi ki və hüquqi şəxslər tərəfindən yerinə ye -
ti rilməsinə müvafiq nəzarəti Azərbaycan
Res publikasının Daxili İşlər Nazirliyi aidiyyəti
qu rumlarla həyata keçirir.

Məsuliyyət tədbirlərinin gücləndirilməsi
və sərtləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan
Res publikasının Prezidenti tərəfindən "Azər -
bay can Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə
də yişiklik edilməsi haqqında" 17.03.2020-
ci il tarixli Qanun, eləcə də "Azərbaycan
Res publikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində
də yişiklik edilməsi haqqında" 17.03.2020-
ci il tarixli 27-QD nömrəli Qanun im za lan -
mış dır [10.1].

Azərbaycan Respublikasının Cinayət
Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklə CM-ə
aşağıda göstərilən məzmunda139-1-ci maddə
əlavə olunmuşdur [2]:

Maddə 139-1. Epidemiya əleyhinə re-
jimin, sanitariya-gigiyena və ya karantin
rejimlərinin pozulması

139-1.1. Epidemiya əleyhinə rejimin, sa -
ni tariya-gigiyena və karantin rejimlərinin
po zulması xəstəliklərin yayılmasına səbəb
ol duqda və ya xəstəliklərin yayılması üçün
re al təhlükə yaratdıqda –

iki min beş yüz manatdan beş min ma -
na tadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək
müd dətə azadlığın məhdudlaşdırılması və
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ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum
et mə ilə cəzalandırılır. 

139-1.2. Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan
in san ölümünə və ya digər ağır nəticələrə
sə bəb olduqda –

üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan
məh rum etmə ilə cəzalandırılır.

Həmçinin, Azərbaycan Respublikasının
İn zibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edi -
lərək 211-ci maddə yeni redaksiyada ve ril -
mişdir [3]:

Maddə 211. Epidemiya əleyhinə rejimin,
sanitariya-gigiyena və karantin rejimlərinin
pozulması

Epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya-
gigiyena və karantin rejimlərinin pozulmasına
görə –

fiziki şəxslər yüz manatdan iki yüz ma -
na tadək məbləğdə, vəzifəli şəxslər min beş
yüz manatdan iki min manatadək məbləğdə
cə rimə edilir, yaxud işin hallarına görə, xə -
ta nı törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla,
bir ayadək müddətə inzibati həbs tətbiq olu -
nur, hüquqi şəxslər iki min manatdan beş
min manatadək məbləğdə cərimə edilir.

Göründüyü kimi, ölkəmizdə koronavirusa
qar şı həm qanunvericilik, həm də real həyatda
prak tik cəhətdən effektiv mübarizə aparılır.
Ka rantin normalarını pozan, tibbi heyətin
nor mal iş fəaliyyətinə mane olan hər bir
şəxsə qarşı qanunvericiliyin tələblərinə uyğun
şəkildə ciddi tənbeh tədbirləri həyata keçir-
ilir.

Eyni zamanda, koronavirus pan de mi ya -
sı nın törədə biləcəyi mənfi nəticələrin azal -
dıl ması istiqamətində Azərbaycan Res pub -
li kası Prezidentinin “Koronavirus (COVİD-
19) pandemiyasının və bundan irəli gələrək
dün ya enerji və səhm bazarlarında baş verən
kəs kin dalğalanmaların Azərbaycan Res -

pub likasının iqtisadiyyatına, makroidtisadi
sa bitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və
sa hibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin
azal dılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haq -
qın da” 19.03.2020-ci il tarixli 1950 nömrəli
Sə rəncamı diqqətəlayiqdir. Bu Sərəncam
pan demiyadan zərər çəkməsi ehtimal olunan
sa hə və subyektlərə dövlət dəstəyinin gös -
tə ril məsi baxımından, olduqca əhəmiyyətlidir.

Buna görə də, "COVİD-19" pan de mi ya -
sı na qarşı aparılan mübarizədə hər bir kəs
təm kin nümayiş etdirməli, psixoloji xidmətdən
fay dalanaraq , təşfişə düşməməli, özünütəcrid
for masında karantin rejiminin tələblərinə
ria yət etməklə özünü və ailə üzvlərini qo ru -
malı və bu işə yaxından köməklik gös tər -
mə lidir. Həmçinin, nəzərə almaq lazımdır
ki, gigiyena qaydalarına əməl etməklə ko-
ronavirusa qalib gəlmək mümkündür. 

Xüsusilə, qeyd olunmalıdır ki, koronavirus
infeksiyasına qarşı aparılan qətiyyətli mü -
ba rizədə həkimlərin, tibb işçilərinin, polis
əmək daşlarının və digər dövlət qulluqçularının
xid mətləri Dövlət Başçısı tərəfindən yüksək
qiy mətləndirilir. 

Koronavirusla mübarizə kontekstində I
vit se-Prezident xanım Mehriban Əliyevanın
həm vətənlərimizə müraciəti diqqətəlayiqdir,
onun "Evdə qal"aksiyasına çağırışı cə miy -
yət də, sanki, şüara çevrilmişdir və xalq küt -
lə si tərəfindən yüksək səviyyədə alqışlanır.

Prezident İlham Əliyevin dəfələrlə söy -
lə diyi kimi, hər bir insan birlik və həmrəylik
nü mayiş etdirməklə koronavirusla mübarizədə
zə ruri qaydalara əməl edərsə, o zaman apa -
rı lan mübarizənin və görülən tədbirlərin də -
yə ri də yüksək olacaq, koronavirus infeksiyası
ge niş vüsət almayacaq və ölkəmiz yaranmış
bu fors-major vəziyyətindən az itkilərlə ötü -
şə cək. Bir sözlə, "Biz birlikdə güclüyük və
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bü tün sınaqlardan üzüağ çıxacağıq" tezisi
hər bir vətəndaşın konstitusion vəzifəsi və
öh dəliyi kimi diqqət mərkəzində olmalıdır.
Döv lət öz vətəndaşının yanındadır.

Azərbaycanda "COVİD-19" pan de mi ya -
sı na qarşı Dövlət Başçısının göstərdiyi səylər,
at dığı düşünülmüş addımlar və əldə olunmuş
nə ticələr onu deməyə əsas verir ki, korona -
vi rus infeksiyası ilə bağlı vəziyyət sa bit ləş -
mə yə doğru gedir, onun tədricən tam aradan
qalx ma ehtimalı müşahidə olunur və postpan -
demiya dövrünün ilkin təzahürləri özünü
bü ru zə verməkdədir.
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В статье рассматриваются медицинские и правовые аспекты пандемии COVID-19
в Азербайджане.Отмечается, что под смысловым значением термина «пандемия» по-
нимается распространение на большую территорию, регион, страну и т.д. инфекционной
болезни – эпидемия. В стране против этого инфекционного заболевания на уровне
Президента Азербайджана и Правительства Азербайджанской Республики осуществ-
ляется строгий контроль и принимаются серьезные и эффективные меры. На территории
Республики обьявлен специальный карантийный режим, усилена юридическая ответ-
ственность физических и юридических лиц.
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The article discusses the medical and legal aspects of the COVID-19 pandemic in
Azerbaijan. It is noted thatthe meaning of the term "pandemic" is spread over a large area,
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region, country, etc. infectious disease - epidemic is understood.
The President of the Republic of Azerbaijan and the Government of the Republic of

Azerbaijan against this infectious disease in the country, serious and effective control
measures are being implemented at the national level. A special quarantine regime has been
declared on the territory of the Republic, legal liability of individuals and legal entities has
been strengthened.

Key words: COVID-19, epidemic, coronavirus infection, pandemic, medical safety,
public health, hygiene rules, quarantine regime, legal liability.
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Makale Azerbaycan'daki COVID-19 salgınının tıbbi ve hukuku yönlerini tartışıyor.
"Pandemi" teriminin anlamının geniş bir alana , bölgeye , ülkeye , vb. bulaşıcı hastalık -
salgın anlaşılmaktadır.Ülkedeki bu bulaşıcı hastalığa karşı Azerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti terefinden ulusal düzeyde ciddi ve
etkili kontrol tedbirleri uygulanmaktadır. Cumhuriyet topraklarında özel bir karantina rejimi
ilan edilmiş, bireylerin ve tüzel kişilerin hukuki sorumluluğu güçlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: COVID-19, salgın, koronavirüs enfeksiyonu, pandemik, tıbbi
güvenlik, halk sağlığı, hijyen kuralları, karantina rejimi, yasal sorumluluk.
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The relevance of research. The vast
majority of Ukrainians, namely 69% (as of
01/01/17), live in cities. Therefore, the
present, and especially the future of Ukraine,
is closely linked to urbanism. In this general
demographic trend, domestic tourism is also
developing in Ukraine - it is becoming
largely urban. Kiev, Kharkov, Odessa,
Kamenets-Podolskyi, Lutsk, Chernihov are
just a small fraction of the large number of
tourist-attractive cities that the map of Ukraine
abounds in.

The development of urban tourism re-
quires a meaningful core - it is the brand of
the city. The classic definition of this intan-
gible entity was given by the American Mar-
keting Association: a brand is the name,

term, sign, symbol, design, or combination
of all, identifying the goods or services of a
particular seller or group of sellers, as well
as distinguishing goods or services from the

goods or services of competitors (Keller,
2005).

Therefore, the brand of the city is im-
manently suggestive and associated with
a steady set of associations that arise in
the mind when it comes to the relevant
territory. Most famous cities in the world
have the brand that is perceived organically
and self-evidently: Paris is a city of ro-
mance, Hong Kong is a city of trade. For

many cities, it is impossible to formulate a
one-word brand because these cities are
multifaceted, and they are changing rapidly,
for instance Glasgow.

Strong brands of Ukrainian cities are
gradually being formed as modern social
constructs. For post-Soviet cities, in particular
Ukrainian cities, the problem of branding is
complex and relevant, given that in the con-
ditions of developing their own statehood,
reconstruction of national memory, they not
only have to produce their own unique po-
sitioning, but also to overcome the conse-
quences of the planned economy, depreciation
of the province against the background of
the metropolitan union socialist realism in
architecture, the destruction of cultural mon-
uments and the and suchlike.

The purpose of the research is to explore
the branding potential of the city as a factor
of the development of tourism in Ukraine.

BRANDING A CITY AS A SOCIO-CATIVE 
PRACTICECOMMUNI

The speech is about branding of
Ukrainian cities as a communicative practice
aimed at the development of new images,
identities and associations. It is proved that
in the conditions of urbanization of modern
life, city branding is important and promising
for the development of domestic tourism in
Ukraine.
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This purpose is achieved through the so-
lution of the following research tasks: to
study professional sources on the topic; per-
form empirical research; analyze the results
of primary and secondary studies; to draw
the conclusions regarding the branding po-
tential of the city as a factor of tourism de-
velopment in Ukraine.

The object of the research is branding
of Ukrainian cities.

The subject of the research is the
methodological bases of branding of Ukrain-
ian cities, communication tools of the brand
in domestic tourism in Ukraine.

Research methods. The researchwork
was conducted during 2012–2018. The
literary method was used for study printed
and electronic sources, which presented the
views of researchers on the problem. Thus,
the works of K. Keller, A. Bezlyubchenko,
A. Zavalny, V. Kryvosheyin, N.Stepanyuk,
etc. were analyzed. During 2012–2018 we
conducted primary empirical studies: 435
individual interviews with Ukrainian domestic
tourists and a Google poll (more than 900
respondents), a discourse analysis of over
800 reviews and posts of tourists in the
UAnet segment was performed.

The level of study of the problem.
The issues of urban development and ur-

ban branding are actively discussed in various
fields of knowledge.

The authors of the textbook «Urbanistics»
(2015), specialists in urban planning, in the
typical plan of the city development mark
the following positions:

– demographic prediction;
– decision of the city-forming complex

of the city;

– planning of the sectoral structure of
the economy, determining the goals
and prospects of economic and industrial
development of the city;

– prospects of socio-cultural develop-
ment;

– the program of ecological development
of the city (Bezlyubchenko,2015).

In our opinion, this list lacks socio-com-
munication programs, in particular the brand-
ing of the city.

As you know, «brand» is derived from
the English «brand», which means «brand».
Economist N. Stepanyukrecalls, that long
time ago the right to «brand» was deserved
only by high-quality goods, then they stood
out among themselves like them. The brand
of the city is a complete set of features,
original characteristics of the city, imaginative
representations, interpretations that make it
possible to identify this city among others
in the eyes of the target groups.

The brand should perform the following
functions:

1) identify the city among others;
2) create a sense of attachment to the

target audiences, identity with the city,
3) be the warrantor of the quality of the

city.
To obtain the desired result, it is necessary

that the brand performs all functions in a
comprehensive manner (Stepanyuk, 2014).

Sociologist V. Kryvosheyin, identifies
image and brand in many respects: «... Image
as purposefully structured image acquires
evaluative and motivational content, thanks
to which it influences the behavior of people,
the bearers of this image, on their attitude to
real events. With regard to the city, it is ex-
pedient to consider the image as an intangible
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asset of the respective territory, contributing
together with other resources to the sustainable
development of the self-governing territory»
(Kryvosheyin, 2014).

Western researchers are developing tech-
niques of measuring the potential of urban
brands. S. Anholt proposed a set of six basic
criteria, namely:

1) international importance (contribution
of the city to world progress);

2) location (picturesque and climate of
the area);

3) potential (economic and educational
opportunities of the city that can be
offered to its guests, expatriates and
business representatives);

4) rhythm of life (number of attractive
activities and entertainments that can
be found in this city);

5) conditions (availability of necessary
living conditions and degree of infra-
structure development for living in
the city);

6) people (general security and friendly
attitude of city residents to guests and
emigrants) (Basyuk, 2010).

Modern works on branding and urbanism
are interesting and useful, but now they
have little regard for the problem of branding
for the development of domestic tourism in
Ukraine.

Branding the cities of the world: hands-
on experience. Wehave followed the expe-
rience of branding of several cities in the
world, trying to identify theessence of brands,
patterns of their success or failure.
New York is an eclectic human mass and
the place where everyone, regardless of gen-
der, age and religion, is able fulfill their
dream. NYC first stands for «opportunities»

that are evident in everything from skyscrapers
to ubiquitous customer service. This combi-
nation is so exciting that it is flawlessly
branded on any object, from a baseball cap
to a coffee cup. The roots of the «I love
New York» can be traced back to the 1970s,
when the city went through a phase of self-
awareness and made messages about why it
should come. New York has spent several
decades running a series of PR campaigns
to build reputation.

Sydney made the most of the 2000
Olympics by coordinating business, tourism
and profile development for the entire city.
The result is a logo and a brand that informs
about a successful metropolis by the ocean,
with a friendly, leisurely atmosphere and a
good climate.

The history of formation of London
brandwasmore complex and less successful.
The values of the London brand are focused.
The city has systemic problems in transport
management, law enforcement, environmental
protection. For comparison, the New York
brand reflects progress; the London brand
speaks of uncertainty. An obvious example
is the expressionless and non-expressive
logo of the 2012 Olympics.

Toronto's identity is not particularly strong
either. Launched in 2005, the Toronto Un-
limited brand has not brought together the
various faces of the city, including tourism
and business, and has not created a message
about Toronto being a 24-hour city by na-
ture.

Today experts said that Jerusalem also
needs rebranding. The ancient «golden
Jerusalem» is the capital of the world's
largest religions, to which everyone has im-
manent claims. But the brand must have
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one purpose, so today we are talking about
the need to find a modern unique discourse
of the city. Short remarks on branding of
well-known cities testify: in the conditions
of urbanization, branding of cities remains
an actual and complex problem, a factor of
competition and communications.

The problem of branding of 
Ukrainian cities.
Discussion of this issue, as well as

attempts to solve it, at one time intensified
in the context of the organization of the Eu-
ropean Football Championship EURO-2012.
Then the official logos of Ukrainian cities
were developed, which, however, caused an
ambiguous evaluation of experts. For ex-
ample, the world-famous cities that can be
found only in one picture: the Eiffel Tower
- Paris, the Colosseum - Rome, the Statue
of Liberty - New York, Big Ben - London. 

It was also about the fact that the brand
of the city is shaped by people, not created
by designers from scratch. That is why the
project «Brand of the City is a matter for
the citizens» was launched, which was po-
sitioned as a non-profit, non-political, built
on a bottom-up principle.

Also, then official brands were created
for the host cities. For example, Donetsk
presented itself as a city of «strength and
beauty». The combination of these opposites
in the concept was graphically depicted in
the symbols of coal and rose, which identified
Donetsk as an industrial center, and at the
same time as the greenest of the industrial
cities of Europe. But EURO-2012 is over,
and with it the activity.

The events of the end of 2013–2017 with
renewed vigor brought the issue of regional

brands and state brand to the agenda. In the
context of hybrid warfare, sustainable brands
are the talismans of the nation, the basis of
cohesion in society. Therefore, the domestic
and foreign policy task of forming and pro-
moting Ukrainian territorial brands has not
only not diminished, but has become relevant
as an element of information warfare and
counter-propaganda. After all, as the founder
of the digital agency «Postmen» J. Bear
said, «It is impossible to ignore us. We are
the theater for the world, sometimes dramatic,
sometimes comedic. Ukrainian drama is
very attractive for the world».

Increasing the awareness and attractiveness
of Ukrainian cities is also needed to strengthen
and expand domestic tourism in Ukraine -
and this aspect is particularly important for
our study.

Practical suggestions for 
branding of Ukrainian cities.
City branding as a comprehensive com-

munications program. How to turn Ukrainian
cities into popular tourist destinations? In
our view, through active branding, which
from a communication point of view is a
multilateral dialogue.

The city's branding program should in-
volve a large number of stakeholders in the
dialogue, adequately present information
about the city's history, landmarks, places
and associated atmosphere, modern city
achievements, planning, current dates of
various urban development activities.

Forming a city brand is a collective thing.
The main entities that would need to join
relevant communications and interactions
should include:

– local authorities;
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– territorial branding experts;
– local cultural, scientific, educational,

sports institutions (museums, theaters,
libraries, cultural centers, etc.)

– regional and local media;
– public organizations;
– business structures and their associa-

tions;
– city residents.
Of course, there may be other subjects,

for example, the City Institute has been op-
eratingin Lvovsince 2009.

The team that will work on the brand of
the city should be aware that its main task is
to create a story about the city, clearly outline
its image for internal visitors, transform the
entire infrastructure of the city in such a
way that it was about visiting the city as a
kind of communication environment.

Defining internal tourists as the target
audience of the brand. Typically, a city brand
has three main target audiences: tourists, in-
vestors, and talent. The city is promoted
either as a tourist destination, or as a place
attractive for investment, or as a playground
for talent realization.

For the development of the city brand as
a factor in the development of tourism in
Ukraine, the aspect of tourist attraction of
the city is a leading one. Consumer surveys
can help identify the current level of aware-
ness of the city, its cultural artifacts, other
interesting sites, and track the progress of
that awareness and requests.

Determination of internal tourists by the
target audience of the brand of the city de-
termines the complex of further actions:
providing a hotel fund, developing a network
of catering establishments, developing ex-
cursion programs and activities, arranging

pedestrian zones in the locations of tourist
objects and the like.

Determination of city advantages. The
brand of the city is a strong communication
idea, a directed and integrated myth.

Branding is based on positioning. The
brand of the city should be based on what is
already in the city. For this purpose, it is
first of all necessary to objectively evaluate
the assets of the city, to identify its specific
advantage or advantages. For example, a
fresco-inspired mosaic by the amateur de-
signer, dubbed Fluffy Jesus by the Internet,
created the brand of the Spanish city of
Borja and attracted thousands of tourists.

The formula of the brand is to make the
image of the city tangible and unobtrusively
attract people to live in this format.

In 2015 the Tourism Board of Lvov City
Council, together with the City Institute,
conducted a study of the tourist leisure
market. It turned out that Lvov is associated
with visitors of the city with coffee (48.2%),
architecture (47.9%) and chocolate (31.1%),
which respectively can be considered the
strongest brands of Lvov.

The circle of symbols that underlie the
brand of the city creates an identity. It is de-
sirable that this identity be suitable for uni-
versal use in different countries and cultures,
and together with clearly different from
competitors. Successful branding can turn a
city into a place where people want to live,
work and relax. A strong identity is vital if
the city wants to compete with other cities
for attention in tourism and business.

Identity with celebrities. Massive visitors
are interesting famous people. Branding a
city, you need to outline the circle of those
who are associated with it: was born, lived,
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worked, came and the like. Such places of
memory should have a proper information
base: memorial plaques, monuments, muse-
ums, etc., along which tourist routes can be
developed. For example, a prominent scientist,
surgeon, anatomist, teacher Nikolai Pirogov
lived and worked in Vinnitsa for 20 years.
Such places archive time and culture. City
brands should accumulate them.

At the same time, the brand of the city
should be modern. It is necessary to attract
both permanent residence and work, as well
as to facilitate the visits of famous contem-
poraries: scientists - to the local university,
artists - on tour, athletes - to participate in
the organizing committee of competitions
and the like. Both financial and intangible
resources, such as the picturesque nature,
environmental friendliness of the region,
convenient infrastructure and others, can be
an incentive for this.

Logo and slogan as identity bearers. The
brand is the orientation and integration of
the city as a communication project. These
aspects of the brand should express the logo
and slogan, which, on the one hand, accu-
mulate the present, but even more express
some claim to the future. Thus, the logo and
slogan have a clearly strategic mission.

In 2012 there was a competition, among
the finalists were slogans: «Kiev is the cradle
of Slavic glory», «Kiev is the city where
everything begins», «Kiev is a mosaic of
impressions», «Kiev is a beauty of diversity».
Now none of them has found widespread
support.

Other Ukrainian cities are also in search.
Thus, in Kharkov, the slogan is most widely
used: «Kharkov is a city of entertainment».

It is unlikely that it conveys the spirit of the
city.

The city's self-determination in logo and
slogan introduces significant changes in
terms of perspective, in particular, sets new
approaches to urban planning and advertis-
ing.

Creating a visual image. The modern
media user is a visual who is actively inter-
ested in photographs and video. Therefore,
branding the city, you need to entrust the
best designers, photographers, artists, docu-
mentary filmmakers to prepare the appropriate
products that convey the spirit of the city.

In order to attract inbound tourists, various
information tools need to be developed:
websites, magazines, reports, brochures and
flyers. Such products should include photo
galleries, brief overviews of the city, videos
thematically dedicated to its interesting
neighborhoods, major sites, and the like. It
should be information that gives primary
knowledge, and together nourishes the imag-
ination, emotions, provokes dialogue.

Brand and work with reality. To create a
brand, it is not necessary to have everything
of the highest quality and perfect in the city.
The main thing is to find something unique
in it and convey relevant information to the
consumer, while the truth is telling. Branding
is not a way to mask the city's problems.
When a city is branding, we should work
actively over reality - through investment,
restoration, improvement of infrastructure,
daily making the city comfortable and aes-
thetic.

The brand of the city is not just a strong
pretentious expression. These are many real
details: the small clean streets, the delicious
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food, the warm welcome and the deep interest
of the city's residents to be brand ambassadors.
If residents are proud of their city, they will
definitely convey this feeling to visitors.

Therefore, the brand must be quite real,
tangible and measurable. The formulated
benefits and goals should be constantly mon-
itored, and the results of adjusting the
branding strategy, the rational use of financial
resources. It is necessary to clearly plan
how the planned tasks will affect the economy,
social life, GDP growth, investments and
tax revenues, the range of salaries, the
number of students in local universities and
the like. Therefore, the city's branding project
should have a clear methodology that will
allow it to allocate responsibility and evaluate
effectiveness.

Conclusions.
Branding of Ukrainian cities is a com-

munication practice aimed at developing
new images, identities and associations. In
the context of urbanization of modern life,
this resource is important and promising for
the development of Ukrainian tourism.

The brand of the city, as a suggestive
tool, as a recognizable brand, is a certain
guarantee of new experience, knowledge
and emotions. It must be shaped as a social
construct: while retaining its generally rec-
ognized foundational ideas, it must be mod-
ernized with reality.

The problem of branding is relevant not
only for the largest cities of Ukraine, which
have already become its tourist centers (Kiev,
Lvov, Odessa, Kharkov, Kamenets-Podolsky,
Chernigov, Lutsk, Uman), but also for other,
less «promoted» cities and towns: Zhytomir

, Vinnytsa, Klevani, Ostrog, Pereyaslav and
others.

Branding the city requires a methodolog-
ically sound approach: developing a program
to form, develop and promote a brand. Such
a program should be implemented by a co-
ordinated group, in which representatives
of the authorities, business, social commu-
nication specialists, cultural figures, and
other audiences of the city should be at-
tracted.
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что в условиях современной урбанизации городской брендинг является важным и
перспективным для развития внутреннего туризма в Украине.
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Именно, обеспечение информацион-
ной безопасности в современном

мире становится глобальной проблемой,

затрагивающей фундаментальные инте-
ресы и личности, и общества, и каждого
отдельно взятого государства. Общепри-
знанно, квинтэссенцией этой проблемы
является, главным образом, постоянно
растущие угрозы, как безопасности стран,
так и личности, общества именно со сто-
роны информационной сферы, развиваю-
щиеся опережающими темпами в сравне-
нии со всеми остальными жизненно важ-
ными сферами общественного бытия. Ха-
рактерно, что в настоящую эпоху, эти ме-

тоды и технологии обеспечения
информационной безопасности
отстают от темпов развития ин-
формационной сферы.

Другой особенностью являет-
ся то, что информационная без-
опасность является одной из со-
ставных частей всеобщей меж-
дународной безопасности, цель
обеспечения которой, в конечном
счёте – решение проблем, свя-
занных с выработкой и реализа-
цией, к примеру, различных пра-

вовых средств предотвращения
войн и вооружённых конфликтов, нор-
мальных межгосударственных отношений.
А потому, в широком плане, очевидно,
что весь нормативный материал совре-
менного международного права, в конеч-
ном счёте, предусматривает решение этих
важнейших проблем. 

В современной международно-право-
вой доктрине, хотя в теории и практике
межгосударственных нет какой-либо еди-
ной или широко признанной концепции

НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В статье затрагиваются основные про-
блемы и особенности регулирования междуна-
родной информационной безопасности в условиях
глобализации межгосударственных отношений.
Кроме того, рассматриваются отдельные во-
просы формирования приемлемого для всех стран
справедливых международных информационных
правоотношений, имеющих важность, как для
Азербайджана, так и для становления нового
информационного миропорядка.
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международной безопасности, однако
можно констатировать наличие некоторых
её разновидностей, как например, гло-
бальная, национальная и некоторые дру-
гие, каждая из которых может подразу-
мевать определённую систему или ком-
плекс соответствующих политико-право-
вых отношений. 

Что касается международной инфор-
мационной безопасности, то под ней по-
нимается такое состояние глобального
информационного пространства, при ко-
тором охватывается особый комплекс со-
циальных отношений, касающийся воз-
можности нарушения не только прав лич-
ности, общества, но и прав государства в
информационной сфере. Кроме этого,
«информационная безопасность опреде-
ляется как состояние защищенности лич-
ности, общества и государства и их ин-
тересов от угроз, деструктивных и иных
негативных воздействий в информацион-
ном пространстве» (1). Информационную
безопасность можно понимать и как ком-
плекс организационных и технических
мер, принимаемых для обеспечения за-
щиты, целостности, доступности и управ-
ляемости массивов информации. В рамках
общей концепции безопасности государст-
ва информационная безопасность призвана
обеспечивать связанное взаимодействие
всех элементов системы.

Поэтому всеобщее межгосударственное
противодействие недопустимости подоб-
ных противоправных нарушений, злоупо-
треблений должно осуществляться на ос-
нове соответствующих фундаментальных
международно-правовых норм и прин-
ципов, при активном и взаимовыгодном
сотрудничестве и партнёрстве современ-
ных государств, установления в интересах
такого правового режима, который спо-

собствовал бы формированию такой си-
стемы. 

В противном случае, например, про-
тиводействие серьёзным нарушениям и
злоупотреблениям в киберпространстве
на межгосударственном уровне должно
способствовать выработке и иницииро-
вании не только обсуждение вопросов по
регулированию проблем современной ин-
формационной безопасности, но и в вы-
работке и принятии взаимоприемлемых,
на справедливой, равноправной и взаи-
мовыгодной основе, глобальных норм и
правил. Важно, чтобы подобный подход
к формированию этих нормативно-пра-
вовых положений, касающихся ответ-
ственного межгосударственного поведения
в информационном пространстве, осу-
ществлялся бы в соответствии с такими
принципами, как неприменения силы, не-
вмешательства во внутренние дела, ува-
жения государственного суверенитета и
другими общепризнанными принципами
и нормами. 

Любой другой подход к этой, одно из
первостепенных глобальных проблем че-
ловечества не будет эффективным, с точки
зрения благоприятного решения между-
народно-правового регулирования любых
проблем обеспечения и защиты инфор-
мационной безопасности государств, по-
скольку в серьёзную угрозу превратился,
в частности, факт растущих масштабов
высокоразвитых современных информа-
ционно-коммуникационных технологий
(ИКТ).

В этой связи, неслучайно, что на по-
следних сессиях Генеральной Ассамблеи
ООН сё чаще ведётся полемика по таким
проблемам, как например, о том, что из-
за низкого, недостаточного уровня защи-
щённости государств в цифровой сфере,
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необходимы новые, более конструктивные,
меры для стабильного, их поступательного
развития. 

Это обстоятельство, в свою очередь,
имеет первостепенное значение не только
для обеспечения информационной без-
опасности, но также такое отсутствие
препятствует поступлениям инвестиций
в высокотехнологические области госу-
дарств. ”…Что, в конечном счёте, залож-
ником отсутствия широко признанных
международно-правовых стандартов по-
ведения в цифровом информационном
пространстве являются как научно-тех-
нический прогресс, в целом, так и сами
высокоразвитые технологии, междуна-
родные финансы, искусственный интел-
лект и т.д.” (2) 

Однако, несомненный научно-практи-
ческий интерес представляет краткая ис-
тория рассматриваемой проблемы, которая,
в современном её понимании, берёт свое
начало с принятия консенсусом документа
ООН под названием «Достижения в сфере
информатизации и телекоммуникации в
контексте международной безопасности»
/ от 4 декабря 1998 г./. Этот документ,
как справедливо отмечается, «…по су-
ществу, стал формальным началом соз-
дания совершенно нового международ-
но-правового режима, субъектом которого
стали информация, информационная тех-
нология и методы ее использования» (3).

Согласно этому основополагающему
международно-правовому документу, чле-
ны ООН договорились содействовать рас-
смотрению на многостороннем уровне
существующих и потенциальных угроз в
сфере информационной безопасности,
путей их устранения. В практическом
плане и с учетом новизны вопроса госу-
дарствам-членам ООН было предложено

сформулировать свои собственные оценки
угроз в данной сфере, дать определения
таких основных понятий в области ин-
формационной безопасности, как «не-
санкционированное вмешательство» и
«неправомерное использование инфор-
мационных систем и ресурсов». 

Следующий важный этап имел место
в декабре 2000 г., когда на 55-ой сессии
на Генассамблее ООН был представлен
очередной доклад Генерального секретаря
ООН «Достижения в сфере информати-
зации и телекоммуникации в контексте
международной безопасности», в котором
было предложено определение таких ба-
зовых терминов, как «информационное
оружие», «информационная война» и «ин-
формационная безопасность».

Основная идея документа была сфор-
мулирована в положениях Принципа 1,
согласно которому «деятельность каждого
государства в информационном простран-
стве должна способствовать общему про-
грессу и не противоречить задаче под-
держания мировой стабильности и без-
опасности, интересам безопасности других
государств, принципам неприменения
силы, невмешательства во внутренние
дела, уважения прав и свобод человека.
При этом, однако, подчеркивалось, что
право каждого на поиск, получение и
распространение информации может быть
ограничено законом в целях защиты без-
опасности каждого государства. Кроме
того, все члены международного сообще-
ства должны, в соответствии с Принци-
пами, иметь равные права на защиту
своих информационных ресурсов и кри-
тически важных структур от несанкцио-
нированного информационного вмеша-
тельства».

Наряду с этим, в документе были при-
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ведены определения и других понятий,
основных угроз в сфере международной
информационной безопасности, форму-
лированы направления деятельности, ко-
торые могли бы способствовать созданию
международно-правовой основы ограниче-
ния таких угроз. Кроме того, фиксирова-
лось обязательство участников не прибе-
гать к действиям в информационном про-
странстве, целью которых является на-
несение ущерба информационным систе-
мам, процессам и ресурсам другого госу-
дарства, его критически важным струк-
турам, подрыв политической, экономи-
ческой и социальной систем, массиро-
ванная психологическая обработка насе-
ления с целью дестабилизации общества
и государства, и др.

Принципиально важно, что проблема-
тика международной информационной
безопасности была закреплена за Первым
комитетом Генеральной Ассамблеи ООН,
что подчеркивало ее особый политический
аспект, подтверждало ее непосредствен-
ную связь с общим состоянием между-
народной безопасности.

Другим важным событием на пути
создания международно-правового режима
информационной безопасности явилось
принятие Окинавской «Хартии глобаль-
ного информационного общества» / июль
2000 г./, в которой, по-существу, призна-
валось, так называемое «революционное
воздействие информационно-коммуника-
ционных технологий на все сферы жиз-
недеятельности общества».

Одновременно, в документе подчёр-
кивалось: «…чтобы ИКТ служили до-
стижению взаимодополняющих целей
обеспечения устойчивого экономического
роста, повышения общественного благо-
состояния, стимулирования социального

согласия и полной реализации их потен-
циала в области укрепления демократии,
транспарентного и ответственного управ-
ления международного мира и стабиль-
ности». 

Особое внимание в Хартии уделялось
не только поиску правовых решений про-
блемы информационного неравенства, но
и доступности информационных техно-
логий для людей в мире, – в качестве од-
ного из основополагающих принципов.
Поэтому, не случайно, уже тогда было
принято считать, что международно-пра-
вовое регулирование Интернета и решение
проблем информационной безопасности
должно осуществляться комплексно со-
ответствующими специализированными
международными организациями в ин-
тересах, как скорейшего создания таких
институтов, так и выработке необходимых
международно-правовых норм в данной
области.

В свете изложенного, нельзя не согла-
ситься с В.Б. Наумовым, который пред-
лагал следующие возможные пути реше-
ния проблемы юрисдикции использования
Интернет: «В первую очередь, это меж-
дународные договоры, определяющие ста-
тус международного информационного
пространства и фиксирующие коллизион-
ные нормы использования законодатель-
ства различных государств. Не панацеей,
но временным выходом могут служить
региональные многосторонние соглаше-
ния, а также двусторонние договоры о
правовой помощи. В идеале необходима
унификация норм национальных законо-
дательств относительно использования
Сети» (4).

Становился более очевидным тот факт,
что уже в глобализирующихся условиях
существования государств, ООН приобре-
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ла значение все более ведущей, приори-
тетной и безальтернативной Организации.
Особенно. это касается вопросов регули-
рования международно-правовых проблем,
имеющих первостепенное значение для
обеспечения информационной безопас-
ности, а также выработке, принятии уни-
версальных нормативно-правовых доку-
ментов или кодекса, положений, и стан-
дартов для формирования информацион-
ного мирового порядка. 

Ясно, что для более эффективного та-
кого регулирования первостепенное значе-
ние имеет необходимость закрепления их
в цифровом пространстве ИКТ осново-
полагающие принципы ООН, что, наи-
более вероятно, исключит не только воз-
можность любого вида и формы милита-
ризации современного информационного
пространства государств, но и предотвра-
тит его превращения в арену военно-по-
литического противоборства. Вместе с
тем, оно будет иметь принципиальное
значение в вопросе использования ИКТ
как инструмента давления, угроз, нане-
сения экономического ущерба, а также
пропаганды идей террористической и экс-
тремисткой идеологии создающих непо-
средственную опасность правам и сво-
бодам человека.

Как видно, проблемы регулирования
и обеспечения информационной безопас-
ности имеют не только международно-
правовой, но и гуманитарный характер,
поскольку могут возникнуть, в частности,
в связи с бесконтрольным использованием
и распространением персональных данных
граждан, вторжением в их частную жизнь,
клеветой и кражами личности.

Эти направления имеют существенное
значение для каждого государства, тем
более для вновь возникших стран, которые

со дня образования, в своей деятельности
постоянно уделять особое внимание про-
блемам международно-правового регули-
рования международной информационной
безопасности. При этом, придавая пер-
востепенное значение участию в обсуж-
дении и принятии решений в интересах
отстаивания собственных национальных
интересов в международном информа-
ционном пространстве.

Характерно, что для нынешних субъ-
ектов международных отношений, неза-
висимо от формы их устройства, способа
их возникновения, охрана национальных
интересов имеет ключевое значение, как
при вступлении их во взаимные инфор-
мационные связи, так и в целом, в кон-
тексте развития межгосударственных тор-
гово-экономических, политических, куль-
турных и иных отношений. Что касается
теорий этих отношений, то они, как из-
вестно, всесторонне анализируют реалии
и тенденции развития мирового сообще-
ства по различным направлениям, по раз-
личным аспектам межгосударственных,
в том числе, информационных связей. 

В интересах взаимовыгодного, равно-
правного сотрудничества и партнерства
Азербайджан последовательно осуществ-
ляет и связывает национальные интересы
с пересекающимися и сталкивающимися
интересами государств мира, для полу-
чения международных гарантий своей
независимости и безопасности, в том
числе в информационной области. При
этом наше государство, вместе с другими
странами, в первую очередь, с Российской
Федерацией (5), прилагает определённые
усилия во многих направлениях развития
своей информационной деятельности по
обустройству международной информа-
ционной сферы. 
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Молодые, вновь образованные на пост-
советском пространстве страны, в первую
очередь, в рамках деятельности в ООН,
придают важное значение, особенно, к
проблеме не только применимости норм
и принципов современного международ-
ного права к сфере использования ИКТ,
но и конкретным проблемам и аспектам
международной информационной без-
опасности. Так, серьезной угрозой для
международного сообщества является
также постоянный рост преступлений,
совершаемых с использованием ИКТ(6). 

Среди них, например, проблемы про-
исхождения источников угроз в кибер-
пространстве, необходимость более со-
гласованной борьбы с киберпреступ-
ностью и кибертерроризмом, предупреж-
дение конфликтов в информационном
пространстве, за равноправный и спра-
ведливый миропорядок в цифровой сфере,
при котором были бы защищены интересы
всех стран вне зависимости от уровня их
технологического развития, многие другие.
Примечательно новые, молодые разви-
вающиеся страны, в том числе и Азер-
байджан, безусловно, считают неприемле-
мыми любые международно-правовые
концепции, допускающие возможность
применения силы или препятствующих
использованию ИТК исключительно в
мирных целях. Особо акцентировалось
внимание на необходимости соблюдения
таких уставных принципов и норм, как
суверенное равенство государств, непри-
менение силы или угрозы силой, невме-
шательство во внутренние дела государств,
и др.

Другая особенность в вопросах регу-
лирования проблем международной ин-
формационной безопасности заключается,
в частности, в том, что существующие

региональные международно-правовые
механизмы, такие как Конвенция Совета
Европы о киберпреступности 2001 г. (так
называемая Будапештская конвенция)(7)
уже не могут справиться с новыми риска-
ми, вызовами и угрозами цифровых тех-
нологий в сфере ИКТ. Более того, данный
документ буквально навязывается Западом
мировому сообществу, в том числе пост-
советским странам, как единственно воз-
можный формат международного право-
вого регулирования в сфере противодей-
ствия информационной преступности.

Однако, быстрорастущее развитие ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий, ставшее толчком для становления
информационного общества как во всем
мире, так и в странах, входящих в СНГ,
неизбежно приводит к тому, что перед
государствами встала новая задача – не
только обеспечение информационной без-
опасности, но и потребность разработки
и принятия новых международно-право-
вых документов, к примеру, универсальной
Конвенции о сотрудничестве в сфере про-
тиводействия информационной преступ-
ности, или Конвенции о противодействии
использованию информационно-комму-
никационных технологий в преступных
целях и других нормативно-правовых до-
кументов. (8)

Что касается нашей страны, то она, в
соответствии со своими национальными
интересами, в рамках СНГ, предпринимает
соответствующие усилия в поиска спра-
ведливого, взаимовыгодного решения про-
блем международной безопасности в ин-
формационной сфере, старается быть в
авангарде государств, борющихся за не-
допустимость использования ИТК в пре-
ступных и антигуманных целей. И это
естественно, поскольку информационная
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среда, как широко известно, всегда и
везде, оказывает активное влияние на со-
стояние политической, экономической,
военной и других составляющих нацио-
нальной безопасности государств-участ-
ников СНГ. Благодаря существенным ус-
пехам дипломатической деятельности на-
шего государства, достижениям по реа-
лизации крупных энергетических проектов
мирового значения, возрождению и укреп-
лению отечественной экономики Азер-
байджанская Республика превратилась в
стабильное, динамичное и лидирующее
южно-кавказское государство с высоким
авторитетом в мировом сообществе. Это
обстоятельство и активизация переговор-
ных процессов с заинтересованными сто-
ронами свидетельствуют о значительных
достижениях внешнеполитической дея-
тельности Азербайджана и его миролю-
бивой дипломатии. Наше государство,
как и другие постсоветские страны, от-
стаивая и защищая собственные нацио-
нальные интересы и безопасность, в силу
своего уникального географического и
стратегического положения, объективно
продолжает играть важную роль, как в
мировых процессах, так и в общей системе
современных международных отношений. 

Для всех новых постсоветских разви-
вающихся стран на информационное про-
странство представляет собой самостоя-
тельную сферу их безопасности, в которой
необходимо, как минимум, обеспечить а)
защиту информационных ресурсов, систем
их формирования, распространения и ис-
пользования, информационной инфра-
структуры, б) защиту сведений, состав-
ляющих государственные секреты и иную
охраняемую информацию. С течением
времени возрастающая роль информа-
ционной сферы стала очевидной, так как

данный фактор общественной жизни во
многом предопределяет перспективы ус-
пешного осуществления этих стран со-
циально-политических и экономических
преобразований.

Это обусловливается следующими ос-
новными обстоятельствами:

– в условиях реализации конститу-
ционных прав граждан на свободу эко-
номической, информационной, интеллек-
туальной и иной деятельности существен-
но возрастают потребности социально
активной части общества в расширении
информационного взаимодействия как
внутри СНГ, так и с внешним миром,
иными межгосударственными образова-
ниями;

– интенсивное развитие информацион-
ной инфраструктуры, и прежде всего ин-
формационно-телекоммуникационных си-
стем, средств и системы связи, интеграция
в мировое информационное пространство,
а также информатизация всех сторон об-
щественной жизни, деятельности госу-
дарств существенно усилили зависимость
эффективности функционирования поли-
тических систем от состояния информа-
ционной сферы;

– индустрия информатизации, теле-
коммуникации и связи, информационных
услуг на современном этапе развития че-
ловечества является одной из наиболее
динамично развивающихся сфер мировой
экономики;

– информационная инфраструктура,
информационные ресурсы все больше
становятся ареной межгосударственной
борьбы за мировое лидерство, достижение
противоборствующими государствами
определенных политических и экономи-
ческих целей;

– индивидуальное, групповое и мас-
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совое сознание людей все больше зависят
от деятельности средств массовой ин-
формации.

Принимая во внимание вышеизложен-
ные обстоятельства, к основным нацио-
нальным интересам государств-участников
СНГ в информационной сфере следует
отнести, к примеру, реализацию консти-
туционных прав граждан на получение,
хранение и распространение полной, до-
стоверной и своевременной информации;
формирование и поступательное развитие
информационного общества СНГ; рав-
ноправное взаимодействие стран-участниц
СНГ в мировых информационных отно-
шениях; эффективное информационное
обеспечение государственной политики
в рамках СНГ, и др.

Целью обеспечения безопасности го-
сударств-участников СНГ в информа-
ционной сфере является достижение ин-
формационного суверенитета как исклю-
чительного права в соответствии с на-
циональным законодательством и нормами
международного права. 

Реализация этой цели неразрывно свя-
зано с другими задачами первостепенной
важности: а) самостоятельным и незави-
симым провидением внутренней и внеш-
ней государственной информационную
деятельности; б) распоряжением собст-
венными информационными ресурсами;
в) формированием инфраструктуру на-
ционального информационного простран-
ства, г) созданием условий для интеграции
в мировое информационное пространство,
д) соблюдением баланса интересов объ-
ектов безопасности для определения на-
циональных интересов в информационной
сфере, и др.

Всё это, как видно, предопределяет
необходимость общих подходов стран-

участниц СНГ к эффективному сотруд-
ничеству и партнёрству в области право-
вого регулирования современной инфор-
мационной безопасности, которая доста-
точно многогранна и многоаспектна. А
потому важно иметь соответствующие
модельные законодательные акты, которые
могли бы гармонизировать и упорядочить
нормативно-правовую базу в рамках со-
трудничества и партнёрства этой группы
стран, а также систематизировать и ко-
дифицировать их информационное зако-
нодательство с сугубо «информационны-
ми» нормами.

Подобный подход, на наш взгляд, спо-
собствовал бы решению одной из главных
задач – обеспечить собственную, право-
мерную информационную безопасность
посредством системы или комплекса норм
конституционного, гражданского, адми-
нистративного и уголовного права (9). 

Важно при этом создать не только
условия для их взаимосвязи, но и для
действенного и эффективного механизма
правового обеспечения информационной
безопасности посредством гармонизации
информационного законодательства в ин-
тересах обеспечение информационной
безопасности. Правомерная информати-
зация общества, будет способствовать как
развитию международного информацион-
ного обмена, так и обеспечению безопас-
ности информационных условий эконо-
мического и таможенного сотрудничества
и партнёрства, стимулированию исполь-
зования информационно-коммуникатив-
ных технологий в социальной и культур-
ной сфере, и т.д. 

Так или иначе, несмотря на высоко-
развитые современные технологические
разработки, формы и методы хранения и
передачи информации, их применение
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повышенного внимания к международ-
но-правовому регулированию информа-
ционной безопасности. Это естественно,
поскольку, свою очередь, один факт – на-
пример, уничтожение информационных
ресурсов. Их недоступность или несанк-
ционированное использование вследствие
нарушений информационной безопасности
может вызвать серьёзные проблемы, как
у государств, так и других слоёв общества.
Учитывая данное обстоятельство, пред-
почтительно отметить следующие группы
важнейших проблем современной инфор-
мационной безопасности: а) политические,
б) экономические и в) гуманитарные. Так,
к политическим, можно отнести проблемы
информационной безопасности, возни-
кающие из-за информационных войн, ки-
бервойн и электронной разведки в инте-
ресах политических групп, компрометации
государственной тайны, атак на инфор-
мационные системы оборонных, транс-
портных и промышленных объектов, не-
полного информирования и дезинформа-
ции руководителей крупных учреждений.К
экономическим, это проблемы информа-
ционной безопасности, возникающие в
результате утечки, искажения и потери
коммерческой и финансовой информации,
краж брендов и интеллектуальной собст-
венности, раскрытия информации о ма-
териальном положении граждан, про-
мышленного шпионажа и распростране-
ния материалов, наносящих ущерб репу-
тации компаний. Гуманитарного характера,
это проблемы информационной безопас-
ности, возникающие в связи с бесконт-
рольным использованием и распростра-
нением персональных данных граждан,
вторжениями в частную жизнь, клеветой
и кражами личности.Среди необходимых
условий по надлежащему и эффективному

решению каждой из этих проблем в обла-
сти информационной безопасности, можно
выделить как принятие необходимых и
целесообразных действий государственной
власти с заинтересованными лицами, так
и согласованная деятельность националь-
ных и международных органов, занимаю-
щихся противодействующих острыми на-
рушениям информационной безопасности
и борьбой с киберпреступностью.Однако,
рассматривая гуманитарный аспект со-
временной международной информацион-
ной безопасности необходимо подчерк-
нуть, что одной из его важнейших право-
вых проблем (не только технического ха-
рактера), является проблема ответствен-
ности за, например, противоправное рас-
пространение персональных данных граж-
дан, что есть непосредственная угроза
их конституционных прав и свобод. Это
касается, в первую очередь, провайдеров,
распространяющих экстермистские ма-
териалы, обычно, с помощью трансгра-
ничных информационно-телекоммуника-
ционных сетей и технологий. Появление
и рост высокоразвитой информационной
индустрии, а так-же активное использо-
вание информационных и телекоммуни-
кационных технологий средствами мас-
совой информации привело к созданию
качественно нового источника информа-
ции-электронных СМИ, который объеди-
нил в себе черты теле- и радионовостей
и газетных и журнальных публикаций.Так
или иначе, в современном мире, как на
международном, так и на национальном
уровне, всё больше внимания уделяется
роли средств массовой информации
(СМИ). Это необходимо, они, используя
современные информационные техноло-
гии, могут не только быть мощным сред-
ством отражения общественного мнения,
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но и содействовать его созданию. Оче-
видно и их влияние на деятельность всех
тех субъектов, кто задействован в гума-
нитарной сфере, например, международ-
ные, правительственные и основные не-
правительственные организации. Поэтому
категорически важно, чтобы СМИ отчи-
тывались, исчерпывающим образом, обо
всех соответствующих элементах кон-
кретной ситуации так, чтобы обществен-
ность смогла получить объективную и
исчерпывающую картину.Именно такой
подход необходим, поскольку есть доста-
точно фактов, при подаче информации
общественности, сознательного, злона-
меренного её искажения, вызывающая
разжигание национальной, расовой или
религиозной нетерпимости и ненависти,
что, в свою очередь, приводит к дискри-
минации, враждебности или насилию.
Конкретно, такая отрицательная способ-
ность СМИ была систематически отмече-
на, как в зонах многочисленных, воору-
женных конфликтов (и не только таковых),
так и за их пределами. Подобная дея-
тельность, безусловно, противоречит и
идёт в очевидный разрез общепризнанным
принципам и нормам современного меж-
дународного права, хотя и совместима с
другими международно-правовыми по-
ложениями: о свободе выражения мнения
и свободой информации. 

Наряду с этим, такое соотношение и
«совместимость», рассматривается в со-
временной правовой доктрине, как одно
из острых и дискуссионных. Проблема
усугубляется и тем, что в современную
эпоху, к сожалению, правовой статус элек-
тронных СМИ еще не нашёл своего ав-
торитетного определения ни в междуна-
родном праве, ни на уровне национального
законодательства государств, что может

привести к многочисленным нарушениям
в области прав и свобод человека. Несо-
мненно, что данные проблемы требуют
детального изучения с учётом междуна-
родной практики, поскольку ущемление
основополагающих прав на свободу вы-
ражения мнения и свободу информации
может привести к весьма нежелательным
последствиям.Что касается деятельности
информационных провайдеров, то наличие
специального института их ответствен-
ности определено многомерностью и тех-
ническим разнообразием информацион-
но-правовых отношений, в которые они
вступают. Особенностью их деятельности
является тот факт, что провайдер не ини-
циирует такое отношение, не занимается
выбором содержания информации и вы-
бором её получателя, т.е. фактически не
влияет на её содержание. Его целью яв-
ляется хранение таковой только в пределах
времени, определяемого техническими
стандартами и протоколами для нужд пе-
редачи конкретной информации. Поэтому
можно отметить, что ответственность
провайдеров носит ограниченный харак-
тер, поскольку базируется на том, что
они имеют организационно-техническую
возможность в любой момент времени
воздействовать на информационные об-
щественные отношения своих пользова-
телей. Форма же воздействия может быть
довольно разнообразной: от блокирования
информационного обмена до информи-
рования третьих лиц о содержании пере-
даваемой информации. Можно также от-
метить, что, возложив полную ответствен-
ность за содержание информации в Сети
на провайдера, данная проблема стано-
вится ещё более неразрешимой на основе
общепринятых международно-правовых
норм в информационной области. Однако,
с учётом вышеизложенных соображения,
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вполне правомерной является мнение
И.С. Мелюхина, считающего, что: «…се-
тевые операторы обычно не могут при-
влекаться к ответственности за содержа-
ние, которое передаётся по сетям. Однако
у них могут требовать на условиях вы-
данных лицензий принять необходимые
меры по отношению к клиентам, которые
используют сети для передачи незаконного
содержания»(10). Вместе с тем, инфор-
мационные посредники не освобождаются
от ответственности за незамедлительное
выполнение решений суда, а также пред-
писаний прокуратуры по удалению или
блокированию экстремистских материа-
лов, содержащихся на сайте или других
предписаний вышестоящих государст-
венных органов. В обязанность провайдера
входит также информирование лиц, раз-
мещающих информацию на его сайте, об
ответственности за размещение экстре-
мистских материалов, и в случае необхо-
димости информировать органы испол-
нительной власти об имеющихся право-
нарушениях. Таким образом, проблема
ответственности провайдеров является
актуальным не только для государственной
политики, но и для всего мирового со-
общества, поскольку это определено спе-
цификой сети Интернет как единого ми-
рового электронного информационного
пространства. В этой связи примечательно
мнение В.А. Копылова, утверждающего,
что «…в Интернет отсутствуют геогра-
фические и геополитические границы го-
сударств-участников ТИТС (трансгранич-
ных информационно-телекоммуникацион-
ных сетей), происходит «столкновение»
и «ломка» национальных законодательств
стран в этих сетях. На этой основе воз-
никает проблема формирования нового
международного информационного зако-
нодательства» (11). Так или иначе, про-

блематика международной информацион-
ной безопасности не ограничивается толь-
ко вопросами защиты информационных
систем и сетей – приоритетом государст-
венной политики является, главным об-
разом, защита интересов личности. Од-
новременно, следует подчеркнуть, что
основной целью государственной поли-
тики любого современного государства в
области международной информационной
безопасности было и остаётся формиро-
вание приемлемой для всех всеобъемлю-
щей системы международной информа-
ционной безопасности.Эта система, по
нашему мнению, должна представлять
собой совокупность международных и
национальных институтов, призванных
регулировать деятельность различных
субъектов глобального информационного
пространства. Создание системы между-
народной информационной безопасности
призвано обеспечить эффективное про-
тиводействие угрозам стратегической ста-
бильности и способствовать равноправ-
ному стратегическому партнерству в гло-
бальном информационном пространстве.

Список использованной 
научной литературы

1. Данное определение нашло свое закрепле-
ние в принятом в ноябре 2014 г., модельном
законе Российской Федерации «Об инфор-
мации, информатизации и обеспечении ин-
формационной безопасности».

2. См., например, документы 72 сессии ООН.
сентябрь 2017 г. 

3. См. Крутских А.В. Информационный вызов
безопасности на рубеже XXI века // Меж-
дународная жизнь. 1999. №2, стр. 48. 

4. Наумов В.Б. Право и Интернет: Очерки
теории и практики. — М.: Книжный дом
«Университет», 2002, стр.16-17. 

5. Так, в формате переговорного процесса в
ООН по развитию и совершенствованию



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 4 2020202096

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

международной информационной сферы,
большой научно-практический интерес
представляет деятельность Группы прави-
тельственных экспертов (ГПЭ) по пробле-
мам международной информационной без-
опасности. Ещё в 2015 г. благодаря ини-
циативе и активности Российской Федера-
ции эта Группа консенсусом приняла три
подробных доклада, которые в качестве ре-
комендаций вынесли на рассмотрение меж-
дународного сообщества нормы ответствен-
ного поведения государств в информацион-
ном пространстве.

6. Convention on Cybercrime (Будапешт, 23
ноября 2001 г.) //http://conventions. coe.int.

7. Неслучайно, о растущем уровне киберпре-
ступности свидетельствуют данные, пред-
ставленные Генеральным секретарем ООН
А. Гутерришем: ежегодный ущерб от дея-
тельности преступников в информационном
пространстве достигает 1,5 трлн долл. См.
доклад 2017 г., на 72 сессии Генассамблеи
ООН. Документ ООН- А/72/1. 

8. Особого внимания заслуживает и россий-
ский проект «Конвенции об обеспечении
международной информационной безопас-
ности (концепция)», предложенный в ка-
честве альтернативы Конвенции Совета Ев-
ропы о киберпреступности. См.http://

www.scrf.gov.ru/documents/6/112. html (дата
обращения: 10 янв. 2014 г.), Данный проект,
охватывающий весь спектр угроз в инфор-
мационной сфере, несмотря на явные его
достоинства, не получил поддержки среди
других государств. 

9. Примечательно, что одна из первых попыток
совместной деятельности государств-участ-
ников СНГ в сфере обеспечения информа-
ционной безопасности была предпринята
при создании Модельного информационного
кодекса для государств-участников СНГ
см. Постановление Межпарламентской Ас-
самблеи государств-участников СНГ от 23
ноября 2012 г. N 38-6. URL:
http://www.iacis.ru/activities/documents/ 

10. См., Мелюхин И.С. «Информационное
общество: истоки, проблемы, тенденции
развития». М: Издательство МГУ, 1999,
стр. 18-19.

11. См., Копылов В. А. Информационное пра-
во. М., Издательство «Юристъ» , 2002,
стр. 235.  

12. Áåéíÿëõàëã (ïóáëèê) ùöãóã êóðñó. Äÿðñëèê /
Å.ß.ßëèéåâèí öìóìè ðåäàêòÿñè èëÿ. Áàêû:
«Ýöíÿø-Á» íÿøðèééàò-ïîëèãðàôèéà ìöÿññèñÿñè,
2018, Û úèëä, öìóìè ùèññÿ, 752 ñ.; ÛÛ úèëä,
õöñóñè ùèññÿ, 704 ñ.

İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİNATININ BEYNƏLXALQ HÜQUQİ
TƏNZİMLƏNMƏSININ BƏZİ AKTUAL PROBLEMLƏRİ

Oktay Əfəndiyev, 
hüquq elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. 
e-mail: oktay001@rambler.ru

Əliyev Etibar Əli oğlu,
Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi ” İnsan hüquqları və informasiya hüququ
YUNESKO kafedrasının professoru, hüquq üzrə elmlər doktoru. 
e-mail: a-etibar@rambler.ru

Məqalədə dövlətlərarası münasibətlərin qloballaşması şəraitində beynəlxalq informasiya
təhlükəsizliyinin tənzimlənməsinin əsas problem və xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilir. Bundan
əlavə, həm Azərbaycan üçün, həm də yeni bir dünyəvi informasiya nizamının yaradılması üçün



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 420202020 97

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

vacib olan münasib beynəlxalq informasiya münasibətlərinin formalaşması ilə bağlı bəzi
məsələlərə baxılır. 
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Актуальность. В условиях жесткой
конкуренции в обществе существует осо-

бый спрос на урегулирование пра-
вовых ограничений о защите
авторских прав, угрозой для
многих ученых и изобретателей
является обвинение в плагиате
недоброжелателями, а также
прямое заимствование резуль-
татов работы. В эпоху ультра-
современных цифровых техно-
логий усилилась расплывчатость
понятия плагиата. Суды, рас-
сматривая дела о плагиате фак-
тически не в праве принимать
решения о наличии в том или
ином произведении плагиата,
вердикт суда возможен лишь
после проведения экспертизы и
заключения группой экспертов.
Но кто является экспертом? И
насколько тщательной была экс-
пертиза? – это спорные вопросы
и на поиск ответа требуется вре-
мя и средства. Традиционно
признание плагиата базируется
на документе - заключении не-
зависимых экспертов (профиль-
ных специалистов). Но эта си-

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН – ПЛАГИАТ
ЗАКОНЫ ПО ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Борьба за справедливость для юристов
и экспертов является инструментом повышения
монетизации своих знаний на практике. В статье
рассмотрено на практике действие законов об
охране авторского права. Вашему вниманию
предлагаются выводы по изучению проблемы
плагиата. Наблюдаем как из искусствоведческого
вопрос о плагиате превращается в глобальную
комерческо-юридическую проблему. Законы регу-
лируемые присвоение авторских прав трактуются
специалистами в зависимости от многих фак-
торов, что зависят в частности от тематики
проблемы и материальной заинтересованности
сторон. Законодательная охрана авторских прав
теоретически является прямой защитой от пла-
гиата, но на практике все выглядит иначе: за-
конодательная база – это зачастую лишь ин-
струмент для юриста, а успех дела зависит от
многих факторов и профессионализма в том
числе.  В современном мире обвинения в плагиате
являются источником доходов для неких групп,
так называемых «экспертов», в данном иссле-
довании предлагается  рассмотреть плагиат,
как один из видов  рейдарства в интеллектуальном
пространстве.  
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туация фактически является платформой
для мошенников и материалом для работы
юристам и адвокатам. Например: при рас-
смотрении юридического спора о плагиате
между скромным ученым (автором) и из-
дательством или группой «экспертов» у
одиночки фактически нет шансов доказать
свою правоту, так как побеждает тот, у
кого больше денег. В странах СНГ суще-
ствуют Гражданские ГО, ООО, прочие
специализированные объединения и груп-
пы, так называемых борцов с плагиатом,
эти группы получают финансирование с
международных фондов, и паразитируют
за счет грантов. Так эти организации фак-
тически являются бизнес структурами
где «трудится» группа экспертов, которые
могут утверждать, о наличии или отсут-
ствии плагиата (как заплатят). Решение
экспертов напрямую зависит от того, кто
является обвиняемых и кто обвинителем.
Обвинения в плагиате – это имиджево-
репутационный инструмент манипуляции
общественным мнением и орудие травля
изобретателей, ученых-одиночек.

Рассмотрим значение терминов ис-
пользуемых в исследовании: «Авторское
право — в объективном смысле — ин-
ститут гражданского права, регулирующий
правоотношения, связанные с созданием
и использованием (изданием, исполне-
нием, показом и т. д.) произведений науки,
литературы или искусства, то есть объ-
ективных результатов творческой дея-
тельности людей в этих областях. Про-
граммы для ЭВМ и базы данных также
охраняются авторским правом. Они при-
равнены к литературным произведениям
и сборникам, соответственнo. Название

«авторское право» является условным,
так как закон регулирует и охраняет права
«правообладателя», а не автора» [1].

В Толковом словаре русского языка
плагиат трактуется как выдача чужого
произведения за своё или незаконное
опубликование чужого произведения под
своим именем, присвоение авторства [2]. 

Плагиат может быть нарушением ав-
торско-правового законодательства и па-
тентного законодательства и в качестве
таковых влечет за собой юридическую
ответственность. Плагиат возможен также
в областях, на которые не распростра-
няется действие каких-либо видов ин-
теллектуальной собственности, например,
в математике и других фундаментальных
научных дисциплинах. Плагиат выража-
ется в публикации под своим именем чу-
жого произведения, а также в заимство-
вании фрагментов чужих произведений
без указания источника заимствования.
Обязательный признак плагиата — при-
своение авторства, так как неправомерное
использование, опубликование, копиро-
вание и т. п. произведения, охраняемого
авторским правом, само по себе не плагиат,
а другой вид нарушения авторского права,
часто называемый «пиратством». «Пи-
ратство» становится плагиатом при не-
правомерном использовании результатов
интеллектуального труда и присвоении
публикующим лицом авторства [3]. 

В мировой истории известны споры о
плагиате так в древнем мире заимствова-
ния чужих текстов имели широкое хож-
дение. Сочинениями своих предшествен-
ников свободно пользовались историки
и географы, включая таких известных
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людей, как Геродот (делавший заимство-
вания из Гекатея), Диодор Сицилийский,
Плутарх. Вергилий в своём знаменитом
произведении «Sic vos non vobis» жёстко
осуждал плагиат, хотя позволял самому
себе подобное, например, позаимствовав
множество отдельных стихов у Энния и
Лукреция, о чём писал Амвросий Фео-
досий Макробий в 6-й книге «Сатурна-
лий». А александрийскому философу Ла-
тину приписывают два исследования о
плагиате у Софокла и Меандра [4]. 

Открытие древней литературы в эпоху
Возрождения вызвало многочисленные
попытки присвоить себе произведения
классиков. Бруни д’Ареццо опубликовал
в 1444 г. под своим именем «Историю го-
тов» Прокопия; Перотти выдал себя за
автора басен Федра; венецианец Альционо
уничтожил манускрипт трактата Цицерона
«De gloria», поместив лучшие места из
него в своих сочинениях; Доменики не
только выкрал из сочинения Дони свой
известный диалог «Della stampa», но вста-
вил в него три «инвективы», направленные
против настоящего авторa [4].

В XVII веке во Франции были даже
своеобразные теоретики плагиата, такие
как Ла Мот Ле Вайе, заявлявший, что
«заимствовать у древних — всё равно,
что сделать морской набег, но обирать
современников — всё равно, что разбой-
ничать на большой дороге», и Ришесурс,
который в своей оригинальной «Академии
ораторов» и в руководстве «Masque des
orateurs ou Manière de déguiser toutes sortes
de compositions, lettres, sermons etc.» среди
прочих средств компенсации недостатка
творческих способностей указывал и «пла-

гиаризм», заключающийся в последова-
тельной замене всех выражений украден-
ной фразы их синонимами. Крупнейшие
писатели этой эпохи не видели ничего
плохого в заимствованиях. Мольер, пе-
ренёсший в «Проделки Скапена» почти
дословно целую сцену из Сирано де Бер-
жерака, отвечал на упреки знаменитой
фразой: «Я беру своё добро всюду, где
его нахожу» (фр. «Je prends mon bien où
je le trouve»). Несколько ранее Шекспир
о сцене, целиком взятой им у другого, за-
метил: «Это девка, которую я нашёл в
грязи и ввёл в высший свет». Известно,
что Шекспир брал у других не только
сцены, но и множество отдельных стихов
[4].

В XVIII веке патер Барр выдал отрывок
в 200 страниц из «Истории Карла XII»
Вольтера за часть своей «Histoire d’Alle-
magne». Вольтер позволял себе делать
мелкие заимствования. В плагиате обви-
няли Жан-Жака Руссо, но сходство между
его «Contrat social» и книгой Ульриха Гу-
берта «De jure civitatis» не идёт далее
совпадения некоторых мыслей. В 1812
году был обнаружен один из самых бес-
совестных плагиатов, когда изданный из-
вестным ориенталистом Лангле под видом
собственной работы перевод «Voyage
d’Abdoul Rizzak» в действительности ока-
зался отрывком из старого перевода со-
чинения того же Абдул-Риззака. Лангле
уничтожил тетрадь с текстом настоящего
переводчика Галлана, не зная о том, что
существует её копия [4].

В XIX—XX веках обвинения в пла-
гиате не раз звучали в адрес выдающихся
писателей; не избежали их Мюссе, Золя,
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Доде [4]. В 1891 году вышла целая книга,
обличающая в плагиате Лессинга [4]. Из-
вестного с СССР писателя М. А. Шолохова
подозревали в том, что «Тихий Дон», по
крайней мере, частично, был написан
другим автором (назывались имена Фёдора
Крюкова, В. А. Краснушкина, Ив. Родио-
нова и др.). 

Плагиат – мультимедийное и непосто-
янное, противоречивое в восприятии и в
определении явление, которое можно из-
учать в частности: 

1) нарушение закона об авторском пра-
ве;

2) как авторскую необоснованную ин-
терпретацию некой заимствованной идеи;

3) прямое присвоение авторства (ин-
теллектуальное воровство).

В юридической практике существует
понятие, как непреднамеренный (подсо-
знательный) плагиат. В таком плагиате
был признан виновным Джордж Харрисон,
который случайно использовал в песне
«My Sweet Lord» мелодию, совпадающую
с песней группы The Chiffons — «He’s
So Fine» и вынужден был выкупить на
неё права [5] Еще пример мировой прак-
тики: 18 ноября 2005 г. бельгийский суд
постановил, что основная тема песни Ма-
донны Frozen была украдена из песни
«Ma vie fout le camp» (англ. «My Life’s
Getting Nowhere»), сочинённой Сальваторе
Акавивой (Salvatore Acquaviva). Суд обязал
отчислять роялти и запретил дальнейшее
проигрывания песни на бельгийском те-
левидении и радио. Также судья предписал
компаниям Warner Music Group, EMI и
Sony распространить решение суда в тече-
ние 15 дней под угрозой штрафа в 125

тысяч евро. Sucesso de Madonna e proibido
na Belgica por plagio (порт.). Verdes Mares.
Organizacoes Globo (18 ноября 2005). Про-
верено 9 декабря 2012. Архивировано 15
сентября 2013 года [1].

В мировой практике и на постсоветском
пространстве факты плагиата – часто
фальсифицируют факт заимствования для
того, что б свести счеты, уничтожить ре-
путацию оппонента, заработать денег,
проч. Это возможность  осквернить дея-
тельность (артиста, изобретателя, учено-
го…) вывести из равновесия, притормо-
зить и нарушить ритм развитияобвиняе-
мого в плагиате. 

Реалии и прогнозы: Юридические ком-
пании и адвокаты в частности специали-
зируются на судебной защите касательно
нарушений авторского права по факту
плагиата, в данном случае обвиняемому
придется инвестировать в процесс  борьбы
за справедливость немалую сумму (услуги
юристов, стоимость экспертной и судебной
экспертиз). Именно экспертиза является
наиболее уязвимым  фактором в борьбе
за истину, так как доводы можно оспари-
вать, менять состав экспертной комиссии,
изменять критерии проведения экспертизы
и проч., это путь необходим, но как пока-
зывает практика - малоэффективен. Ка-
сательно ситуации в Украине, обвинение
в плагиате - достаточно распространенное
явление среди ученых, в социальных
сетях тролли атакуют аккаунты изобре-
тателей и ученых, вырывают из контекста
фразы и слова, обвиняют в плагиате, рас-
пространяют своих агрессивные посты в
образовательных группах и сообществах,
таким образом «обливают грязью» объект
атаки. Некоторые фамилии так называе-



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 4 20202020102

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

мых «антиплагиатных борцов» стали на-
рицательными в контексте коррупции и
научного сепаратизма. В условиях гиб-
ридной войны в информационном мире
предлагаем обвинения в плагиате рас-
сматривать как вид сепаратизма.

В России, Азербайджане, Украине, Бе-
лоруссии, Польше и Румынии проверки
диссертаций осуществляют университеты
за счет собственных средств, таким об-
разом, соискатель предоставляет свою
работу и получает разрешение - положи-
тельный экспертный вывод о том, что
совпадений по тексту допустимый ми-
нимум, после чего можно подавать работу
в ученый совет. Университеты проверяют
не только диссертации, а также все маги-
стерские и бакалаврские работы. Тща-
тельная проверка – гарантия высокого
рейтинга ВУЗа в мире образования.

Философская наука давно признала,
что национальная идея играет важную
роль в жизни общества, в политической
практике. Поэтому каждая нация должна
обрести свою национальную идею как
объективное отображение политического
самосознания нации, иначе ее существо-
вание никак не оправдано. Сепаратизм в
науке - распространенное явление. Когда
атакуют кого-то из ученых, остальным
стоит объединиться и стать в защиту кол-
леги – дать достойный отпор атакам гиб-
ридной войны. Когда дует ветер перемен,
ставьте не стены, а паруса. Когда атакуют
коллегу, не оставайтесь равнодушными.
Один в поле не воин. Врага не победить
в одиночку.

Оценен потенциал имеющихся методов
и ресурсов по созданию бренда, выявлены

современные и будущие требования к
СМИ и работе имиджмейкеров по созда-
нию положительного образа Украины в
сознании граждан своей страны и зару-
бежной аудитории.

Определены национальные, региональ-
ные и ментальные особенности влияния
на формирование имиджа лидера, вос-
приятие инструментария имиджирования
различными слоями населения.

Имиджмейкер предлагает ежемесячно
классным руководителям (администрации
школы, родительскому комитету и проч.)
организовывать экскурсию на предприя-
тия, или встречу с представителями разных
профессий, инициировать профориента-
ционные мастер-классы [6].

Дополнен инструментарий взаимодей-
ствия (сотрудничества) с медиа, налажи-
вание партнерских отношений. Обосно-
ваны новые подходы к имиджмейкингу,
подаче материалов в СМИ, взаимодей-
ствию триады: «Власть - СМИ - Обще-
ство», - аргументирует В.Чекалюк.

На основе обработанных материалов
и эксклюзивных интервью с государст-
венными лицами, деятельность которых
непосредственно повлияла на формиро-
вание имиджа Украины, представлена
концепция усиления бренда Украины и
авторское определение термина «госу-
дарственный бренд» и «бренд Украина».
Авторское понятие имиджа страны пред-
полагает заинтересованность каждого
гражданина в процветании страны, биз-
неса, всех сфер деятельности. Предложена
стратегия позиционирования предмета
(объекта) имиджа, пошаговая программа,
которая будет представлять страну в мире,
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конкретные рекомендации относительно
участия Украины в мировых рейтинговых
системах оценки государственных брендов
для успешного продвижения на между-
народной арене как инвестиционно и ту-
ристически привлекательной страны. Раз-
работаны требования к работе имидж-
мейкеров, пиарщиков над созданием и
тиражированием положительного имиджа
в СМИ, профессиональные приемы и тех-
нологии его фиксации в информационном
пространстве в положительном русле.

Этот материал при использовании на
практике будет способствовать повыше-
нию эффективности PR-мероприятий го-
сударственного значения и взаимодействия
между государственными органами, СМИ
и общественностью. Значение для ученых,
журналистов, политологов, имиджмейке-
ров, дипломатов очевидно, так как апро-
бированные результаты и формула имиджа
является алгоритмом эффективного соз-
дания положительного имиджа, благо-
приятных условий для привлечения ин-
вестиций в развитие экономики и инфра-
структуры страны.

В процессе исследования возникают
абстракции, а именно: а) абстракция отож-
дествления, полученная при установлении
общих признаков успешного государства.
Имеющиеся свойства выделяют успешное
государство;

б) абстракция аналитическая - обра-
зовалась при условном отвлечении опре-
деленных свойств, налаживании межго-
сударственных связей успешных стран
мира, их позиционировании в мировых
СМИ. Здесь возникают понятия «ста-
бильный имидж», «экономическая на-
дежность» и другие;

в) абстракция идеализации, выявленная
в результате изучения формирования го-
сударственного имиджа экономически на-
дежных стран мира и перенос их опыта
на украинские реалии. То есть, абстраги-
руясь, предлагаем создать понятия, кото-
рые в реальном мире не существует,
однако отражают реальную действитель-
ность (например «имиджевая наживка»,
«идеальная экономика», «генетическая
самоидентификация»), однако эти сроки
необходимые для разработки научно-прак-
тической формулы создания имиджа кон-
курентной сильной Украины на мировой
медиаарене. 

В формировании имиджа с помощью
инструментов медиа предлагает два ва-
рианта взаимодействия - закрытость и
максимальное заполнение информацион-
ного пространства выгодной информации
для создания и поддержания положитель-
ного имиджа объекта, субъекта (в нашем
случае государства). Это, в частности,
искусственно созданная новость, инфор-
мационный повод, что способствует улуч-
шению имиджа. Авторское определение
- информационная PR-наживка, цель ко-
торой - привлечение новых сторонников
объекта имиджа. Ученые утверждает, что
для этого нужны налаживания долгосроч-
ного партнерства с медиаоргана, возмож-
ность регулярного освещения необходимо
окрашенных материалов в СМИ. От аб-
страгирования в процессе научного по-
знания, предлагается   конкретизацию
(от лат. Cocretus - густой, твердый), то
есть метода исследования имиджа Украи-
ны и других стран во всей их разносто-
ронности, качественном многообразии
исторического и реального существования,
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где имиджетворення дослиджуюеться в
условиях создания стран, их существо-
вание и исторического развития. Метод
позволяет проверить эффективность су-
ществующих представлений, полученных
абстрагированием, о свойствах реально
существующих методов, приемов, про-
цессов создания и сохранения имиджа
государства с использованием медиаин-
струментив; исследовать, насколько до-
стоверны полученные данные по реально
существующего объекта создания имиджа,
то есть Украина и ее лидеров. Сейчас си-
стемный переход от конкретного к аб-
страктному и наоборот позволяет убе-
диться в достоверности полученных дан-
ных, что является обязательным условием
дальнейшего глубокого изучения процес-
сов создания государственного имиджа.

Акцентируется на использовании кон-
кретно научных (специальных) методов
познания, предусматривающие привлече-
ние в работу специфических методов кон-
кретных наук - социологии, политологии,
психологии, экономики, сферы социаль-
ных коммуникаций, дипломатии, педаго-
гики, журналистики, истории, имидже-
логии и др. Развитие наук на современном
этапе характеризуется взаимопроникно-
вением различных методов и взаимосвя-
занностью учения. Например, исследо-
вания имиджетворення требуют приме-
нения методов, разработанных для дип-
ломатии и государства, других научных
сфер.

Выбирая способы исследования, ста-
раемся учесть гегемонию СМИ, эволю-
ционные изменения и геополитичнисть
знания, планомерное направление научно-
го познания для установления истины,

используя всеобщий, общенаучный и кон-
кретно-научный методы. неокрашенный),
объективный, субъективный, смоделиро-
ванный имидж-маска и афирмацийно-
трансформирующий, имидж-суррогат. 

1. Пассивно-имеющийся (относительно
нейтральный, эмоционально не окрашен)
- не публичный. 

2. Объективно-дистанционный (создан
в медиа, в социальных сетях и т.д.). 

3. Субъективный имидж - представ-
ление об объекте, (персональное аудитории
впечатление в результате прямых комму-
никаций, непосредственного контакта).

4. Смоделирован имидж-маска в целях
- тот образ, который пытаются создать
команда и привлеченные специалисты, в
основном во время избирательной гонки. 

5. Афирмацийно-трансформирующий
- один из самых сложных и самых же-
ланных, то есть имидж, к которому стре-
мится и объект имиджетворення, и об-
щественность, то имидж, что трансфор-
мируется оперативно, в соответствии с
запросами мирового сообщества и непо-
средственно общины (в нашем исследо-
вании - народ Украины).

6. Имидж-суррогат, то есть безосно-
вательный (при отсутствии предпосылок,
истории, репутации) именно такой имид-
же-заменитель является наиболее сложным
в работе имиджмейкеров. 

Научная дискуссия о роли плацебо
продолжается, мы изучали наследие уче-
ных Европы и США, занимающихся ис-
следованием плацебо, Исследование дей-
ствия плацебо в XXI веке только начи-
наются, однако есть основания, в будущем
знания об эффекте плацебо будут интег-
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рированы в процесс имиджирования, в
частности применяться в СМИ и системе
социальных коммуникаций. Это явление
достаточно новое и еще не обосновано
научно, его изучением занимаются не
только специалисты по социальным ком-
муникациям, но и психологи, философы,
медики. Многочисленные эксперименты
мировых ученых доказали эффективность
гипнотерапии в лечении и влиянии на
поведение людей, окрыленных опреде-
ленной информацией, осуществляют ка-
залось бы невозможные вещи. Героями
становятся часто под влиянием инфор-
мационного плацебо хорошей новости,
поцелуя любимого, обещанного возна-
граждения ...На примере Форда мы на-
блюдаем, как жена стимулировала разви-
тие прорывной идеи мужа - благодаря
плацебо произошла новая эра в автомо-
бильном секторе. Медиаплацебо в фор-
мировании общественного мнения - пред-
полагает пять подходов: 1) прикладной -
под влиянием надуманной информации
желаемое становится реальностью; 2)
теоретический - анализируя возможные
явления и развитие событий, общество
своими действиями ускоряет реализацию
обнародованного сценария в СМИ, кото-
рый является предположением, медиа-
плацебо; 3) методический - информация
медиаплацебо взаимодействует с каждым
отдельным индивидом, давая надежду на
осуществление его тайных мечтаний и
желаний. Например, рассказывая об ус-
пешных семьи в СМИ, медиаплацебо
будет подталкивать общественность
строить крепкие семьи, а это напрямую
отразится на имидже государства, потому
что, как мы неоднократно отмечали: силь-

ная семья - сильная Украина; 4) аналити-
ческий - демонстрирует результаты ана-
лиза определенного явления и возможных
путей его развития и последствий. Этот
метод медиаплацебо заставляет обще-
ственность присоединиться к созданию
государства - сосредоточить свой опыт и
знания, осуществить самостоятельно ана-
литику и получить удовольствие от по-
лученного результата, который под воз-
действием плацебо все равно будет рабо-
тать на имидж Украины. Например, в
СМИ дают несколько многообещающих
вариантов, найдут свою аудиторию, а в
совокупности работать на имидж; 5) уни-
версально-прагматический - действует
как эффект «заразности» общества опре-
деленной идеей, для Украинской таким
плацебо стало желание получения без-
визового режима с Европой, что побудило
изменить политический строй в стране.
Имидж Украины в мире напрямую зависит
от подачи материалов в СМИ, их влияния
на целевую аудиторию, может быть эф-
фективным при использовании таих ме-
тодов, как медиаплацебо, медиа-кластер,
PR-наживка, PR-фильтр, имидж-тритмент,
имидж-муляж, имидж-трансформер, ген-
дерноинновационный имидж [7].

Сочетать - несочетаемое, открыть бес-
крайние глубины в кажущейся простоте,
- и это только малая толика возможностей,
этого прекрасного молодого ученного с
лицом богини Венеры и душой источаю-
щей безграничное Тепло, Любовь и Ми-
лосердие. В это сложное время она сумела
найти силы и время для занятия Благо-
творительностью. Всегда внимательная
и отзывчивая к нуждающимся и страж-
дущим. Став примером для меня во мно-
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гом, она неустанно поражает меня своим
трудолюбием и усердием. Благодаря своим
редким душевным качествам, вдохновляет
меня на написание картин, а иногда и
стихов. Ученный, эрудированный человек,
обладающий  глубокими знаниями и ли-
тературе, искусстве, живописи, музыке,
поэзии. Ее научная работа  – это ее при-
звание, она отдает этому всю себя без
остатка, целиком и полностью, не жалея
себя, возложив на плаху научной дея-
тельности, свою жизнь, движимая чув-
ством патриотизма.  На сегодняшний день
ее основная цель –  сделать все возможное,
что бы наша страна, как можно скорее
заняла одно из ведущих  мест в мире по
уровню жизни.  

Выводы. Сепаратизм в научной области
- явление широко распространенное, и в
большинстве случав имеет политический
подтекст. «В политической жизни сепа-
ратизм возник вместе с появлением госу-
дарства как основного политического ин-
ститута общества... Сепаратизм - много-
гранное явление, так как возможна его
интерпретация в историческом, социаль-
ном, научном, философском, правовом и
психологическом смысле» [8]. Данное ис-
следование посвящено изучению пробле-
мы защиты прав ученых, авторского права
на свои изобретения и научные труды.
Мы рассмотрели сущности сепаратизма
в науке, истоков, мотивации информа-
ционных атак гибридной войны. Вы-
является причина возникновения научного
сепаратизма с помощью метода модели-
рования ситуации, сформулирован вариант
влияния сепаратизма на этнополитическую
ситуацию. Выводы и примеры исследо-

вания могут применяться к разным фор-
матам проявления сепаратизма в науке,
искусстве, технологиях и проч.
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SOCIOCULTURAL PHENOMENON - PLAGIARISM: THE LAWS 
ON COPYRIGHT PROTECTION: THEORY AND PRACTICE

Arif Jamil oglu Guliyev,
Doctor of Law,Professor, Department of International Law and comparative
law National Aviation University,Academician of the Ukrainian Academy of
Sciences, Honored Worker of Education of Ukraine.
e-mail: arifguliyev@ukr.net

The fight for justice for lawyers and experts, is a tool to increase the monetization of
their knowledge in practice. In this article we will examine at the practice the copyright
protection law. Offered to your attention the conclusions of the study of the problem of
plagiarism. We observe how from the art historical question of plagiarism it turns into a
global commercial-legal one. The laws that regulate the appropriation of copyright are
interpreted by specialists depending on many factors, in particular on the subject matter
and the material interests of the parties. The legal protection of copyright in theory is a
direct protection against plagiarism, but in practice everything is different: the legal
framework - it is often a tool for lawyers, and success of the deeds depends on many
factors and including their professionalism.  In the modern world, accusations of
plagiarism are a source of income for certain groups, the so-called "experts", this study
proposes to consider plagiarism as one of the types of raiding in the intellectual space. 

Key words: copyright, plagiarism, legislation, jurisprudence, media, public opinion,
information resources, investments, global development, society.

SOSİAL-MƏDƏNİ FENOMEN - PLAGİAT. MÜƏLLİF HÜQUQLARININ
QORUNMASINA DAİR QANUNLAR: NƏZƏRİYYƏ VƏ TƏCRÜBƏ

Arif Cəmil oğlu Quliyev,
hüquq üzrə elmlər doktoru, Milli Aviasiya Universitetinin Beynəlxalq hüquq və
Müqayisəli hüquq kafedrasının professoru, Ukrayna Elmlər Akademiyasının
akademiki, Ukraynanın əməkdar təhsil işçisi.
elektron poçt: arifguliyev@ukr.net

Hüquqşünaslar və  mütəxəssislər üçün ədalət uğrunda mübarizə aparılması praktikada
biliklərin artırması üçün bir vasitə kimi doğru yoldur. Məqalədə müəllif hüquqlarının
qorunması haqqında qanunların praktik təsiri nəzərdən keçirir. Diqqətinizə təqdim
edilən bu məqalə plagiatın öyrənilməsi ilə bağlı münasibətlərə həsr olunmuşdur.
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Sənətşünaslıq baxımından, plagiat məsələsinin qlobal kommersiya-hüquqi problemə
çevrildiyini müşahidə edirik. Müəllif  hüquqlarının  tənzimlənməsi ilə bağlı qanunvericilik
aktları mütəxəssislər tərəfindən bir çox amillərdən, xüsusən də, problem mövzusundan
və tərəflərin maddi maraqlarından asılı olaraq təfsir edilir. Müəlliflik  hüquqlarının qa-
nunvericilik səviyyəsində müdafiə olunması həmin hüquqların nəzəri cəhətdən plagiat
hallarından  birbaşa qorunmasını ehtiva edir, amma praktikada hər şey fərqli görünür:
qanunvericilik bazası çox vaxt sadəcə olaraq hüquqşünaslar üçün bir vasitədir və işin
uğurlu nəticəsi  bir çox amillərdən, o cümlədən peşəkarlıqdan asılıdır. Müasir dövrdə
plagiat ittihamları "ekspertlər" adlandırılan bəzi qrupların gəlir mənbəyidir. Bu araşdırmada
plagiatı intellektual məkanda hücum növlərindən biri kimi nəzərdən keçirmək təklif
olu nur.

Əsas sözlər: müəllif hüquqları, plagiat, qanunvericilik, hüquqşünaslıq, media, ictimai
rəy, informasiya mənbələri, investisiyalar, qlobal inkişaf, cəmiyyət.

SOSYO-KÜLTÜREL OLGU – INTIHAL.TELIF HAKKI KANUNLARI:
TEORI VE UYGULAMA

Arif Jamil oğlu Güliyev,
hukuk doktoru, Ulusal Havacılık Üniversitesi, profesör, Uluslararası Hukuk ve
Karşılaştırmalı Hukuk Bölümü, Ukrayna Bilimler Akademisi akademisyeni,
Ukrayna onurlu eğitim işçisi.
e-posta: arifguliyev@ukr.net

Avukatlar ve profesyoneller için, adalet için mücadele pratikte bilgiyi geliştirmenin
doğru yoludur. Makale, telif hakkı kanunlarının pratik sonuçlarını inceliyor. Bu makale
intihal araştırmanıza adanmıştır. Sanat eleştirisi açısından, intihalin küresel bir ticari ve
yasal sorun haline geldiğini görüyoruz. Telif haklarının düzenlenmesine ilişkin mevzuat,
uzmanlar tarafından, özellikle tarafların konusu ve maddi çıkarları olmak üzere birçok
faktör üzerinde yorumlanmaktadır. Yasama düzeyinde, telif hakkı koruması bu hakların
intihalden doğrudan korunmasıdır, ancak uygulamada her şey farklı görünüyor: yasal
çerçeve genellikle avukatlar için bir araçtır ve davanın başarılı sonucu profesyonellik
de dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Modern zamanlarda intihal suçlamaları,
"uzman" adı verilen bazı gruplar için gelir kaynağıdır. Bu çalışmada, intihalin entelektüel
alandaki saldırı türlerinden biri olarak düşünülmesi önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Telif hakları, intihal, mevzuat, hukuk, medya, kamuoyu, bilgi
kaynakları, yatırımlar, küresel kalkınma, toplum.
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Sakit Huseynov,
ANAS Felsefe Enstitüsü, Sürdürülebilir
Kalkınma Felsefesi Bölüm Başkanı,
felsefe elmleri doktoru, profesör.
e-posta: sakit48@mail.ru

Anahtar kelimeler: Dolandırıcılık, dolan -
dırıcılık felsefesi, dolandırıcılığın yasal yapısı,
sosyo-psikolojik öz. 

Dolandırıcılık oluşumunu etkileyen
sosyal koşullar.
Tarih boyunca, insan davranışı genellikle

sahtekarlıkla ilişkilendirilmiştir. Bununla
birlikte,son yıllarda, özellikle 19. yüzyılın
sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında, hileli
davranışlar daha yaygın hale gelmiştir.
Bazıları yirminci yüzyıldan beri toplumda
sahtekarlığın yükselişini bilim ve teknolojinin
gelişimine bağlamaktadır. Genellikle, ırk,
uyruk veya dinden bağımsız olarak tüm
ülkelerde sahtekarlık vardır. Gerçekler, sahte -
kâr lığın sosyalizm sisteminin çöküşünden
son ra Sovyet sonrası alanda daha yaygın
hale geldiğini göstermektedir. Sosyologlara
gö re, bir toplumda politik ve ekonomik bir
yapı değiştiğinde, yani bir politik ekonomik
ya pının yerini başka bir yapı aldığı zaman,
o toplumdaki insanların hileli faaliyeti de
da ha yaygın hale gelir. Filozoflar bunu

insanların uzun süredir alışkın oldukları
değişen politik, sosyo-ekonomik ve kültürel
yaşam tarzı nedeniyle açıklıyor.

Sosyolojik gözlemler, birçok ülkede ol -
duğu gibi ülkemizde hileli faaliyetler ol du -

ğunu ve bazı nedenlerden dolayı bi rey -
lerin hala dolandırıcılık kurbanı olduğunu
göstermektedir. Cumhuriyetin bu sosyo-
ekonomik ve kültürel gelişimi döneminde
sahtekarlık çemberinin devam ettiği
unutulmamalıdır. Son yıllarda Cumhur -
baş kanı İlham Aliyev'in tali ma tıyla ülkem-
izdeki sosyal sorunların çözümünü ko -

laylaştırmak için önemli önlemler alındığı
doğrudur. Örneğin ülkemizde ASAN Hizme-
tinin kurulması vatan daş larımızın sosyal
sorunlarının çözümünde önemli bir rol
oynamaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev'in son yıllarda uyguladığı başarılı
sosyo-ekonomik reformlar vatandaşlarımızın
refah ve sosyal sorunlarının ele alınmasında
önemli rol oynamıştır. Bununla birlikte, bazı
sosyal sorunların varlığı hala toplumdaki
dolandırıcıların yasadışı faaliyetlerine devam
etmelerini mümkün kılmaktadır. Bu göz
önüne alındığında, topluluktaki sahtekarlığı
azaltmak için geniş halkın bilinçlendirme
kampanyalarına ihtiyaç vardır. Mevcut
bağlamda, toplumdaki dolandırıcılık kur -
ban larının sayısını azaltmak için bu suçun
ya sal, sosyo-psikolojik ve felsefi doğasını
yo rumlamanın uygun ve gerekli olduğunu
dü şünüyoruz.

Dolandırıcılığın yasal niteliği.
Her şeyden önce, sahtekarlık bir tür suç

olduğundan, önce yasal niteliğine bakalım.
2015 yılında yayınlanan "Azerbaycan Ulusal

DOLANDIRICILIĞIN FELSEFE VE SOSYO-PSİKOLOJİK BOYUTLARI

Makale yazar profesör dolandırıcılık
felsefesini ve dolandırıcılığın sosyo-psikolojik
yönlerini, sahtekârlığın ortaya çıkmasını etk-
ileyen sosyal koşulları, dolandırıcılığın hukuki
niteliğini, sosyal ve psikolojik doğasını ve
sorunlarını inceler.



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 4 20202020110

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

Ansiklopedisi" kitabında dolandırıcılık
kavramı şu şekilde tanımlanmaktadır:
"Dolandırıcılık - başkalarının mallarına el
konulması veya sahtekarlık veya güvenin
kötüye kullanılması yoluyla mülkiyet
haklarının kazanılması". (stellionatus)
aldatmacası hala eski Roma hukukunda
biliniyordu. " (Bkz: Kaynak: Azerbaycan
Ulusal Ansiklopedisi.c.6, Çin anlayışı. "Azer-
baycan Ulusal Ansiklopedisi" Bilim Merkezi.
B.,2015, s.534.) Tüm ülkelerin ceza hukukun-
da sahteciliğin suç olarak kabul edildiğine
dikkat edin. Bu nedenle, Azerbaycan Ulusal
Ansiklopedisi şöyle der: "Dolandırıcılık,
neredeyse tüm ülkelerin ceza hukukunda
bir suç eylemi olarak kabul edilir.
Dolandırıcılığın, bir başkasının mülküne el
koyma biçimi olarak ek olarak, bazı ceza
kodlarında, bilgisayar sahtekarlığı gibi belirli
dolandırıcılık türleri de vardır. (Federal Al-
manya Cumhuriyeti CK'si, §263 a, İsviçre
CK'si, m. 147), hileli sübvansiyonlar (Al-
manya Federal Cumhuriyeti CK'si, §264),
vb.

Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu'-
nun 178. maddesi sahtecilikten cezai so-
rumluluk doğurmaktadır (bakınız: Azerbaycan
Ulusal Ansiklopedisi. C.6, Çin anlayışı.
"Azerbaycan Ulusal Ansiklopedisi" Bilim
Merkezi. Bakü, 2015, s.535).

Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu'n-
da sahtekarlığın yasal tanımının şu şekildedir:
"Dolandırıcılık, başka bir deyişle, güven
veya aldatmacanın kötüye kullanılması yoluy-
la mülkiyet haklarına el konulması veya
mülkiyet haklarının elde edilmesi" (bkz.
Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunu.
Bakü, " Hukuk Edebiyatı Yayınevi, 2013,
s.153). İlginç olan şey, rusça'da "dolandırıcı"
anlamına gelen "dolandırıcı" kelimesinin

Azerbaycan'da daha popüler hale gelmesidir.
Bu nedenle, 1975 yılında Elm Publishing
House tarafından yayınlanan "Russko-Azerice
sözlüğünde", "dolandırıcı" kelimesinin rusça
versiyonu olan "dolandırıcı" kelimesinin sö-
zlük anlamı "dolandırıcı, aldatıcı,sinsi, dele-
duz,yaramazdır" (bkz: Rusça-Azerice sözlük
Bakü, "Bilim", 1975, s.104). Görüldüğü
gibi, "dolandırıcı" sözcüğü rusça'dan az-
erice'ye çeviri anlamında daha kapsamlı
olarak yorumlanmıştır. Azerbaycan dilinde
"dolandırıcı" kelimesinin yorumlanmasının
"deleduz" kadar yaygın olmasının nedeni
budur. Her halükarda, insanlar birisinin
"dolandırıcı" olduğunu söylerse, insanlar
bunu "deleduz" olarak algılar. Bunu göz
önünde bulundurarak, bu makalede
"dolandırıcılık" ve "deleduz" terimlerini bir-
likte kullanmanın uygun olduğunu
düşünüyoruz.

Dolandırıcılığın sosyo-psikolojik doğası.
Araştırmacılara göre, dolandırıcılığın

sosyo-psikolojik doğası iki niteliğe dayanıyor:
kurnazlık ve yalan söylemek. Çünkü bir
dolandırıcı daima bir hırsız ve bir yalancıdır.
Bir dolandırıcı, yalan söyleme yeteneğini
kötüye kullanarak her zaman başkalarının
güvenini kazanabilir. Bir dolandırıcı
davranışında, hırsızlık ve yalan söyleme tüm
insanlar üzerinde hakaret edici bir etkiye
sahiptir. Yetenekli yalancıların yeteneği,
samimiyetsizlik, kurnazlık, aldatma,
soğukkanlılık, ihanet, korkaklık, sahtekârlık,
utanmazlık, ahlaksızlık, arkaya kayma,
başkalarının haklarını çiğnemek, uygun
olduğunda insanları tehdit etmek vb. gibi
olumsuz özellikler oluşturur. Sahtekarlar
("dolandırıcılar") genellikle kendilerini
aldatıcılıktan ve içinde ortaya çıkan yalan-
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lardan (yukarıda sıralanan) olumsuz özel-
liklerle arkadaşlık, karşılıklı yardım, nezaket,
adalet, merhamet vb. Sunarlar. gibi insani
değerlerden yoksun bırakıldı. Bu açıdan,
sinsi planlarını gerçekleştirmek için yola
çıkan dolandırıcılar, etraflarındaki insanlarla
samimi, normal, şeffaf, doğru ve hırslı bir
ilişki kuramazlar. Olumsuz özelliklere sahip
profesyonel dolandırıcıların başkalarıyla
gerçek arkadaşlıklar kurmaları çok zordur.
Aldatma, ihanet ve yüksek bencillik gibi
olumsuz duygular, başkalarıyla samimi bir
ilişki kurmasına izin vermez. Dolandırıcının
etrafında benzersiz bir psikolojik ortam
yaratmasına rağmen, her gün herkesle "nazik"
bir araya gelmesine rağmen, etrafındaki in-
sanlardan soyutlanmış gibi görünüyor. Bu
aşamada, dolandırıcılar iç dünyalarındaki
kurbanlarına karşı gizli planlar yaparlar.
Sonuç olarak, bu noktada kurbanları için
daha acımasız ve tehlikeli hale gelirler.

Sıradan bir suçlu gibi, bir dolandırıcı
("deleduz") doğası gereği daha bencildir ve
kendisini diğerlerinin üstünde yüceltir. Bazen
yeni bir takım elbise giydiklerinde, pahalı
bir araba kullandıklarında, ünlü yetkililerin
adlarını kullandıklarında ve bazı yetkililerle
yakın bağları olduğunu beyan ettiklerinde,
onur gibi davranırlar. Dolandırıcılar bu
davranış bazı insanları karıştırır, bazı insanları
şüpheli hale getirir ve daha fazla insan çek-
er.

Profesyonel bir dolandırıcı, belirli bir
hitabet yeteneğine sahip, diğerlerini ustaca
ikna etmeye çalışır ve bunu başarır. Scammer
ayrıca, bazı ünlülerin isimlerini, diğerlerini
birçok zor sorunu çözebileceğine ikna etmek
için kötüye kullanmayı başarır.

Sosyolojik gözlemler dolandırıcıların ilk
önce kandırdıkları ve maddi ve manevi

hasara neden olan insanların biyografilerini,
psikolojilerini, karakterlerini ve kişiliklerini
ve ilgi alanlarını incelediklerini göstermek-
tedir. Bundan sonra, onlar hakkında gizli
planlarını yapmaya başlarlar. Profesyonel
sahtekarlar dürüst, saf, yasalara saygı duy-
maktan ve başkasının mallarına dokunma-
maktan uzaktır.

Bir aldatmaca temel psikolojik 
özellikleri.
Yukarıdakileri özetlemek gerekirse, hileli

davranışın birçok özelliği olduğunu not ede-
lim. İnsanların sahtekarlık tuzağına düşmesini
önlemek için şu özellikleri açıklayalım:

1. Dolandırıcılığın psikolojisinde yer alan
özelliklerden birinin yalan söylediğine dikkat
edelim. Biz makalenin başında üzerinde dur-
mak istemiyordu, çünkü aldatmaca doğası
hakkında kapsamlı yorum vardı .

2. Hileli bilinç ve davranışın ayırt edici
özelliklerinden biri, sık sık harekete geçmesi,
bir hacimden diğerine nüfuz etmesi ve sık
sık sahtekarlığıdır. Daha doğrusu, gerçekler,
yüksek profilli aktüatörün, herkese yardımcı
olabilecek yardımsever bir adam olarak,
etkili ve Baf performansları ile etrafındaki
insanların dikkatini çekebildiğini göster-
mektedir. tanıtabilir.

3. Ünlü rus avukat I.Y.Foynitsky "en-
telektüel araç" hileli oluşumun ana özellik-
lerinden biri olarak kabul etti. Ona göre,
hem teorik hem de pratik "entelektüel araçlar"
hileli faaliyetlerde önemli bir rol
oynamaktadır: dikkat, ehtiyatat, sezgi,
kurnazlık, uyanıklık, intusiya, başkalarının
güvenini kazanmak, insanları ikna etmek,
insanları kandırmak vb.  Bu nedenle, en-
telektüel araçlar önemli bir rol oynamaktadır.
Bu bağlamda gözlemler, aldatmacaların 
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entelektüel seviyeleri nedeniyle sıradan in-
sanlardan farklı olduğunu göstermektedir.

4. Yukarıdaki dolandırıcılık psikolojisinin
2 ve 3 özelliklerinin birleşimi 4. gün -
Cesaret Sanatı'nı doğurur. Olumsuz olsa da
bu hileli özelliklerin özü uzmanlar tarafından
doğrulanmıştır. Bu özellikler: yaratıcılık,
dedikleri gibi, dolandırıcıların hem zihninde
hem de faaliyetlerinde yenilikçi.

5. Sahtekarlığın başka bir özelliği
ahlaksızlıktır. Herhangi bir entelektüel aracın
sıkışıp kalmasına rağmen, sahtekarlığın
ahlaksız olduğu açıktır. Hileli ahlaksızlık,
acımasızlık, sahtekârlık, zulüm, ihanet vb.
Çünkü insan varlığının birçok kötü özelliği
var.

6. Sahtekarlıkların bir başka özelliği de
davranışın genel olarak suç olmasıdır.
Sahtekarlık sadece ahlaksız davranış değil,
aynı zamanda bir insanın fiziksel ve zihinsel
sağlığına zarar verirken, açgözlülük veya
sahtekarlık amacıyla olsun, başka bir kişinin
fiziksel ve zihinsel sağlığına önyargının da
nedenidir. Bu hileli davranış çizgisine yasa
uyarınca bir suç faaliyeti denebilir.

Bu nedenle, yukarıdaki özelliklerin tümü
hileli olarak adlandırılabilir. Sahteciliğin
kalite özelliklerinin, hileli faaliyetin tüm
psikolojik doğasını yansıtmadığını unutmayın.
Bu açıdan, yukarıda bahsedilen bu felsefi
ve psikolojik dolandırıcılık kompleksini
sürekli değişen, modern, her zaman öngörüle-
mez, özellikle tehlikeli, sinsi, çok taraflı ve
çok boyutlu bir fenomen olarak ele almalıyız.

Aldatıcı bir şablonun psikolojik 
özellikleri.
Yukarıdakileri özetlemeniz gerekiyorsa,

hile davranışının bir özellik olduğunu
unutmayın. İnsanların sahtekarlık tuzağına

düşmesini önlemek için kullanabileceğiniz
bazı özellikler şunlardır:

1. Dolandırıcılığın psikolojisindeki özel-
liklerden birinin yalan söylediğine dikkat
çekeceğim. Biz makalenin üstünde durmak
istemiyordu, aldatmaca kökeni hakkında
kitle bir yorum ("anlayış") vardı.

2. Yanıltıcı farkındalık ve davranışın be-
lirleyici özelliklerinden biri, sıkı bir şekilde
hareket etmenin, bir hacimden diğerine nüfuz
etmenin ve abartmanın zor olmasıdır. Daha
doğrusu, yardımcı olabilen yardımcı bir kişi
olarak yüksek profilli aktüatörün, insanların
etik ve Baf performanslarına çekildiğini
göstermektedir. tanıtılabilir.

3. Ünlü rus avukat I.Y.Foynitsky ortaya
çıkan tarzımın en önemli olaylarından biri
olarak "akıllı araç" ı kabul etti. Ona göre,
hem teorik, hem de pratik "akıllı araçlar"
çeşitli faaliyetlerinde önemli bir rol
oynamaktadır.Bu paketteki gözlemler,
dolandırıcılıkların zekâ sıralamasından farklı
olduğunu göstermektedir.

4. Yukarıdaki dolandırıcılık psikolojisinin
özelliklerinin birleştirilmesi  cesaret sanatının
oluşmasıdır. Bu özelliklerin yanlış olmasına
rağmen, uzmanlar tarafından onaylanmıştır.
Bu özelliklere aitdir: yaratıcılık, söyledikleri
ve dolandırıcılıkların hem zihniyetinde ye-
nilikçi.

5. Sahteciliğin bir diğer özelliği aptallıktır.
Somut olmayan bir aleti sıkmak söz konusu
olduğunda kafiye ve taklitin aptal olduğu
açıktır. Hileli davranışlar, acılık, sahtekarlık,
zulüm, utanç vb. Modern insanın birçok
özelliği var.

6. Sahtekarlıkların bir başka özelliği de
davranışın soykırım olduğudur. Dolandırıcılık,
başka bir kişinin hırslı veya dolandırıcılık
yoluyla fiziksel ve zihinsel sağlığını yön-
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lendirirken, aynı zamanda kişinin fiziksel
ve zihinsel sağlığına zarar verir. Bu davranış,
bir davranış çizgisi çizilerek bir suç etkinliğine
bağlanabilir.

Bu nedenle yukarıdaki özelliklerin özel-
likleri dolandırıcılık olarak adlandırılabilir.
Sahtekarlığın temel özelliklerinin travmatik
psikanalitik doğumu yansıtmadığını
unutmayın. Bu bakış açısından, bu sözü
edilen felsefi ve psikolojik olarak hileli kom-
pleksi sürekli değişen, modern, her zaman
öngörülemeyen ve öngörülemeyen, zengin
özelliklere sahip, çok boyutlu ve çok boyutlu
bir fenomen olarak ele almalıyız.

Ne tür insanlar tuzağa düşüyor?
Ama dolandırıcılığın ya da kurbanlarının

ana hedefleri kimler? Araştırmacılar aldatmaca
("deleduzluk") kurbanlarını (adamları)
aşağıdaki gruplara ayırmaktadır:

1. Her şeye inanan ve sosyal sorunlarını
kolayca çözmeye çalışan basit insanlar;

2. Sahanın zeki, süslenmiş, peluş ve tatlı
sözlerine inanan saf, ahlaki açıdan saf ve
dürüst insanlar;

3. Hiç çaba sarf etmeden kendi yollarıyla
kariyer yapmak isteyen insanlar;

4. Belli bir pozisyonda olmak isteyen
hayalperestler;

5. Hızlı bir şekilde zengin olma eğiliminde
olan cesur ve eksantrik.

6. Hafif yürekli, maceracı, istekli, hızlı
tempolu, her şeye güvenen, vb. böyle fakir
karaktere sahip insanlar.

Dolandırıcıların psikolojisi.
Sosyolojik gözlemler dolandırıcıların

kurbanlarını seçtiklerini, önce onlarla
sevecenmiş gibi iletişim kurduklarını ve
daha sonra psikolojilerine, karakterlerine ve

ilgi alanlarına derinden güvendiklerini ve
daha sonra kurbanlarını çeşitli amaçlarla
kullandıklarını göstermektedir.

Dolandırıcıların psikolojisindeki ana soru-
nun güven meselesi olduğunu belirtmek
önemlidir. Yani, mağdurun psikolojisindeki
bir değişiklik, sahtekarlığa inanmayı çok
kolaylaştırır. Mağdur dolandırıcılığa inandığı
için etkilenir ve çeşitli görevlerini yerine
getirmeye başlar. Bundan sonra, dolan -
dırıcıların sloganları kurnaz amaçları için
kullanmaya başlar. Örneğin, dolandırıcıların
bazıları kurbanlarını bilgi kaynağı olarak
kullanır, bazıları kirli eylemlerine ustaca
katılır ve bazıları da ayağa kalkmak ve birine
şantaj yapmak için kullanır. Son zamanlardaki
en yaygın dolandırıcılık türlerinden biri,
başka bir kişinin malını sahtekarlıktan çalmak,
birkaç kişiye bir daire satmak, başkalarına
büyük krediler ödemek, başkaları adına
bankalara kredi ödemek vb. profesyonel
sahtekârlar kurbanlarını suç amaçlarına
ulaşmak için bir araç olarak kullanırlar.

Bu makaleyi okuyan çoğu okuyucunun
kendilerinden bir ders öğreneceğini ve
dolandırıcıların tatlı yalanlarına ve boğazın
üzerindeki iyi insanların sözlerine
inanmayacağını düşünüyoruz. Öte yandan,
aldatmayı, yalan söylemeyi, önyargıyı,
ahlaksızlığı ve aynı zamanda toplumumuza
ve devletimize zarar veren profesyonel
sahtekarlıkları destekleyen bazı insanlar
dolandırıcılıklardan tekrar etkilenmeyecektir.
Bir kolektifte böyle bir durum meydana
gelirse, binlerce cesur insan bu tür
sahtekarlıklara karşı duracak ve hileli
davranışlarla savaşacaktır. Çünkü en azından
bu, içinde yaşadığımız toplumun ahlakı ve
her bireyin vicdanıyla ilgilidir
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Azərbaycanda 2004-cü ildən baş la -
ya raq, regionların sosial-iqtisadi

inki şa fına dair qəbul edilən dövlət proqramları
da ölkəmizin tərəqqisində önəmli rol oy na -
yıb. Bu proqramların icrası respublikamızın
hər tərəfli inkişafının təmin edilməsinə, pay -
taxt la bölgələr arasında fərqin azal ma sına
səbəb olub. Təsadüfi deyil ki, proqramların
qəbulundan sonra regionlarda onlarla kiçik,
orta və böyük həcmli müəssisələr istifadəyə
verilib, müasir infrastruktur yaradılıb, turizm
inkişaf edib, aqrar sektorda məhsul istehsalı
dəfələrlə artıb.  

Dövlətimizin başçısı regional dövlət proq -
ram larının icrasını daim diqqətdə sax la yıb,
öl kənin ən ucqar məntəqələrində ya şa yan
sa kinlərin həyatı, gündəlik qayğıları ilə mü -
tə madi olaraq maraqlanıb. Prezident İlham
Əli yevin bölgələrə ardıcıl səfərləri regi onal
proq ramların icrasını sürət lən dir mək lə bə -
ra bər, yeni iş yerlərinin yaradılması və əha -
li nin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi sa -
hə sində görülən işlərə güclü təkan verib.

Regional proqramlar, eyni zamanda, yer -
lərdə vətəndaş cəmiyyəti qurulmasında ən
mü hüm elementlərdən birinə çevrilib. Çünki

ra yon mərkəzlərinin, qəsəbələrin,
ucqar kənd lərin sakinləri hər za-
man üzər lə rində dövlət qayğısını,
ölkə rəh bərinin diqqətini hiss
ediblər. Belə bir vəhdətin möv -
cud luğu isə sözügedən döv lət
proq  ram la rının əhə miy  yətini
daha da ar tırıb, həmin sənədlərdə
nəzərdə tu tulan tədbirlərin uğurla

icrasına diq qəti gücləndirib.  
Aparılan geniş təhlillər də göstərir ki,

regional dövlət proqramları ölkə iqtisa diy -
ya tında mühüm prioritetə çevrilən əsas inkişaf
istiqamətlərinin reallaşdırılmasını sürətləndirir.
Bu cür önəmli istiqamətlərdən biri məhz elə
iqtisadiyyatın diversifi ka si ya sı dır. Belə ki,
regional proqramlar vasitəsilə Azər baycanın
bölgələrində iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri
geniş inkişaf edərək, dünya bazarlarına müx -
təlif məhsulların çıxarılmasını təmin edir və
bununla da qeyri-neft sekto ru nun güc lən -
mə sinə gətirib çıxarır.  

“Azərbaycan Respublikası regionlarının
2019–2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramı”nın icrasının birinci ili
ölkəmizin tarixinə ən uğurlu illərdən biri
kimi düşüb. Bu dövrdə proqramda nəzərdə
tutulan bütün tədbirlər yüksək səviyyədə
yerinə yetirilib. İcrası planlaşdırılan sosial
infrastruktur layihələri yüksək səviyyədə
reallaşdırılıb və gələcək inkişaf üçün güclü
təməl yaradılıb.  

Dünyanın müxtəlif regionlarında gərginlik
ocaqlarının mövcud olmasına baxmayaraq,
Azərbaycanda uzun illərdir ki, siyasi sabitlik

REGİONLARIN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFI DÖVLƏT
SİYASƏTİNİN PRİORİTETİDİR

Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəy yən ləş dir -
diyi daxili və xarici siyasət xəttini şə raitin tələblərinə
 uy ğun ola raq yeni ləş dir mək lə davam etdirən Prezi-
dent İlham Əli yev son 17 il ərzində respublika hə ya -
tının bü tün sahələrini əhatə edən dinamik inkişafa,
hər bir Azərbaycan ailəsinin rifahının yaxşılaşmasına
və təhlükəsizliyinin təmin edil məsinə, milli birliyin və
həm rəyliyin möhkəm lən diril mə sinə nail olub. 
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mövcuddur. Belə bir şəraitin fonunda ölkə
iq tisadiyyatı dinamik olaraq inkişaf et mək -
də dir. Bunu statistik göstəricilərdən də aydın
gö rə bilərik. Belə ki, dördüncü regional
Döv lət Proqramının icrasının birinci ilində
qey ri-neft sənayesinin sürətli inkişafı nəti -
cə sində 98 min yeni iş yeri yaradılıb. Bu,
məş ğulluq səviyyəsinin yüksəlməsinə, iş -
siz liyin  azalmasına müsbət təsir göstərib. 

Ötən il ölkə iqtisadiyyatına 13,5 milyard
dol lar sərmayə qoyulub ki, bu da ölkə iq ti -
sa diyyatının həm xarici, həm də daxili inves -
torlar üçün cəlbedici olduğundan xəbər ve -
rir. İl ərzində makroiqtisadi vəziyyət sabit
qa lıb. İnflyasiya 2,5 faiz təşkil edib, əhalinin
gə lirləri isə 7,4 faiz artıb. Bu dövrdə valyuta
eh tiyatları 6,4 milyard dollar artaraq ilin so-
nuna rekord həddə – 51 milyard dollara ça -
tıb.  

Sadalanan uğurların əldə edilməsinə istər
si yasi, istərsə də iqtisadi müstəvidə aparılan
is lahatlar öz müsbət təsirini göstərib və bu,
so sial sahədə önəmli yeniliklər üçün əsaslı
zə min hazırlayıb. 

Yeri gəlmişkən, ölkə rəhbəri  sosial mə -
sələlərin həllinə hər zaman böyük diqqət
ayırıb. Təkcə  2019-cu ildə Azərbaycanda
4,2 milyon insanı əhatə edən sosial paketin
gerçəkləşdirilməsi ilə respublika əhalisinin
rifahı xeyli dərəcədə yaxşılaşıb. Minimum
əməkhaqqı 2 dəfə, minimum pensiya 70
faiz, bəzi müavinətlər 50 faiz, bəziləri isə 2
dəfə artırılıb. Prezident İlham Əliyevin
“Əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi
haq qında” 2020-ci il fevralın 6-da imzaladığı
sə rəncam da pensiyaçıların sosial mü da fiə -
si nin gücləndirilməsi istiqamətində növbəti
mü hüm addım kimi rəğbətlə qarşılanıb. 

Xatırladım ki, bu sərəncamla bütün növ
əmək pensiyalarının sığorta hissəsi in dek s -
ləş dirilərək 16,6 faiz artırılıb. Bu, Prezident
İlham Əliyevin tapşırığı ilə ötən il sosial
ödə nişlərin artırılması sahəsində inqilabi ad -
dımların atılmasını gerçəkləşdirən uğurlu
so sial islahatların 2020-ci ildə də davam et -
d i yini göstərir. Bütün bunlar ölkəmizin əha -
lisinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşması is ti -
qa mətində görülən işlərin analoqu olmadığını,
həm çinin ölkə rəhbəri möhtərəm Prezident
İlham Əliyevin apardığı siyasətin əsasında
əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsi mə -
sə lə sinin ilk sırada dayandığını göstərir. 

İl ərzində infrastrukturun yenilənməsi
sahəsində də əsaslı işlər görülüb. Respub-
likada 84 məktəb və 60 tibb müəssisəsi
tikilib və təmir edilib, 800 meqavat  əlavə
elektrik enerjisi istehsal olunub. Bunun 400
me qavatı yeni işə salınan “Şimal-2” stan si -
ya sının hesabına, 400 meqavatı isə itirilmiş
güclərin bərpası vasitəsilə reallaşıb. Elektrik
enerjisi istehsalı sahəsində ölkəmiz artıq
enerji ixracatçısına çevrilib. Bu sahədə ən
mühüm məsələlərdən biri də əhalinin qazla
təmin edilməsidir. 2003-cü ildə Azərbaycanda
qazlaşdırmanın səviyyəsi 51 faiz idisə, hazırda
bu rəqəm 96 faizə çatıb. Bu, dünya miq ya -
sın da ən yüksək göstəricilərdən biridir. 

Ötən il ərzində ölkədə 1300 kilometr av-
tomobil yolu salınıb ki, bu da əvvəlcədən
nəzərdə tutulandan 300 kilometr çoxdur.
Dünya ekspertlərinin qiymətləndirmələrinə
görə, respublikamız avtomobil yollarının
keyfiyyəti reytinginə əsasən dünya ölkələri
arasında 27-ci yerdə qərarlaşıb. Azərbaycan
bu göstəriciyə görə, hətta bir sıra inkişaf
etmiş ölkələrdən irəlidədir.  
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Son illərdə müasir texnologiyaların və
qabaqcıl təcrübənin tətbiqi sayəsində res -
pub likada sənayeləşmə sürətlə inkişaf edib,
me tallurgiya, maşınqayırma, kimya, inşaat
materiallarının istehsalı, qida və digər ənənəvi
sənaye sahələri genişləndirilməklə yanaşı,
yeni sənaye sahələri yaradılıb, bir sıra sənaye
məhsulları üzrə özünütəminetmə səviyyəsi
yüksəlib. Əlbəttə, bütün bunlar dövlət baş -
çı sının uğurlu iqtisadi strategiyası nəti cə -
sin də gerçəkləşib. Təkcə 2019-cu il ərzində
sözügedən istiqamətdə ölkə rəhbərinin iştirakı
ilə həyata keçirilən tədbirlərə qısa nəzər sal -
maq la bunu aydın görmək olar. Belə ki,
Azər baycan Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı
ilə ötən il Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının
ərazisində inşa olunan “SOCAR karbamid”,
yüksəksıxlıqlı polietilen, Pirallahı Sənaye
Parkında “Diamed” şpris istehsalı zavodları,
Bakıda  “Şimal-2” elektrik stansiyası istifadəyə
verilib. 

Keçən il ən mühüm hadisələrdən biri də
Trans-Anadolu boru kəməri (TANAP) qaz
kəmərinin istismara verilməsi olub. Prezident
İlham Əliyev 2019-cu ilin yekunlarına həsr
olunan  müşavirədə bildirib: “2019-cu ildə
TANAP qaz kəməri istismara verildi. Hesab
edirəm ki, bu, tarixi nailiyyətdir. Çünki
TANAP Cənub Qaz Dəhlizinin əsas hissəsidir.
Məhz 2012-ci ildə TANAP üzrə imzalanmış
sazişdən sonra “Şahdəniz-2” qaz-kondensat
yatağının işlənilməsi üçün sanksiya verilib.
Əgər TANAP imzalan ma say dı, “Şahdəniz-
2”nin işlənilməsi baş la ma ya caqdı və bu gün
biz bu əlavə qaz həcmini əldə edə
bilməyəcəkdik. Bu, böyük prob lem lər yarada
bilərdi. Ona görə həm TANAP üzrə sazişin
imzalanması, həm də bu qaz kə mərinin

vaxtından əvvəl istismara verilməsi və nəzərdə
tutulmuş vəsaitə çox böyük qə naət edilməsi,
doğrudan da böyük tarixi nai liy yətimizdir.
Cənub Qaz Dəhlizinin qalan dör düncü
layihəsi də uğurla icra edilir. TAP layihəsinin
icra səviyyəsi 90 faizi keçib. Əminəm ki,
biz bu il TAP-ın istismara verilməsini də
nəzərdə tutulmuş vaxtda qeyd edəcəyik”.

Xatırladım ki, TANAP layihəsi təbii qazın
“Şahdəniz”, eyni zamanda, Azərbaycanın
digər yataqlarından Avropa bazarlarına nəql
edilməsi potensialına görə mühüm siyasi və
iqtisadi əhəmiyyət daşıyır.

Sonda onu da qeyd edim ki, hazırda
Azərbaycanda aparılan islahatlar, həyata
keçirilən  mühüm tədbirlər ölkə vətəndaşları
ilə yanaşı, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən
də böyük maraqla izlənilir və müxtəlif beyin
mərkəzləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
Düşünülmüş addımların nəticəsidir ki,
ölkəmiz “Doing Business – 2019” hesabatında
dünyanın 10 ən islahatçı dövləti siyahısına
daxil edilib. Həmçinin Azərbaycan dünyanın
ən çox islahat aparan ölkəsi elan olunub. Bu
hesabatda Azərbaycan 2017-ci illə mü qa yi -
sədə 32 pillə irəliləyərək 190 ölkə arasında
25-ci yerdə qərarlaşıb, dünyanın bir çox
döv lətlərini geridə qoymaqla, Müstəqil Döv -
lətlər Birliyi ölkələri arasında lider mövqeyə
yüksəlib.

Əvəz ƏLƏKBƏROV, 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universite-
tinin maliyyə və maliyyə institutları
kafedrasının müdiri, iqtisad elmləri
doktoru, professor, BMT-nin sülh səfiri.

www.unec.edu.az
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗМЕНУ 
ГОСУДАРСТВУ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Цель: сравнить и проанализировать вопросы ответственности за госу-
дарственную измену в уголовных кодексах Азербайджана и некоторых зарубежных
государств. 

Методология: дедукция, формально-логический, историко-правовой и сравнитель-
но-правовой методы.

Выводы. На основе нормативных и доктринальных источников рассматриваются
особенности состава измены государству в уголовном праве Азербайджана. Впервые
уголовная ответственность за измену государству как за самостоятельный вид пре-
ступления была предусмотрена в Уголовном Кодексе Азербайджанской ССР 1927
года. Последующие уголовные законодательства Азербайджана в целом сохранили
преемственность в определении объективных и субъективных признаков рассматри-
ваемого преступления. В диспозиции ст.274 УК 1999г. указаны составляющие элементы
объекта преступления: суверенитет, территориальная целостность, государственная
безопасность или обороноспособность Азербайджанской Республики. Такие формы
измены государству как бегство за границу и отказ возвратиться из-за границы
были декриминализированы в полном соответствии с международными стандартами
в области защиты прав и свобод человека. Нормы законодательств государств на
постсоветском пространстве, предусматривающие уголовную ответственность за
данное преступление, принципиальных отличий не имеют. Небольшие расхождения
имеются при наименовании самого преступления, при определении непосредственного
объекта преступления, при определении специальных условий освобождения от
уголовной ответственности. Автор считает целесообразным дифференцировать
уголовную ответственность за государственную измену в случае совершения этого
преступления военнослужащим.

Научная и практическая значимость. Изучение опыта зарубежных стран в области
определения уголовной ответственности  за измену государству позволяет решить
ряд проблем, связанных с совершенствованием уголовного законодательства Азер-
байджанской Республики.
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Традиционно в общей структуре
преступности Азербайджанской

Республики измена государству занимает
небольшое место. Вместе с тем, учитывая,
что это деяние представляет серьезную
угрозу внешней безопасности государства,
актуальность изучения вопросов уголов-
ной ответственности за государственную
измену в историко-правовом и сравни-
тельно-правовом аспектах не вызывает
сомнений. Правда, частично можно со-
гласиться с мнением некоторых авторов,
что наличие в уголовном праве рассмат-
риваемого состава преступления является
исторической традицией в уголовном пра-
ве большинства стран мира, т.к. «направ-
лено не столько на наказание лиц, винов-
ных в их совершении,  сколько на пред-
упреждение, и выполняет таким образом
профилактическую функцию» [1, 49]. Для
молодых государств постсоветского про-
странства, и в частности, для Азербай-
джана, вовлеченного в вооруженный кон-
фликт на протяжении последних десяти-
летий и находящегося в фокусе геостра-
тегических и политико-экономических
интересов  больших государств, уголов-
но-правовые меры  защиты внешней без-
опасности государства играют отнюдь не
декларативную роль. 

Следует отметить, что вопросы уго-
ловной ответственности за государствен-
ную измену изучены в основном на основе
учебных материалов и авторских ком-
ментариев уголовного законодательства
[2, 533; 3, 387; 4, 988; 5, 403; 6, 184] или
же в рамках исследования преступлений
против государственной власти [7; 8].
Среди монографических исследований,
специально посвященных уголовно-пра-

вовым аспектам государственной измены,
можно назвать работы Г.З.Анашкина и
В.Н.Рябчука [9; 10]. К сожалению, в азер-
байджанской науке уголовного права этот
вопрос на монографическом уровне не
исследован.

В любой науке, особенно в правовой,
точное использование терминов имеет
огромное значение. Любые неточности,
искажения терминологии способствуют
логическим неувязкам и в конечном итоге
искажают то или иное правовое положе-
ние. В названии рассматриваемого пре-
ступления также имеются терминологи-
ческие расхождения в зависимости как
от государственного языка того или иного
государства, так и различных историче-
ских эпох. Например, в уголовном праве
некоторых государств (Германии,  Вели-
кобритании, Австрии, Лихтенштейн и не-
которых др.) государственная измена  тер-
минологически дословно именуется как
«высокая измена» (High Treason; Hochver-
rats). В советском уголовном законода-
тельстве в правовом названии данного
преступления  использовалась несколько
патетическая терминология - «измена ро-
дине» (УК Азербайджанской ССР 1927 и
1960гг., Закон СССР «Об уголовной от-
ветственности за государственные пре-
ступления» от 25 декабря 1958 года). Дей-
ствующие уголовные законодательства
государств постсоветского пространства
(за исключением Республики Молдовы,
ст. 275 УК которой сохранила прежнее
название «измена родине») отказались от
указанной терминологии и воспользова-
лись более точными в правовом отноше-
нии сходными терминами – «государст-
венная измена» (например, РФ, Республика
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Казахстан) или «измена государству» (на-
пример, Азербайджанская Республика,
Республика Беларусь). Следует отметить,
что Модельный УК, принятый на VII пле-
нарном заседании Межпарламентской Ас-
самблеи государств – участников СНГ 17
февраля 1996 года, использовал  в ст.293
название «измена государству». Офици-
альная редакция УК Азербайджанской
Республики на государственном языке (в
соответствии со ст.21 Конституции  – это
азербайджанский язык) в ст.274 использует
при буквальном переводе на русский на-
звание «измена государству». При этом,
к сожалению, УК Азербайджанской Рес-
публики, переведенный на русский язык,
допускает неточность перевода с офици-
ального издания и использует в названии
ст.274  термин «государственная измена»
[11, 218].

Следует отметить, что несмотря на
видимое сходство терминов «государст-
венная измена» и «измена государству»,
в уголовном законодательстве подавляю-
щего большинства зарубежных стран го-
сударственной изменой именуется деяние,
посягающее на внутреннюю безопасность
государства. Деяние, посягающее на внеш-
нюю безопасность государства обычно
определяется как измена государству или
просто как измена [10, 1090].

УК Азербайджанской ССР 1922г.  не
выделял государственную измену как са-
мостоятельный вид преступления. Ст.57,
которой открывалась Особенная часть
УК 1922г., была дефинитивной: в ней да-
валось общее понятие контрреволюцион-
ного преступления. Так, «контр-револю-
ционным признается всякое действие на-
правленное к свержению, подрыву или

ослаблению Рабоче-Крестьянских Советов
и существующего на основании Консти-
туции АССР Рабоче-Крестьянского Пра-
вительства, а также действия в направле-
нии помощи той части международной
буржуазии, которая не признает равно-
правия приходящей на смену капитализма
коммунистической системы собственности
и стремится к ее свержению путем ин-
тервенции или блокады, шпионажа, фи-
нансирования прессы и т.д.» [12, 19-20].
В статьях 58-73 УК 1922г. определялась
ответственность за конкретные составы
контрреволюционных преступлений. На-
пример, в ст.61 - за участие в организации
или содействие организации, действующей
в направлении помощи международной
буржуазии, в ст.66 - за шпионаж.

УК Азербайджанской ССР 1927г. в де-
финитивной ст.63 давал общее определе-
ние контрреволюционного преступления,
а в статьях 64-76 определял ответствен-
ность за конкретные виды контрреволю-
ционных преступлений. В первоначальной
редакции УК 1927г. измена государству
как самостоятельный вид преступления
не выделялся. Впоследствии УК 1927г.
был дополнен новой ст.63-1, в которой
предусматривалась ответственность кон-
кретно за измену родине: «Измена родине,
т.е. действия, совершенные гражданами
Союза ССР в ущерб военной мощи Союза
ССР, его государственной независимости
или неприкосновенности его территории
как-то: шпионаж, выдача военной или
государственной тайны, переход на сто-
рону врага, бегство или перелет за гра-
ницу» [13, 24]. Таким образом, в диспо-
зиции ст.63-1 законодательно определялись
составные части объекта посягательства
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(военная мощь СССР, государственная
независимость, неприкосновенность тер-
ритории), четыре формы измены (шпио-
наж, выдача военной или государственной
тайны, переход на сторону врага, бегство
или перелет за границу), а также указы-
вались специальные признаки субъекта
преступления – лица, являющиеся граж-
данами СССР. Измена родине, совершен-
ная военнослужащими, каралась по ст.63-
2 УК 1927г. При этом санкция ст.63-2
была абсолютно-определенной: высшая
мера уголовного наказания – расстрел с
конфискацией всего имущества.

Третий по счету УК советского периода
был принят в 1960 году. Как и в преды-
дущем УК 1927, Особенная часть УК
1960г. открывалась ст.57, предусматри-
вающей ответственность за измену родине.
Ст.57 УК Азербайджанской Республики
1960г. полностью воспроизводила ст.1 За-
кона СССР «Об уголовной ответствен-
ности за государственные преступления»
1958г. В диспозиции ст.57 были указаны
составляющие объекта посягательства
(государственная независимость, терри-
ториальная неприкосновенность, военная
мощь), формы измены родине (переход
на сторону врага, шпионаж, выдача госу-
дарственной или военной тайны ино-
странному государству, бегство за границу
или отказ возвратиться из-за границы в
СССР, оказание иностранному государству
помощи в проведении враждебной дея-
тельности против СССР, заговор с целью
захвата власти) и признаки специального
субъекта (гражданин СССР).  Две по-
следние из указанных в диспозиции ст.57
УК 1960г. формы государственной измены,
а именно оказание иностранному госу-

дарству помощи в проведении враждебной
деятельности против СССР и заговор с
целью захвата власти в предыдущих УК
Азербайджанской ССР были выделены
как самостоятельные виды преступлений
в системе контрреволюционных преступ-
лений. Следует отметить, что в УК 1960г.
законодатель Азербайджанской ССР смяг-
чил уголовную политику в  вопросе на-
казуемости за рассматриваемое деяние.
Отказавшись в УК 1960г. в целом от по-
строения абсолютно-определенных санк-
ций, в ст.57 была предусмотрена альтер-
нативная санкция, в которой  наряду со
смертной казнью с конфискацией иму-
щества   определялась возможность на-
значения наказания в виде лишения сво-
боды на срок от 10 до 15 лет с конфиска-
цией имущества. Кроме того, именно в
УК 1960г. впервые были предусмотрены
специальные условия освобождения от
уголовной ответственности за измену ро-
дине: «не подлежит уголовной ответ-
ственности гражданин СССР, завербо-
ванный иностранной разведкой для про-
ведения враждебной деятельности против
СССР, если он во исполнение полученного
преступного задания никаких действий
не совершил и добровольно заявил орга-
нам  власти о своей связи с иностранной
разведкой» [14, 44-45].

Как и в предыдущих УК (1922, 1927,
1960 гг.), в действующем УК Азербай-
джанской Республики 1999г.  измена го-
сударству включена в систему государст-
венных преступлений. Главной же осо-
бенностью систематизации преступлений
против государственной власти в УК
1999г. является то, что в соответствии с
конституционным положением о прио-
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ритетности защиты прав и свобод человека
впервые в истории уголовного права эта
группа преступлений в системе Особенной
части размещена не в начале, а в конце
Особенной части, опережая лишь пре-
ступления против военной службы. Данное
обстоятельство обусловлено тем, что в
действующей Конституции Азербайджан-
ской Республики 1995г. впервые  защита
прав и свобод человека провозглашена
высшей целью государства (ст.12), а прин-
цип независимости и равенства трех
ветвей власти (исполнительной, законо-
дательной и судебной)  - основой демо-
кратического правового государства (ст.7).
Однако перемещение группы преступле-
ний, посягающих на государственную
власть, с первого (в УК 1922, 1927 и
1960гг.) на пятое место в иерархии Осо-
бенной части УК Азербайджанской Рес-
публики 1999г. не означает, что эти деяния
стали менее опасными. Месторасполо-
жение преступлений против государст-
венной власти (раздел XI) в системе Осо-
бенной части УК 1999г. указывает лишь
на то, что охраняемые  уголовным законом
интересы личности приоритетнее инте-
ресов государства и это соответствует
международным гуманистическим и де-
мократическим принципам государствен-
ного строительства.

Непосредственный объект измены го-
сударства в ст.274  УК 1999г. – обще-
ственные отношения, направленные на
обеспечение внешней безопасности Азер-
байджанской Республики. Под внешней
безопасностью следует понимать состоя-
ние защищенности жизненно важных ин-
тересов государства, то есть суверенитета,
территориальной целостности, государст-

венной безопасности и обороноспособ-
ности Азербайджанской Республики от
внешних угроз. Законодатель Азербай-
джанской Республики подробно указывает
в диспозиции ст.274 УК на составляющие
части объекта посягательства: суверенитет,
территориальная целостность, государст-
венная безопасность и обороноспособ-
ность Азербайджанской Республики.   По-
добная формулировка фактически повто-
ряет  содержание ст.1 Закона СССР «Об
уголовной ответственности за государст-
венные преступления» 1958г. Ст.171 (из-
мена государству) УК Туркменистана
1997г. в числе составляющих элементов
объекта преступления называет также
нейтралитет государства.

Законодатель РФ в ст.275 УК 1996г.,
указывая на непосредственный объект
посягательства, использует более лако-
ничную формулировку:  безопасность
РФ.  В.Н.Рябчук считает, что указание в
диспозиции статьи на суверенитет и тер-
риториальную неприкосновенность госу-
дарства излишни, так как внешняя без-
опасность государства охватывает оба эти
понятия [10, 120]. Также, не указывая на
отдельные составляющие элементы объ-
екта преступления,  используется более
общее понятие объекта посягательства -
«национальные интересы Республики Ка-
захстан» (ст.175 УК 2014г.) или    «на-
циональная безопасность Республики Бе-
ларусь» (ст.356 УК 1999г.).  

Объективная сторона преступления в
ст.274 УК Азербайджанской Республики
1999г.  выражена как деяние, совершенное
в ущерб суверенитету, территориальной
целостности, государственной безопас-
ности или обороноспособности Азербай-



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 420202020 123

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

джанской Республики. При этом согласно
диспозиции ст.274,  измена государству
может быть со-вершена в таких формах
как: 1) переход на сторону врага; 2) шпио-
наж; 3) выдача государственной тайны
иностранному государству; 4) оказание
помощи иностранному государству,
ино¬странной организации или их пред-
ставителям в проведении вра¬ждебной
деятельности против Азербайджанской
Республики. 

В форме государственной измены «пе-
реход на сторону врага» под врагом по-
нимается  любое иностранное государство
за пределами суверенной территории
Азербайджана, с которым Азербайджан-
ская Республика находится в состоянии
войны или вооруженного конфликта. Факт
оккупации части территории Азербай-
джанской Республики, а именно Нагорного
Карабаха и прилегающих к нему семи
районов (Агдам, Кельбаджар, Лачын, Ку-
батлы, Физули, Джабраил, Зянгилан) со
стороны Армении на протяжении тридцати
лет относит указанное государство к ка-
тегории врага. Поэтому совершение го-
сударственной измены во всех остальных
формах, если это деяние совершается в
пользу интересов Армении, а именно вы-
дача  государственной тайны, шпионаж,
а также оказание помощи Армении в про-
ведении враждебной деятельности следует
рассматривать как первую форму госу-
дарственной измены – переход на сторону
врага. 

Следует отметить, что в отличие от
РФ, некоторые государства на постсовет-
ском пространстве (например, Узбекистан,
Молдова, Казахстан, Украина) также не
отказались от законодательного выделения

такой формы государственной измены
как «переход на сторону врага». УК Ар-
мении терминологически обозначает дан-
ную форму государственной измены чуть
иначе, а именно как «переход в лагерь
противника». Кроме того, в УК некоторых
государств (например, Украины, Казах-
стана) к переходу на сторону врага из-
лишне, на наш взгляд, добавляется «в
условиях военного положения или во-
оруженного конфликта» или «во время
вооруженного конфликта».

Шпионаж как самостоятельный вид
преступления (ст.276) отличается от шпио-
нажа как формы измены государству
(ст.274) только по субъекту преступления.
Шпионаж, совершенный гражданином
Азербайджанской Республики квалифи-
цируется как измена государству по ст.274,
шпионаж, совершенный иностранцем или
лицом без гражданства квалифицируется
по ст.276 УК Азербайджанской Респуб-
лики.

Под выдачей государственной тайны
понимается устное или письменное, а
также сделанное иными средствами и
способами (например, передача чертежа,
фотографии, образца, модели) сооб¬щение
иностранному государству сведений, со-
ставляющих государственную тай-ну. За-
конодатель Азербайджана в ст.274 в ка-
честве адресата выдачи государственной
тайны называет только иностранное го-
сударство, большинство других государств
– иностранное государство, иностранную
организацию или их представителей.   

В соответствии с Законом о государст-
венной тайне Азербайджанской Респуб-
лики от 7 сентября 2004 года, государст-
венная тайна — это защищаемые госу-
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дарством сведения в области его военной,
внешнеполитической, экономической, раз-
ведывательной, контрразведывательной
и оперативно-розыскной деятельности,
распространение которых может нанести
ущерб безопасности Азербайджанской
Республики. Государственная тайна может
быть доверена или известна лицу по служ-
бе, работе, учебе или в иных случаях,
предусмотренных законодательством
Азербайджанской Республики. Во всех
случаях лицо достоверно знает, что обла-
дает сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, и обязано   соблюдать
их тайность. 

По характеру действия выдача госу-
дарственной тайны близко соприкасается
с другой формой государственной измены
– шпионажем. Отличие состоит в том,
что при шпионаже передаваемые ино-
странному государству или иностранной
организации сведения предварительно
собираются или похищаются для передачи
им, а при выдаче государственной тайны
они находятся у виновного или становятся
ему известными в силу занимаемого слу-
жебного положения.

Иное оказание помощи иностранному
государству, иностранной организации
или их представителям в процессе про-
ведения враждебной деятельности против
Азербайджана заключается в таких дей-
ствиях, которые не являются ни шпиона-
жем, ни выдачей государственной тайны.
Это может быть оказание финансовой,
материально-технической, консультацион-
ной или иной помощи. Например, оно
может заключаться в предоставлении
агентам иностранной разведки убежища,
транспорта и других средств передвиже-

ния, снабжении их фальшивыми доку-
ментами, оказании помощи в вербовке
агентуры и т.д. Оказание иностранному
государству или иностранной организации
помощи в проведении враждебной дея-
тельности против Азербайджана может
происходить как на территории Азербай-
джана, так и за границей, как по предва-
рительной договоренности с представи-
телем иностранного государства или ино-
странной организации, так и без такой
договоренности, по собственной инициа-
тиве виновного.

Под иностранным государством как
адресатом государственной измены при
выдаче государственной тайны, шпионаже
или оказании помощи в проведении враж-
дебной деятельности понимается любое
другое государство, с которым Азербай-
джанская Республика не находится в со-
стоянии войны или вооруженного кон-
фликта.

Иностранные организации могут быть
государственными (разведка, армия, спец-
службы и пр.) и негосударственными (на-
пример, частные фирмы, концерны, об-
щества). К их числу можно причислить
и различные международные организации,
если они проводят враждебную деятель-
ность в отношении государства. Пред-
ставителем иностранного государства или
иностранной организации может быть
как официальное, так и неофициальное
лицо, уполномоченное иностранным го-
сударством или организацией на совер-
шение определенных действий.

Следует сказать, что указанные формы
измены государству определены в зако-
нодательствах большинства государств
на постсоветском пространстве. Выде-
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ляется в этом ряду позиция законодателя
Грузии. В действующей редакции УК
Грузии ответственность за отдельные фор-
мы государственной измены предусмот-
рена как за самостоятельные виды пре-
ступлений в отдельных статьях. Например,
в ст.308 – за нарушение территориальной
неприкосновенности Грузии, в ст.312 –
за посягательство на обороноспособность
Грузии, в ст.313 – за выдачу государст-
венной тайны, в ст.314 – за шпионаж, в
ст.319 – за оказание иностранному госу-
дарству, иностранной организации или
организации, подконтрольной иностран-
ному государству, помощи во враждебной
деятельности.

Объективная сторона деяния в ст.274
УК Азербайджанской Республики скон-
струирована как формальный состав. При-
чинение реального ущерба суверенитету,
государственной безопасности, террито-
риальной целостности или обороноспо-
собности Азербайджанской Республике
не охватывается объективной стороной
состава рассматриваемого преступления.
Достаточно, чтобы совершенное виновным
деяние было объективно направлено на
причинение такого ущерба.

Субъект измены государству – специ-
альный. Им может быть только гражданин
Азербайджанской Республики, достигший
16-ти лет. Иностранные граждане могут
выступать в качестве подстрекателей или
пособников данного преступления.

Субъективная сторона измены госу-
дарству характеризуется прямым умыслом.
Мотивы данного преступления могут быть
различными и не влияют на квалификацию
содеянного.

В примечании к ст.274 УК сформули-

рованы специальные условия освобож-
дения от уголовной ответственности лица,
виновного в измене государству. Лицо
освобождается от уголовной ответствен-
ности, если: 

1) во исполнение полученного пре-
ступного задания никаких действий не
совершило;

2) добровольным и своевременным
сообщением органам власти или иным
образом способствовало предотвращению
ущерба интересам Азербайджанской Рес-
публики; 

3) в его действиях не содержится иного
состава преступления. 

Все три условия являются обязатель-
ными, при их совокупном наличии осво-
бождение от уголовной ответственности
носит императивный характер. Довольно
спорным является третье условие - «если
в его действиях не содержится иного со-
става преступления». Это условие, на
наш взгляд, является излишним и на прак-
тике приводит к тому, что при наличии
двух других условий освобождения от
уголовной ответственности, лицо не осво-
бождается от уголовной ответственности
по ст.274, если имеет место совокупность
преступлений по другим статьям УК.
Этим фактически сводится на «нет» по-
ощрительный характер нормы, содержа-
щейся в примечании к ст.274 УК. На наш
взгляд, в поощрительных нормах Осо-
бенной части УК оговорки «если в его
действиях не содержится иного состава
преступления» являются излишними при
наличии ст.3 УК, в которой содержится
общее основание уголовной ответствен-
ности для всех без исключения преступ-
лений. Поэтому достаточно было бы в
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поощрительных нормах указать на осво-
бождение от ответственности по конкрет-
ной статье, в примечании к которой ука-
зана эта норма [15, 608]. Например, при-
мечание к ст.274 было бы правильнее из-
ложить следующим образом: «Лицо, за-
вербованное органами спецслужб ино-
странных государств для совершении пре-
ступления, предусмотренного настоящей
статьей, а также статьей 276 настоящего
Кодекса, освобождается от уголовной от-
ветственности по указанным статьям,
если оно во исполнение полученного пре-
ступного задания никаких действий не
совершило и добровольным и своевре-
менным сообщением органам власти или
иным образом способствовало предотвра-
щению причинения ущерба интересам
Азербайджанской Республики». 

Также отметим, что в отличие от ос -
таль ных законодательно определенных в
Осо бенной части УК Азербайджанской
Рес публики специальных условий осво-
бождения от уголовной ответственности,
в примечании к ст.274  фактически речь
идет о добровольном отказе от совершения
преступления на стадии приготовления
к преступлению. Например, в примечании
к аналогичной ст.275 (государственная
измена) УК РФ условием освобождения
является позитивное постпреступное
поведение, т.е. деятельное раскаяние,
а не добровольный отказ от соверше-
ния преступления на стадии приго-
товления. 

Довольно интересным и в то же время
спорным выглядит законодательная прак-
тика Беларуси в этом вопросе. Так, в при-
мечании к ст.356 УК Беларуси указывается,
что специальные условия освобождения

от уголовной ответственности могут быть
применены только за измену государству,
совершенную в форме шпионажа. 

Измена государству в уголовном за-
конодательстве Азербайджанской Респуб-
лики является особо тяжким преступле-
нием. Санкция ст.274 УК является аль-
тернативной и наряду с лишением свободы
на срок от 12 до 20 лет возможно на-
значение и самого строго вида наказания
– пожизненного лишения свободы. УК
государств, в которых смертная казнь не
отменена (например, Беларусь, Казахстан),
предусматривают в альтернативном по-
рядке возможность назначения смертной
казни за данное преступление.

В действующем УК Азербайджанской
Республики, как и в предыдущем УК
1960г., уголовная ответственность за из-
мену государству не дифференцирована.
Некоторые государства постсоветского
пространства  наряду с основными со-
ставами выделяют и квалифицированные.
Например, в ч.2 ст.356 УК Беларуси 1999г.
предусмотрена ответственность за измену
государству, сопряженную с убийством.
УК Казахстана 2014г. в качестве квали-
фицирующих и особо квалифицирующих
признаков указывает на совершение дея-
ния в боевой обстановке (ч.2 ст.356) и в
военное время (ч.3 ст.356). На наш взгляд,
более предпочтительным является диф-
ференциация уголовной ответственности
за измену родине по УК Азербайджанской
ССР 1927г. Это - измена родине, совер-
шенная военнослужащим.  Особый статус
(военнослужащий, т.е. лицо, приведенное
к военной присяге и являющееся носите-
лем военной тайны) специального субъ-
екта (гражданина государства) значительно
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повышает степень общественной опас-
ности данного преступления. 

Таким образом, необходимые признаки
состава измены государству  впервые
были определены в УК Азербайджанской
ССР 1927г. и последующие уголовные
законодательства (1960 и 1999гг.) сохра-
нили в целом преемственность в вопросах
ответственности за рассматриваемое пре-
ступление. При этом такие формы измены
государству как бегство за границу и
отказ возвратиться из-за границы декри-
минализированы в полном соответствии
с международными стандартами в области
защиты прав и свобод человека. Нормы
законодательств государств на постсо-
ветском пространстве, предусматриваю-
щие уголовную ответственность за данное
преступление, принципиальных отличий
не имеют. Небольшие расхождения имеют
место при наименовании самого преступ-
ления (государственная измена или измена
государству), при расширительном опре-
делении непосредственного объекта пре-
ступления (с указанием отдельных со-
ставляющих внешней безопасности го-
сударства), при определении специальных
условий освобождения от уголовной от-
ветственности (добровольный отказ на
стадии приготовления или деятельное
раскаяние; императивный или диспози-
тивный характер применения).
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CRIMINAL LIABILITY FOR HIGH TREASON IN THE 
CRIMINAL LAW REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Samadova Shahla Tofiq,
Doctor of law, Professor of the 
Department of Criminal Law and 
Criminology, Baku State University.
e-mail: shahlats@mail.ru

Mission: Compare and analyze issues of responsibility for high treason in the
criminal codes of Azerbaijan and some foreign countries.

Methodology: deduction, formal logical, historical and comparative legal meth-
ods.

Conclusions. Based on normative and doctrinal sources, the features of high
treason in the Azerbaijan criminal law are considered. High treason as an independent
type of crime was first provided for in the 1927 Criminal Code of the Azerbaijan SSR.
Subsequent criminal laws of Azerbaijan as a whole have maintained continuity in de-
termining the objective and subjective signs of this crime. The disposition of Article
274 of the Criminal Code indicates the constituent elements of the object of the crime:
sovereignty, territorial integrity, state security or defense capability of the Republic of
Azerbaijan. Such forms of high treason as flight abroad and refusal to return from
abroad were decriminalized in full compliance with international standards in the field
of protection of human rights and freedoms. The norms of the laws of states in the
post-Soviet space, providing for criminal liability for this crime, have no fundamental
differences. Slight discrepancies exist in the name of the crime itself, in determining
the immediate object of the crime, in determining the special conditions for exemption
from criminal liability. The author considers it appropriate to differentiate criminal
liability for treason in the event of the commission of this crime by the military.

Scientific and practical significance. Studying the experience of foreign countries
in the field of determining criminal liability for high treason allows us to solve a
number of problems associated with improving the criminal law of the Republic of
Azerbaijan.

Key words: high treason, criminal law, external security of the state, sovereignty,
territorial integrity, object of crime, state secret, espionage.
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STRAFBARKEIT WEGEN HOCHVERRATS IM STRAFRECHT 
DER REPUBLIK ASERBAIDSCHAN

Samadova Shahla Tofiq,
Doktor der Rechtswissenschaften, 
Professorin am Lehrstuhl für Strafrecht 
und Kriminologie, Baku Staatliche Universität.
e-mail: shahlats@mail.ru

Ziel: Vergleichen und analysieren Sie die Verantwortlichkeiten für Hochverrat im
Strafgesetzbuch von Aserbaidschan und einigen anderen Ländern.

Methodologie: Abzug, formale logische, historische und vergleichende rechtliche
Methoden.

Schlussfolgerungen. Basierend auf normativen und doktrinären Quellen werden die
Merkmale des Hochverrats im Strafrecht Aserbaidschans berücksichtigt. Der Hochverrat
als eigenständige Straftat war erstmals im Strafgesetzbuch der SSR Aserbaidschan von
1927 vorgesehen. Das nachfolgende Strafrecht Aserbaidschans als Ganzes hat die
Kontinuität bei der Bestimmung der objektiven und subjektiven Anzeichen der
betreffenden Straftat aufrechterhalten. Die Anordnung von Artikel 274 des Strafgesetzbuches
bis 1999 Die Bestandteile des Tatgegenstands sind angegeben: Souveränität, territoriale
Integrität, staatliche Sicherheit oder Verteidigungsfähigkeit der Republik Aserbaidschan.
Solche Formen des Verrats des Staates wie die Flucht ins Ausland und die Weigerung,
aus dem Ausland zurückzukehren, wurden unter vollständiger Einhaltung der internationalen
Standards im Bereich des Schutzes der Menschenrechte und Freiheiten entkriminalisiert.
Die Normen der Staatengesetze im postsowjetischen Raum, die die strafrechtliche Ver-
antwortlichkeit für dieses Verbrechen vorsehen, weisen keine grundsätzlichen Unterschiede
auf. Leichte Unstimmigkeiten bestehen im Namen der Straftat selbst, bei der Bestimmung
des unmittelbaren Gegenstands der Straftat, bei der Festlegung der besonderen Voraus-
setzungen für die Befreiung von der strafrechtlichen Verantwortlichkeit. Der Autor hält
es für angemessen, die strafrechtliche Verantwortlichkeit für Verrat im Falle der
Begehung dieses Verbrechens durch das Militär zu differenzieren.

Wissenschaftliche und praktische Bedeutung. Wenn wir die Erfahrungen des
Auslandes im Bereich der Ermittlung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit für
Hochverrat studieren, können wir eine Reihe von Problemen lösen, die mit der
Verbesserung des Strafrechts der Republik Aserbaidschan verbunden sind.

Schlüsselwörter: Hochverrat, Strafrecht, äußere Sicherheit des Staates, Souveränität,
territoriale Integrität, Kriminalität, Staatsgeheimnis, Spionage.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT HÜQUQUNDA 
DÖVLƏTƏ XƏYANƏTƏ GÖRƏ CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİ

Səmədova Şəhla Tofiq qızı,
hüquq üzrə elmlər doktoru, professor, Bakı Dövlət Universitetinin 
Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrası.
elektron poçt: shahlats@mail.ru

Məqsəd: Azərbaycanın və bəzi xarici ölkələrin cinayət məcəllələrində xəyanətə
görə məsuliyyət məsələlərini müqayisə və təhlil etmək.

Metodologiya: deduksiya, rəsmi məntiqi, tarixi hüquqi və müqayisəli hüquqi
metodlar.

Nəticələr. Normativ və doktrinal mənbələrə əsaslanaraq, Azərbaycanın cinayət
qanunvericiliyində dövlətə xəyanət cinayət tərkibinin xüsusiyyətləri nəzərə keçirilir.
İlk dəfə müstəqil cinayət növü olaraq dövlətə xəyanətə görə cinayət məsuliyyəti
Azərbaycan SSR 1927-ci il Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulmuşdur. Azərbaycanın
sonrakı cinayət qanunları bütövlükdə sözügedən cinayətin obyektiv və subyektiv
əlamətlərinin müəyyənləşdirilməsində davamlılığı qoruyub saxlamışdır. 1999-cu il
Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsində dispozisiya, cinayət obyektinin tərkib
hissələri göstərilir: Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi bütövlüyü, dövlət
təhlükəsizliyi və ya müdafiə qabiliyyəti. Xaricə uçuş və xaricə qayıtmaqdan imtina
etmək kimi dövlətə xəyanət formaları insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində
beynəlxalq standartlara tam uyğun olaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir. Postsovet
məkanında bu cinayətə görə cinayət məsuliyyətini nəzərdə tutan dövlətlərin qanunlarında
əsaslı fərqlər yoxdur. Cinayətin özü, cinayətin dərhal obyektini müəyyənləşdirməkdə,
cinayət məsuliyyətindən azad edilmənin xüsusi şərtlərini müəyyənləşdirməkdə bir az
uyğunsuzluqlar mövcuddur. Müəllif bu cinayətin hərbi şəxslər tərəfindən törədildiyi
təqdirdə xəyanətə görə cinayət məsuliyyətinin fərqləndirilməsini məqsədəuyğun hesab
edir.

Elmi və praktik əhəmiyyəti. Dövlətə qarşı xəyanətə görə cinayət məsuliyyətinin
müəyyənləşdirilməsində xarici ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsi Azərbaycan
Respublikasının cinayət qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bir sıra
problemləri həll etməyə imkan verir.

Açar sözlər: dövlətə xəyanət, cinayət hüququ, dövlətin xarici təhlükəsizliyi,
suverenliyi, ərazi bütövlüyü, cinayət obyekti, dövlət sirri, cəsusluq.
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AZERBAYCAN CUMHURIYETI CEZA HUKUKU DEVLETINE 
IHANET IÇIN CEZAI SORUMLULUK

Samadova Shahla Tofik kyzy,
Hukuk Doktoru, Profesör, Bakü Devlet Üniversitesi
Ceza Hukuku ve Kriminoloji Bölümü.
e-posta: shahlats@mail.ru

Amaç: Azerbaycan ve bazı yabancı ülkelerdeki ihanet cezai sorumluluğunu
karşılaştırmak ve analiz etmek.

Metodoloji: tümdengelim, biçimsel mantık, tarihsel yasal ve karşılaştırmalı yasal
yöntemler.

Sonuçlar. Normatif ve doktriner kaynaklara dayanarak, Azerbaycan ceza yasası
devlete ihanet suçunun özelliklerini göz önünde bulundurur. Bağımsız bir suç türü
olarak ihanetle ilgili ilk kez cezai sorumluluk, Azerbaycan SSC'nin 1927 Ceza Kanunu
ile öngörülmektedir. Azerbaycan'ın sonraki ceza kanunları, genel olarak suçun nesnel
ve öznel özelliklerinin belirlenmesinde sürekliliği korumuştur. 1999 tarihli Ceza Ka-
nunu'nun 274. maddesi, suçun kurucu kısımlarını, egemenliği, toprak bütünlüğünü,
devlet güvenliğini veya Azerbaycan Cumhuriyeti'nin savunma kapasitesini belirtmektedir.
Yurtdışına uçuş ve geri dönmeyi reddetme gibi ihanet biçimleri, insan haklarının ve
özgürlüklerinin korunması için uluslararası standartlara tam uygun olarak yargılanıyor.
Sovyet sonrası alanda, bu tür suçlar için cezai sorumluluk sağlayan devletlerin
yasalarında büyük farklılıklar yoktur. Suçun kendisinin tanımında, suçun yakın
doğasında ve cezai sorumluluktan kurtulmanın özel koşullarında bazı tutarsızlıklar
vardır.

Yazar, askeri erkekler tarafından işlenmişse ihanete ilişkin cezai sorumluluğu
farklılaştırmanın uygun olduğunu düşünmektedir.

Bilimsel ve pratik önemi. Devlete karşı ihanete yönelik cezai sorumluluğun belir-
lenmesinde yabancı ülkelerin deneyimlerinin incelenmesi, Azerbaycan Cumhuriyeti
ceza mevzuatının iyileştirilmesi ile ilgili bir takım sorunları çözecektir.

Anahtar Kelimeler: İhanet, ceza hukuku, devlet güvenliği, egemenlik, toprak
bütünlüğü, suç, devlet sırrı, casusluk.
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Qulu Novruzov,
Azərbaycan Respublikası Dövlət Göm-
rük Komitəsinin Akademiyasının rəisi,
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru,dosent.
e-mail:www.acca.gov.az 

Fatimə Hüseynova,
Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fa kül -
tə si Beynəlxalq Xüsusi Hüquq və Av -
ro pa hüququ kafedrası,hüquq üzrə fəl -
sə fə doktoru, dosent.
e-mail:lawer_ afatima@rambler.ru

ßsas sözlÿr: milli höquq sistemi, ýþìðöê
höququ, ýþìðöê èøè, ýþìðöê ùöãóãóíóí ñè-
ñòåìè, ýþìðöê tÿnzimlÿnmÿsi, ýþìðöê-
ùöãóã íîðìàëàðû, ýþìðöê-höquq mö na si -
bÿt lÿri.

Ýþìðöê höququnun sisteminÿ dair
doktrinal anlayûø formulÿ edilir:

ýþìðöê höququnun sistemi dedikdÿ ýþìðöê
iøi özrÿ fÿaliyyÿt sahÿsindÿ ictimai mö na si -
bÿt lÿri tÿnzimlÿyÿn höquq nor ma la rûnûn öz

ara larûnda qarøûlûqlû ÿlaqÿ nÿzÿrÿ alûn maqla,
on larln predmet meyarû ÿsasûnda ins titut vÿ
sub institutlar özrÿ elmi zÿmindÿ qrup laø dû -
rûl masû baøa döøölör. 

Hÿr øeydÿn ÿvvÿl qåéä åòìÿëèéèê êè,
ýþì ðöê ùöãóãó ìèëëè iqtisadi ùöãóã ñèñòå-
ìèíèí ôîðìàëàøìàãäà îëàí òÿðêèá ùèññÿñèäèð.
Òÿáèè êè, áóðàäà áåëÿ áèð ñóàë ìåéäàíà ÷ûõûð:
ýþìðöê ùöãóãó òÿðêèá ùèññÿ êèìè ìèëëè ùöãóã
ñèñòåìèíäÿ ùàíñû ñòàòóñà ìàëèêäèð?

Mÿlum olduüu êèìè, ùÿð áèð äþâëÿò þç
ìèëëè ùöãóã ñèñòåìèíÿ ìàëèêäèð. Àçÿðáàéúàí

Ðåñ ïóáëèêàñû äà þç òàðèõè ìöñ òÿ -
ãèëëèéèíè áÿðïà åòäèêäÿí ñîíðà
ìèëëè ùöãóã ñèñòåìèíè ôîðìàëàø-
äûðìûøäûð. Ìèëëè ùöãóã ñèñòåìè
èêè ùèññÿäÿí èáàðÿòäèð: ïóáëèê
ùöãóã, õöñóñè ùöãóã [2,s.142-
143].

Ïóáëèê ùöãóã äþâëÿò ùàêè -
ìèé éÿòè èëÿ áàüëû îëàí ìöíàñè-
áÿòëÿðè íèçàìà ñàëàí ùöãóã íîð-
ìàëàðûíûí ìÿúìóñóíäàí èáàðÿò-
äèð. Ïóáëèê ùöãóãà äàõèëäèð: êîí-
ñòèòóñèéà (äþâëÿò) ùöãóãó, èíçèáàòè
ùöãóã, úèíàéÿò ùöãóãó, åêî -
ëîýèéà ùöãóãó, èãòèñàäè ùöãóã
âÿ á. 

Õöñóñè ùöãóã èñÿ, ÿñàñÿí, ùàêèìèééÿò
ñÿ  ëàùèééÿòëÿðèíÿ ìàëèê îëìàéàí, àçàä âÿ
áÿ ðàáÿðùöãóãëó ìöëêèééÿò÷è êèìè ÷ûõûø åäÿí
øÿõñ  ëÿðèí — ôèçèêè âÿ ùöãóãè øÿõñëÿðèí ìÿíà -
ôåéèíÿ õèäìÿò åäÿðÿê, îíëàðûí òÿëÿáàòûíû
þäÿ  éèð âÿ òÿìèí åäèð; ìÿñÿëÿí, ìöëêè ùöãóã
õö ñóñè ùöãóãà àèääèð. 

Áåëÿëèêëÿ, ãåéä åäÿ áèëÿðèê êè, äþâëÿò
èäà ðÿåòìÿ ñèñòåìèíäÿ éàðàíàí èúòèìàè ìöíàñè -
áÿòëÿðèí ÿñàñ ãðóïóíó òÿíçèìëÿéÿí âÿ áàøëûúà
ìÿãñÿäè þëêÿäÿ èãòèñàäè ñóâåðåíëèéè âÿ èã òè -

AZƏRBAYCANIN MİLLİ HÜQUQ SİSTEMİNDƏ 
GÖMRÜK HÜQUQUNUN STATUSU

Mÿqalÿdÿ Azÿrbaycanûn milli höquq sistemindÿ
ýþìðöê höququnun tutduüu yer vÿ onun sisteminÿ
dair mÿsÿlÿ nÿzÿrdÿn keçirilir. Qeyd olunur ki,
ýþìðöê höququ milli publik höquq sisteminin iqtisadi
höquq sahÿsinÿ daxildir.

Gþìðöê ùöãóãóíóí ñèñòåìèíÿ äîêòðèíàë àíëàéûø
ôîðìóëÿ åäilir: ýþìðöê ùöãóãóíóí ñèñòåìè äåäèêäÿ
ýþìðöê èøè öçðÿ ôÿàëèééÿò ñàùÿñèíäÿ èúòèìàè ìöíàñè-
áÿòëÿðè òÿíçèìëÿéÿí ùöãóã íîðìàëàðûíûí þç àðàëàðûíäà
ãàðøûëûãëû ÿëàãÿ íÿçÿðÿ àëûíìàãëà, îíëàðûí ïðåäìåò
ìåéàðû ÿñàñûíäà èíñòèòóò âÿ ñóáèíñòèòóòëàð öçðÿ åëìè
çÿìèíäÿ ãðóïëàøäûðûëìàñû áàøà äöøöëöð.
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ñàäè òÿùëöêÿñèçëèéè, àçàä ðÿãàáÿò âÿ áàçàð
èã òèñàäèééàòûíû ãîðóìàãäàí èáàðÿò îëàí èãòèñàäè
ùö ãóã Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ìèëëè
ùö ãóã ñèñòåìèíäÿ “ïóáëèê ùöãóã” ùèññÿñèíÿ
àèä äèð. 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà ýþìðöê
õèä ìÿòèíèí òÿéèíàòû þëêÿíèí èãòèñàäè ñóâå-
ðåíëèéè âÿ èãòèñàäè òÿùëöêÿñèçëèéè, äþâëÿòèí,
ôèçèêè âÿ ùöãóãè øÿõñëÿðèí ãàíóíè ìÿíàôåëÿðèíè
ùöãóãàçèää ÿìÿëëÿðäÿí ãîðóìàãäàí èáà-
ðÿòäèð. Áåëÿ êè, ýþìðöê ôÿàëèééÿòèíèí ùÿéàòà
êå÷èðèëìÿñè ïðîñåñèíäÿ ìöÿééÿí ãðóï èúòèìàè
ìöíàñèáÿòëÿð ÿìÿëÿ ýÿëèð; ñïåñèôèê õàðàêòåðÿ
ìàëèê îëàí áó ìöíàñèáÿòëÿðè òÿíçèìëÿìÿê
ôîðìàëàøìàãäà îëàí ýþìðöê ùöãóãóíóí
áàøëûúà ôóíêñèéàñû ñàéûëûð. Ýþìðöê ùöãóãóíóí
íèçàìàñàëìà ïðåäìåòèíÿ äàõèë îëàí èúòèìàè
ìöíàñèáÿòëÿð èñÿ èãòèñàäè ìöíàñèáÿòëÿðèí áèð
ùèññÿñèíè òÿøêèë åäèð. Áó ñïåñèôèê íîðìàëàðûí
ùÿì÷èíèí ýåíèøëÿíìÿñè þç íþâáÿñèíäÿ èãòèñàäè
ùöãóã ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ ýþìðöê ùöãóãóíóí ôîð-
ìàëàøìàñûíà ýÿòèðèá ÷ûõàðûð. Áóíà ýþðÿ
ýþìðöê ùöãóãó þçöíÿ ìèëëè ùöãóã ñèñòåìèíèí
äèýÿð ñàùÿëÿðèíäÿ äåéèë, ìÿùç èãòèñàäè ùöãóã
ñàùÿñèíäÿ éåð òóòìóøäóð; ùÿì äÿ îíà ýþðÿ
êè, äþâëÿòäàõèëè ùöãóãóí äèýÿð ñàùÿëÿðè ýþì -
ðöê ôÿàëèééÿòè èëÿ áàüëû èúòèìàè ìöíàñèáÿòëÿðè
òÿíçèìëÿìÿéÿ ãàäèð äåéèëäèð. Áó ìöíàñè-
áÿòëÿðè éàëíûç ìèëëè ùöãóã ñèñòåìèíèí ìöñòÿãèë
ñàùÿñè ñàéûëàí èãòèñàäè ùöãóã, äàùà äÿãèã
äåñÿê, îíóí òÿðêèáèíäÿ ôîðìàëàøìàãäà îëàí
ýþìðöê ùöãóãó íèçàìëàìàã èãòèäàðûíäàäûð.
Áóíà ýþðÿ äÿ, ùåñàá åäèðèê êè, ýþìðöê
ùöãóãó ìèëëè ïóáëèê ùöãóã ñèñòåìèíèí [3,s.65]
èãòèñàäè ùöãóã ñàùÿñèíÿ äàõèëäèð.

Ëàêèí ãåéä åòìÿëèéèê êè, ùöãóã ñèñòå-
ìèíäÿ ýþìðöê ùöãóãóíóí òóòäóüó éåð ùöãóã
äîêòðèíàñûíäà (åëìèíäÿ) äèñêóññèéà äîüóðàí
ÿí ìöáàùèñÿëè ìÿñÿëÿëÿðäÿí áèðèäèð. Ùöãóãøö-
íàñ àëèìëÿð áó ìÿñÿëÿ áàðÿäÿ éåêäèë ôèêèð
ñþéëÿìèðëÿð. Áåëÿ êè, áÿçè ìöÿëëèôëÿðÿ ýþðÿ,
ýþìðöê ùöãóãó éà èíçèáàòè ùöãóãóí éàðûì-

ñàùÿñè, éà äà èíçèáàòè ùöãóãóí èíñòèòóòó
ñàéûëûð [6,s.13]. 

Äèýÿð ìöÿëëèôëÿð èñÿ ýþìðöê ùöãóãóíà
ãàíóíâåðèúèëèê ñàùÿñè êèìè áàõûðëàð. Ùöãóãøö-
íàñ àëèìëÿðäÿí À.Í.Êîçûðèí ìÿñÿëÿéÿ áó
úöð éàíàøàðàã ýþñòÿðèð êè, ýþìðöê ùöãóãó
ãàíóíâåðèúèëèê ñàùÿñèäèð. Ãàíóíâåðèúèëèê ñà-
ùÿñè êèìè ýþìðöê ùöãóãó ýþìðöê ìöíàñè-
áÿòëÿðèíè òÿíçèìëÿéÿí íîðìàòèâ ùöãóãè àê-
òëàðûí ìÿúìóñóäóð [8,s.6-10]. 

Ìöÿëëèôëÿð àðàñûíäà åëÿñèíÿ ðàñò ýÿëèíèð
êè, ùÿìèí ìöÿëëèô ýþìðöê ùöãóãóíà êîì-
ïëåêñ ùöãóã ñàùÿñè êèìè áàõûð; áó ùöãóã
ñàùÿñè ýþìðöê îðãàíëàðû âÿ øÿõñëÿð àðàñûíäà
éàðàíàí ìöíàñèáÿòëÿðè òÿíçèìëÿéèð êè, áó
ìöíàñèáÿòëÿð øÿõñëÿðèí ýþìðöê ñÿðùÿäèíäÿí
ìàë âÿ íÿãëèééàò âàñèòÿëÿðè êå÷èðìÿëÿðè áà-
ðÿñèíäÿ ÿìÿëÿ ýÿëèð [7,s.12]. 

Áÿçè àëèìëÿð ýþìðöê ùöãóãóíà ôîðìà-
ëàøìàãäà îëàí éåíè ùöãóã ñàùÿñè êèìè áà-
õûðëàð. Îíëàðûí ôèêðèíúÿ, ýþìðöê ñôåðàñûíäà
éàðàíàí ìöâàôèã èúòèìàè ìöíàñèáÿòëÿðèí
ìþâúóä îëìàñû ýþìðöê ùöãóãóíóí ìöñòÿãèë
ùöãóã ñàùÿñè êèìè ôÿðãëÿíäèðèëìÿñèíèí øÿðò-
ëÿðèäèð [10,s.10]. 

Ôèêðèìèçúÿ, ýþìðöê ùöãóãóíó èãòèñàäè
ùöãóãóí éàðûìñàùÿñè ùåñàá åòìÿê, áåëÿ
ùöãóãè ìîäåëèí éàðàäûëìàñû ìÿñÿëÿéÿ ÿí
äöçýöí âÿ àüëàáàòàí éàíàøìàäûð. Áåëÿ êè,
èãòèñàäè ùöãóãóí íèçàìàñàëìà ïðåäìåòèíÿ
äàõèë îëàí èãòèñàäè ìöíàñèáÿòëÿð ùÿì äÿ
ýþìðöêëÿ áàüëû éàðàíûð. Óíóòìàã îëìàç êè,
ýþìðöê ôÿàëèééÿòè èãòèñàäè ìöíàñèáÿòëÿðèí
éàðàíäûüû ñàùÿëÿðäÿí áèðèäèð.Höquq ÿdÿbiyyatû
sÿhifÿlÿrindÿ qeyd olunduüu kimi , ýþìðöê
iøi iqtisadiyyatûn baza institutlarûndan biri
sayûlûr [9,s.152]. Ùå÷ äÿ ñèðð äåéèëäèð êè,
ìàëëàð âÿ íÿãëèééàò âàñèòÿëÿðè ýþìðöê ñÿð-
ùÿäèíäÿí êå÷èðèëÿðêÿí ýþìðöê þäÿíèøëÿðèíèí
àëûíìàñû çàìàíû èãòèñàäè ìöíàñèáÿòëÿð éàðàíûð.
Äèýÿð òÿðÿôäÿí, ýþìðöê èñòÿíèëÿí þëêÿíèí
èãòèñàäè ñÿðùÿäëÿðèíèí ãîðóíìàñûíäà áþéöê
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ðîë îéíàéûð. Éàääàí ÷ûõàðìàìàëûéûã êè,
ýþìðöê þëêÿíèí èãòèñàäè ñÿðùÿäëÿðèíè ìöùà-
ôèçÿåòìÿ ñèñòåìèäèð. Àçÿðáàéúàíûí ýþìðöê
õèäìÿòè áàçàð èãòèñàäèééàòû øÿðàèòèíäÿ þëêÿäÿ
ùÿéàòà êå÷èðèëÿí èãòèñàäè èñëàùàòëàð, õàðèúè
èãòèñàäè ÿëàãÿëÿðèí ëèáåðàëëàøäûðûëìàñû, ñîñè-
àë-èãòèñàäè èíêèøàôûí ñöðÿòëÿíìÿñèíäÿ ìöùöì
ðîë îéíàéûð [4,s.108-180]. 

Ýþìðöê ôÿàëèééÿòè áèëàâàñèòÿ òÿñÿððöôàò
ñóáéåêòëÿðèíèí ìàðàãëàðûíà òîõóíóð. Îíëàð
õàðèúè èãòèñàäè ôÿàëèééÿò èøòèðàê÷ûëàðû îëóá
èõðàú âÿ èäõàë ÿìÿëèééàòëàðû àïàðûðëàð, éÿíè
õàðèúÿ ìàë èõðàú âÿ õàðèúäÿí ìàë èäõàë
åäèðëÿð. Õàðèúè èãòèñàäè ôÿàëèééÿò èøòèðàê÷ûëàðûíûí
(ñóáéåêòëÿðèíèí) àïàðäûãëàðû èäõàë-èõðàú ÿìÿ-
ëèééàòëàðû èñÿ, òÿáèè êè, èãòèñàäè ùöãóãëà òÿí-
çèìëÿíìÿëèäèð. Áóíäàí þòðö ìöñòÿãèë ùöãóã
ñàùÿñè îëàí èãòèñàäè ùöãóãóí òÿðêèáèíäÿ
ýþìðöê ùöãóãó êèìè éàðûìñàùÿ àéðûëûð.
Ùöãóã ñèñòåìèíäÿ ýþìðöê ùöãóãóíóí òóò-
äóüó éåð ìÿùç áó úöð ìöÿééÿí îëóíìàëûäûð.
Áó ñÿáÿáäÿí, çÿííèìèçúÿ, ýþìðöê ùöãóãóíó
ìöñòÿãèë âÿ éà êîìïëåêñ ùöãóã ñàùÿñè êèìè
òàíûìàã èãòèñàäè ìöíàñèáÿòëÿðèí ìöàñèð èíêèøàô
äþâðö êîíòåêñòèíäÿ ðåàëëûüû ÿêñ åòäèðìèð âÿ
òóòàðëû åëìè-ìÿíòèãè çÿìèíÿ ñþéêÿíìèð.

Ýþìðöê ùöãóãóíóí ñèñòåìè. Ãåéä åò-
ìÿê ëàçûìäûð êè, ýþìðöê èøè ñàùÿñèíäÿ ôÿà-
ëèééÿòèí òÿìèí îëóíìàñû ñèñòåì øÿêëèíäÿ, ñè-
ñòåìëè ìåòîä ÿñàñûíäà ùÿéàòà êå÷èðèëèð (“ñèñòåì”
èôàäÿñè éóíàíúà “ñèñòåìà” — òàì, ùèññÿëÿðäÿí
èáàðÿò îëàí äåìÿêäèð).

Bildiyimiz êèìè, ñèñòåìëè éàíàøìà âÿ
éàõóä ñèñòåìëè ìåòîä öìóìè àíëàéûø âÿ êà-
òåãîðèéà òÿñíèôàòûíà àèääèð. Ñèñòåìëè òÿäãèãàòûí
öìóìè ìàùèééÿòè îíäàí èáàðÿòäèð êè, î,
ìöðÿêêÿá ùàäèñÿëÿðèí — òÿðêèá ùèññÿëÿðè îð-
ãàíèê âÿùäÿòäÿ âÿ ãàðøûëûãëû ôÿàëèééÿòäÿ
îëàí ñèñòåìëÿðèí ùÿðòÿðÿôëè òÿùëèëèíÿ ÿñàñëàíûð.
Äåéèëÿíëÿðè åéíè çàìàíäà ýþìðöê ôÿàëèéé-
ÿòèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè ïðîñåñèíäÿ ÿìÿëÿ
ýÿëÿí èúòèìàè ìöíàñèáÿòëÿðèí ùöãóãè òÿí-

çèìëÿíìÿñè ïðîáëåìèíÿ äÿ øàìèë åòìÿê
ìöìêöíäöð. Ôÿëñÿôè íþãòåéè-íÿçÿðäÿí éà-
íàøäûãäà, ñèñòåì — áèð-áèðè èëÿ ìöíàñèáÿòäÿ
âÿ ÿëàãÿäÿ îëàí, áöòþâëöê (âàùèäëèê, òàìëûã)
òÿøêèë åäÿí åëåìåíòëÿðèí ìÿúìóñóäóð
[11,s.435]. 

Ùöãóãóí ñèñòåìè (èíýèëèñúÿ — “system of
law”) äåäèêäÿ îíóí äàõèëè ñòðóêòóðó, ãóðóëóøó
âÿ òÿøêèëè áàøà äöøöëöð [2,s.139; 13,s.790-
791]. 

Ùöãóã íÿçÿðèééÿñèíäÿ äöçýöí îëàðàã
ãåéä åäèëèð êè, ùöãóã ñàùÿñèíèí ñèñòåìèíèí
òÿäãèãèíÿ, ùÿð øåéäÿí ÿââÿë, íÿçÿðäÿí êå÷è-
ðèëÿí ñèñòåìèí ñòðóêòóð åëåìåíòëÿðè âÿ ìå-
éàðëàðû ùàããûíäà ìÿñÿëÿíèí ùÿëëèíäÿí áàø-
ëàìàã ëàçûìäûð [5]. 

Ñèñòåìèí ñòðóêòóðó äåäèêäÿ ñèñòåìèí òÿðêèá
åëåìåíòëÿðèíèí âàùèäëèéè (áöòþâëöéö) âÿ ãàð-
øûëûãëû ôÿàëèééÿòè áàøà äöøöëöð. Ñòðóêòóð èñÿ
ñèñòåìèí ìÿãñÿäéþíëö ôÿàëèééÿò ýþñòÿðìÿñèíè
âÿ äàéàíûãëûüûíû òÿìèí åäÿí åëåìåíòëÿðèí
ùÿìèí ñèñòåìäÿ ÿëàãÿ öñóëó äåìÿêäèð. Åëå-
ìåíò äåäèêäÿ ìöÿééÿí ôóíêñèéàëàðûí éåðèíÿ
éåòèðèëìÿñè ìÿãñÿäèëÿ òÿøêèë îëóíìóø ñèñòåìèí
òÿðêèá ùèññÿñè áàøà äöøöëöð. Áåëÿ íÿçÿðè ñè-
ñòåìèí íîðìàë èøëÿìÿñèíèí ìöùöì ïðèíñèïèàë
øÿðòè ùÿìèí ñèñòåìèí òÿðêèá ùèññÿëÿðèíèí ÿñàñ
ïàðàìåòðëÿð, çàìàí, ìÿêàí âÿ òÿñèð öñóëëàðû
öçðÿ ãàðøûëûãëû, óçëàøäûðûëìûø ôÿàëèééÿò ýþ-
ñòÿðìÿñèäèð. Òÿðêèá ùèññÿëÿðèí áöòöí ïàðà-
ìåòðëÿð öçðÿ ãàðøûëûãëû ÿëàãÿëÿíäèðèëìÿñè ñè-
ñòåìèí éöêñÿê äÿðÿúÿäÿ èøëÿê îëìàñûíû òÿìèí
åäèð. 

Áåëÿ ìÿíòèãè éàíàøìàíû, òÿáèè êè, ýþìðöê
ùöãóã éàðûìñàùÿñè ñèñòåìèíèí òÿäãèãèíÿ äÿ
àèä åòìÿê îëàð. Ëàêèí íÿçÿðÿ àëìàã ëàçûìäûð
êè, ùöãóã éàðûìñàùÿñè êîíêðåò ùöãóã ñàùÿ-
ñèíäÿí òþðÿìÿ îëñà äà, ìöÿééÿí þçöíÿ-
mÿxsus õöñóñèééÿòëÿðÿ ìàëèêäèð. 

Ýþìðöê ùöãóãóíóí ñèñòåìè ìèëëè ùöãóã
dîêòðèíàsûnda àç òÿäãèã îëóíàí ìÿñÿëÿëÿðäÿí
áèðèäèð. Ýþðöíöð, áó, ýþìðöê ùöãóãóíóí
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ùÿëÿ êè, òÿøÿêêöëòàïìà ìÿðùÿëÿñèíäÿ îëìàñû
âÿ íèñáÿòÿí “úàâàí” ùöãóãè ãóðóì ùåñàá
åäèëìÿñè èëÿ áàüëûäûð [12,s.82].

Ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð êè, ýþìðöê ùöãó-
ãóíóí íèçàìàñàëìà ïðåäìåòèíÿ äàõèë îëàí
èúòèìàè ìöíàñèáÿòëÿð éàëíûç ýþìðöê-ùöãóã
íîðìàëàðû èëÿ òÿíçèìëÿíèð; áó íîðìàëàð õàîòèê
âÿ ãàðûøûã øÿêèëäÿ äåéèë, îíëàð àðàñûíäà äàõèëè
ãàðøûëûãëû äèàëåêòèê ÿëàãÿ íÿçÿðÿ àëûíìàãëà
àéðû-àéðû ùöãóã èíñòèòóòëàðû âÿ ùöãóãè ãóðóìëàð
öçðÿ äöçëÿíèðëÿð êè, áóíóí äà íÿòèúÿñèíäÿ
ýþìðöê ùöãóãóíóí òàìëûüû âÿ áöòþâëöéö
òÿìèí îëóíóð. Ýþìðöê-ùöãóã íîðìàëàðûíûí
áåëÿ äöçöìöíÿ, áàøãà ñþçëÿ, îíëàðûí ùöãóã
èíñòèòóòëàðû âÿ äèýÿð ùöãóãè ãóðóìëàð (ñóá-
èíñòèòóò, áþëìÿ âÿ ñ.) öçðÿ ãðóïëàøäûðûëìàñûíà
ýþìðöê ùöãóãóíóí ñèñòåìè äåéèëèð. Ýþìðöê
ùöãóãóíóí ñèñòåìè îíó èôàäÿ åäèð êè, ìöâàôèã
èúòèìàè ìöíàñèáÿòëÿðè òÿíçèìëÿéÿí ýþìðöê-
ùöãóã íîðìàëàðû áèð-áèðèíèí àðäûíúà ìöÿééÿí
ãóðóëóø öçðÿ, ñèñòåìëè øÿêèëäÿ äöçëÿíèð. 

Ýþìðöê ùöãóãóíóí ñèñòåìèíè òÿùëèë åäÿð-
êÿí îíóí ñòðóêòóð åëåìåíòëÿðèíè ö÷ ñÿâèééÿäÿ
ôÿðãëÿíäèðìÿê ëàçûìäûð: 

— ýþìðöê ùöãóãó áöòþâëöêäÿ èãòèñàäè
ùöãóãóí éàðûìñàùÿñè îëìàãëà åéíè çàìàíäà
ìöñòÿãèë éàðûìñèñòåìëÿðÿ âÿ éà ùèññÿëÿðÿ
(áëîêëàðà) áþëöíöð ; 

— ùÿð áèð áëîê (ùèññÿ), þç íþâáÿñèíäÿ,
ìöâàôèã ñòðóêòóð åëåìåíòëÿðÿ — ùöãóã èíñòè-
òóòëàðûíà àéðûëûð;

— àéðû-àéðû ùöãóã èíñòèòóòëàðûíäà êîíêðåò
ùöãóãè ýþñòÿðèøëÿð (ùöãóã íîðìàëàðû) úÿì-
ëÿøèð.

Ñòðóêòóð åëåìåíòëÿð ýþìðöê ùöãóãóíóí
ñèñòåìèíèí ãóðóëóøóíà, îíóí öìóìè ýþðö -
íö øöíÿ âÿ ïàíîðàìàñûíà áèëàâàñèòÿ òÿñèð
ýþñ òÿðèð. 

Ýþìðöê ùöãóãóíóí ñèñòåìè éóõàðûäà ýþ-
ñòÿðäèéèìèç ãðóï (áëîêëàð âÿ ùöãóã èíñòèòóòëàðû)
öçðÿ áþëöíìöø ýþìðöê-ùöãóã íîðìàëàðûíûí
åëìè òÿøêèë îëóíìóø ìÿúìóñóíäàí èáàðÿòäèð.

Ýþìðöê-ùöãóã íîðìàëàðûíûí þéðÿíèëìÿñè,
åëìè ÿñàñëàðëà èøëÿíèëìÿñè âÿ òÿòáèãè ìöùöì
ÿùÿìèééÿò êÿñá åäÿí íÿçÿðè âÿ ïðàêòèêè
ìÿñÿëÿäèð. Ýþìðöê ùöãóãóíóí ñèñòåìè ìöà-
ñèð äþâðäÿ ïðîáëåì ìÿñÿëÿ êèìè, ùÿì÷èíèí
ýþìðöê ùàããûíäà ãàíóíâåðèúèëèéèí êîäèôè-
êàñèéàñû èëÿ ñûõ ñóðÿòäÿ áàüëûäûð; áåëÿ êîäè-
ôèêàñèéà íîðìàòèâ ìàòåðèàëûí äöçýöí ñèñòåì-
ëÿøäèðèëìÿñè ÿñàñûíäà ùÿéàòà êå÷èðèëìÿëèäèð.
Áåëÿ êè, öìóìè ùöãóã íÿçÿðèééÿñèíÿ ýþðÿ,
íÿçÿðè, ïåäàãîæè âÿ ïðàêòèêè ñÿáÿáëÿð ãöââÿäÿ
îëàí ùöãóãóí ìöÿééÿí ùèññÿëÿðÿ áþëöíìÿñè
çÿðóðÿòèíÿ ýÿòèðèá ÷ûõàðûð. 

Ýþìðöê-ùöãóã íîðìàëàðûíûí ìöâàôèã
ùöãóã èíñòèòóòëàðû âÿ äàùà ñîíðà âàùèä íîð-
ìàòèâ áàçà öçðÿ äèôåðåíñèàñèéàñû âÿ äöçëÿí-
ìÿñè ìöõòÿëèô òÿñíèôàò ìåéàðëàðû ÿñàñûíäà
ìöìêöí îëà áèëÿð. Áåëÿ ìåéàðëàð ãèñìèíäÿ
ïðåäìåò ìåéàðû, ïðîñåññóàë ìåéàð âÿ äèýÿð
ìåéàðëàðû ýþñòÿðìÿê îëàð.

Ýþìðöê ùöãóãóíóí ñèñòåìèíèí ìöÿéé-
ÿíëÿøäèðèëìÿñèíäÿ ïðåäìåò ìåéàðû ÿñàñ
ýþòöðöëÿ áèëÿð. Áåëÿ êè, ÿýÿð ùöãóã ñàùÿñèíèí
(âÿ éàõóä ùöãóã éàðûìñàùÿñèíèí) ïðåäìåòè,
ìÿëóì îëäóüó êèìè, îíóí ôóíêñèéàëàðûíû
ìöÿééÿílÿødirÿrsÿ, îíäà ïðåäìåò ìåéàðû
ýþìðöê ùöãóãóíóí ñèñòåìèíèí ôóíêñèîíàë
ãóðóëóøóíó øÿðòëÿíäèðèð âÿ ýþìðöê-ùöãóã
íîðìàëàðûíû ö÷ ÿñàñ ùèññÿ (ãðóï) öçðÿ tÿsnif
edir: 

— ýþìðöê ìöùàôèçÿ îáéåêòëÿðèíè ìöÿéé-
ÿíëÿøäèðÿí ýþìðöê-ùöãóã íîðìàëàðû ãðóïó
(ùöãóã èíñòèòóòëàðû);

— ýþìðöê ôÿàëèééÿòè ñóáéåêòëÿðèíè ìöÿéé-
ÿíëÿøäèðÿí ùöãóã èíñòèòóòëàðû öçðÿ ýþìðöê-
ùöãóã íîðìàëàðû;

— ýþìðöê ôÿàëèééÿòèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè
ìåòîäëàðûíû òÿéèí åäÿí ýþìðöê-ùöãóã íîð-
ìàëàðû (ùöãóã èíñòèòóòëàðû). 

Ñþçöýåäÿí ùöãóã èíñòèòóòëàðûíû òÿøêèë
åäÿí ýþìðöê-ùöãóã íîðìàëàðûíû êîíêðåò
ùöãóã èíñòèòóòóíóí òÿðêèáèíäÿ ñóáèíñòèòóò âÿ
éà éàðûìèíñòèòóòëàð öçðÿ äÿ ãðóïëàøäûðìàã
îëàð. 
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Ýþñòÿðèëÿí áþëýö ìöòëÿã äåéèë, øÿðòè õà-
ðàêòåð äàøûñà äà, ýþìðöê ùöãóãóíóí ñèñòå-
ìèíèí ìöÿééÿí îëóíìàñûíäà èíñòèòóñèîíàë
åëåìåíò êèìè ÿñàñ ýþòöðöëÿ áèëÿð âÿ îíó
ýþìðöê ôÿàëèééÿòèíÿ íÿçàðÿò ñàùÿñèíäÿ èú-
òèìàè ìöíàñèáÿòëÿðè òÿíçèìëÿéÿí ùöãóã íîð-
ìàëàðû áëîêó (èíñòèòóòó) òàìàìëàéà áèëÿð;
áóðàéà ýþìðöê ùöãóã äîãìàñûíäàí ìöâàôèã
ãàéäàëàðûí (ýþìðöê ùöãóãóíóí ÿñàñ àíëà-
éûøëàðûíû âÿ êàòåãîðèéàëàðûíû, ùöãóãè ñòàí-
äàðòëàðû, ìÿùôóì àïàðàòûíû âÿ ñ. ìöÿééÿí-
ëÿøäèðÿí ùöãóã íîðìàëàðûíûí) äàõèë åäèëìÿñè
ìöìêöíäöð. 

Ïðîñåññóàë ìåéàð öçðÿ ýþìðöê ùöãóãóíóí
ïðîñåññóàë ñèñòåìèíè ôîðìàëàøäûðìàã ìöì -
êöí äöð. Áó ìåéàð ÿñàñûíäà ýþìðöê ôÿàëèééÿòè
ñà ùÿñèíäÿ êîíêðåò ôÿðäè èøëÿðèí ùÿëë îëóíìàñû
õà ðàêòåðè öçðÿ ùöãóãè íîðìàëàð àéðûëà, ìàääè
ýþìðöê-ùöãóã íîðìàëàðû ôÿðãëÿíäèðèëÿ áèëÿð;
áó ìÿñÿëÿ äÿ ïðîñåññóàë ýþìðöê ùöãóãó
ö÷öí, õöñóñèëÿ, ÿùÿìèééÿòëèäèð. Ïðîñåññóàë
ýþì ðöê-ùöãóã íîðìàëàðû ýþìðöê ùöãóãóíóí
àé ðûúà áèð áëîêóíäà úÿìëÿøèð; áåëÿ ýþìðöê
ùöãóã èíñòèòóòëàðûíà àøàüûäàêûëàðû àèä åòìÿê
îëàð: ýþìðöê ãàéäàëàðû ÿëåéùèíÿ îëàí èíçèáàòè
õÿòàëàð ùàããûíäà èøëÿð öçðÿ èúðààò, èíçèáàòè
øèêàéÿò âÿ èääèà, ýþìðöê àêòëàðûíûí (ýþìðöê
íÿçàðÿòèíäÿí êå÷ìÿëè îëàí ìàëëàðûí éîõëà-
íûëìàñû, íÿãëèééàò âàñèòÿëÿðèíÿ äàõèëîëìà
âÿ ñ.) ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè, äèýÿð èúðààò âÿ
ïðî ñåäóð ùÿðÿêÿòëÿð [14]. Áó èíñòèòóòëàð þç
íþâáÿñèíäÿ äàùà õûðäà ùöãóãè ãóðóìëàðà —
ñóáèíñòèòóòëàðà (éàðûìèíñòèòóòëàðà) áþëöíöð. 

Ýþìðöê ùöãóãóíóí ïðîñåññóàë ñèñòåìè
ýþìðöê ôÿàëèééÿòè ñàùÿñèíäÿ ãàíóí÷óëóüóí
ìþùêÿìëÿíäèðèëìÿñèíÿ “õèäìÿò åäÿí” ýþì -
ðöê-ùöãóã íîðìàëàðûíû ýåíèø ïðîñåññóàë íîð-
ìàëàð ãðóïóíäàí àéûðàðàã ñèñòåì øÿêëèíÿ
ñàëûð; áåëÿ ñèñòåì ýþìðöê-ùöãóã íîðìàëàðûíûí
äöçýöí âÿ åôôåêòëè òÿòáèã îëóíìàñûíà, ðåàëèçÿ
åäèëìÿñèíÿ ÿëâåðèøëè èìêàí éàðàäûð. Ëàêèí
ýþìðöê ùöãóãóíóí ÿñàñ ñèñòåìè êèìè “ôóíê-

ñèîíàë ñèñòåì” äàùà âàúèá âÿ ÿùÿìèééÿòëè ðîë
îéíàéûð; ÷öíêè î, èãòèñàäè ùöãóãóí ñþçöýåäÿí
ýþìðöê ùöãóãó éàðûìñàùÿñèíäÿ “ýþìðöê
àëÿìè”íèí úîüðàôè ðåàëëûãëàðûíû âÿ ýþìðöê-
ùöãóã íîðìàëàðûíûí äèôåðåíñèàñèéàñûíû äàùà
àéäûí ôîðìàäà òÿãäèì åäèð. 

Áåëÿëèêëÿ, øÿðù îëóíàíëàðû íÿçÿðÿ àëàðàã,
ýþìðöê ùöãóãóíóí ñèñòåìèíÿ àøàüûäàêû êèìè
äîêòðèíàë àíëàéûø ôîðìóëÿ åäÿ áèëÿðèê:

— ýþìðöê ùöãóãóíóí ñèñòåìè äåäèêäÿ
ýþìðöê èøè öçðÿ ôÿàëèééÿò ñàùÿñèíäÿ èúòèìàè
ìöíàñèáÿòëÿðè òÿíçèìëÿéÿí ùöãóã íîðìàëà-
ðûíûí þç àðàëàðûíäà ãàðøûëûãëû ÿëàãÿ íÿçÿðÿ
àëûíìàãëà, îíëàðûí ïðåäìåò ìåéàðû (ÿëàìÿòè)
ÿñàñûíäà èíñòèòóò âÿ ñóáèíñòèòóòëàð öçðÿ åëìè
çÿìèíäÿ ãðóïëàøäûðûëìàñû áàøà äöøöëöð.

Ýþìðöê ùöãóãóíóí ñèñòåìèíè åéíè çà-
ìàíäà îíó òÿøêèë åäÿí öìóìè ýþìðöê-
ùöãóã íîðìàëàðûíûí ýþìðöê ôÿàëèééÿòè ñôå-
ðàñûíäà êîíêðåò “òÿòáèãîëóíìà” ìåéàðûíà
ýþðÿ ôÿðãëÿíäèðìÿê îëàð. Áó áàõûìäàí,
ýþìðöê ùöãóãóíóí ñèñòåìè èêè ùèññÿéÿ àéðûëûð:
öìóìè ùèññÿ, õöñóñè ùèññÿ.

ßñëèíäÿ, ýþìðöê ùöãóãóíóí ñèñòåìèíèí
öìóìè âÿ õöñóñè ùèññÿëÿðÿ áþëöíìÿñè äèýÿð
øÿðò âÿ ìåéàðëàðëà (íèçàìàñàëìà ïðåäìåòè,
ùöãóãè òÿíçèìåòìÿ ìåòîäó, êèôàéÿò äÿðÿúÿäÿ
ýþìðöê-ùöãóã íîðìàëàðûíûí ìþâúóäëóüó
âÿ ñ.) éàíàøû, îíóí àéðûúà éàðûìñàùÿ êèìè
èãòèñàäè ùöãóãóí òÿðêèáèíäÿ ôîðìàëàøìàñûíû
øÿðòëÿíäèðèð. 

Ýþìðöê ùöãóãóíóí [ingiliscÿ-customs
law-13,s.847] öìóìè ùèññÿñè þçöíäÿ åëÿ
ùöãóã íîðìàëàðûíû áèðëÿøäèðèð êè, ùÿìèí íîð-
ìàëàð öìóìè õàðàêòåðëè ãàéäàëàð ìöÿééÿí-
ëÿøäèðèð. Îäóð êè, öìóìè ùèññÿíèí íîðìàëàðûíû
ýþìðöê ùöãóãó èëÿ òÿíçèìëÿíÿí áöòöí ìöíà-
ñèáÿòëÿðÿ òÿòáèã åòìÿê ìöìêöíäöð. 

Öìóìè ùèññÿ àéðû-àéðû ýþìðöê-ùöãóã
èíñòèòóòëàðûíäàí èáàðÿòäèð. Áåëÿ èíñòèòóòëàðà
àèääèð: ýþìðöê ùöãóãóíóí ïðèíñèïëÿðè èíñòè-
òóòó, ýþìðöê ùöãóãóíóí ñóáéåêòëÿðè èíñòè-
òóòó,ýþìðöê õèäìÿòè èíñòèòóòó,ýþìðöê ùöãó-
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ãóíóí ìÿíáÿëÿðè èíñòèòóòó,ýþìðöê èøè ñàùÿ-
ñèíäÿ ìÿñóëèééÿò èíñòèòóòó âÿ ñ.

Ýþìðöê ùöãóãóíóí õöñóñè ùèññÿñè èñÿ
àéðû-àéðû êîíêðåò ìÿñÿëÿëÿðè òÿíçèìëÿéÿí
ùöãóã íîðìàëàðûíäàí èáàðÿòäèð êè, áó íîðìàëàð
ìöõòÿëèô ýþìðöê-ùöãóã èíñòèòóòëàðû öçðÿ ãðó-
ïëàøäûðûëûð [14].Ñþùáÿò àøàüûäàêû ýþìðöê-
ùöãóã èíñòèòóòëàðûíäàí ýåäèð: ýþìðöê þäÿ-
íèøëÿðè èíñòèòóòó, ýþìðöê ðÿñìèëÿøäèðèëìÿñè
èíñòèòóòó, ýþìðöê åêñïåðòèçàñû èíñòèòóòó, õöñóñè
ýþìðöê ïðîñåäóðëàðû èíñòèòóòó, ýþìðöê àóäèòè
èíñòèòóòó âÿ ñ. Áó êèìè ýþìðöê-ùöãóã èíñòè-
òóòëàðûíûí ìÿúìó ùàëûíäà áèðëÿøìÿñè ýþìðöê
ùöãóãóíóí õöñóñè ùèññÿñè àäëàíûð. 
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В статье рассматривается вопрос о юридическом статусе таможенного права в нацио-
нально-правовой системе Азербайджана.Отмечается, что таможенное право является под-
отраслью экономического права национальной публичной правовой системы.

Сформулирована доктринальная концепция о системе таможенного права: под системой
таможенного права понимается группировка правовых норм, регулирующих общественные
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отношения в сфере таможенного дела,которые упорядечены на научной основе по правовым
институтам и субинститутам по предметным критериям, с учетом их взаимосвязей.

Ключевые слова: национальная правовая система, таможенное право, таможное дело,
система таможенного права, таможенное регулирование, таможенно- правовые нормы, та-
моженно-правовые отношения.
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Makale, gömrük hukukunun Azerbaycan'ın ulusal hukuk sistemindeki yerini ve sistemi
sorununu ele alır ve gömrük hukukunun ulusal kamu hukuk sisteminin ekonomi hukuk alanınыın
bir parçası-alt bölümü olduğunu kaydeder.

Gömrük hukuku sisteminin doktrin kavramı formule edilmiştir: gömrük hukuku sistemi
altında, konunun bilimsel temeli dayanarak, gömrük alanında halkla ilişkileri enstitü-subenstitü
üzre düzenleyen hukuk normların gruplandırılması anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ulusal hukuk sistemi, gömrük hukuku, gömrük işi, gömrük hukukunun
sistemi, gömrük düzenlemesi, gömrük-hukuk normları, gömrцk-hukuk ilişkileri.

STATUS OF CUSTOMS LAW IN THE NATIONAL LEGAL SYSTEM OF AZERBAIJAN

Kulu Novruzov,
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Fatima Huseynova,
Baku State University, Faculty of Law, Department of International Private Law and
European Law, Doctor of Philosophy in Law, Associate Professor.
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The article addresses the place of customs law in the national legal system of Azerbaijan and
the issue of the system, and notes that customs law is part of the economic law of the national
public law system.

The doctrinal concept of the customs law system is formulated: the customs law system
refers to a grouping of legal norms regulating social relations in the field of customs, which are
scientifically ordered by legal institutes and sub-institutes according to subject criteria, taking
into account their interconnections.

Key words: national legal system, customs law, customs business, customs law system,
customs regulation, norms of customs law, customs legal relations.
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Açar sözlər: cinayət mühakimə icraatı,
prin sip, hüquq, dispozitivlik, iradə azadlığı,
sub yekt, məhkəmə qərarı, müba hi sə lən -
dir mə.

Cinayət mühakimə icraatının iş ti -
rak çı larının öz funksiyalarını realizə

edə bilmələri üçün qanunvericiliklə onlara
bir sıra prosessual hüquqlar verilir. Dövlət
or qanlarının vəzifəli şəxsləri olan proses
iş ti rakçıları (təhqiqatçı, müstəntiq, prokuror)
və hakimlər onlara qanunla verilmiş bəzi
hü quqlardan öz mülahizələrinə görə, bəzi
hü quqlardan isə öz vəzifə səlahiyyətlərindən
irə li gələn öhdəliklərin yerinə yetirilə

bilməsi üçün istifadə edirlər. Cinayət pros-
esinin döv lət orqanı (vəzifəli şəxs) olmayan
sub yekt lə rinin isə öz prosessual hü quq la -
rın dan is ti fa də imkanları, bir qayda olaraq,

on ların ira də muxtariyyəti ilə
bağlıdır. Pro ses iş ti rak çısının ona
qanunla verilmiş prosessual hü -
quqdan öz arzusu və öz iradəsi
ilə is tifadə edə bilmə imkanı
cinayət-pro sessual hüquqda dis-
pozitivlik prin sipinin təzahürü
kimi çıxış edir. Məh kəmə hökm -
lə rinin (digər yekun qə rarlarının)
mü bahisələndirilməsi hü ququ da
məhz yuxarıda qeyd edi lən meyara
görə, dispozitiv xa rak terli hü quq -
lar dan dır.

Azərbaycan Respublikasında
ci nayət işini və ya cinayət təqibi ilə bağlı
digər bir materialı ma hiy yəti üzrə həll
etmiş birinci ins tan  siya məhkəmələrinin
hökmləri (di gər yekun qərarları) apellyasiya,
kas sasiya və əlavə kassasiya qaydasında
mü bahisələndirilə bilər.

Milli hüquq ədəbiyyatında, haqlı olaraq
qeyd edilir ki, şikayət etmə azadlığı apel -
lya siya icraatının əsas xüsusiyyətlərindən
bi ridir. Məsələn, F.Abbasova göstərir ki,
apel lyasiya icraatı qaydasında məhkəmə
qə rar larına yenidən baxılması apellyasiya
şi ka yətinin və ya protestinin möv cud lu -
ğun da müm kündür. Müvafiq apellyasiya
məh  kə mə sinə müraciət etmək hüququnun

UOT 343.1

MƏHKƏMƏ HÖKMLƏRİNİN (DİGƏR YEKUN QƏRARLARININ)
MÜBAHİSƏLƏNDİRİLMƏSİ DİSPOZİTİV HÜQUQ KİMİ

Cinayət prosesinin dövlət orqanı (vəzifəli
şəxs) olmayan subyektlərinin isə öz prosessual hü -
quq larından istifadə imkanları, bir qayda olaraq,
on ların iradə muxtariyyəti ilə bağlıdır. Proses iş ti -
rak çısının ona qanunla verilmiş prosessual hüquqdan
öz arzusu və öz iradəsi ilə istifadə edə bilmə imkanı
ci nayət-prosessual hüquqda dispozitivlik prinsipinin
tə zahürü kimi çıxış edir. Məhkəmə hökmlərinin
(di gər yekun qərarlarının) müba hi sə lən dirilməsi
hüququ da məhz yuxarıda qeyd edilən me yara
görə, dispozitiv xa rakterli hüquqlardandır.
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sub yektləri və onların bu hüququnun həcmi
CPM-in 383.1-ci və 383.2-ci maddələri
ilə tən zimlənir. Hər bir subyekt öz hüquqları
ba rəsində müstəqil sərəncam vermək hü -
qu qu na malikdir. Belə ki, hökmdən hansı
qaydada şikayətin verilməsi (qismən, tam,
cinayət pro sesinin digər iştirakçıları ilə
birlikdə və ya müstəqil olaraq) və bunun
üçün hansı əsas ların (dəlillərin) göstərilməsi
yalnız bu sub yektin özündən asılıdır [1;2].

Bu fikirlə razılaşsaq da, müəyyən qədər
də qiqləşmənin edilməsini məqsədəuyğun
he sab edirik. Belə ki, fikrimizcə, söhbətin
məh kəmə qərarlarının müba hi sə lən di ril -
mə sin dən getdiyi halda “şikayət
azadlığından” tək cə apellyasiya instansiyası
məhkəməsinin xü susiyyəti kimi yox, kas-
sasiya və əlavə kas sasiya qaydasında icraata
xas olan bir ele ment kimi də nəzərdən
keçirmək lazımdır.

Qüvvəyə minməmiş məhkəmə hök-
münün (di gər yekun qərarın) apellyasiya
qaydasında mü bahisələndirilməsinə dair
dispozitiv hüquqdan aşağıdakı şəxslər
istifadə edə bilərlər:

1) məhkum edilmiş şəxsin mənafeyinə
aid hissədə – məhkum edilmiş şəxs, onun
qa nuni nümayəndəsi və ya müdafiəçisi;

2) bəraətin dəlil və əsaslarına aid hissədə
– bəraət almış şəxs, onun qanuni
nümayəndəsi və ya müdafiəçisi;

3) tərbiyəvi xarakterli məcburi tədbirlərin
tətbiq edilməsinə və ya qapalı tipli xüsusi
təlim-tərbiyə müəssisəsinə göndərilməsinə
dair – yetkinlik yaşına çatmamış şəxsin
özü, onun qanuni nümayəndəsi və ya
müdafiəçisi;

4) tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin

tət biq edilməsinə dair – barəsində tibbi
xa rak terli məcburi tədbir tətbiq edilmiş
şəxsin qa nuni nümayəndəsi və müdafiəçisi,
xəstəliyin xü susiyyəti ona öz hüquqlarından
istifadə et məyə mane olmadıqda isə həmin
şəxsin özü;

5) zərər çəkmiş şəxsin mənafelərinə
aid his sədə – zərər çəkmiş şəxs (xüsusi
ittihamçı) və onun nümayəndəsi;

6) mülki iddiaya dair hissədə – mülki
id dia çı, mülki cavabdeh, onların qanuni
nü ma yəndələri və ya nümayəndələri;

7) hüquqi şəxs barəsində cinayət-hüquqi
təd birlərin tətbiq edilməsinə dair hissədə
– hü quqi şəxsin nümayəndəsi və ya
müdafiəçisi. 

Təcrübədən seçilmiş Azərbaycan Res -
pub likası Ali Məhkəməsinin Hərbi Kol le -
gi ya sının 1-1(102)-29/14 №-li iş üzrə 16
yan var 2014-cü il tarixdə qəbul etdiyi
qərarında da qeyd edildiyi kimi, apellyasiya
instansiyası məh kəməsi tam hüquqlu
məhkəmə kimi çı xış edir, işə təkrarən
mahiyyəti üzrə baxır, bi rinci instansiya
məhkəməsinin yekun qə ra rını qüvvədə
saxlamaq, onu dəyişdirmək və ya ləğv
edərək, əvəzinə yeni qərar qəbul et mək
səlahiyyətlərindən istifadə etməklə əda lət
mühakiməsini həyata keçirir. Apel lya siya
icraatı birinci instansiya məhkəməsinin
hə lə qanuni qüvvəyə minməmiş hökmünün
(di gər yekun qərarının) qanuniliyinin və
əsas lılığının yenidən araşdırılmasını nəzərdə
tu tur. Bu zaman araşdırılan məhkəmə aktı
tam və ya qismən yoxlanılır. Yoxlama ob -
yek ti olan məhkəmə aktının təftişi həmin
qə rarın işin faktiki hallarına, qüvvədə olan
mad di-hü quqi və prosessual hüquq nor -
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ma larının tə ləblərinə uyğunluğu meyarı
əsa sında aparılır. Baş qa sözlə, apellyasiya
ins tansiyası məh kə məsi həm cinayət qanun -
ve riciliyinin (Ci na yət Məcəlləsinin həm
Ümu mi, həm də Xü susi hissəsinin nor ma -
la rının), həm də qüv vədə olan cinayət-
pro sessual qanunverici li yinin (Cinayət-
Pro sessual Məcəllənin və zə ruri hallarda
di gər qanunlar, yaxud norma tiv-hüquqi
akt larda nəzərdə tutulan prosessual hü quq
qay dalarını) normalarını tətbiq edən, ha -
belə işin faktiki hallarını araşdıran və mü -
əyyən edən məhkəmə instansiyasıdır. Apel -
lya siya instansiyası məhkəməsi, birinci
ins tansiya məhkəməsi kimi, işin faktiki
hal larının düz gün müəyyən edilməsində
ma raqlıdır və bu nun üçün məsuliyyət da -
şıyır.

Proses iştirakçıları tərəfindən məhkəmə
hökm  lərinin (digər yekun qərarın) apel -
lya siya ic raatı qaydasında mü ba hi sə lən di -
ril məsi üçün öz lərinin dispozitiv xarakterli
şi kayət vermək hü ququndan istifadə edərkən
nə zərə al ma lı dır lar ki, apellyasiya ins tan -
si yası məhkəməsi tə rəfindən birinci instan -
siya məhkəməsində məh kəmə baxışı zamanı
təqdim olunmamış yeni tələblərə, qanunla
nəzərdə tutulmuş hal lar istisna olmaqla,
baxılmır. Qüvvədə olan cinayət-prosessual
qa nunvericiliyə görə, apel lyasiya ins tan -
si yası məhkəməsinə yalnız iki halda yeni
sü butlar təqdim edilir:

– cinayət prosesinin iştirakçıları yeni
sü but ların birinci instansiya məhkəməsinə
təq dim edilməməsini onlardan asılı olmayan
sə bəblə əsaslandırdıqda; 

– birinci instansiya məhkəməsi bu sü -
but ların tədqiqini obyektiv səbəb olmadan

rədd etdikdə (CPM-in 397.3-cü maddəsi). 
Digər heç bir halda apellyasiya ins tan -

si yası məh kəməsində yeni sübutların təd -
qi qinə yol ve rilmir [3].

Başqa sözlə, apellyasiya şikayəti vermə
ilə bağlı qanunla nəzərdə tutulmuş pros-
essual hü quq dispozitiv xarakterli olsa da,
hüdudsuz de yildir. Cinayət prosesi iştirakçısı
bu hüquqdan istifadə edib-etməyəcəyinə
öz arzusu ilə qərar verə bilsə də, bu hüqudan
istifadə edər kən mübahisələndirə biləcəyi
məsələlərin dai rəsinin müəyyən edilməsi
zamanı onun ar zu və istəkləri ancaq birinci
instansiya məh kəməsində məhkəmə baxışı
zamanı araş dır ma predmeti olmuş mə -
sələlərlə məh dud la şır. Burdan da belə bir
nəticə çıxarmaq olar ki, hüququn dispo zi -
tivliyi heç də onun hü dudsuzluğu an la -
mına gəlmir.

Bununla belə, cinayət prosesi iştirakçısı
apel lyasiya şikayəti vermək hüququndan
isti fadə etməklə, özü üçün arzu olunan
kifayət qə dər əhəmiyyətli nəticələr əldə
edə bilər. Bu nun səbəbi ondadır ki, apel -
lya siya ins tan siyası geniş səlahiyyətlərə,
yə ni işə ba xar kən həm hökm, həm də qə -
rar çıxarmaq  hü ququna malikdir. Kassasiya
ins  tan si ya sın dan fərqli olaraq, apellyasiya
məh kəməsi itti ham daxilində sanksiyada
nə zərdə tutulmuş həd də təyin edilmiş cə -
za nı ağırlaşdıra bilər. Azər baycan Res pub -
li kası Konstitusiya Məh kə məsi Plenumunun
“Azərbaycan Res pub li kası Cinayət-Proses -
sual Məcəlləsinin 397.1 və 397.2-ci mad -
də lərinin şərh edilməsinə da ir” 12 may
2009-cu il tarixli Qərarına əsa sən, qanunve -
ri ci tərəfindən AR CPM-də mü vafiq də yi -
şik liklər edilənə qədər CPM-in 397.1 və
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397.2-ci maddələrinin tətbiqi za manı
aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır:

– apellyasiya instansiyası məhkəməsi
bi rin ci instansiya məhkəməsi tərəfindən
cinayət və cinayət-prosessual qanunveri-
ciliyinin nor malarına riayət edilməsini hər
bir halda, o cüm lədən müvafiq olaraq
apellyasiya şi ka yə tinin və ya protestinin
dəlillərində bu ba rə də tələb irəli sürülməsə
də yoxlamalıdır;

– cinayət və cinayət-prosessual qanunve -
ri ciliyinin normalarına riayət edilməsinin
yox lanılmasından sonra CPM-in 403-405-
ci maddələrində nəzərdə tutulmuş hallar
və sə bəblər müəyyən edildikdə, apellyasiya
ic raatı məhkum edilmiş və ya bəraət almış
şəx sin və ya onun müdafiəçisinin verdiyi
apel lyasiya şikayəti və yaxud mahiyyətcə
hə min şəxslərdən hər hansı birinin xeyrinə
döv lət ittihamçısının verdiyi apellyasiya
pro tes ti üzrə keçirilərsə, apellyasiya ins -
tan siyası məh kəməsi göstərilən şəxsin və -
ziy yətini yax şılaşdırmaqla birinci instansiya
məh  kə məsinin yekun qərarını dəyişdirə
və ya ləğv edə rək yeni qərar qəbul edə bi -
lər; apellyasiya ic raatı mahiyyətcə məhkum
edil miş və ya bə raət almış şəxsin ziyanına
döv lət itti ham çı sının verdiyi apellyasiya
pro testi və ya xü susi ittihamçının verdiyi
apel lyasiya şikayəti üz rə keçirilərsə, apel -
lya siya instansiyası məh kəməsi apellyasiya
mü raciətinin də lil lə rindən asılı olmayaraq
bi rinci instansiya məh kəməsinin yekun
qə rarını məhkum edil miş və ya bəraət al -
mış şəxsin vəziyyətini ağır laşdırmaqla da
də yişdirə və ya ləğv edə rək yeni qərar qə -
bul edə bilər; lakin bunun üçün əsas apel -
lya siya müraciətinin dəlillərində gös tə -

rilməmişdirsə, qərar işə baxan apel lya siya
instansiyası məhkəməsinin bütün ha kimləri
tərəfindən yalnız yekdilliklə qəbul olu na
bilər.

Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, kassasiya
şi kayəti verməklə məhkəmə hökmlərinin
və di gər yekun qərarlarının müba hi sə lən -
di ril məsi hü ququ da dispozitiv xarakterlidir.
Qüv vədə olan cinayət-prosessual qanunve -
ri ciliyin müd dəalarına əsasən, bu dispozitiv
hü quqdan aşa ğıdakı proses iştirakçıları is -
tifadə edə bi lər:

1) məhkum edilmiş, bəraət almış təq -
sir lən dirilən şəxs, onun müdafiəçisi və ya
qa nu ni nümayəndəsi;

2) zərər çəkmiş şəxs (xüsusi ittihamçı),
onun qanuni nümayəndəsi və ya nü ma -
yən də si;

3) mülki iddiaçı, mülki cavabdeh, onların
qa nuni nümayəndələri və ya nümayəndələri;

4) barəsində tibbi xarakterli məcburi təd -
birlər tətbiq edilmiş şəxsin müdafiəçisi və
ya qanuni nümayəndəsi, xəstəliyin xüsusiyyəti
ona öz hüquqlarından istifadə etməyə mane
ol madıqda isə həmin şəxsin özü;

5) barəsində tərbiyəvi xarakterli məcburi
təd birlər tətbiq edilmiş və ya qapalı tipli
xü susi təlim-tərbiyə müəssisəsinə gön də -
ril miş yet kinlik yaşına çatmayan şəxsin
özü, onun qa nuni nümayəndəsi və ya mü -
da fiəçisi;

6) barəsində cinayət-hüquqi tədbirlər
tət  biq edilmiş hüquqi şəxsin nümayəndəsi
və ya müdafiəçisi.

Kassasiya icraatının qarşısında cinayət
mü hakimə icraatının ümumi vəzifələri ilə
ya naşı, aşağıdakı xüsusi vəzifələr də du-
rur:
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– məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş
hökm və ya qərarlarının kassasiya qay da -
sın da mü bahisələndirilməsinin əsaslarının
olub-ol mamasının müəyyən edilməsi;

– kassasiya şikayəti və ya kassasiya
pro tes tinin ilkin öyrənilməsi yolu ilə hökm
və ya qərarın kassasiya qaydasında mü ba -
hi sə lən dirilməsi perspektivlərinin müəyyən
edil mə si;

– kassasiya şikayəti və ya protestinə
ma  hiy yəti üzrə baxılması və müvafiq
qərarın qə bul edilməsi [1].

Kassasiya institutu bu və ya digər for-
mada Qə dim Roma quldarlıq dövlətinin
hüquq ta ri xindən tutmuş müasir dövrümüzə
qədər bö yük bir yol keçmişdir. Kassasiya
icraatı Çar Rusiyası dövründə olmaqla
yanaşı öz möv cudluğunu keçmiş SSR
İttifaqı dövründə də qoruyub saxlamışdır.
Hazırda kassasiya ic raatı dünyanın bir çox
dövlətlərinin (Rusiya, Fran sa, Türkiyə,
Avstriya, Almaniya və s.), o cümlədən
Azərbaycan Respublikasının da hü quq
sistemində mövcuddur. Azərbaycan Res -
publikasında kassasiya instansiyası məh -
kə məsi apellyasiya instansiyası məh kə -
mə sinin qa nuni qüvvəyə minmiş hök mün -
dən və ya di gər qərarından verilmiş şikayət,
pro test və təqdimatlara baxır [3].

Təcrübədən seçilmiş Azərbaycan Res -
pub likası Ali Məhkəməsinin Hərbi Kol le -
gi ya sının 1-1(102)-35/13 №-li iş üzrə qəbul
et diyi 18 aprel 2013-cü il tarixli qərarında
qeyd edildiyi kimi, kassasiya instansiyası
məh  kəməsi birinci və apellyasiya ins tan -
si ya sı məh kəmələrindən fərqli olaraq, hər
hansı bir faktın baş verib-verməməsini
müəyyən et mir və yalnız həmin məh kə -

mə lər tərəfindən mü əyyən edilmiş hallara
əsa sən cinayət və ci nayət-prosessual qanun -
ve riciliyinin nor ma larının düzgün tətbiq
edi lib-edilməməsi mə sələlərinə öz mü na -
si bətini bildirir. Kassasiya instansiyası
məh kəməsi apellyasiya ins tansyası məh -
kə məsinə apellyasiya şi ka yə tinə və ya
apel lyasiya protestinə məhkəmə is tintaqı
apa rılmaqla, yaxud da bunsuz ba xıl ması
haq da göstəriş vermək, habelə özü bu ba -
rədə qərar qəbul etmək səlahiyyətində de -
yil.

Odur ki, adları yuxarıda sadalanan
proses iş tirakçıları məhkəmə hökmlərini,
yaxud di gər yekun qərarlarını kassasiya
qaydasında mü bahisələndirmək istədikdə,
nəzərə al ma lı dırlar ki, onlar müvafiq hüquq-
dan istifadə et məklə, yalnız birinci instan-
siya və apel lya siya məhkəmələri tərəfindən
müəyyən edil miş hallara əsasən maddi və
prosessual-hü quqi normaların düzgün tətbiq
edilməməsi mə sələsini mübahisələndirə
bilərlər. Onlar ba rəsində bəhs olunan mü-
vafiq hüquqdan is tifadə etməklə hər hansı
bir faktın baş ve rib-verməməsini mü ba hi -
sə ləndirmək im ka nı na malik deyildirlər.

Nəhayət, qeyd edilməlidir ki, əlavə
kassa si ya qaydasında məhkəmə qərarlarını
mü ba hisələndirmək imkanı da dispozitiv
xarakterli hüquq kimi çıxış edir. Əlavə
kassasiya qay dasında icraat cinayət pros-
esinin müstəsna mər hələsi olub, kassasiya
instansiyası məh kə məsinin qəbul etdiyi
qərarlara və kassasiya ic raatı zamanı
yoxlanılmış məhkəmə hökm və qərarlarına
yenidən baxılmasına yö nəl miş dir. Bu icraat
Konstitusiyada təsbit olun muş vətəndaşların
məhkəməyə təkrar müraciət et mək hüququ-
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nun həyata keçirilməsi va si tə lərindən bi -
ri dir.

Əlavə kassasiya qaydasında şikayət
ver mək hüququ aşağıdakı proses iştirakçıları
üçün nəzərdə tutulmuşdur:

1) zərər çəkmiş şəxs və ya onun nü ma -
yən dəsi;

2) mülki iddiaçı və ya onun nüma yən -
dəsi;

3) mülki cavabdeh və ya onun nü ma -
yən də si;

4) barəsində cinayət-hüquqi tədbirlər
tət biq edilmiş hüquqi şəxsin nümayəndəsi;

5) məhkum və ya onun xahişi ilə CPM-
in 92.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş
tə ləb lərə cavab verən, cinayət işi, məh kə -
mə yə dək sadələşdirilmiş icraatın materialları
və ya xüsusi ittiham qaydasında şikayət
üzrə ic raatda iştirak etmək üçün vəkillik
kol le gi ya sının müvafiq qurumunun orderini
almış və kil-müdafiəçi malikdir.

Azərbaycan Respublikasının cinayət
pro se sində bəraət almış şəxsin əlavə kas-
sasiya şi kayəti vermək hüququ nəzərdə
tu tul ma mış dır. Belə ki, CPM-in ilk qəbul
edildiyi za man əlavə kassasiya şikayəti
vermək hü qu qu yalnız məhkuma aid
edilmişdi, lakin Azər baycan Respublikası
Konstitusiya Məh kə məsinin 19 mart 2002-
ci il tarixli qərarında ifa də edilmiş hüquqi
mövqeyə əsasən, bu hal da Azərbaycan
Respublikası Kons ti tu si ya sının 25, 68 və
127-ci maddələrinin tə ləb lərindən irəli
gələn zərər çəkmiş şəxsin və mülki iddia -
çı nın əlavə kassasiya qay da sın da şikayət
ve rmək və belə icraatda iştirak et mək hü -
qu qu CPM-in 87.6.14, 89.4.12 və 422.3-
cü maddələri ilə məhdudlaşdırılırdı. Bu nu
nəzərə alaraq, Konstitusiya Məh kəməsi

Azər  baycan Respublikasının Milli Məc li -
si nə töv siyə etmişdir ki, Konstitusiyanın
94-cü mad dəsinin I hissəsinə uyğun olaraq,
CPM-ə müvafiq dəyişikliklər etsin. 

Bu tövsiyədən uzun müddət sonra – 10
iyun 2011-ci il tarixdə CPM-in 422.3-cü
mad dəsində əlavə kassasiya şikayəti vermək
hü ququ olan subyeklərin dairəsi zərər
çəkmiş şəxs, mülki iddiaçı və onların nü -
ma yən də lə rinin hesabına genişlən di ril miş -
dir. 11 dekabr 2012-ci il tarixdə bu sub -
yekt lərin sırasına mül ki cavabdeh, 29 no -
yabr 2016-cı il tarixdə isə barəsində cinayət-
hüquqi tədbirlər tətbiq edil miş hüquqi
şəxsin nümayəndəsi də əlavə edil mişdir.
Lakin bəraət almış şəxs bütün sa dalanan
əlavələrdən sonra da əlavə kassa si ya şikayəti
ver mək hüququ olan şəxslərə aid edil mə -
miş dir. Odur ki, hazırda bəraət al mış şəxsin
yu xarı instansiya məhkəmələrinə şi kayət
ver mək hüququndan yalnız apellyasiya və
kas sasiya instansiyalarında icraat kon teks -
tindən bəhs etmək mümkündür [2].
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ОСПАРИВАНИЕ ПРИГОВОРОВ (ИНЫХ ИТОГОВЫХ РЕШЕНИЙ) 
СУДА КАК ДИСПОЗИТИВНОЕ ПРАВО 

Джафаров Кахраман Вагиф оглы,
доцент кафедры «Уголовный процесс» Бакинского государственного универ-
ситета, доктор философии по праву.
электронная почта: elizade.memmedov@mail.ru

Диспозитивность подразумевает идею автономии воли субъекта, но вместе с тем
имеет четкие пределы, очерченные правовыми нормами. В уголовном судопроизводстве
диспозитивность выражается в отдельных правах, во-первых, указанных в законе
участников уголовного процесса, которые действуют в личных интересах, во-вторых,
в правах иных заинтересованных лиц. Именно данные права являются формой
проявления диспозитивного начала на различных стадиях производства по уголовному
делу. Вместе с тем, следует отметить, что не все права, закрепленные в законодательстве
для участников уголовного процесса, защищающих, либо представляющих личные,
либо представляемые интересы в уголовном судопроизводстве, имеют сугубо диспо-
зитивный характер. Для сугубо диспозитивных процессуальных прав характерны ряд
исключительных признаков. В первую очередь диспозитивному процессуальному
праву всегда должна корреспондировать безусловная обязанность органа, ведущего
уголовный процесс, придерживаться должной формы поведения, указанного в законе
(например, принять какое либо процессуальное решение, либо воздержаться от со-
вершения тех или иных процессуальных действий и т. д.). Вторым признаком диспо-
зитивных прав, является факт того, что они всегда направлены на защиту частных ин-
тересов в уголовном процессе. Защищаемые частные интересы могут быть как
личными, так и представляемыми, но они всегда имеют частных характер. Наконец,
для того чтобы отнести то или иное процессуальное право к числу диспозитивных
прав, реализация данного права должна существенно повлиять на начало, продолжение
и окончание производства по уголовному делу. Учитывая вышеперечисленные критерии
в статье права участников уголовного процесса на обжалование приговоров, либо
иных итоговых решений суда, также рассмотрены в качестве диспозитивных.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, принцип, право, диспозитивность,
автономия воли, субъект, судебное решение, оспаривание.

CHALLENGE OF SENTENCES (OTHER FINAL DECISIONS) 
OF THE COURT AS A DISPOSITIVE RIGHT

Jafarov Kahraman Vagif oglu,
Associate Professor of "Criminal Procedure" Department of Baku State University,
Doctor of Philosophy in Law.
e-mail: elizade.memmedov@mail.ru
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Dispositivity implies the idea of autonomy of the will of the subject, but at the same time
has clear limits outlined by legal rules. In criminal proceedings, dispositivity is expressed in
separate rights, first, those specified in the law of the participants in criminal proceedings,
who act in the personal interest, and second, in the rights of other persons concerned. It is
these rights that are a form of manifestation of dispositive start at various stages of criminal
proceedings. However, it should be noted that not all the rights enshrined in the law for par-
ticipants in criminal proceedings who defend, either representing personal or represented
interests in criminal proceedings, are purely dispositive. Purely dispositive procedural
rights are characterized by a number of exceptional features. First of all, the dispositive
procedural right should always be matched by the unconditional obligation of the body con-
ducting criminal proceedings to adhere to the proper form of conduct specified in the law
(for example, to take a procedural decision, or to refrain from carrying out dispositive
procedural actions, etc.). The second sign of dispositive rights is the fact that they are
always aimed at protecting private interests in criminal proceedings. Protected private
interests can be both personal and representative, but they are always private. Finally, in
order to make a procedural right a dispositive right, the exercise of that right must have a
significant impact on the commencement, continuation and termination of criminal
proceedings. Taking into account the above criteria in the article of the right of participants
in criminal proceedings to appeal sentences, or other final decisions of the court, are also
considered as dispositive right.

Key words: criminal procedure, principle, law, dispositivity, autonomy of will, subject,
court decision, challenge.

UOT 343.1.
MAHKEME KARARLARININ TARTIŞILMASI (DİĞER KARARLAR) 

isteğe bağlı bir hak olarak-dispozitiv hukuk kimi

Jafarov Kahraman Vagif oglu,
Bakü Devlet Üniversitesi "Ceza Muhakemesi" Bölümü,öğretim üyesi, hukuk üzre
felsefe doktoru.
e-posta: elizade.memmedov@mail.ru

Eyalet dışı organların (yetkililerin) cezai takibatın usule ilişkin haklarını kullanması
olasılıkları genellikle özerklikleri ile ilişkilidir. Bir araştırmaya katılan kişinin kendi iradesini
kullanabilmesi ve kendisine yasa ile tanınan usule ilişkin hakları kullanma yetkisi ceza
hukukunda yer değiştirme ilkesinin bir tezahürüdür. Yukarıda belirtilen kriterlere göre,
kararlara itiraz etme hakkı (diğer nihai kararlar) da mahrumiyet niteliğindedir.

Anahtar Kelimeler: Ceza adaleti, ilke, hukuk, eğilim, irade özgürlüğü, konu, mahkeme
kararı, dispozitiv hukuk , itiraz.
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Orucova Esmira Əlişan qızı,
AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları
İnstitutunun Dövlət təhlükəsizliyinin
hüquqi təminatı şöbəsinin böyük elmi
işçisi.
e-mail:orucovaesmira@mail.ru

Açar sözlər: Dağlıq Qaqrabağ münaqişəsi,
etnik münaqişə, uşaq hüquqları, silahlı
münaqişə, beynəlxalq hüquq, humanitar
hüquq normaları,Cenevrə Konvensiyası,
Uşaq Hüquqları haqqında Konvensiya, mülki
əhali. 

XXəsrin sonlarına doğru bə şə riy -
yəti bürüyən bir təhlükə mey-

dana çıxdı. NATO-nun 1991-ci ildə qəbul
olun muş “Yeni strateji konsepsiya” adlı la -
yi həsində göstərilirdi ki, artıq təşkilat üzvləri

üçün ən başlıca təhlükə: qeyri-sa bit -
li yin əsas elementlərindən biri olan
et nik münaqişələrdir. “Münaqişə”
sö zü latın mənşəli “conflictus”dan
gö  tü rülüb, qarşı-qarşıya duran qüv -
və lərin, mənafelərin, baxışların
toq  quşması, sonu siyasi mübarizə
ilə nəticələnən kəskin mübahisə
de  məkdir. Münaqişələrin təsnifatına
so  sial, siyasi, dövlətlərarası, mil -
lət  lərarası və s. münaqişlər daxildir.
Bun ların arasında ən ağırı mil lət -
lər arası münaqişələrdir [1]. 

Alman alimi R.Darendorfa görə
münaqişələrin inkişaf və həlli mex-
anizmi sosial subyektlərin maraq -
la rında latent və aşkar ziddiyyətləri
üzə çıxarır [15, s.78]. 

Professor N.Kosolapova görə
isə münaqişə iştirakçılarından biri

di gərlərinin maraqlarının məhdud -
laş dırılması hesabına öz məqsədinə çata bi -
lər [9, s.36 ].

Bəşəriyyət tarixində məhz etnik müna -
qi şələr daha fundamentaldır, digərləri isə
ikin ci dərəcəli rol oynayır. Bunun səbəbi et -
nik eyniləşdirmənin insanın və cəmiyyətin

UOT 34: 341.33

ETNİK MÜNAQİŞƏLƏR ZAMANI UŞAQ HÜQUQLARININ
MÜDAFİƏSİ: DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİ

MÜSTƏVİSİNDƏ 

Məqalənin əsas tədqiqat predmetini
dünyanın müxtəlif ərazilərində baş verən etnik
münaqişələr və bu münaqişələr zamanı pozulmuş
uşaq hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı beynəlxalq
hüquq normalarının araşdırılması təşkil edir.
Məqalədə göstərilən faktoloji materiallara əsasən
Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü
nəticəsində işğal olunmuş ərazilərin sakinləri -
günahsız müharibə qurbanları olan,qəbul olunmuş
beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq
işgəncələrə, qeyri-insani rəftara, təhqirlərə məruz
qalmış uşaqların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı
hüquqi təfsirlərin verilməsinə cəhd göstərlib. 

Həmçinin silahlı münaqişələr zamanı uşaq
hüquqlarının müdafiəsi sahəsində dövlətlərin
öhdəlikləri və əməkdaşlıqları beynəlxalq hüququn
qarşısında duran ən aktual problemlərdən bəhs
edilir.
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hə yatında xüsusi əhəmiyyəti ilə bağlıdır.
Be ləliklə, etnik münaqişələr müxtəlif tarixi
dövrlərdə, sinifli cəmiyyətdən qabaqkı dövrdə
də digər münaqişlərə nüfuz edib. Tarixə
nəzər salsaq, bütün müharibələrin çox və ya
az dərəcədə etnik əsası olduğunu görərik. 

XX əsrin 90-cı illərin əvvəllərindən for -
ma laşan “etnik münaqişə”lər anlayışı dünya
təh lükəsizlik sistemində xüsusi hərbi, zorakı
üsul ların istifadəsinə əsaslanan qarşıdurmalar
şək lində öz təsirini sürətlə genişləndirərək,
döv lətin başqa dövlətlər və beynəlxalq təş -
ki latlarla münasibətləri miqyasına çıxır [1]. 

“Etnik münaqişələr”etnik əlamətlərə görə
əsa sən fərqlənən qrupların, icmaların müxtəlif
so sial-iqtisadi, siyasi mənafelər uğrunda toq -
quş ması hesab edilərsə, Fransa inqilabından
son ra formalaşmağa başlayan millət-dövlət
(state-nation) adlı qurumlar (yəni dünya
döv lətləri) arasında gedən bütün müharibələri
ona aid etmək olar. 

Müasir dünyada etnik münaqişələrin fərqli
xa rakterlərdə və formada göstərmədiyi yer,
de mək olar ki, yoxdur. Elə XX əsrdə insan
hü quqları və demokratiya mərkəzlərindən
sa yılan ABŞ-da XVII-XVIII əsrlərdə bir
his səsi məhv edilib, digər hissəsi isə rezer-
vasiya adlanan yerlərə salınan, hətta genosidə
mə ruz qalmalarından danışılan hinduların
vax tı ilə əllərindən alınmış torpaqlarının geri
qay tarılması cəhdləri, Latın Amerikasında
ay rı-ayrı dövlətlərin sərhəd mübahisələri,
11 sentyabr 2001-ci il hadisələrinə görə yerli
əha linin ABŞ müsəlman icmasına qarşı hü -
cum ları da etnik münaqişələrin təzahürləridir. 

Avropada isə anqlo-sakson köklü Böyük
Bri taniyada uzun sürən Olster-Şimali İrlandiya
zid diyyəti, 1992-ci ildə unitar ətraziyə malik

olan Belçikanı federal əraziyə çevirmiş fla-
mand-vallon ixtilafı, fransada Korsika Breton,
bask millətçi qruplarının fəaliyyətini, 1995-
ci ildə İtaliyanın şimalında “Padaniya Res -
pub likası” adlı qurumun elan edilməsi faktını,
İs paniyada Kataloniya və Qalisiya mə sə lə -
lə rini Qərbi Avropadakı etnik parçalanmalara
aid etmək olar [2].

Nəhayət, Fələstin və Afrikada soyqırım
xa rakterli kütləvi insan qırğınları,Yuqoslaviya
və keçmiş Sovet respublikaları ərazisində
baş vermiş etnik münaqişələr beynəlxalq
mü  nasibətlər sisteminə böyük zərbələr vurdu. 

Coğrafi ərazidən asılı olmayaraq baş ve -
rən müharibələr və silahlı münaqişələrdən
ən çox ziyan çəkən uşaqlardır. İkinci Dünya
Mü haribəsindən sonra təxminən 130 silahlı
mü naqişə baş verib. XX əsrin birinci oni l li -
yin də müharibə və silahlı münaqişələr zamanı
2 milyon uşaq həlak olub [11]. Hərbi şəraitdə
incə məxluq olan, daima qayğıya və diqqətə
ehtiyacı olan uşaqlar ağır depressiya keçirir,
aclığa, səfalətə, yoluxucu xəstəliklərə məruz
qalırlar. Onlar yaxınlarının, əzizlərinin faciəvi
ölü münü, dağıdılmış, viran qalmış evləri,
ağır vəziyyətdə olan yaralıları gördükləri
üçün nevroza məruz qalırlar. Belə və ziy yət -
lər də onlarda psixopataloji reaksiyalar mü -
şa hidə olunur. 

Qeyd etdiyimiz kimi silahlı mü na qi şə -
lər dən ən çox əziyyət çəkən hərbi əmə liy -
yat larda iştirak etməyən mülki əhali, o cüm -
lə dən uşaqlardır. Təxmini hesablamalara gö -
rə son dövrlərdə dünyada baş verən silahlı
mü naqişələr zamanı 6 milyon uşaq şikəst
olub. 

2006-cı ildə BMT Baş katibinin uşaqlar
və silahlı münaqişlər haqqında məsələlər
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üz rə xüsusi nümayəndəsinin göstərişi üzrə
ha zırlanmış məruzədə bir il ərzində 18 milyon
uşağın münaqişələr zamanı qaçqın və məcburi
köçkünə çevrilməsi göstərilmişdir. Deməli,
müasir silahlı münaqişlərin əsas qurbanları
uşaqlardır [8].

BMT-nin 2019-cu il 2 avqust tarixli silahlı
münaqişlər zamanı uşaqların vəziyyətinə
həsr edilmiş 8591 saylı iclasında BMT baş
ka tibi Antoniu Quterreşin “Uşaqlar silahlı
mü naqişlərdə” mövzusunda rəsmi mə ru zə -
sin də (S/2019/509) son illərdə dünyanı bü -
rü yən silahlı münaqişələr zamanı uşaq hü -
quq larının qorunması ilə bağlı qəbul olunmuş
qət namələrə əməl olunmadığını, uşaq hü -
quq ları ilə bağlı qəbul olunmuş öhdəliklərin
ko bud şəkildə pozulduğunu vurğulayıb. Baş
ka tib qeyd edib ki, silahlı münaqişələrin il -
kin zorakılıq qurbanları uşaqlardır. Aldıqları
xə sarətlər onları uşaqlıqlarından və yetkin
hə yatlarından məhrum edir, ağır, mənəvi iz -
ti rabları daima onların ruhunda silinməz iz -
lər buraxaraq, ömrü boyu onları narahat
edir. O, təkcə 2018-ci il ərzində silahlı mü -
na qişələr zamanı acınacaqlı vəziyyətə düşmüş
50 milyon uşağın humanitar müdafiəyə eh -
tiyacı olduğunu da bildirmişdir [17].

Silahlı münaqişələr zamanı mülki əhalinin,
o cümlədən uşaqların hüquqi vəziyyəti 1907-
ci il tarixli Quru müharibələrinin adət və
qa nunları haqqında Haaqa Konvensiyası,
1949-cu il 12 avqust tarixli Cenevrə Kon -
ven siyaları və 1977-ci il 8 iyun tarixli Ce -
nev rə Konvensiyalarına I və II Əlavə Proto -
kollarda müəyyən edilir.

Roma statutunun ciddi cinayətlərindən
he sab etdiyi cinayətlərdən biri də işğalçı öl -
kənin əhalisinin müəyyən hissəsini işğal et -

diyi əraziyə köçürməsi, yaxud işğal altında
əra zinin sakinlərinin hamısını və ya bir his -
sə sinin həmin ərazinin hüdudlarından kənara
deportasiya olunmasıdır. 1949-cu il 12 avqust
tarixli Cenevrə Konvensiyalarına əlavə olunan
və beynəlxalq silahlı münaqişə qurbanlarının
himayəsinə həsr edilən 1977-ci il 8 iyun ta -
rix li I Protokolun V hissəsinin, II bölməsinin
85 (4) (a) maddəsində nəzərdə tutulur ki, IV
Ce nevrə Konvensiyasının III hissəsinin, III
böl məsinin 49-cu maddəsinin tələblərini
poz maqla, işğalçı dövlətin öz mülki əhalisinin
bir hissəsini işğal etdiyi ərazinin əhalisinin
ha mısını, yaxud bir hissəsini deportasiya et -
məsi beynəlxalq humanitar hüququn ciddi
şə kildə pozulmasıdır[5, s.329,189]. 

Uşaq hüquqları haqqında çoxsaylı bey -
nəl xalq hüquqi sənədlərin, o cümlədən 1989-
cü il 20 noyabr tarixli Uşaq Hüquqları Haq -
qında Konvensiyanın qəbul edilməsinə bax -
ma yaraq, XX əsrin sonları sözün əsl mə na -
sında uşaqların toxunulmazlıq statusundan
məh rum edilməsi ilə əlamətdar olmuşdur.
Et nik münaqişə zonalarında bəzi uşaqlar
mü naqişənin, bəziləri isə dəhşətli cinayətlərin
qur banlarına çevrildilər. Uşaq Hüquqları
Haq qında Konvensiyasının 37 maddəsinin
a) bəndində göstərilir ki, iştirakçı dövlətlər
si lahlı münaqişələr zamanı onlara tətbiq edi -
lən və uşaqlara aidiyyəti olan beynəlxalq
hu manitar hüquq normalarına hörmət bəs -
lə məyi və onlara əməl olunmasını təmin et -
mə yi öhdələrinə götürürlər [5, s.23]. Həmin
Kon vensiyanın 38-ci maddəsinin I bəndinə
gö rə silahlı münaqişədə iştirak edən dövlətlər
hər bi zonalarda yerləşən uşaqların müdafiəsini
tə min etmək və onlara qayğı göstərmək
məq sədi ilə bütün zəruri tədbirlər öhdəliyini
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hə yata keçirməlidirlər [7,s.24]. Təəssüf ki,
mü naqişələrin əksəriyyətində uşaqların mü -
da fiəsinə dair bu və digər beynəlxalq sə -
nəd lərin müddəaları kobudcasına po zul muş -
dur. 

Müasir dövrdə uzun sürən münaqişlərdən
he sab olunanı Yaxın Şərqdə baş verən, hələ
də davam edən Fələstin-İsrail münaqişəsidir.
Dai ma atəş altında, psixoloji gərginlik və
stress vəziyyətində yaşayan fələstinli uşaqlar
qey ri-sabit vəziyyətdən əziyyət çəkirlər. Fə -
ləs tin-İsrail münaqişəsi nəticəsində, işğal
olun muş Fələstin ərazisində təkcə 2008-ci
ilin dekabr ayının 27-dən 2009-cu ilin yanvar
ayı nın 18-nə kimi aparılmış döyüş əmə liy -
yat larında 431 fələstinli uşaq həlak olub.
Bu müddət ərzində Qəzza sektorunda 1871
fə ləstinli uşaq yaralanıb [14].

XX əsrin sonlarına doğru Qafqaz dünyanın
ən qaynar etnik münaqişələr zonasına çev -
ril mişdi. Keçmiş Sovet İttifaqının dağılması
ərə fəsində və sonra Qafqaz regionunda silahlı
et nik münaqişələr geniş vüsət aldı. Abxaziya,
Cə nubi Osetiya, Çeçenistanda baş verən mü -
na qişələr zamanı təbii ki, ən çox əziyyət çə -
kən mülki əhalinin ən həssas qrupu olan
uşaq lar oldu [8].

XX əsrdə bütün dünyanı bürüyən terro -
rizm, xarici işğal, təcavüz silahlı münaqişələr
Azər baycandan da yan keçmədi. Hərbi tə -
cavüz nəticəsində işğal olunmuş Dağlıq Qa -
ra bağdan, həmçinin Ermənistanla həmsərhəd
olan yaşayış məntəqələrindən 700 min nə -
fərdən çox yerli əhali məcburi köçkün həyatı
ya şamağa məhkum olunaraq, ölkənin 62 şə -
hər və rayonunda, 1600-dan çox sıx məs -
kun laşma obyektində, yataqxana, pansionat
və sağlamlıq düşərgələrində məskunlaşdı.
30 ildən artıqdır ki, ölkəmiz terroru dövlət

sə viyyəsində dəstəkləyən Ermənistanın se -
pa ratçı və millətçi rejimi tərəfindən həyata
ke çirilən xüsusi təhlükə növü ilə üz-üzə qa -
lıb. Erməni silahlı birləşmələri tərəfindən
apa rılmış hərbi əməliyyatlar nəticəsində
Azər baycan Respublikasının 20 faiz ərazisi
iş ğal edilib. 1 milyon insan (son statistikaya
gö rə, əhalinin artımı nəticəsində 1 milyon
200 min nəfər) elementar haqlarından məhrum
edi lərək, qaçqın və məcburi köçkün şəraitində
ya şamaq məcburiyyətində qalıblar.

Münaqişə nəticəsində qəbul olunmuş
bey nəlxalq humanitar hüquq normalarına
zidd olaraq 20 mindən çox insan qətlə yetiri -
lib;

50 mindən artıq şəxs yaralanmış, əlil
olub; 

3889 şəxs itkin düşüb, onların 71 nəfəri
uşaqdır; 

Şahid ifadələrinə görə 871 şəxsin əsir-
gi rov götürülməsi barədə məlumatlar daxil
olub, onların 29 nəfəri uşaqdır; 

Əsir və girovluqdan azad edilmiş 1480
şəx sin 224 nəfəri də uşaqdır [3].

Silahlı münaqişələr şəraitində mülki şəxs
silahlı qüvvələrin və ya münaqişə tərəflərin,
digər silahlı qruplaşmanın üzvü olmayan
hər hansı şəxsdir. Mülki şəxslər hərbi əmə -
liy yatlarda fəal iştirak etməyən insanlardır.
Mül ki əhali rəqib üçün birbaşa təhlükə kəsb
et mədiyindən hücuma məruz qala bilməz.
La kin bu qaydalar Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
za manı həyata keçirilmiş aktiv hərbi əmə -
liy yatlar dövründə, Azərbaycan ərazilərinin
iş ğalı vaxtı kobudcasına pozulub. Belə ki,
12 may 1994-cü ildə atəşkəs elan olunandan
son ra da mülki əhaliyə, o cümlədən uşaqlara
qar şı beynəlxalq humanitar hüquq nor ma la -
rının pozulması hallarına təsadüf olunur.



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 420202020 151

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

Atəş kəs elan olunandan bu günə kimi 32
nə fər azərbaycanlı uşaq erməni terrorunun
qur banı olub. Onlardan 13 nəfəri həlak olub,
19 nəfəri isə ağır yaralanıb.2017-ci il iyul
ayı nın 4-də Füzuli rayonunun Alxanlı qəsəbəsi
Er mənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən tö -
rə dilən təxribat nəticəsində minaatanlardan
və dəzgahlı qumbaraatanlardan atəşə tutulub.
Nə ticədə 14 aylıq körpə Zəhra Quliyeva və
nə nəsi 1967-ci il təvəllüdlü Sahibə Quliyeva
qət lə yetirilib.

BMT Baş Assambleyasının qəbul etdiyi
1974-cü il 14 dekabr tarixli “Fövqəladə şə -
rait də və silahlı münaqişələr zamanı qadınların
və uşaqların müdafiəsi haqqında” Bəyan na -
mə nin I maddəsində göstərilir ki, mülki əha -
li yə xüsusilə də əhalinin ən zəif təbəqəsi
olan uşaqlara çoxsaylı iztirablar verməklə
hü cum edilməsi ... bu kimi hərəkətlər qadağan
olun malıdır [12, s.1-104]. 

Silahlı münaqişə zonalarında mülki əha -
linin müdafiəsi ilə bağlı normalar beynəlxalq
humanitar hüquq sahəsinə daxil edilir və
qeyd etdiyimiz kimi beynəlxalq humanitar
hüququn normaları baş verdiyi ərazidən asılı
olmayaraq, adətən münaqişə başladığı andan
sona çatana qədər tətbiq edilməlidir. Bu,
həmçinin etnik münaqişələrə də aiddir.

Beynəlxalıq humanitar hüquq normalarının
təsbit olunduğu Müharibə Zamanı Mülki
Əhalinin Qorunması Haqqında 1949-cu il
12 avqust tarixli Cenevrə Konvensiyasının
I bölməsinin 3-cü maddəsinin b) bəndinə və
III bölməsinin I hissəsinin 34-cü maddəsinə
görə girovlar götürülməsi qadağan olunub.
I bölməsinin 3-cü maddəsinin 2-ci bəndinə
görə isə yaralılar toplanıb, onlara qayğı gös -
tə rilməlidir [5, s.167, 182, 168]. Beynəlxalq

hu manitar hüquq normalarına hər zaman ol -
duğu kimi riayət etməyən erməni tərəfi nəin -
ki yaraladıqları uşaqlara qayğı göstərməyib,
hət ta onları girov götürdükdən sonra nəyinsə
mü qabilində, müəyyən məqsədlərdə istifadə
et mək üçün mülki şəxslərə satıblar. 31
mart1993-cü ildə Kəlbəcər rayonunun işğalı
zamanı ermənilərin Tunel adlanan ərazidə
gülləboran etdikləri uşaqlardan, həmin ray-
onun Çorman kənd sakini 3 yaşlı Quliyeva
Aygün Qara qızını böyük bacısı və 4 qardaşı
ilə birlikdə girov götürüb, işğal olunmuş
Vəng kəndində birlikdə saxlayıblar. 11 gün -
dən sonra Aygünü bir erməni qadına veriblər.
Bu günə kimi 3 yaşlı Aygünün taleyi naməlum
olaraq qalır. 

Erməni tərəfi ərazilərimizi işğal edən za-
man girov götürdüyü uşaqlara qarşı Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı Baş Məclisinin 1948-ci
il 10 dekabr tarixli “İnsan Hüquqları Haqqında
Ümumi Bəyannamə”sinin 2, 3, 5, 9 və 17-ci
maddələri, 1974-cü il 14 dekabr tarixli “Hərbi
Münaqişələr və Fövqəladə Hallar Zamanı
Qadın və Uşaqların Müdafiəsi Haqqında
Bə yannamə”nin, 1948-ci il 9 dekabr tarixli
“Soy qırım Cinayətlərinin Qarşısının Alınması
və Cəzalandırılması Haqqında Kon ven si -
ya” nın tələbləri, 1949-cu il 12 avqust tarixli
“Mü haribə zamanı mülki əhalinin qorunması
haq qında” Cenevrə Konvensiyalarını,həmin
Kon vensiyalara əlavə olunan və Beynəlxalq
si lahlı münaqişə qurbanlarının himayəsinə
həsr edilən 1977-ci il 8 iyun tarixli Protokolun
(I Protokol ) IV hissəsini kobud şəkildə po -
zub. Çoxsaylı faktlar sübut edir ki, separatçı
və işğalçı ermənilər işğal zamanı girov gö -
tür dükləri mülki əhaliyə, o cümlədən uşaqlara
mü nasibətdə beynəlxalq humanitar hüququn
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bü tün norma və prinsiplərini kobud surətdə
po zublar. Belə ki, erməni təcavüzü zamanı
az yaşlılar girov götürülərək, uzun müddət
qey ri-insani şəraitdə saxlanmılmış, təhqirlərə,
iş gəncə və əzablara məruz qalmış, yaralı və
xəs tələrə heç bir tibbi yardım gös tə ril mə -
miş dir. 31 mart 1993-cü il Kəlbəcər rayonu
er məni silahlı birləşmələri tərəfindən işğal
olu nan zaman həmin rayonun sakini Mə mi -
şova İmarət Məmmədəli qızı (1962) 2 azyaşlı
öv ladı – Məmişov Taleh Ələsgər oğlu (1994)
və Məmişov Yadigar Ələsgər oğlu (1992)
ilə birlikdə girov götürüb, Xankəndinə apa -
rı lıb. Ermənilər Xankəndində 8 yaşlı oğlu
Ta lehi güllələyib, 10 yaşlı Yadigarı isə xüsusi
qəd darlıqla işgəncələrə məruz qoyublar. 

1993-cü ildə Azərbaycan Respublikasının
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin radiokəşfiyyat
xidməti tərəfindən əldə olunmuş materiala
əsa sən, həmin zaman Ermənistanın Vardenis
ra yonundakı qərargah radiostansiyasından
Kəl bəcər döyüş bölgəsindəki baş radiostan-
siyaya bölgədəki bütün səyyar radiostan-
siyalara çatdırılmaq üçün təcili əmr verilmişdi.
Əmrdə əsir və girov götürülmüş Azərbaycan
vətəndaşlarını, o cümlədən uşaqları təcili
məhv edib basdırmaq tələb olunurdu.
Tələsmələrinə səbəb azərbaycanlılara qarşı
törətdikləri cinayətlərin izlərini həmin vaxt
döyüş bölgələrinə gələn beynəlxalq təş ki -
lat lardan gizlətmək olmuşdu [4, s.330]. 

Qəbul olunmuş beynəlxalq humanitar
hü quq normalarını kobud şəkildə pozan er -
mə nilər 26 fevral 1992-ci ildə Xocalını işğal
edən zaman 3 azyaşlı uşağı ilə birlikdə1964-
ci il təvəllüdlü Hüseynova Mehriban Allah -
verdi qızını da girov götürüb, bu günə kimi
azad etməyiblər. Mehribanın 5 yaşlı böyük

öv ladı Hüseynov Rəcəb Elxan oğlunu İrəvan
Mər kəzi İstintaq Təcridxanasında saxlanılan
za man qəsdən acından öldürüblər [6, s.301-
302 ] .Həmin təcridxanada saxlanılan azər -
bay canlı əsir və girovların izahatlarından
mə lub olub ki, uşaq dünyasını dəyişənə kimi
“çö rək” deyə fəryad edib.

200 ilə yaxın müddət ərzində erməni
millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı
həyata keçirdikləri etnik təmizləmə və soy -
qı rım siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsi
olan “Xocalıya gedən yol” adlandırılan, er -
mə ni silahlı birləşmələri və Azərbaycan və -
tən daşları olan, ermənilərin yaşadıqları kənd -
lə rin erməni sakinləri tərəfindən 16 fevral
1992-ci ildə Xocavənd rayonunun Qaradağlı
kən dində törətdikləri qətliam zamanı mülki
əha liyə, həmçinin uşaqlara qarşı daha amansız
olub lar. 

Müharibə Zamanı Mülki Əhalinin Qo -
run ması Haqqında 1949-cu il 12 avqust ta -
rix li Cenevrə Konvensiyasının II bölməsinin
Uşaq ların mənafelərinə dair tədbirlər adlanan
24-cü maddəsindən irəli gələn müddəlar ko -
bud şəkildə pozulmuşdur [5, s,178-179].
Be lə ki, 31 mart 1993-cü ildə Kəlbəcər rayo -
nu nun işğalı zamanı həmin rayonun Ço ban -
gə rəkməz kənd sakinin Zeynalov Davud
Mu seyib oğlunun 4 övladı-Zeynalov Mə -
həm məd, Zeynalov Nizami, Zeynalova Tə -
ra nə və 8 yaşlı kiçik oğlu Zeynalov Fariz
Tu nel adlanan yerdə ermənilər tərəfindən
gi rov götürülüb. Şahid ifadələrinə görə girov
gö türülmüş uşaqlar işğal olunmuş Xan kən -
din də saxlanılıb və bu günə kimi azad olun -
ma yıblar. Həmin gün işğal olunmuş ərazidən
can larını qurtarıb, qaçarkən Zeynalovlar nəs -
lindən olan 22 nəfər uşaq və gəncin də girov
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gö türülməsi faktı girovluqdan azad edilmiş
şəxs lər tərəfindən təsdiq edilsə də, erməni
tə rəfi faktları inkar etdiyi üçün onlar da bu
gü nə kimi azad edilməyiblər [6, s.667-668].

1941-ci ildə nasist Almaniyası tərəfindən
işğal olunmuş Latviyada, Riqa şəhərindən
18 kilometr aralıda Salaspils şəhərinin
ərazisində “Salaspils” ölüm düşərgəsi salınıb.
Faşist rejiminin bütün mümkün qəddarlıqları,
normal insan düşüncəsinə sığışmayan
işgəncələr məhz bu düşərgədə tətbiq olunub.
Digərlərindən fərqli olaraq bu düşərgədə
azyaşlı uşaqlar saxlanılıb. 19 hektara yaxın
ərazidə yerləşən “Salaspils” ölüm
düşərgəsində ilk vaxtlar yəhudilər, daha
sonra isə qadınlar, uşaqlar saxlanılıb. Bəzi
anaların gözü qarşısında uşaqlarına ölümcül
hala düşənə qədər işgəncələr verilib. Bəzi
uşaqların gözü qarşısında anaları işgəncələrlə
qətlə yetirilib [17]. Alman nasistlərinin
törətdikləri vəhşilikləri eynisini azərbaycanlı
uşaqlara qarşı tətbiq edən ermənilər 26 fevral
1992-ci ildə törətdikləri Xocalı faciəsi zamanı
günahsız mülki əhaliyə, o cümlədən uşaqlara
qarşı görülməmiş qəddarlıq və vəhşilik
nümayiş etdiriblər. Belə ki, uşaqlar diri-diri
yandırılmış, gözləri çıxarılmış, başları
kəsilmiş, meyitləri üzərində görülməmiş
təhqiramiz hərəkətlər edilmişdi. Xüsusi
amansızlıqla qətlə yetirilmiş uşaqlardan 13
nəfərinin meyidi görülməmiş təhqirlərə məruz
qalmışdır. Faciə zamanı 25 uşaq hər iki
valideynini itirib. Girov götürülmüş Xocalı
sakinləri Əmirova Xəzangül Təvəkkül qızı
(1983), Əmirova Nigar Təvəkkül qızı (1988)
və Əmirov Vüsal (1991) Təvəkkül oğlunun
gözləri qarşısında anaları Rayanı, 7 yaşlı
bacısı Yeganəni güllələyib, atası Əmirov

Təvəkkül Baxış oğlunun üzərinə benzin
tökərək yandırıblar. Bütün bunlar uşaqların
gözləri qarşısında baş verib. Hazırda onlar
Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Pirşağı
qəsəbəsindəki Qızıl Qum pansionatında
məskunlaşıblar. 

II Dünya Müharibəsi zamanı Osvensem
ölüm düşərgəsində saxlanılan əsirlərin, daha
doğrusu azyaşlı uşaqların üzərində insanlığa
sığmayan eksperimentlər apamış, həkim-
cəllad Yozef Mengelenin davamçısı olan
erməni “həkimi”, hazırda Ermənistan or-
dusunun polkovniki, terrorçu və həkim-
faşistlər yetişdirməklə məşğul olan, ölkəsinin
ən ali mükafatları ilə təltif olunmuş Aida
Serobyan Kəlbəcər rayonunun işğalı zamanı
girov götürdükləri Gülcamal Quliyevanın
girovluqda anadan olmuş oğlu Arzu Hacıyevə
naməlum tərkibli iynələr vurmuşdur. Sonradan
Gülcamal erməni girovluğunda dünyaya
gətirdiyi övladı ilə birlikdə azad edilmişdir.
Erməni həkimin vurduğu iynələrin nəticəsində
Arzu Hacıyev ömürlük şikəst olmuş və 2003-
cü ildə dünyasını dəyişmişdir [3].

Yaxın dövrlərə kimi uşaq hüquqlarının
müdafiəsi yerli və milli səviyyədə həll
edildiyi halda son zamanlar onların
problemləri beynəlxalq hüquqda müzakirə
predmeti kimi qiymətləndirildi. Daha çox
köməyə və diqqətə ehtiyacı olan uşaqlar
böyüklərə nisbətən müharibənin və
münaqişənin təsirini öz üzərlərində daha
çox hiss edirlər. Uşaqlar ailə, cəmiyyət və
qanunların təminat verdiyi müdafiədən
böyüklərə nisbətən daha çox asılıdırlar.
Gələcək nəsillər üçün acı nəticələr verə
biləcəyi səbəbindən silahlı münaqişə və
müharibələr uşaqların müdafiəsini məhv
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edir. Buna görə də silahlı münaqişələr zamanı
uşaq hüquqlarının müdafiəsi sahəsində
dövlətlərin öhdəlikləri və əməkdaşlıqları
beynəlxalq hüququn qarşısında duran ən ak-
tual problemlərdəndir. 

Artıq 30 ilə yaxındır ki, Azərbaycan
Respublikası Ermənistanla müharibə
şəraitində yaşayır. Ərazilərimizin 20 faizinin
işğal olunması nəticəsində xalqımız humanitar
fəlakətin ən ağır faktoru olan əsir, girov,
itkin problemi ilə üz-üzə qalıb. Təbii ki, bu
fəlakətdən də ən çox əziyyət çəkən işğal
olunmuş ərazilərin sakinləri, xüsusilə də
azyaşlılar olub. Bəzilərinin valideynləri,
bəzilərinin özləri itkin düşüb. Girov götürülüb,
qəbul olunmuş beynəlxalq hüquq normalarına
zidd olaraq olmazın işgəncələrə, qeyri-insani
rəftara məruz qaldıqdan sonra azad ediliblər.
Onlar indiyə kimi psixoloji gərginlik, mənəvi
iztirablar içində yaşamaq məc bu riy yə tin də -
dir lər. Hər bir münaqişə, o cümlədən Er mə -
nis tan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ mü na -
qi şəsində mülki əhaliyə, xüsusilə də məsum
uşaq lara qarşı cinayətlər törətmiş canilər ci -
na yət məsuliyyətinə cəlb edilməlidirlər. Əks
təq dirdə məsuliyyət dünya dövlətlərinin üzə -
ri nə düşür. Günahkarların məsuliyyətə cəlb
edil məsi məqsədi ilə dünya dövlətləri ciddi
təd birlər görməlidirlər. Beləliklə, etnik mü -
na qişələr zamanı uşaq hüquqlarının müdafiəsi
sahəsindəki boşluqların üzə çıxarılması və
bu sahədə təkmilləşmələrə nail olmaq üçün
yeni təfsirlərin verilməsinə ehtiyac vardır. 
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ЭТНИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ: 
в контексте Нагорно-карабахского конфликта

Оруджева Эсмира Алишан кызы,
старший научный сотрудник отдела правового обеспечения государственной
безопасности Института права и прав человека НАНА.
электронная почта: orucovaesmira@mail.ru

Основным предметом исследования является изучение международно-правовых
норм, касающихся этнических конфликтов, происходящих в мире, и защиты прав
детей, нарушаемых во время данных конфликтов. Согласно фактологическим ма-
териалам, в статье представляются правовые объяснения, связанные с защитой
прав жителей территорий, оккупированных в результате военной агрессии Армении
против Азербайджана, а в частности - детей, ставших жертвами войны, пыток,
бесчеловечного обращения и оскорблений, что противоречит принятым нормам
международного права. 

Наряду с этим, в статье говорится об обязательствах и сотрудничестве государств
в области защиты прав ребенка во время вооруженных конфликтов в качестве
одной из наиболее актуальных проблем, стоящих перед международным правом.

Ключевıе слова: Нагорно-карабахский конфликт, этнический конфликт, права
ребенка, вооруженный конфликт, международное право, нормы гуманитарного
права, Женевская конвенция, Конвенция о правах ребенка,гражданское населе-
ние.
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ETNİK SONUÇLAR ÇOCUK HAKLARININ KORUNMASI: 
Dağlık Karabağ çatışması bağlamında

Orujova Esmira Alishan kyzy, 
ANAS Hukuk ve İnsan Hakları Enstitüsü Devlet güvenliğinin yasal destek
Bölümü kıdemli araştırmacısı. 
e-posta: orucovaesmira@mail.ru

Makalenin ana odağı, dünyanın çeşitli yerlerindeki etnik çatışmalarla ilgili uluslararası
yasal normların incelenmesi ve bu çatışmalarda ihlal edilen çocuk haklarının korunmasıdır.
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Makalede sunulan gerçeklere göre, işgal altındaki bölgelerin sakinleri, Ermenistan'ın
Azerbaycan'a karşı askeri saldırganlığı sonucu - masum savaş mağduru, işkence,
insanlık dışı muamele ve istismarın uluslararası hukuka aykırı olan çocukların haklarının
korunması için yasal açıklamalar sağladı.

Ayrıca, devletlerin silahlı çatışmalarda çocuk haklarının korunması alanındaki
taahhütleri ve işbirliği, uluslararası hukukun karşılaştığı en acil sorunlardır.

Anahtar Kelimeler: Dağlık Karabağ çatışması, etnik çatışma, çocuk hakları, silahlı
çatışma, uluslararası hukuk, insancıl hukuk, Cenevre Sözleşmesi, Çocuk Hakları
Sözleşmesi, sivil nüfus.
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ETHNICAL CONSEQUENCES PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS:
In the context of the Nagorno-Karabakh conflict

OrujovaEsmiraAlishankyzy, 
Senior Researcher of the Department of Legal Security of State Security of the
Institute of Law and Human Rights of ANAS. 
e-mail: orucovaesmira@mail.ru

The main subject of the study is investigated of international legal norms relating to
ethnic conflicts occurring in the world, and the protection of the rights of children
violated during these conflicts. According to factual materials, the article provides legal
explanations related to the protection of the rights of residents of territories occupied as
a result of the military aggression of Armenia against Azerbaijan, and in particular -
children who have been victims of war, torture, inhuman treatment and insults, which
contradicts the accepted norms of international law.

Along with this, the article refers to the obligations and cooperation of states in the
field of protecting the rights of the child during armed conflicts as one of the most
pressing problems facing international law.

Key words: The Nagorno-Karabakh conflict, ethnic conflict,child rights, armed
conflict, international law, norms of humanitarian law, Geneva Convention, Convention
on the Rights of the Child, civilians.
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Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu
“Cinayət hüququ və Cinayət prosesi”
şöbəsinin böyük elmi işçısi. 
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Əsas sözlər: ərzaq təhlükəsizliyi,cinayət-
hüquqi vasitələr,keyfiyyətsiz məhsul,ictimai
təhlükəsizlik,keyfiyyətsiz qida məhsullarının
dövriyyəsi,cinayətlərin dinamikası,müqayisəli
təhlil,istehlakçı konsepsiyası, pis keyfiyyətli
“açıq” və “latent” məhsul,cinayət məsuliyyəti.

Azərbaycan Respublikasında qida təh -
lü kəsizliyinin bilavasitə cinayət-hü -

qu qi mühafizəsi Azərbaycan Respublikası
Ci nayət Məcəlləsinin 200 və 200-2-ci mad -
də ləri (2) ilə təmin olunur. CM-in 200.1-ci
mad dəsi istehlakçıların öz istəyinə uyğun

miq darda, ölçüdə və istehlak xü su -
siy yətləri olan mal və xidmətləri
əldə etmək hüququna, CM-in
200.3-cü mad də si isə istehlakçının
bilavasitə key fiyyətli mal əldə
etmək hü qu qu na qəsd edən iki
müstəqil cinayət tər kibi kimi
nəzərdə tutulmuşdur. CM-in 200-
2-ci maddəsi Genetik Modifikasiya
Olunmuş (bundan sonra-GMO)
texnologiyalarının inkişafı ilə bağlı
yaranan təhlükəli tendensiyalarla
cinayət-hüquqi mübarizə tədbiri
olaraq 28 aprel 2015-ci il tarixli
qanunla CM-ə əla və edilmişdir.
Hazırki məqalə CM-in 200.1-ci
mad dəsilə nəzərdə tu tulmuş ci na -
yət lərin ümumi sə ciy yəsinə həsr
olun muşdur.

1996-cı ilin noyabr ayında Ro-
mada qida problemləri ilə bağlı

ke çirilən Dünya Qida Sammitində
“qi da təhlükəsizliyi” anlayışı “bütün in -
sanların sağlam və aktiv həyat tərzi ke çir -
mə ləri üçün istənilən vaxt kifayət miqdarda
key fiyyətli qida əldə etmə imkanı”(21)kimi
mü əyyən edilmişdir. Qida təhlükəsizliyinin

UOT 34; 343.53; 343.532

QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN CİNAYƏT-HÜQUQİ
VASİTƏLƏRLƏ MÜHAFİZƏSİNİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI

Məqalədə Azərbaycan Respublikası Cinayət
Məcəlləsinin 200 və 200-2-ci maddələrinə müvafiq
olaraq qida təhlükəsizliyi cinayətinin müqayisəli
təhlil metoduna əsaslanaraq bir sıra xarici ölkələrin
cinayət qanunlarında pis keyfiyyətli qidaların
dövriyyəini qadağan edən və cinayət məsuliyyəti
nəzərdə tutan normaların onların cinayət qanun-
vericiliyinin ictimai təhlükəsizlik əleyhinə olan
cinayətlər fəslində təsbit edilməsininelmi nəzəri və
elmi təcrübi aspektləri araşdırılır. 

Pis keyfiyyətli məhsul istehsalının “açıq” və
“latent” təhlükəliliyi, yəniqida məhsullarının keyfiyyət
problemləri ilə bağlı məlumatlar və müstəqil
ekspertlərin əldə etdiyi nəticələr ilə bu cinayətlərin
dinamikasına dair rəsmi statistik məlumatlarla
müqayisəsi yüksək latentliyin mövcud olmasına əsas
verən uyğunsuzluqlar nəzərdən keçirilir və istehlakçı
məfhumuna anlayış verilir.
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üç əsas kriteriyası fərqləndirilir: qida sabitliyi
(is tənilən zaman ehtiyaca uyğun qidanın ta -
pı lan olması); qida əldə etmək imkanı (qidanın
coğ rafi, fiziki və maddi cəhətdən əlçatan
ol  ması); qidanın keyfiyyəti (insan or qa niz -
mi nin təlabatlarına uyğun olması, o cümlədən
hə yat və sağlamlıq üçün təhlükəsizliyi).

Baxılan cinayətlərin bilavasitə əsas obyekti
is tehsalçı və ya satıcı ilə istehlakçı arasında
ya ranan iqtisadi münasibətlər kimi müəyyən
olu nur (6, s.84; 7, s.227). Azərbaycan Res -
pub likası CM-dən fərqli olaraq bir çox öl -
kə lərin cinayət qanunlarında pis keyfiyyətli
qi daların dövriyyəsini qadağan edən normalar
ci nayət qanununun ictimai təhlükəsizlik əley -
hinə cinayətlər fəslində yerləşdirilmişdir,
mə sələn, Rusiya Federasiyası CM-in 318-ci
mad dəsi (19), Gürcüstan Respublikası CM-
in 251-ci maddəsi (15). Fikrimizcə, məsələnin
bu cür həlli doğru variant sayılmalıdır. Məsələ
ondadır ki, insanların həyat və sağlamlığını
təhdid edən qida təhlükəsizliyi cinayətləri
zəmin olaraq iqtisadi münasibətlər sferasında
törədilsə də, onun ictimai təhlükəliliyinin
dərəcəsi istehlakçıların həyat və sağlamlığına
zərər vurulması ilə şərtlənir. Müqayisə üçün,
iqtisadi münasibətlər zəminində şəxsə aldatma
yolu ilə maddi ziyan vurulması dələduzluq
(mülkiyyət əleyhinə cinayət) tərkibi yaradır.
Analoji məntiqlə, iqtisadi zəmində is teh lak -
çı ların həyat və sağlamlığına təhlükə tö rə -
dil məsi ictimai təhlükəsizlik əleyhinə ci na -
yət lər fəslində yerləşdirilməli və deməli,
onun bilavasitə əsas obyekti ictimai təh lü -
kə sizlik olmalıdır. 

Pis keyfiyyətli məhsul istehsalının açıq
və latent təhlükəliliyini fərqləndirmək lazım
gəlir. Pis keyfiyyətli məhsullar bir halda in -
san sağlamlığında dərhal təhlükəli fəsadlar

tö rətməklə özünü açıq bəlli edirsə, başqa
hal larda öz təhlükəliliyini dərhal birüzə ver-
mir. Əksər hallarda istehsalçı və idxalçıları
be lə əməllərə davamlı olaraq sövq edən də
məhz bu amildir ki, onların istehsal və ya
id xal etdiyi pis keyfiyyətli məhsul dərhal
ağır nəticələrəsəbəb olmur. Lakin aydındır
ki, istehlakçının mütəmadi olaraq pis key -
fiy yətli yeyinti məhsulları qəbul etməsi or -
qa nizmin tədricən zəhərlənməsinə, ağır xəs -
tə liklər üçün zəmin yaranmasına səbəb olur.
Ölkə üzrə səhiyyə statis-tikasında ürək-da -
mar, onkoloji xəstəliklərin, şəkərli diabetin
yay ğınlığın göstərən rəqəmləri şərh edən
ək sər ekspertlər həmin xəstəliklərin bu miq -
yas da yayılmasının əsas səbəbi kimi qida
fak torunu qeyd edirlər. 

Təhlil olunan əməlin ictimai təh lü kə li li -
yi nin digər aspekti onun haqsız rəqabətə
yol açması, vicdanlı sahibkarların işinə zərər
vur ması ilə səciyyələnir. Pis keyfiyyətli, o
cüm lədən saxta məhsul istehsal edən şəxslər
bu fəaliyyətiqanuni çərçivədə (vergi uçotuna
dur maq, lisenziya almaq və sair) və ya qa-
nunsuz həyata keçirmələrindən asılı olma-
yaraq, məhsulu ucuz başa gətirdiyinə görə
vic danlı sahibkarlar qarşısında üstünlüyə
ma lik olur və deməli qiymət rəqabətində
on lara üstün gəlirlər. Bu isə vicdanlı sa hib -
kar ların  gəlirlərinin azalması və sonunda
müm kün müflisləşməyə yol açır. Dövriyyədən
çı xan hər bir vergi ödəyicisi isə dövlət büd -
cəsi üçün itki və qanuni məşğulluğun zəif -
lə məsi (işsizlərin sayının artması) deməkdir.

Nəhayət, qida məhsullarının keyfiyyət
prob lemləri ilə bağlı internet resurslarından
əl də edilmiş məlumatlar və müstəqil eks -
pert lərin araşdırma nəticələri ilə bu ci na yət -
lə rin dinamikasına dair rəsmi statistik mə -
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lu matların (bax: Cədvəl 1) müqayisəsi baxılan
sa hədə yüksək latentliyin mövcud olmasına
əsas verir. 

Təhlil olunan cinayətlərdən zərər çəkənlər
istehlakçılardır. “İstehlakçıların hüquqlarının
müdafiəsi haqqında” 19 sentyabr 1995-ci il
ta rixli qanuna əsasən, istehlakçı dedikdə,
şəx si tələbatını ödəmək məqsədi ilə mal, iş
və xidmətlərdən istifadə edən, onları alan,
si fariş verən, yaxud almaq və ya sifariş ver -
mək niyyəti olan şəxs nəzərdə tutulur. Qa-
nunun bu cür definisiya verməsi müştəri
(alı cı) və istehlakçı anlayışlarını fərqləndirmək
zə rurəti doğurur. Belə ki, müştəri məhsulu
bi lavasitə alan şəxs, istehlakçı məhsulu bi -
la vasitə qəbul edən şəxsdir. Əməldən zərər
çə kən şəxs həm məhsulu alan şəxsin özü,
həm də digər şəxslər (ailə üzvləri, hədiyyə
edil miş şəxs və sair) ola bilər. Fikrimizcə,
bu məsələdə Rusiya Federasiyasının analoji
qa nunvericiliyinin mövqeyi daha dolğun sa -
yıl malıdır. Belə ki, “İstehlakçıların hü quq -
la rının müdafiəsi haqda” 7 fevral 1992-ci il
ta rixli Rusiya Federasiyasının qanunu is -
teh lakçı anlayışını “mal və xidmətləri şəxsi,
ailə, ev və yasahibkarlıq fəaliyyəti istisna
ol maqla digər ehtiyaclar üçün sifariş edən,
əl də edən şəxs” kimi müəyyən edir (20).
Gö ründüyü kimi, RF qanunvericiliyi bu tə -
riflə istehlakçı anlayışını məhsulu öz və ya
di gər şəxslərin istehlakı üçün əldə edən alıcı
(müş təri) anlayışı ilə bərabərləşdirir. Hesab
edi rik ki, analoji tərif Azərbaycan Res pub -
li kasının eyni adlı – “İstehlakçıların hü quq -
la rının müdafiəsi haqqında” 19 sentyabr
1995-ci il tarixli qanununda da təsbit olun -
ma lıdır. Buna görə, hazırkı tədqiqat çər çi -
və sində“istehlakçı” dedikdə biz mal və xid -
mət ləri özünün və ya digər şəxslərin bilavasitə

is tehlakı üçün sifariş verən, qiymətini ödəyən
və əldə edən hər hansı şəxsi nəzərdə tuturuq. 

CM-in 200.1-ci maddəsilə nəzərdə tutulan
ci nayətin obyektiv cəhəti malın (xidmətin)
öl çüsünə, çəkisinə, hesabına, habelə istehlak
xü susiyyəti və ya keyfiyyətinə dair is teh -
lak çıların xeyli miqdarda aldadılması ilə tə -
za hür edir. Artıq qeyd olunduğu kimi, qida
təh lükəsizliyinin kriteriyalarından biri də
istehlakçıların öz mülahizəsi ilə lazımi hesab
etdiyi miqdar, ölçü və hesabda mal və ya
xid mətləri əldə etməsindən ibarətdir. İs teh -
lak çıların bu faktorlardan hər hansı biri üzrə
al dadılması o deməkdir ki, istehlakçı öz eh -
ti yaclarını və xərclərini şəxsi imkanlarına
gö rə planlaşdırmaq imkanından bu və ya
di gər dərəcədə məhrum edilir. Məsələn, son
vaxt lar istehlakçılar supermarketlərin piş -
tax  talarında olan qiymətlərlə kassa çekində
olan qiymətlər arasında fərqin olmasından
çox sayda şikayət edirlər. Aydındır ki, is teh -
lak çının öz hesabını piştaxtalarda olan qiy -
mət lərə uyğun götürdüyü halda, kassa çekində
da ha yüksək məbləğlə qarşılaşması onları
çə tin vəziyyətə sala bilər. Bu cür cinayətkar
fəa liyyət isə, öz növbəsində, cinayətin obyek-
tiv cəhətini təşkil edən hərəkətlərdən birini
(he sabda aldatma) təşkil edir.

Malın (xidmətin) ölçüsünə və ya çəkisinə
gö rə aldatma dedikdə, müqavilə şərtlərini,
ya xud alqı-satqı münasibətlərində qəbul
olun muş normaları pozmaqla istehlakçının
əl də etməyi gözlədiyi miqdar və ya ölçüdə
mal və ya xidmətləri əldə edə bilməməsi,
yə ni istehlakçının haqlı olduğu miqdarın bir
qis mindən məhrum edilməsi başa düşülür.

Malın (xidmətin) istehlak xüsusiyyətinə
görə aldatma, “İstehlakçıların hüquqlarının
müdafiəsi haqqında” 19 sentyabr 1995-ci il
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tarixli qanunun 13-cü maddəsinə əsasən is -
teh lakçıların mal və xidmətlərin müvafiq
pa  rametrləri, xassələri, mənşə ölkəsi, qiyməti
və sair lazımi göstəriciləri haqda dolğun
mə  lumat almaq və bu məlumat əsasında öz
qə  rarını müəyyən etmək hüququ qəsdlə sə -
ciy yə lənir.

CM-in 200.1-ci maddəsinin obyektiv
cəhətini təşkil edən hərəkətlər istehlakçılara
xeyli miqdarda (300 manatdan artıq) zərərin
vurulduğu halda cinayət məsuliyyəti doğurur.
İstehlakçının xeyli miqdardan az məbləğdə
aldadılması Azərbaycan Respublikasının İnz-
ibati Xətalar Məcəlləsinin 447-ci maddəsilə
məsuliyyətə səbəb olur. Nəzərə alınmalıdır
ki, müvafiq mal və xidmətlərin satışı ilə
məş ğul olan təşkilatlar və ya fiziki şəxslər
is tehlakçıların aldadılması ilə mütəmadi məş -
ğul olduqları hallarda davam edən hüquqa -
zidd  proses yaranır.Bu cür cinayətkar əməl -
lə risə xeyli sayda istehlakçıların xırda məb -
ləğ lərdə aldadılması şəklində həyata ke çi -
ril diyindən, istehlakçılarin xeyli və ya külli
miq darda (üç min manatdan artıq məbləğdə)
al dadılması tərkibini yarada bilir. Məsələn,
çox sayda istehlakçı eyni bir müəssisə tə rə -
fin dən ayrı-ayrı vaxtlarda aldadıldığına dair
mü vafiq orqana müraciət etmişdirsə, top -
lan mış materiallar həmin müəssisənin və ya
şəx sin əməlində miqdar əlamətinə görə ci -
na yət tərkibi olduğuna dəlalət edə bilər.

CM-in 200.2-ci maddəsi baxılan əməlin
ağır laşdırıcı hallarını müəyyən edir ki, bunlara
aid dir: əməlin təkrarən; qabaqcadan əlbir
olan bir qrup şəxs tərəfindən və külli miqdarda
ziyan vurmaqla törədilməsi. Cinayətin
təkrarlıq əlamətinin şərtləri CM-in 16-cı
maddəsi ilə müəyyən olunur. Həmin maddəyə
görə, CM-in eyni bir maddəsi ilə nəzərdə

tutulmuş, yaxud CM-in Xüsusi hissəsində
birbaşa göstərilən hallarda iki və ya daha
çox maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş əməllərin
iki və ya daha çox dəfə törədilməsi, əgər
təq sirkar şəxs əvvəl törətdiyi cinayətə görə
məh kum olunmamış, məhkumluğu gö tü rül -
mə miş və ya ödənilməmiş, yaxud cinayət
mə suliyyətindən azad olunmamışdırsa, tək -
rar lıq əlaməti yaradır. İstehlakçıları aldatma
da vam edən cinayətdir, yəni vahid qəsdlə
əha tə olunmaqla eynicinsli hərəkətlərdən
iba rət olduğundan, onun ayrı-ayrı epizodları
tək rarlıq əlaməti yaratmır. Lakin ayrı-ayrı
is tehlakçıların aldadılması yekun nəticədə
is tehlakçılara üç min manatdan artıq məbləğdə
zi yan vurulmasında ifadə olunursa, bu fakt
əmə lin ağırlaşdırıcı hal üzrə (CM-in 200.2.3-
cü maddəsi) tövsifinitələb edir.

Mal satan və ya əhaliyə xidmət göstərən
təş kilatlar tərəfindən istehlakçıların al da dıl -
ma sı əksər hallarda qabaqcadan əlbir olan
bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə əlamətini
ya radır. Belə ki, əksər hallarda müəssisə
rəh bərliyi, maddi məsul şəxslər, satış me ne -
cer ləri və satıcılar istehlakçıların aldadılmasına
dair ümumi razılığa əsasən fəaliyyət gös tə -
rir lər. Belə hallarda iştirakçıların əməlinin
töv sifində CM-in 34-cü maddəsinə istinad
olun mur, onların əməli CM-in 200.2.1-ci
mad dəsilə əhatə olunur. 

Cinayətin subyekti 16 yaşa çatmış anlaqlı
şəxs ola bilər. Subyekt xüsusidir - mal satan
və ya əhaliyə xidmət göstərən təşkilatlar,
ya xud ticarət (xidmət) sahəsində fərdi sahibkar
qismində qeydə alınmış fiziki şəxslər. Lakin
həmin sahəyə aidpraktikanın öyrənilməsi
əksər istehlakçıların qanunsuz sahibkarlıq
çərçivəsində aldadılmasının da geniş yayılmış
olduğunu göstərir. Buna görə, hesab edirik
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ki, CM-in 200.1-ci maddəsinin subyekti
ümu miləşdirilməli, qanunsuz sahibkarlıq
fəa liyyəti həyata keçirən şəxslər tərəfindən
istehlakçıların aldadılması müvafiq şərtlər
daxilində CM-in 192 (qanunsuz sahibkarlıq)
və 200-cü maddələri ilə məcmu tövsif edil -
məldir.

Cinayətin subyektiv cəhəti birbaşa qəsdlə
səciyyələnir. Mal satan və ya əhaliyə xidmət
göstərən təşkilatların rəhbərliyi və ya məsul
işçiləri, habelə ticarət (xidmət) sahəsində
fərdi sahibkar qismində qeydə alınmış fiziki
şəxslər istehlakçıları aldatdığını bilir və bunu
arzu edir.Cinayətin əsas motivi tamah niy -
yə tidir.

CM-in 200.3-cü maddəsi müstəqil cinayət
tər kibi müəyyən edir. Bu cinayətin də bila -
va sitə əsas obyekti iqtisadi fəaliyyət sahəsində
ya ranan münasibətlərdir. Əlavə obyekt qis -
mində istehlakçıların həyat və sağlamlığı
(9, s.77; 11, s. 65), əmlak mənafeləri, habelə
mü vafiq sektorda (sahədə) fəaliyyət göstərən
vic danlı sahibkarların iqtisadi maraqları (iqti-
sadi mənafeləri) cinayətkar qəsdə məruz
qalır.

Qida təhlükəsizliyi sahəsində törədilən
cinayətlərin CM-in 200.3-cü maddəsilə əhatə
olunduğunu tam, hərtərəfli və dürüst müəyyən
etmək üçün, həmin cinayətin əlavə obyektləri
də qiq müəyyən edilməlidir, əks hal da, ci na -
yətlərin tövsifi praktikasında səhvlərin olması
qa çılmazdır. Bəzi müəlliflər bu cinayət bir
obyekti əməl kimi qiymətləndirərək qeyd
edirlər ki, onun fakultativ və əlavə ob yekt -
lə rinin fərqləndirilməsi süni problemlərə yol
açır (8, s.96; 10, s.57).Fikrimizcə, məsələyə
bu cür yanaşma doğru sayıla bilməz. Belə
olan halda, məsələn, ehtyatsızlıqdan zə rər -
çək mişin ölümünə səbəb olan pis keyfiyyətli

qi danın istehsal və ya satışını CM-in 200.4-
cü maddəsi ilə yanaşı CM-in 124-cü maddəsi
ilə məcmu halda tövsif etmək lazım gələrdi.
CM-in 200.4-cü maddəsi ehtiyatsızlıqdan
in san ölümünə dair xüsusi normadır. Ümumi
qay daya görə, xüsusi normanın tətbiqi ümumi
nor manın tövsifə qoşulmasını istisna edir.
Bun dan başqa, xüsusi normalar ümumi nor -
ma nın təsbit edildiyi Cinayət Məcəlləsinin
fəslindən fərqli fəsillərində müəyyən olunur.
Belə hallarda cinayətin bilavasitə əsas obyekti
xüsusi normanın yerləşdiyi CM fəslinə, fa -
kul tativ və ya əlavə obyekti isə ümumi nor -
ma nın təsbit olunduğu fəslə əsasən müəyyən
olu nur. 

Cinayət əməlinin zərər vurduğu ayrı-ayrı
ictimai münasibətlərin tam müəyyən edilməsi
sayəsində tövsifin dolğunluğuna nail oluna
bilər. Yalnız bundan sonra konkret cinayətin
CM-in 200.3-cü maddəsinin dispozisiyası
ilə əhatə olunub-olunmadığını qət etmək
müm kündür. Məsələn, qida təhlükəsizliyinin
pozulması ilə bağlı cinayətlər bəzi hallarda
saxta sənəd dövriyyəsi, vəzifəli şəxslərin öz
qulluq mövqeyindən sui-istifadəsi kimi ci -
na yətlərlə müşayiət olunur ki, belə cinayət
əməl lərinə ayrıca hüquqi qiymət vermək la -
zım gəlir. Bir çox ölkələrin cinayət qa nun -
ve riciliyində qida təhlükəsizliyi ilə bağlı sə -
nəd saxtalaşdırılması və ya vəzifə cinayətləri
qi da təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət mü -
əy yən edən normalara bilavasitə daxil edil -
miş dir. Məsələn, Qazaxstan Respublikası
CM-in 306-cı maddəsi (“Təhlükəsizlik tə -
ləb lərinə cavab verməyən məhsulların bu -
ra xılışı və ya satışı, işlərin görülməsi və ya
xid mətlərin göstərilməsi”) belə məhsul, iş
və xidmətlər üçün qanunsuz olaraq uyğunluq
sə nədlərinin verilməsi və bu sənədlərin is ti -
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fadəsini cinayət tərkibinə daxil etmişdir (17).
Aydındır ki, belə olan halda sənəd sax ta kar -
lı ğına görə məsuliyyət müəyyən edən ümumi
nor maya müraciət etməyə ehtiyac qalmır.

Cinayətin predmeti pis keyfiyyətli qida
məh suludur. Qidaməhsulu həm insan əməyi
ilə becərilərək, emal olunaraq və ya hazır la -
na raq, həm də təbiətdən hazır şəkildə əldə
olu naraq istehlakçılara çatdırıla bilər.“Qida
təh lükəsizliyi haqqında” qanun layihəsində
qida məhsulu aşağıdakı kimi müəyyən olunur:
insanların qidalanması üçün nəzərdə tutulan
emal olunmamış, yarımemal olunmuş və ya
tam emal olunmuş məhsullar, o cümlədən
xü susi təyinatlı qida məhsulları, qida əlavələri,
bio loji aktiv qida maddələri, qida xammalı,
iç kilər (spirtli və spirtsiz), içməli su (qab -
laş dırılmış), saqqız və qida məhsullarının
il kin istehsalı və emalı zamanı qida məh sul -
la rına əlavə edilən su və digər maddələr. Bu
an layışa yem məhsulları, insan istehlakı
üçün nəzərdə tutulmamış diri heyvanlar,
məh sulun yığımına qədər bitkilər, dərman
va sitələri, ətriyyat-kosmetik vasitələr, tütün
və tütün məhsulları, narkotik və psixotrop
mad dələr və çirkləndirici maddələr daxil
de yil (22). 

Məhsulun keyfiyyətinə dair ümumi tə -
ləb lər “İstehlakçıların hüquqlarının qorunması
haq qında” 19 sentyabr 1995-ci il tarixli (3),
“Ye yinti məhsulları haqqında”18 noyabr
1999-cu il tarixli (5), “Standarlaşdırma haq -
qın da” 17 may 2019-cu il tarixli qanun (4)
və müvafiq orqanların sahə aktları ilə tənzim
olunur. Lakin bu qanunların heç birində “pis
keyfiyyətli məhsul” anlayışı konkret formulə
edilməmişdir. Bununla belə, Azərbaycan
Res publikasının “Yeyinti məhsulları haq -
qın da” qanununun 16-cı maddəsi istifadəyə

ya rarsızlığın kriteriyalarını aşağıdakı kimi
mü əyyən edir:

– qida təhlükəsizliyi sahəsində müvafiq
tex niki normativ hüquqi aktlarla müəyyən
olun muş təhlükəsizlik və minimum keyfiyyət
tə ləblərinə cavab verməyən;

– üzərində aşkar istifadəyə yararsızlıq
əla mətləri (korlanma, dağılma, zədələnmə)
mü şahidə edilən;

– mənşəyi məlum olmayan, sax ta laş dı -
rıl mış;

– üzərində saxlanma müddəti gös tə ril -
mə yən və ya saxlama müddəti ötmüş;

– markalanmasına dair məcburi tələblərə
ca vab verməyən(5).

Həmin qanunun 1-ci maddəsinə əsasən,
ye yinti məhsullarının minimum keyfiyyəti
– yeyinti məhsullarının insanların istifadəsinə
ya rarlı olmasına zəmanət verən orqanaleptik,
fi ziki və (və ya) kimyəvi xüsusiyyətlərin
məc muyudur.

Qeyd edək ki, “Qida təhlükəsizliyi haq -
qında” qanun lahiyəsinin 11-ci maddəsi qida
təh lükəsizliyinə dair tələbləri daha əhatəli
şə kildə müəyyən etməklə, eyni zamanda,
key fiyyətsiz qida anlayışını da formulə et -
mə yə imkan verir. Belə ki, həmin qanun la -
hi yəsinin normalarına əsasən, aşağıdakı hal -
larda qida məhsulu təhlükəli hesab olun ma -
lıdır:

– qida məhsulları indiki, habelə gələcək
nə sillərin həyat və sağlamlığı üçün qı sa -
müd dətli və ya uzunmüddətli dövrdə birbaşa
və ya dolayı yolla zərərli olduqda; 

– qida məhsulları aşkar korlanma, dağılma,
çü rümə əlamətlərinin olması, habelə tər ki -
bin dəki radioloji, toksikoloji, fiziki, kimyəvi
və mikrobioloji maddələrin və onların bir -
ləş mələrinin qalıq səviyyəsi qida təhlükəsizliyi



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 420202020 163

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

sa həsində texniki normativ hüquqi aktlarda
mü əyyən edilən səviyyədən artıq olması sə -
bə bindən insan istehlakı üçün yararsız olduq-
da; 

– qida məhsullarının tərkibində qida təh -
lü kəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi
akt larla qadağan olunmuş inqrediyentlər aş -
kar landıqda.

Əlamətdar haldır ki, yeni qanun la hi yə -
sin də “pis keyfiyyətli”, “keyfiyyətsiz” və
ya “yararsız” məfhumları deyil, məhz “təh -
lü kəli qida” anlayışı istifadə olunur. 

Cinayətin obyektiv cəhəti pis keyfiyyətli
məhsulların istehsalı, satışa buraxılması və
ya belə məhsulların satışı, onların keyfiyyətsiz
olmasının gizlədilməsi üzündən zərərçəkmiş
şəxsin sağlamlığına az ağır və ya ağır zərər
vurulmasında ifadə olunur. İstehlakçıları al-
datmaqla onlara pis keyfiyyətli məhsul sa -
tıl ması CM-in 200.3-cü maddəsində göstərilən
nə ticələri doğurmadığı və üç yüz manatdan
yu xarı məbləğdə ziyan vurulması ilə törə -
dil diyi hallarda əməl CM-in 200.1-ci maddəsi
ilə tövsif edilir. Qeyd olunan nəticələrin baş
verməsi məbləğdən asılı olmayaraq CM-in
200.3-cü maddəsinin tərkibini yaradır. 

Cinayətin obyektiv cəhəti bilə-bilə pis
keyfiyyətli məhsulların istehsalı, satışa bura -
xıl ması və ya satışı qismində hərəkətlərin
hər hansı biri ilə yaranır. 

Məhsul istehsalı dedikdə, istehsal prose -
si nin tam başa çatması, məhsulun satış və
ya tədarük üçün tam hazır vəziyyətə gə ti ril -
məsi nəzərdə tutulur. İstehsal prosesi tam
ba şa çatmadan məhsulda hər hansı qüsurun
ol ması məsuliyyət predmeti deyildir, belə
ki, həmin qüsurlar istehsalın sonraklı mər -
hə lələrində aradan qaldırıla bilər. Digər tə -
rəf dən, istehsalçının anbarına pis keyfiyyətli
ha zır məhsulun olması da özlüyündə mə su -

liy yət predmeti deyildir. İstehsalçı bu məhsulu
sa tışa buraxmaq niyyətində olmaya, utilizasiya
üçün ayırmış ola bilər. Bunun əksini yalnız
bir başa dəlillərlə sübut etmək mümkündür.

Texnoloji tərəqqi, xüsusən kimya sə na -
yesinin sürətli tərəqqisi qida məhsulları sa -
hə sində də təhlükənin miqyasını ildən-ilə
bö yütməkdədir. Qidalara xüsusi tam, rəng,
qo xu və sair istehlak xüsusiyyətləri vermək,
bu nunla da məhsulun mal görünüşünü, cəlb -
edi ciliyini artırmaq üçün istehsalçılar bəzi
hal larda təhlükəli üsullara əl atırlar, yəni is -
teh sal prosesində onlardan istifadə edirlər.
Azər baycan Respublikası CM-in hazırkı re -
dak siyasında bu əməlin qabaqcıl dünya prak -
ti kasına uyğun tövsif edilməsi üçün normanın
ol madığı bir daha qeyd olunmalıdır. 

Məhsulun satışa buraxılması – onun tə -
darük üçün yüklənməsi, satış üçün yola sa -
lın ması, distrübütorlara təhvil verilməsi və
sair bu kimi satış niyyətinə dəlalət edən hə -
rə kətləri nəzərdə tutur. Məhsulun artıq satışda
ol ması istehsal sexlərində növbəti partiyaların
ha zırlanmasının məhz satış üçün nəzərdə
tu tulduğuna dəlalət edir. 

Məhsulun satışı – onun istehsalçının an -
ba rından alıcıya təqdim edilməsi, yaxud top-
dan və ya pərakəndə satış mağazalarından
rea lizasiya olunması deməkdir. İstənilən hal -
da, CM-in 200.3-cü maddəsində göstərilən
nə ticələrin baş verməsi üçün məhsul müştəri
tə rəfindən alınmalı və istehlak olunmalıdır.
Konkret kriminal nəticənin baş vermədiyi
hal larda, pis keyfiyyətli məhsulun istehsalı,
sa tışa buraxılması və ya satılması Azərbaycan
Res publikası İXM-in 447-ci maddəsilə inzi -
bati məsuliyyətə səbəb olur.

Həmçinin nəzərə alınmalıdır ki, AR CM-
in təhlil olunan normaları özlüyündə pis
keyfiyyətli məhsul istehsalı və satışına qarşı
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deyildir. Məsələn, yararlılıq müddəti keçmiş
un məmulatları adətən heyvan yemi kimi
is tifadə olunmaq üçün alınır. İstehsalçı mü -
əssisə keyfiyyəti pisləşmiş məhsulu alıcılara
hey van yemi, gübrə qismində və sair məq -
sə d lərlə istifadə olunmaq üçün təkilf edə bi -
lər. Məhz buna görə, AR CM-in 200.3-cü
mad dəsinə zəruri şərt daxil edilmişdir –
malın keyfiyyətsiz olmasının gizlədilməsi.
“İstehlakçıların hüquqlarının qorunması haq -
qında” 19 sentyabr 1995-ci il tarixli qanunun
13-cü maddəsinə əsasən istehlakçının mal
və ya xidmət barədə zəruri və düzgün mə lu -
mat almaq hüququ vardır və bu məlumatı
ver mək istehsalçının və ya satıcının və zi fə -
sidir. Həmçinin nəzərə alınmalıdır ki, əksər
hal larda müştərilər məhsulun keyfiyyəti ilə
ma raqlanmadan adəti üzrə onu əldə edirlər.
Bu zaman satıcının susması da aldatma he -
sab olunur. Yəni, aldatma həm aktiv, həm
pas siv yollarla törədilə bilər.

Pis keyfiyyətli məhsul istehsalı uzanan
və ya davam edən əməl şəklində təzahür
edə bilər. Pis keyfiyyətli məhsul daimi işləyən
sex də və ya başqa istehsal obyektində sənaye
üsu lu ilə, yaxud ev şəraitində kustar üsulla
hər hansı dövr ərzində hazırlanır. Bu cür ci -
nayət əməlləri AR CM-in 200-cü maddəsinin
tər kibini yaratmadığı hallarda AR İXM-in
447-ci maddəsilə inzibati məsuliyyətə səbəb
olur. AR CM-in 200.3-cü maddəsində gös -
tə rilən nəticələrin baş verdiyi hallarda istehsal
və ya satışın hansı həcmdə həyata keçirilməsi
əhə miyyət kəsb etmir. Belə cinayət əməlləri
zə rərçəkmişin sağlamlığına az ağır və ya
ağır zərər vurulduğu anda başa çatmış sayılır.
Be lə nəticələr baş vermədən, əməlin hansı
həcm də törədilməsindən asılı olmayaraq,
AR CM-in 200.3-cü maddəsilə məsuliyyət
ya ranmır.

Qeyd edək ki, əksər ölkələrin qanunverici -
liyi belə əməlləri xüsusi qaydada kri mi nal -
laş dırır. Məsələn, Gürcüstan Respublikasının
CM-in “Saxtalaşdırma” adlanan 197-ci mad -
dəsi aldatma yolu ilə saxta məhsul istehsalına
gö rə ayrıca məsuliyyət müəyyən edir. Bu
mad dənin 3-cü bəndinə əsasən, eyni əməllərin
in san həyat və sağlamlığı üçün təhlükə törədə
bil məsinə görə beş ildən yeddi ilədək azad -
lıq dan məhrumetmə cəzası nəzərdə tutulur.
Baş qa sözlə, bu əməllərin kriminal sayılması
üçün insan sağlamlığına faktiki zərər vu rul -
ması tələb olunmur, belə zərərin real olma
im kanı özlüyündə cinayət məsuliyyətinin
ya ranmasına kifayətdir. Əməlin insan ölümü
və ya digər ağır nəticələrə səbəb olmasına
gö rə qeyd olunan maddənin 4-cü bəndi ilə
yed di ildən on ilədək müddətə azadlıqdan
məh rumetmə cəzası müəyyən edilmişdir
(15). Göründüyü kimi, qonşu ölkədə qida
təh lükəsizliyi ilə bağlı cinayətlər kifayət qə -
dər sərt cəzalarla təhdid olunur. Müqayisə
eti barı ilə, AR CM-in çox yumşaq mövqedə
ol ması qeyd olunmalıdır. Təbii ki, təkcə ci -
nayət cəzalarını gücləndirməklə qida təh lü -
kəsizliyi sahəsində yüksək nəticələr əldə et -
mək mümkün deyil. Bununla belə, əksər öl -
kə lərin təcrübəsində olduğu kimi, pis key -
fiy yətli qidaların dövriyyəsinin potensial
təh lükəliliyinə görəkifayət qədər sərt cəzalar
olmalıdır. 

Məsələn, Bolqarıstan Respublikası CM-
in 350-ci maddəsinə əsasən, ümumi istifadəyə
yö nələn qida məhsulları və içkiləri on ların
tər kibinə sağlamlıq üçün təhlükəli maddələrin
düş məsi və ya tərkibdə belə maddələrin ya -
ran masına səbəb olan üsullarla istehsal edən -
lər, habelə belə məhsulları satanlar, satışa
tək lif edənlər və ya başqa üsulla dövriyyəyə
bu raxanlar beş ilədək azadlıqdan məhrum
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et mə ilə cəzalandırılır (14). Almaniya CM-
in 314-cü maddəsinə uyğun olaraq, ictimai
sa tış və ya istehlak üçün nəzərdə tutulan
pred metləri zəhərləyənvə ya onların tərkibinə
sağ lamlıq üçün təhlükəli maddələr qatan,
ya xud belə predmetləri satan və ya digər
üsul la dövriyyəyə buraxan şəxslər bir ildən
10 ilədək azadlıqdan məhrumetmə ilə cə -
zalandırılır (12). Argentina Respublikası
CM-in 200-cü maddəsiictimai istehlak və
ya kollektiv istifadə üçün nəzərdə tutulan
iç məli suyu, qida və ya dərman ləvazimatlarını
sağlamlıq üçün təhlükəli üsulla zəhərləmə
və ya saxtalaşdırmağa görə 3 ildən 10 ilədək
müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası
müəyyən edir (13). Norveç CM-in 153-cü
maddəsinə əsasən,ümumi istifadə və ya satış
üçün nəzərdə tutulan məhsullara zəhərləyici
və ya digər təhlükəli vasitələr qatılması,
əgər həmin məhsulların öz təyinatı üzrə is -
ti fadəsi insan ölümü və ya sağlamlığına zə -
rər vurulmasını labüd edirsə, yaxud digər
üsul la zəhərlənmə törədərək həyat və sağ -
lam lıq üçün təhlükə doğurur və ya buna sə -
bəb olursa,21 ilədək müddətə azadlıqdan
məh rum etmə cəzasına səbəb ola bilər(18).
Fran sa CM-in 221-5-ci maddəsi analoji əməl -
lərə görə 30 ilədək müddətə azadlıqdan
məhrum etmə cəzası nəzərdə tutur (16). 

Ümumilikdə, dünya ölkələrin qida təh -
lü kəsizliyi ilə cinayət-hüquqi mübarizə prak -
ti kasının müqayisəli təhlilindən aşağıdakı
nə ticələr hasil olur:

– qabaqcıl ölkələrin təcrübəsində təhlükəli
qi da istehsalı və ya realizəsinin insan həyat
və sağlamlığına zərər vurmaq təhlükəsinin
ol ması özlüyündə cinayət məsuliyyətinin
ya ranması üçün əsasdır;

– pis keyfiyyətli qidaların insan həyat və
sağlamlığına zərər vurmasına görə AR CM-

lə müqayisədədaha ciddi cəzalar nəzərdə
tutulmuşdur;

– cəzaların ciddi olması hüquq sub yekt -
lə rinin nəzərində bu cür əməllərin yüksək
ic timai təhlükəliliyinin başa düşülməsi üçün
şərt dir.

Son bir neçə ildə aşkarlanmış cinayətlərin
tövsif praktikasından məlum olur ki, AR
CM-də Gürcüstan Respublikasının CM-in
197-ci maddəsinə analoji normanın olmaması
səbəbindən istintaq orqanları CM-in 313-cü
maddəsinə istinad etməli olurlar. Halbuki
qida təhlükəsizliyi ilə bağlı vəzifə səla hiy -
yət lərindən sui-istifadə, sənəd saxtakarlığı
və digər bu kimi əməllərin Gürcüstan, Qaza -
xı s tan Respublikalarının və Rusiya Fe de ra -
si yası cinayət qanunvericiliyinin misalında
ol duğu kimi, vahid norma ilə əhatə olunması
məq buldur. 

Buna görə, AR CM-in İqtisadi fəaliyyət
sa həsində cinayətlər fəslinə aşağıdakı məz -
munda 193-2-ci maddənin əlavə edilməsini
məq sədəuyğun hesab edirik: 

“Qida məhsullarına dair məlumatları
saxtalaşdırma

193-2.1. İstehsalçı və ya satıcı tərəfindən
qida məhsullarının keyfiyyətinə və ya istehlak
xü susiyyətlərinə dair yanlış məlumatların
təq dim edilməsi, habelə müvafiq orqanlar
tə rəfindən belə məlumatların doğruluğunu
təs diq edən rəsmi sənədlərin verilməsi, tamah
niy yətilə törədildikdə - ...

193-2.2. Eyni əməllər insanların həyat
və sağlamlığı üçün təhlükəli olduqda – ...

193-2.3. Eyni əməllər insan sağlamlığna
zə rər vurulmasına və ya digər ağır nəticələrə
sə bəb olduqda – ...”.

Xatırladaq ki, dərman vasitələrinin qa-
nunsuz dövriyyəsini nəzərdə tutan AR CM-
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in 200-2-ci maddəsində cinayət tərkibi məhz
bu cür qurulmuşdur.Hesab edirik ki, həmin
mad dənin nümunəsində analoji normalar
həm çinin qida məhsulları ilə bağlıtəsbit edil -
mə lidir.

CM-in 200.3-cü maddəsi insan sağ lam -
lı ğına az ağır və ya ağır zərər vurulmasına
gö rə məsuliyyət müəyyən etsə də, zəhərlənmə
hal larının əksəriyyətində zərərçəkmiş şəxslər
sağ lamlığa yüngül zərərvə ya zərər sa yıl -
ma yan sağlamlıq pozuntularına məruz qalırlar.
Öl kə üzrə rəsmi statistik məlumatlardan il
ər zində zəhərlənmə hallarının, zərər çəkənlərin
və ölüm hallarının sayı barədə məlumat al -
maq mümkündür. Zəhərlənməyə məruz qalan
di gər şəxslərin sağlamlığına hansı dərəcəli
zə rər vurulması barədə açıq resurslardan
mə lumat tapmaq isə mümkün olmamışdır.
Fik rimizcə, pis keyfiyyətli qidaların törətdiyi
ic timai təhlükəli nəticələrə görə cinayət mə -
suliyyəti zərərin dərəcəsinə görə qradasiya
olu n malıdır. Bu məsələdə Gürcüstan və ya
Qa zaxstanın Respublikalarının cinayət qa -
nun larındaolduğu kimi üç pilləli qradasiyanı
məq bul hesab edirik: 1) insan sağlamlığına
yün gül və ya az ağır zərər vurulması; 2)
ağır zərərin vurulması; 3) insan ölümü və
ya digər ağır nəticələr müvafiq olaraq cinayəti
ağır laşdırıcı və xüsusilə ağırlaşdırıcı halları
ki mi nəzərdə tutulmalıdır.

Məsələn, Qazaxstan CM-in 306-cı mad -
də si pis keyfiyyətli qidaların sağlamlığa hər
han sı dərəcədən ziyan vurulmasını kri mi -
nal laşdırmaqla, xəsarət dərəcəsinə uyğun
ola raq cinayət məsuliyyətini differensiasiya
et mişdir. Tərəfimizdən son illərin mətbuatında
nə zərdən keçirilmiş zəhərlənmə hallarının
ək səriyyətində zərərşəkmiş şəxslərin ilkin
tib bi yardımla xilas edildiyi qeyd olunur.

Adə tən, belə xəbərlərdə hüquqmühafizə or -
qan larının araşdırmaya başladığı, bəzi üzrə
ci nayət işinin başlandığı qeyd olunsa da,
kon kret işin sonrakı aqibəti barədə internet
re surslarından məlumat tapmaq olmur. Kütləvi
in formasiya vasitələrinin ciddi işlədiyi öl -
kə lərdə mətbuat orqanları belə işləri nəzarətə
gö türür, rəsmi araşdırmanın nəticələri barədə
ic timaiyyətə məlumat verirlər. Analoji praktika
öl kəmizdə mövcud olmadığından, biz konkret
ha disələrlə bağlı cinayət işinin başlanması,
baş lanmış cinayət işlərinin nə ilə nəti cə lən -
məsi haqda asanlıqla məlumat əldə edə bil -
mi rik. Bu vəziyyət sadəcə müstəqil təd qi -
qatçıların işinin çətinləşdirmir, həm də ci -
na yətkarlığın profilaktikası işinə xələl yetirir.
Belə ki, bilə-bilə təhlükəli qida istiehsal
edən və ya satan hüquqi və fiziki şəxslərin
mə suliyyətə cəlb edilməsi, cəzalandırılması
haq da xəbərlər digər şəxslər tərəfindən analoji
ci nayətlərin törədilməsinə qarşı preventiv
rol oynamalıdır.

Fikrimizcə, kütləvi qida zəhərlənməsi
hal larında bütün aidiyyatlı dövlət orqanlarının
bir gə komissiya şəklində araşdırma aparması
tə min edilməlidir. Zəhərlənmənin səbəbi (zə -
hərlənməyə səbəb olan toksik maddələr və
ya mikroorqanizmlər, onların qidanın tərkibinə
hansı üsulla düşməsi və sair) konkret müəyyən
edilməli, belə hallar gələcəkdə tək rar lan ma -
ma sı üçün zəhərlənmənin səbəbi köklü şəkildə
ara dan qaldırılmalıdır. 

Cinayətin subyekti pis keyfiyyətli məhsul
is tehsalı, satışı və ya xidmət göstərilməsini
hə yata keçirən, 16 yaşa çatmış anlaqlı şəxs
ola bilər. 

Pis keyfiyyətli məhsul istehsalı və ya sa -
tışına görə məsuliyyətin yaranması üçün
şəxs məhsulun pis keyfiyyətli olduğunu bil -



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 420202020 167

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

məli, buna baxmayaraq, həmin məhsulu rea -
lizə etmək niyyəti ilə hərəkət etmiş olmalıdır.
Cinayət tamah motivi ilə törədilir. Nəticələrə
münasibətdə şəxsin təqsiri ehtiyatsızlıq for -
masında təzahür edir. Şəxs ictimai təhlükəli
nə ticələrin baş verəcəyini lazımi diqqət və
eh tiyatlılıq göstərməklə görməli olduğu halda
be lə nəticələrin baş verəcəyini görmür. 

Pis keyfiyyətli məhsul istehsalı və ya sa -
tışı bir neçə şəxs tərəfindən razılaşdırılmış
qay dada və ya mütəşəkkil şəkildə həyata
ke çirildikdə qrup əlaməti cəzanı ağırlaşdıran
hal kimi nəzərə alınır. Belə ki, CM-in 200-
cü maddəsində pis keyfiyyətli məhsul istehsalı
və ya satışına münasibətdə qrup əlaməti ci -
na yətin ağırlaşdırıcı halı kimi müəyyən edil -
mə mişdir. 

Qida təhlükəsizliyi sahəsində qabaqcıl
öl kələrin təcrübəsinin müqayisəli öyrənilməsi
gös tərir ki, bu sahədə qanunçuluğa nail ol -
maq üçün hüquqi məsuliyyət tədbirlərini
güc ləndirmək və onun dönməzliyini təmin
et məklə yanaşı, əhali arasında ümumi maa -
rif ləndirmə işlərinin aparılmasına, mal və
xid mət sferasında çalışan insanların hüquq
mə dəniyyəti və hüquq düşüncəsinin yük səl -
dil məsinə ciddi ehtiyac var. Statistikadan
gö ründüyü kimi, qidadan zəhərlənmə hal la -
rı nın bir çoxu məişət zəminində (əhalinin
şəx si istehlak üçün hazırladığı konservlər,
hisə verilmiş məhsullar və sair) baş ver di -
yin dən, televiziya və internet resursları va -
si təsilə belə məhsulların təhlükəsiz ha zır -
lan ması üsullarına dair maarifləndirmənin
apa rılması vacibdir. Qabaqcıl ölkələrin cari
və tarixi təcrübəsiqida təhlükəsizliyini təmin
et məyin əsas vasitəsinin məhz qabaqlayıcı
təd birlər olduğunu göstərir. Müvafiq orqanlar
tə rəfindən istehsal və satış prosesinə, xidmət

sfe rasına, xüsusən ictimai iaşə müəssisələrində
xid mətin keyfiyyətinə daimi nəzarət, qü sur -
ların vaxtında müəyyən edilib aradan qal dı -
rıl ması, yüksək texnologiyalara əsaslanan
la borator müayinələr, istehlakçılarla fəal əla -
qələr, müraciətlərə operativ baxış bu sahədə
tə h lükəsizliyin təmin edilməsi üçün təməl
şərt lərdir. 

Qida təhlükəsizliyi sahəsində cinayət-
hü quqi məsuliyyətin gücləndirilməsi qabaqcıl
öl kələrin təcrübəsi ilə yanaşı, aşağıdakı yerli
real lıqlarla əsaslandırılır:

– qida təhlükəsizliyi tələblərinə riayət
olun maması ilə bağlı əməllərin geniş yayılmış
ol ması;

– azadlıqdan məhrum etmə ilə bağlı ol-
mayan cəzalarla belə əməllərə qarşı mü ba -
ri zənin effektiv olmaması.

Tədqiqat işində qida təhlükəsizliyinin
mü hafizəsi sahəsində cinayət hüquq nor ma -
la rının təkmilləşdirilməsinə ehtiyac olması
həm cari reallıqlar, həm də qabaqcıl ölkələrin
ana loji qanunvericiliyinə müqayisəli istinadlar
et məklə əsaslandırılmışdır.

Qida məhsulları sahəsində saxtakarlığın
geniş yayılmasını nəzərə alaraq, CM-in “İqti-
sadi fəaliyyət sahəsində cinayətlər” fəslinə
aşağıdakı məzmunda yeni maddənin əlavə
olunması məqsəduyğun sayılmışdır:

“Maddə 193-2. Qida məhsullarına dair
məlumatları saxtalaşdırma

193-2.1. İstehsalçı və ya satıcı tərəfindən
qida məhsullarının keyfiyyətinə və ya is teh -
lak xüsusiyyətlərinə dair yanlış məlumatların
təq dim edilməsi, habelə müvafiq dövlət or -
qan ları tərəfindən belə məlumatların doğ ru -
lu ğunu təsdiq edən rəsmi sənədlərin verilməsi,
ta mah niyyətilə törədildikdə – ...
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193-2.2. Eyni əməllər insanların həyat
və sağlamlığı üçün təhlükə törətdikdə – ...”.

İstinad olunan ölkələrin təcrübəsinə əsas -
la naraq, pis keyfiyyətli qida dövriyyəsi ilə
bağ lı cinayətlərin iqtisadi cinayətlər fəslində
de yil, İctimai təhlükəsizlik əleyhinə cinayətlər
fəs lində, aşağıdakı məzmunda nəzərdə tu -
tul ması məqsədəuyğun sayılmışdır: 

“Qida təhlükəsizliyi tələblərinə cavab
verməyən məhsulların istehsalı və ya satışı 

Qida təhlükəsizliyi tələblərinə cavab ver -
məyən məhsulların istehsalı, emalı, satış
üçün buraxılması və ya satışı, yaxud xid -
mət lərin göstərilməsi, habelə belə məhsul
və xidmətlərə dair uyğunluq sənədlərinin
ve rilməsi vəistifadəsi, insan sağlamlığına
yün gül və ya az ağır zərər vurulması təhlükəsi
tö rət dikdə – ...

Eyni əməllər insan sağlamlığına yüngül
və ya az ağır zərər vurulmasına səbəb olduq-
da – ...

Eyni əməllər sağlamlığa ağır zərər vu -
rul ması və ya digər ağır nəticələrə səbəb ol -
duq da – ...”.

Təklif olunan normaların qəbul edildiyi
təqdirdə, təhlükəli qida dövriyyəsi ilə bağlı
cinayət əməlləri vahid normalarla əhatə olu -
nacaq, bununla da, hüquqmühafizə orqanları
və məhkəmələr vəzifə cinayətlərinə dair
ümumi normalara istinad etmək məc bu riy -
yə tində qalmayacaqlar. Bundan əlavə, yeni
nor malarda cəza sanksiyaları (xüsusən, cərimə
cə za sanksiyaları) iqtisadi subyektlərə lazımi
sə viyyədə çəkindirici təsir göstərməsi və
ümu miyyətlə, ictimaiyyətin nəzərində belə
əməl lərin xüsusi təhlükəli olduğuna dair an -
la yış yaranması üçün kifayət edəcək dərəcədə
sərt olmalıdır.

İstehlakçıları aldatma və ya pis
keyfiyyətli  məhsul istehasal etmə
və satma

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cinayətlərin sayı 21 10 19 10 6 13 14 11 22 8 18

İqtisadi cinayətlərin ümumi 3.8 1.6 1.9 1.2 0.9 1.2 0.9 0.4 2.4 0.8 1.5

Cinayət törətmiş şəxslərin sayı 14 12 9 6 4 16 13 10 7 5 6

Cins tərkibi (faizlə):
kişilər
Qadınlar

87,4 92,0 92,9 92,6 91,4 93,5 92,7 92,4 92,0 92,3 94,9

12,6 8,0 7,1 7,4 8,6 6,5 7,3 7,6 8,0 7,7 5,1

Cinayət məsuliyyətinə cəlb 13 12 9 6 3 13 12 8 7 3 6

Cinayət məsuliyyətinə cəlb

14-17 yaşda - - 4 - - 1 - 4 2 2 1

18-24 yaşda 11 35 33 33 24 34 32 93 53 39 33

25-29 yaşda 44 53 41 44 53 63 83 137 93 69 60

30 yaş və yuxarı 382 361 319 420 425 473 540 917 541 475 412

Cədvəl 1
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UOT 34; 343.53; 343.532

CEZA HUKUKİ YASAL ÇEVREYLE GIDA GÜVENLİĞİ 
KORUMA GENEL ÖZELLİKLERİ

ISBANDIYAROV BAŞKANINI VARDIR,
Kıdemli Araştırma Görevlisi, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Bölümü, 
Hukuk ve İnsan Hakları Enstitüsü, Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi.
e-posta: q.isbandiyarov@gmail.com,
tel:+99455 258 51 51.

Makale, düşük kaliteli gıdaların dolaşımını yasaklayan ve Azerbaycan Cumhuriyeti
Ceza Kanunu'nun 200 ve 200-2 maddesi, gıda güvenliği suçlarının karşılaştırmalı analizi
uyarınca ceza hukukunun kamu güvenliğine karşı ceza mevzuatı ile ilgilidir. Araştırmanın
teorik ve bilimsel pratik yönleri araştırılmaktadır.

Kötü kalite ürünlerin "açık" ve "gizli" tehlikeleri, yani belirli ürünlerin kalite sorunları
ve bağımsız uzmanlar tarafından elde edilen sonuçlar bakımından bu suçların dinamikleri
hakkındaki resmi istatistiklerle karşılaştırmalar incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gıda güvenliği, cezai yasal araçlar, kalitesiz ürünler, kamu
güvenliği, kalitesiz gıda ürünleri, suç dinamikleri, karşılaştırmalı analiz, tüketici kavramı,
kalitesiz "açık" ve "gizli" ürünler, cezai sorumluluk.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИТЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 

ИСБЕНДИЯРОВ ГАЛАНДАР КОЧАРИ ОГЛУ,
cтаршый научный сотрудник отдела уголовного права и уголовного процесса
Института права и прав человека Национальной Академии Наук Азербай-
джана.
е-mail: q.isbandiyarov@gmail.com
tel:+99455 258 51 51.

В представленной статье, основываясь на сравнительном анализе преступлений
сферы продовольственной безопасности в соответствии со статьями 200 и 200-2
Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проводится исследование теоре-
тических и научных аспектов уголовного законодательства ряда зарубежных стран,
запрещающих оборот некачественных продуктов питания и предусматривающих
уголовную ответственность в нормах уголовного законодательства в Главе преступлений
против общественной безопасности. 
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Рассматривается опасности «явности» и «латентности» производства некачественных
продуктов, т.е. сравнение информации связанной с проблемами качества пищевых
продуктов и результатов полученными независимыми экспертами с официальной
статистикой динамики этих преступлений, а также подозрения, дающие основание
существования высокой латентности, дается определение понятию потребителя. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, уголовно-правовые средства,
некачественные продукты, общественная безопасность, оборот некачественных про-
дуктов питания, динамика преступлений, сравнительный анализ, концепция
потребителя, «проявление» и «латентность» некачественных продуктов, уголовная
ответственность.
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GENERAL CHARACTERISTIC OF THE PROTECTION 
OF FOOD SECURITY BY CRIMINAL –LEGAL MEANS

ISBANDIYAROV GALANDAR KOCHARI OGLU,
Senior Scientific Researcher on the Department of Criminal Law and Criminal
Procedure of Institute of Law and Human Rights of Azerbaijan National Academy
of Sciences.
e-mail: q.isbandiyarov@gmail.com
tel: :+99455 258 51 51.

In the presented article, based on a comparative analysis of food security crimes in ac-
cordance with Articles 200 and 200-2 of the Criminal Code of the Republic of Azerbaijan,
a study is made of the theoretical and scientific aspects of the criminal law of a number of
foreign countries prohibiting the circulation of substandard food products and providing
for criminal liability in criminal law in the chapter on crimes against public safety.

The dangers of “manifestation” and “latency” of the production of substandard products,
i.e. a comparison of information related to food quality problems and results obtained by
independent experts with official statistics on the dynamics of these crimes, as well as
suspicions that give rise to the existence of high latency, defines the concept of the con-
sumer.

Key words: food security, criminal – legal means,substandard products, public
safety,the circulation of substandard food products,dynamics of crimes,comparative
analysis,the concept of the consumer,“manifestation” and “latency” of the unquality
products,criminal liability.
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Hər şeydən əvvəl qeyd etməliyik ki,ter-
rorçuluq ictimai təhlükəsizliyi poz-

maq, əhali arasında vahimə yaratmaq, yaxud

dövlət hakimiyyəti orqanları və ya beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edilməsinə
təsir göstərmək məqsədi ilə insanların həlak
olması, onların sağlamlığına zərər vurulması,
əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması və
ya başqa ictimai təhlükəli nəticələrin baş

verməsi təhlükəsi yaradan partlayış,
yanğın və ya digər hərəkətlər (ter-
ror aktı) törətmə, habelə həmin
məq sədlə bu cür hərəkətlərin tö -
rə diləcəyi ilə hədələmə deməkdir.
Ter rorçuluğa qarşı mübarizə haq -
qın da qanunvericilik Azərbaycan
Res publikasının Kons ti tu si ya sın -
dan, Azərbaycan Respublikasının
tə rəfdar çıxdığı dövlətlərarası mü -
qa vilələrdən və  digər qanunveri-
cilik aktlarından ibarətdir. Ter ror -
çu luğa qarşı mübarizənin zəruri
qüv vələrlə, vasitələrlə təmin edil -
mə sini, habelə terrorçuluğa qarşı
mü barizə sahəsində rəhbərliyi
Azər baycan Respublikasının mü -
va fıq icra hakimiyyəti orqanı hə -
ya ta keçirir [1]. Azərbaycan Res -

pub likasında terrorçuluğa qarşı mübarizə bir
sı ra məqsədlərlə həyata keçirilir:

1) insan hüquqları və azadlıqları, cə miy -
yətin və dövlətin təhlükəsizliyinin təmin
edil məsi;

2) terrorçuluğun aşkar edilməsi, qarşısının
alınması və terrorçuluq nəticəsində gözlənilən
zərərin minimuma endirilməsi;

UOT: 34:323.28

BEYNƏLXALQ TERRORÇULUĞA  QARŞI MÜBARİZƏ: 
BU MÜBARİZƏNİN YARANMA SƏBƏBLƏRİ 

VƏ TİPOLOGİYASI

Terrorçuluq ictimai təhlükəsizliyi pozmaq,
əhali arasında vahimə yaratmaq, yaxud dövlət
hakimiyyəti orqanları və ya beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək
məqsədi ilə insanların həlak olması, onların
sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak
ziyanının vurulması və ya başqa ictimai təhlükəli
nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan partlayış,
yanğın və ya digər hərəkətlər (terror aktı) törətmə,
habelə həmin məqsədlə bu cür hərəkətlərin
törədiləcəyi ilə hədələmə deməkdir.Terrorçuluğa
qarşı mübarizə haqqında qanunvericilik Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasından, Azərbaycan
Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası
müqavilələrdən və  digər qanunvericilik aktlarından
ibarətdir



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 420202020 173

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

3) terrorçuluğun yaranması və həyata ke -
çi rilməsi səbəbinin və şəraitinin habelə ter -
ror çuluğun maliyyələşdirilməsi və digər yar -
dım lar edilməsi hallarının aşkar və ləğv edil -
mə si.

Azərbaycan Respublikasında terrorçuluğa
qarşı mübarizə bir sıra prinsiplərə əsaslanır:

1) qanunçuluğun təmin edilməsi;
2) terror fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə

görə Azərbaycan Respublikasının qanun-
vericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş cəzanın labüd -
lü yü;

3) terrorçuluğa qarşı mübarizə zamanı
açıq və gizli metodların əlaqələndirilməsi;

4) hüquqi, siyasi, sosial-iqtisadi və təşkilati
profilaktik tədbirlərin kompleks istifadəsi;

5) terror fəaliyyəti nəticəsində təhlükəyə
məruz qalmış şəxslərin hüquqlarının mü da -
fiə sinin üstünlüyü;

6) terrorçuluq əleyhinə aparılan əmə liy -
yat lara cəlb olunmuş qüvvələrin idarə edil -
mə sində təkbaşçılıq;

7) terrorçuluq əleyhinə aparılan əmə liy -
yat ların həyata keçirilməsində iştirak edən
şəx si heyətin, o cümlədən bu məqsədlə is ti -
fa də edilən texniki üsulların və taktikanın
elan edilməsində minimal aşkarlıq [6].

XX əsrdə törədilmiş terror aktlarının sa -
yının dinamikasının təhlili göstərir ki, 1990-
cı ildə terror aktlarının  ümumi sayı azalıb,
lakin terror aktlarının qurbanlarının ümumi
sayı xeyli artıb.Ən başlıcası terrorçuluğun
dünyanın ictimai-siyasi və  iqtisadi həyatına
təsiri dəyişib. Əvvəllər terrorçuluq ayrı-ayrı
ölkələrə, bölgələrə xas olan yerli problem
sayılırdısa, 1990-cı ildən etibarən terrorçuluq
artıq qlobal problemə çevrilmişdir.

Terror aktlarının və terror fəaliyyətinin
özünün bir neçə formalarıvar. Onlardan biri
siyasi terrorçuluqdur. Siyasi terrorçuluq

dünya tarixində1970-ci ildən bəri epizodik
məqamlardan dünyada sabit bir fon halına
keçmişdir. Siyasi terrorçuluğa misal olaraq
1972-ci ildə Münhen olimpiadasında İsrail
dövlətini təmsil edən  idmançıların Fələstinli
terrorçular tərəfindən güllələnməsi, 1978-ci
ildə isə  İtaliyanın keçmiş baş naziri A.Mo-
ronun İtaliya təyinatlı marksist-solçu qrup -
laş ma “Qırmızı briqada” dəstəsinin üzvləri
tə rəfindən öldürülməsini misal göstərmək
olar. 

Tədqiqatçılar terrorçuluğun inkişafının
əsas səbəbini Soyuq müharibə dövründə
kapitalist və kommunist düşərgələri arasında
qarşıdurmanın yaranması faktorunda gö rür -
dü lər. 1980-ci ildə artıq qeyri-ideoloji “İslam”
ter rorçuluğu, 1982-ci ildə Livanda üzvləri
həm mülki şəxslərdən, həm də silahlı qanadı
olan şiə inanclı insanların birliyindən “Hizbul-
lah” partiyası, 1987-ci ildə isə “Hə mas” adlı
Fə ləstinli hərbiləşdirilmiş təş kilat və siyasi
par tiya yaranmışdır. 1990-cı ildə Soyuq mü -
ha ribə başa çatandan sonra terrorun siyasi
mü barizə metodu kimi azalacağı göz lənilirdi.
La kin heç də belə olmadı. Bir tərəfdən  in -
kişaf etmiş ölkələrdə terror aktlarının sayının
kəs kin azalması, İtaliya, Almaniya və Ya -
po niyada radikal-sol terrorçuluğun, İrlandiya
və İspaniyada isə millətçi terror təşkilatlarının
yaranması dövlətin milli təhlükəsizliyinə
həqiqi bir təhdid kimi qəbul edildi. Digər
tərəfdən isə, Yaxın Şərq, Kolumbiya və Sey-
londa millətçi və dini dəyərlərə əsaslanan
terror təşklatlarının sayı kəskin artdı [8].

2001-ci ildən dünya terrorçuluğa qarşı
qlobal mübarizəyə səfərbər olmuşdur.
Azərbaycan da bir çox ölkələr kimi mü ba ri -
zədə ön yerdədir.Azərbaycan Respublikasının
bey nəlxalq antiterror koalisiyasının ən fəal
üzv lərindən biri kimi tanınmasında mühüm
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rol oynayan dövlət təhlükəsizlik orqanları
son illər terrorçuluqla mübarizədə önəmli
nai liyyətlər əldə etmişdir. Nəticə etibarilə,
hə yata keçirilmiş qabaqlayıcı tədbirlər nə ti -
cə sində “Əl-Qaida Qafqaz”,“Camaat əl- Mü -
va hiddun”,”İmam Mehdinin Şimal Ordusu”,
“Me şə qardaşları”, “Sumqayıt camaatı”, “Sa -
hil camaatı” kimi silahlı birləşmənin üzvləri
zə rərsizləşdirilmişlər. Azərbaycan terrorçuluq -
dan ən çox əziyyət çəkmiş ölkələrdəndir
[3]. 

Belə ki, müxtəlif beynəlxalq terror təş -
ki latlarının üzvlərinin sığınacaq tapdıqları
Azər baycanın işğal olunmuş əraziləri silah
və narkotik vasitələrinin tranziti, çirkli pulların
yu yulması üçün istifadə edilir. Hazırda Er -
mə nistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü
klas sik müharibələrdən bir çox aspektlərə
görə fərqlənir. Bunlardan biridə Ermənistanın
mü haribəsinin yazılmamış qanunlarından
kə nara çıxaraq öz təcavüzkar əməllərini döv -
lət səviyyəsində həyata keçirilən terrorla
dəs təkləməsidir. Erməni terrorçu qruplardan
“Daş naksütyun”, “ASALA”,”MAQ”“Erməni
bir liyi”, “Erməni azadlıq cəbhəsi”, və başqa
ter ror təşkilatlarını qeyd etmək olar. Təkcə
1989-1994-cü illərdə erməni terrorçuları tə -
rəfindən Azərbaycan ərazisində 373 terror
ak tı törədilmiş, nəticədə 1568 nəfər ölmüş,
1808 nəfər yaralanmışdır.

Terrorçuluğun iqtisadi terrorçuluq növü
əsasən ağır sosial iqtisadi çətinliklər nə ti cə -
sində yaranır və aşağı sinfin nümayəndələri
bu terror növündən istifadə edir. Həmişə
ter ror hədəfi kimi iqtisadi qurumlar seçilir.
Müa sir dövrdə terror təşkilatları iqtisadi ter -
ror növündən mütəmadi yararlanırlar və mü -
ba rizə hədəfinə iqtisadi cəhətdən ziyan vur-
maq üçün iqtisadi infrastrukturları məhv
edir lər. Yaxın Şərqin bir sıra terror təş ki lat -

la rının regionda yerləşən qərb banklarını
part latmasını misal göstərmək olar [2].

İdeoloji terrorçuluq müəyyən ideo lo gi -
ya nın yayılmasını təmin etmək üçün həyata
ke çirilən terrorçuluqdur və 2 formada“Siyasi
ide oloji terrorçuluq”və “Dini-ideoloji terror -
çu luq” formaları kimi özünü büruzə verir.
Si yasi ideoloji terrorçuluq siyasi ideologiyanı
yay maq üçün həyata keçirilən terrorçuluq
nö vüdür. Dini-ideoloji terrorçuluq isə dini
ideo logiyanı yaymaq üçün həyata keçirilən
ter rorçuluqdur. Ölkə ərazisinə müxtəlif yol-
larla daxil olmuş və ölkədə mövcud olan di -
nə qarşı təbliğat aparan, ölkənin dünyəvi
qu ruluşuna qarşı çıxan və öz dini ideo lo gi -
ya sını yaymaq istəyən dini missionerlər tə -
rə fındən həyata keçirilir [7].

Terrorçuluğun “Dini terrorçuluq” növü
müxtəlif dini təriqətlərə sitayiş edən qrupların
qarşıdurması zamanı meydana çıxır. Məsələn,
İrlandiyada katolik-protestant qarşıdurması,
Kəşmirdə bir sıra dini radikal təşkilatlar
tərəfındən həyata keçirilən terror aktları və
s.Sektant terrorçuluq isə   bır sıra totalitar
xarakterli sektalar tərəfındən həyata keçırılir.
Mə sələn, ABŞ-da “Menson dəstəsi”, Ya po -
ni yada “Aum Simike” qrupu və s.

Terrorçuluğun irqi terrorçuluq növü möv -
cud irqi üstünlüyü qorumaq üçün müxtəlif
so sial qruplar arasında baş verən mübarizənin
nə ticəsində yaranan və irqi ayrı-seçkilik ya -
ra dan terror növüdür. ABŞ-da “Ku-Klus-
Klan” təşkilatının zəncilərə qarşı etdiyi zo -
ra kılıqlar, Almaniyada nasistlərin alman ir -
qi ni başqalarından üstün tutaraq qeyri-alman -
lara qarşı etdiyi zorakılıqlar bu qəbildəndir.

Dövlət terrorçuluğu bir dövlət tərəfindən
düşünülmüş və məqsədyönlü şəkildə digər
dövlətin  ərazisində həyata keçirilən zorakılıq
metodudur. Əsas məqsəd reallıqda təsir
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göstərəbilmədiyi və ya geosiyasi, siyasi, iq -
ti sadi, ideoloji maraqlar naminə həmin dövləti
öz təsiri altına salmaq və ya ümumilikdə
məhv etməkdir. Ümumiyyətlə, dövlət ter -
ror çuluğu siyasi dövlətlər tərəfindən strategiya
for masında işlənib hazırlanır və həyata keçiri -
lir.

Etnik və ya milli terrorçuluq isə  hər
hansı bir dövlətdə yaşayan etnik qrupların,mil-
li azlıqların,həyata keçirdiyi terror aktı nö -
vü dür. Terrorçuluğun bu növünə Bask se pe -
rat çılarını misal göstərmək olar.

Terrorçuluğun kriminal terrorçuluq növü
narkotik ticarəti, silah qaçaqmalçılığı, reket
fəaliyyəti və digər gəlirli sahələr üzərində
nə zarəti ələ keçirmək üçün həyata keçirilən
terror növüdür.

Terrorçuluğun sosial terrorçuluq növü
cəmiyyətdə baş verən sosial-siyasi mü na qi -
şələr zəminində formalaşaraq  özünü 2 for-
mada büruzə verir:

1. Sol inqilabi terrorçuluq;
2. Sağ inqilabi terrorçuluq. 
İdeoloji cəhətdən sol (marksizm, leninizm,

sosializm,maoçuluq) təmayüllərə əsaslanan
sol terrorçuluğun əsas məqsədi iş adamlarına,
dövlət məmurlarına, iqtidar partiyaları li -
derlərinə və s. şəxslərə qarşı mübarizə
aparmaqdır.Ənənəvi milli siyasi, həmçinin
keç miş milli tarixi dəyərlərə əsaslanan sağ
ter rorçuluğun əsas məqsədi liberallara və
mil li azlıqların nümayəndələrinə qarşı mü -
barizə aparmaqla yekcins və sərt rejimli
döv lət yaratmaqdır [9].

Daxili terrorçuluq bir ölkənin ərazisində
həyata keçirilən terror aktıdır. Terror aktını
həyata keçirilənlər və terror aktının qurbanları
eyni ölkə vətəndaşlarıdır.  Bu terrorçuluq
növündə terror aktları Əlcəzairdə, Türkiyə
və başqa ölkələrdə baş verib. Məsələn Əl -

cə zairdə daxili terrorçuluq “Silahlı İslam
Qru pu” tərəfindən həyata keçirilir. Təşkilatın
əsas məqsədi Əlcəzairdə mövcud hakimiyyəti
devirməklə islam dövləti yaratmaqdır.Xarici
terrorçuluq isəterror təşkilatları və terrorçu
şəxslər tərəfindən xarici ölkə vətəndaşlarına,
beynəlxalq təşkilat nümayəndələri və
digərlərinə qarşı həyata keçirilən terrorçuluq
növüdür. Məsələn,“Əl-Qaidə”, “ASALA”.

Müasir dövrdə beynəlxalq terrorçuluq
mövzusunun aktuallaşmasının bir neçə səbəbi
var. İlk növbədə beynəlxalq terrorçuluq bey -
nəlxalq arenada beynəlxalq təhlükə halındadır,
və bütün səylər bu problemin həllinə yö -
nəlmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, BMT,
İn terpol, ATƏT, NATO, MDB, ADT, GUAM
və digər təşkilatlar beynəlxalq terrorçuluqla
cid di mübarizə aparırlar [4].  

Beynəlxalq terrorçuluq mövzusunun
aktuallaşmasının ikinci səbəbi insan hüquqları
məsələsidir. Belə ki, fundamental insan hü -
quq larının qorunması müxtəlif beynəlxalq
Kon vensiyalarla müəyyən olunub. İnsanın
ali hüququ olan yaşamaq hüququnun əlindən
alın maması üçün bütün səylər insan hü quq -
larını kobud şəkildə pozan bu problemin
həl linə qarşı birləşdirilib.Azərbaycan terror -
çu luq səviyyəsinin az olduğu ölkələr sırasında
yer alıb. Bu barədə Böyük Britaniyanın İqti-
sadiyyat və Sülh İnstitutunun “Global Ter-
rorism İndex 2019” reytinqində deyilir. Azər -
baycan bu reytinqdə 103- cü yerdə qə rar -
laşıb.Terrorçuluq səviyyəsinə görə təhlükəli
öl kələr Əfqanıstan, İraq, Nigeriya və Suriya
hesab olunub. Qeyd olunub ki, terrorçuluq
nə ticəsində ölüm halları dörd il ardıcıl azal -
maq dadır. Belə ki, 2018-ci ildə 103 ölkədə
1 terror aktı törədilib, 71 ölkədə isə ölüm
qey də alınıb. Terrorçuluq səviyyəsinə görə
ən təhlükəsiz ölkələr sırasına Belarus,
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Rumıniya, Xorvatiya, Kuba kimi ölkələr yer
alıb [5].  

Terrorçuluq ekstremizmin təzahürlərindən
biri olmasına baxmayaraq, ekstremizmin
digər formalarından onunla fərqlənir ki, bir
qayda olaraq terrorçuluğun bütün təzahürləri
hüquqaziddir. Müxtəlif ölkələrdə uzun illərdir
baş verən terror hadisələri son zamanlarda
sürətlə inkişaf edərək “Beynəlxalq ter ror çu -
lu ğa”çevrilmiş və dünya ictimaiyyətində təş -
viş lə izlənən nəticələrə səbəb olmuşdur. Ter -
ror çuluğa görə cinayət məsuliyyəti ilk dəfə
Azər baycan Respublikasında 21 oktyabr
1994-cü il tarixli Qanun ilə müəyyən edil -
miş dir. Azərbaycan Respublikasının Cinayət
Qa nunvericiliyində də “Terrorçuluq” cinayəti
ictimai təhlükəsizlik və ictimai qayda əleyhinə
olan cinayətlər bölməsində verilmişdir.Müasir
beynəlxalq hüquq doktrinası beynəlxalq ter -
ror çuluq cinayətinə birmənalı olaraq bey -
nəl xalq cinayət kimi baxır.
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Терроризм означает уничтожение людей с целью нарушения общественной без-
опасности, создания паники среди населения или влияния на принятие решений
органами государственной власти или международными организациями, причинение
вреда их здоровью, причинение значительного имущественного ущерба или угрозы
возникновения других общественно опасных последствий, совершение взрыва, пожара
или иного действия (террористического акта), а также совершение с этой целью таких
действий.Законодательство о борьбе с терроризмом состоит из Конституции Азер-
байджанской Республики, межгосударственных договоров, подписанных Азербай-
джанской Республикой, настоящего Закона и других законодательных актов Азербай-
джанской Республики.Обеспечение борьбы с терроризмом необходимыми силами и
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средствами, а также руководство в сфере борьбы с терроризмом осуществляет упол-
номоченный орган исполнительной власти Азербайджанской Республики.

Kлючевые слова: терроризм, законодательство, права человека,законность,про-
филактические меры , террористические акты,международный терроризм,общественная
безопасность.
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of state security” of  Institute of Law and Human Rights 
of Azerbaijan National Academy of Sciences.
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Terrorism means the destruction of people for the purpose of violating public security,
creating panic among the population or influencing decision-making by public authorities
or international organizations, causing harm to their health, causing significant property
damage or the threat of other socially dangerous consequences, committing an explosion,
fire or other action( terrorist act), as well as committing such actions for this purpose.Legislation
on combating terrorism consists of the Constitution of the Republic of Azerbaijan, interstate
agreements signed by the Republic of Azerbaijan, this Law and other legislative acts of the
Republic of Azerbaijan.Providing with the necessary forces and means, as well as leadership
in the fight against terrorism is carried out by the authorized body of Executive power of
Azerbaijan Republic.

Key words: terrorism, legislation,human rights,legality, preventive measures,acts of
terror,international terrorism,public safety.
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Terörizm, insanları öldürmek, sağlığına zarar vermek, önemli maddi hasara yol açmak
veya kamu güvenliğini zayıflatmak, kamu paniği yaratmak veya kamu yetkilileri veya
uluslararası kuruluşlar tarafından karar almayı etkilemekle tehdit eden bir patlamadır.
terörizmle mücadele mevzuatı Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası, eyaletler arası anlaşmalar
ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin diğer yasama işlemlerinden oluşur.

Anahtar Kelimeler: Terörizm, mevzuat, insan hakları, yasallık, önleyici tedbirler, terör
eylemleri, uluslararası terörizm, kamu güvenliği.
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Ключевые слова: Азербайджанская
Республика; система современных меж-
дународных экономических отношений;
защита и безопасность национальных ин-
тересов; взаимовыгодное и равноправное
экономическое сотрудничество и парт-
нёрство;  значение иностранных инве-
стиций; становление нового экономиче-
ского миропорядка и др.

Не требует особых доказательств
то обстоятельство, что среди ос-

новных тенденциях современных меж-
дународных, в том числе экономических,
отношений и мировой политики, были и

остаются,  такие направления, как
а) глобализация и ее влияние на
современные международные от-
ношения, б) транснационализация
мировой политики, демократиза-
ция и превращение ее в основное
требование мировой политики, в)
региональная интеграция и ин-
тенсификация межгосударствен-
ных экономических связей; г)
формирование нового равноправ-
ного экономического миропоряд-
ка, и некоторые другие (1).

Эти направления имеют су-
щественное значение для каждого
государства, тем более для вновь
возникших стран,  со дня обра-
зования, в своей деятельности
постоянно уделять особое вни-
мание внешнеэкономическим свя-

зям, международным политико-
экономическим отношениям в целом, при-
давать первостепенное значение участию
в системе современных международных
отношений,  неуклонно отстаивать в них
национальные интересы.

Характерно, что для нынешних субъ-
ектов международных отношений, неза-
висимо от формы их  устройства, способа
их возникновения,  охрана национальных
интересов имеет ключевое значение, как
при  вступлении их во взаимные связи,
так  и в целом, в контексте развития меж-

О НАЦИОНАЛЬНЫХ  ИНТЕРЕСАХ АЗЕРБАЙДЖАНА  
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ  СВЯЗЕЙ

В статье отмечается необходимость
для каждого государства не только уделять
внимание международным политико-экономи-
ческим отношениям, но и неуклонно отстаивать
собственные национальные интересы. При
этом делается акцент на кардинальные ре-
формы в различных областях, преимущественно
в экономической сфере нашего государства.
Подчеркивается, что с их помощью были ус-
пешно реализованы и продолжают реализовы-
вать крупномасштабные проекты как регио-
нального, так и межконтинентального значения.
В этой связи рассматриваются также тен-
денции и особенности расширения и укрепления
возможностей Азербайджана в сфере мировой
торговли, продвинувшие процесс интеграции
нашей страны в международное сообщество
в аспекте зашиты и безопасности нацио-
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государственных торговых, финансовых,
экономических, политических, культурных
и иных отношений. 

Что касается теорий современных меж-
дународных отношений, то они, как из-
вестно, всесторонне анализируют реалии
и тенденции развития международного
сообщества по различным направлениям,
по различным аспектам межгосударст-
венных связей, субъекты и объекты раз-
нообразным международным отноше-
ниям.

В интересах взаимовыгодного, равно-
правного сотрудничества и парт-нерства
Азербайджан последовательно осуществ-
ляет и связывает национа-льные интересы
с пересекающимися и сталкивающимися
интересами госу-дарств мира, для полу-
чения международных гарантий своей
независимости и безопасности, предпри-
нимает  усилия  по многим направлениям
развития.

Большое значение в укреплении неза-
висимости, защите государственных ин-
тересов имеет его богатый экономический
потенциал и благоприятная геополити-
ческая позиция. Эти факторы создают
прочную основу для проведения эффек-
тивного и целенаправленного внешнепо-
литического и внешнеэкономического
курсов, отвечающих интересам нацио-
нальной государственности Азербайджана. 

Но реализация имевшегося начального
потенциала и благоприятных условий
требовала их максимального использо-
вания, серьезного анализа происходящих
в мире процессов, а также выверенных с
учетом интересов нашей страны, всесто-
ронне обоснованных и учитывающих все
нюансы предпринимаемых шагов. 

Азербайджанская Республика, избрав-
шая путь строительства правового, де-
мократического государства с рыночной
экономикой, последовательно пытается,
с пользой для себя, использовать про-
шедшие испытания в мировой практике,
общечеловеческие ценности, привлекает
передовую технологию и финансовые
возможности развитых стран, налаживает
с ними взаимовыгодное сотрудничество
и партнёрство для придания импульса
своим широким экономическим возмож-
ностям (2). 

Несмотря на то, что серьезным тор-
мозом в этом позитивном процесс яв-
ляются политические и экономические
проблемы, усугубленные армян-ским се-
паратизмом в Нагорном Карабахе и во-
енной агрессией Армении, сопровождав-
шие внешнеполитическую и внешнеэко-
номическую деятель-ность, национальные
интересы азербайджанского государства,
реализуются  в целях обеспечения его
территориальной целостности и безопас-
ности, политической и экономической
интеграции в мировое сообщество. 

Как справедливо отмечается некото-
рыми авторами в современной азербай-
джанской доктрине международного права
«…кардинальное требование внешнепо-
литической деятельности нашего госу-
дарства – урегулирование Нагорно-Кара-
бахского конфликта исключительно в рам-
ках территориальной целостности Азер-
байджана, на основе фундаментальных
норм и стандартов современного между-
народного права. Целенаправлен-ность
такой позиции очевидна, поскольку в на-
стоящее время, в эпоху глобализирую-
щихся процессов, в международных от-
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ношениях, мировая политика это не эмо-
ции и не абсурдные амбиции, которые
демонстрирует армянская сторона, а воз-
можности, конкретные и конструктивные
тенденции политико-экономического со-
трудничества и партнёрства. Понятно,
что такие прагматические и взаимовы-
годные ценности как мир, обеспечение
всеобщей безопасности и другие универ-
сальные явления, имеют повышенную
ценность» (3).

Результатами  проводимой Азербай-
джаном последовательной политики яв-
ляются, как известно, не только членство
в таких авторитетных международных
организациях, как ООН, ОБСЕ и ОИК,
принятие в Совет Европы, установление
тесных контактов с Евросоюзом, НАТО
и другими организациями, но и проведение
активной внешней политики по развитию
взаимовыгодных, равноправных отноше-
ний в рамках этих структур. Наше госу-
дарство, расположенное на  выгодном
географическом пространстве, создает
для себя и своих партнеров всесторонние,
в том числе экономические условия, для
максимального использования своей по-
зиции, проводит необходимые конкретные
мероприятия в целях обеспечения нацио-
нальных интересов и безопасности. 

Для современных межгосударственных
экономических отношений, особое на-
учное и практическое значение имеет по-
нятие экономический суверенитет. Ключе-
вым моментом в формировании этого по-
нятия является то обстоятельство, что
оно  рассматривается как  главная норма-
тивно-правовая гарантия развития и из-
менения системы  экономических связей
на справедливой, взаимовыгодной основе

и обеспечения экономической безопас-
ности современных государств. И, как
следствие, оно свидетельст-вует о росте
самостоятельного значения понятия эко-
номическойнезависи-мости в качестве
элемента содержания государственного
суверенитета.

Вместе с тем, понятие экономический
суверенитет тесно связано с созданием
определённых условий для решения более
общей проблемы – проблемы установле-
ния нового  экономического миропорядка.
Появление данного понятия, что весьма
существенно,  способствует дальнейшему
подт-верждению экономической незави-
симости государства.  В  соответствии
же с фундаментальным принципом ува-
жения суверенитета государства, благо-
при-ятствует повышению эффективности
обеспечения его экономической незави-
симости, укреплению и охране его на-
циональных интересов.

Что касается самой системы совре-
менных международных экономических
связей, то, в широком смысле, под ней
понимается деятельность, определённые
экономические отношения, связи субъ-
ектов мирового хозяйства на мировой
экономической арене, а также между на-
циональными экономиками отдельных
стран в лице их различных хозяйствующих
субъектов.  Эта система также включает
в себя  определённые отношения этих
субъектов с международными экономи-
ческими организациями и финансовыми
центрами. 

В современной экономической науке
общепризнанно, чторазвитие междуна-
родных экономических отношений зависит
от так называемых 1) естественных и 2)
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приобретённых факторов. К первой груп-
пе, в частности, относятся: а) наличие
соответствующих запасов природных ре-
сурсов / нефти, газа /, для того, чтобы
стать крупным их экспортёром; б) благо-
приятные природно-климатические усло-
вия для высокопроизводительного сель-
ского хозяйства, чтобы претендовать на
динамичный экспорт этой продукции; в)
демографический фактор, и др.
Во вторую группу входят такие, как про-
изводственный, научно-технический, со-
циальный, национально-этнический, ре-
лигиозный / например, межконфессональ-
ныйво межгосударственном / взаимодей-
ствии и некоторые другие факторы. Оче-
видно, что научно-технический и про-
изводственный факторы играют опреде-
ляющую роль в развитии практически
всех форм современных международных
экономических отношений. 

В современную эпоху особая роль при-
надлежит таким следующим формам меж-
дународных экономических отношений,
как: международная торговля товарами;
международная торговля услугами; меж-
дународная спе-циализация и кооперация
производства; международное научно-
техническое сотрудничество - обмен на-
учно-техническими результатами; меж-
дународное движение капитала; между-
народные валютно-кредитные и финан-
совые отношения; международное дви-
жение рабочей силы; международный ин-
формационный обмен;деятельность меж-
дународных экономических организаций
и сотрудничество в решении глобальных
проблем.Особого внимания заслуживает
вопрос о международной экономической
интеграции, как специфического процесса,

который включает в себя вышеизложен-
ныеформы современных международных
экономических отношений.

Важно отметить и то, что с нацио-
нальными интересами неразрывно связана
экономическая безопасность современных
государств, основным задачами которой
были и остаются, например, обеспечение
пропорциональ-ного и непрерывного эко-
номического роста; обуздание инфляции
и безра-ботицы; формирование эффек-
тивной структуры экономики и развитого
рынка ценных бумаг, сокращение дефи-
цита бюджета и государственного долга,
обеспечение социальной защиты и по-
вышения качества жизни населе-ния, под-
держание устойчивости национальной
валюты, и некоторые др. 

Они, кратко говоря, определяют стра-
тегию экономической безопасности го-
сударства, в том числе и Азербайджана,
в международных экономических связях,
как формирование и обоснование стра-
тегических приоритетов, национальных
интересов, средств и механизмов решения
проблем. Как видно, национальные ин-
тересы любого государства не только не-
посредственно опираются на экономиче-
скую безопасность, но имеют неразрыв-
ную связь с его экономической незави-
симостью (4), устойчиво-стью и стабиль-
ностью национальной экономики, гаран-
тируют его способность к саморазвитию
и прогрессу.

Поэтому, для государства одним из
первостепенных является вопрос о воз-
можности осуществления контроля  над
использованием национальных ресурсов,
способность обеспечить национальные
конкурентные преиму-щества для, напри-
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мер, равноправного участия в междуна-
родной торговле. Устойчивость и ста-
бильность национальной экономики пред-
усматривает прочность и надежность всех
элементов экономической системы, защиту
всех форм собственности, сдерживание
дестабилизирующих факторов.

Для реализации и защиты националь-
ные интересы особая роль принадлежит
таким вопросам, как создание благопри-
ятного инвестиционно-инновационнoго
климата, развитие интеллектуального по-
тенциала государства без чего невозмож-
ная постоянно развивающаяся экономика,
которая была бы  способна не только
противостоять внутренним и внешним
угрозам, но и смягчать последствия де-
стабилизирующих процессов.

В системе экономической безопасности
определяющую роль играют националь-
ные экономические интересы, их прио-
ритеты. Для определения национальных
экономических интересов необходимо:
анализ текущего состояния экономики и
выявление тенденций развития; модели-
рования и прогнозирования социально-
экономического развития; корректировке
мер государственного регулирования с
целью достижения желаемых целей. В
указанных действиях особо важной яв-
ляется разработка системы экономических
показателей, которые бы предоставляли
количественную оценку социально-эко-
номического развития страны и их обя-
зательно надо отражать в действующей
статистике.

Примечательно, что В Азербайджан-
ской Республике, в целях создания пра-
вовых основ политики национальной без-
опасности и развития её как независимого,

суверенного и демократического госу-
дарства ещё в 2004 г. (за № 712-ПГ), был
принят закон «О национальной безопас-
ности» (5) , под которой , согласно ст.1,
понимается обеспечение защиты незави-
симости, суверенитета, территориальной
целостности, конституционного строя го-
сударства, национальных интересов народа
и страны, прав и интересов личности и
общества и государства от внутренних и
внешних угроз.

В Законе приведён соответствующий
перечень приоритетных национальных
интересов государства, к которым отно-
сятся совокупность фундаментальных
ценностей и целей, а также политических,
экономических, социальных и других по-
требностей азербайджанского народа,
обеспечивающих развитие и прогресс
личности, общества и государства.

Особый интерес среди  основных на-
циональных интересов Азербайджана в
экономической сфере представляют, в
частности, наращивание экономического
потенциала;  развитие рыночной эконо-
мики, совершенствование ее правовых
основ; обеспечение экономической ста-
бильности и безопасности; создание бла-
гоприятных условий для внутренних и
иностранных инвестиций в целях развития
экономики; защита и эффективное ис-
пользование природных и материальных
богатств, и др.

В развитие данных положений в 2007
г. было принято президентское Распоря-
жение  «Об утверждении Концепции на-
циональной безопасности Азербайджан-
ской Республики»,  состоящее из введения,
четырёх объемных разделов и ряда ито-
говых положений. В Концепции широко
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представлены и органично вписаны в си-
стему национальной безопасности Азер-
байджана все её важнейшие аспекты, ко-
торые относятся к деятельности  госу-
дарства. Структурно Концепция включает
в себя соответствующие четыре раздела.
Так, во II-м разделе даётся понятие на-
циональных интересов Азербайджанской
Республики как совокупность политиче-
ских, экономических, социальных и иных
потребностей, обеспечивающих фунда-
ментальные ценности и цели азербай-
джанского народа, а также процветание
личности, общества и государства /здесь
же приводится соответствующий перечень
данных интересов/. 

Приверженный национальным инте-
ресам, Азербайджан превратился в важное,
во многих случаях, решающее государство
в региональном сотруд-ничестве в районе
Каспий-Кавказ, играет особо незаменимую
роль в осуще-ствлении энергетических и
транспортных проектов. А эксплуатация
существующих в принадлежащем Азер-
байджанской Республике секторе Кас-
пийского бассейна нефтяных и газовых
месторождений, а также перспектив-ных
структур, строительство и установка со-
временных нефтегазовых осно-ваний, вы-
явление, оценка угроз основным экспорт-
ным нефтяным и газовым трубопроводам,
терминалам и принятие адекватных мер
представляют собой  одно из важнейших
направлений деятельности по обеспече-
нию, в целом, национальной, конкретно,
экономической безопасности Азербай-
джана.

Неслучайно, в подписанной в 2018 г.
главами прикаспийских государств Кон-
венции о правовом статусе Каспийского

моря(6) отмечено, урегулиро-вание пра-
вового статуса  Каспия создает условия
для вывода межгосударст-венного сотруд-
ничества  на качественно новый парт-
нёрский уровень для раз-вития тесной
кооперации по разным направлениям.
Высокую оценку данной Конвенции дал
Генеральный секретарь ООН А. Гутерриш,
заявив, что «она способствует не только
разрешению споров, снижению напря-
женности в регионе, …но и демонстрирует
важность регионального сотрудничества,
необходимое для поддержания междуна-
родного мира и безопасности» (7)

Так или иначе, эксплуатация суще-
ствующих в принадлежащем Азербай-
джанской Республике секторе Каспийского
бассейна нефтяных и газовых месторож-
дений, а также перспективных структур,
строительство и установка современных
нефтегазовых оснований, выявление, оцен-
ка угроз основным экспортным нефтяным
и газовым трубопроводам, терминалам и
принятие адекватных мер являются одним
из важнейших направлений деятельности
по обеспечению, в целом, как националь-
ных интересов, так и  экономической без-
опасности Азербайджана.

Кратко говоря, транспортировка нефти,
газа и нефтепродуктов по трубопроводам,
т.е. оказание транспортных услуг в особой
форме, имеет исключительное значение
для обеспечения экономики  страны стра-
тегическими энергоносителями. Они  иг-
рают важную роль, как в сфере между-
народных торговых сообщений, так и в
сфере межгосударственных политико-эко-
номических отношений. Нефтепровод
«Баку-Тбилиси-Джейхан» имеет значение
не только для развития торговых связей
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между нефтяными компаниями, но и для
стратегических отношений, конкретно,
между США, Азербайджаном, Грузией,
Турцией, обеспечивает национальные, в
частности экономические, интересы дру-
гих стран, является фактором обеспечения
в регионе стабильности и безопасности,
а также в глобальном масштабе (8).

Очевидно, что богатые природные ре-
сурсы Азербайджанской Республики от-
крывают перспективы для процветания
страны и обеспечения ее национального
благосостояния, делают ее важным меж-
дународным энергетическим источником
и важной составной частью сети между-
народного энергетического снабжения.
Ярким образцом сотрудничества и парт-
нёрства региональных стран является раз-
витие транспортных и коммуникационных
коридоров, нефтяных и газовых трубо-
проводов (9) международного значения,
вносящих еще больший вклад вразвитие
экономики Азербайджанской Республики
и стран-партнеров.

Азербайджан заинтересован в построе-
нии взаимовыгодных отношений с дру-
гими странами в рамках, происходящих
на международной арене интеграционных
процессов и стремления к сотрудничеству.
В связи с этим попадание нашего госу-
дарства во внешнеполитическую, эконо-
мическую либо военную зависимость в
международных отношениях может соз-
дать угрозу обеспечению ее национальных
интересов, особо актуализирует вопрос
о недопустимости какой-либо её   эконо-
мической нестабильности.

Основной целью осуществляемой ре-
гиональной экономической политики яв-
ляется достижение развития ненефтяного

сектора путем рационального использо-
вания существующего потенциала всех
районов нашей страны, дальнейшего рас-
ширения деятельности производственных
предприятий, стимулирования производ-
ства товаров на экспорт, дальнейшего
улучшения уровня жизни населения путем
развития местного предпринимательства,
повышения уровня занятости, в особен-
ности, занятости молодёжи общественно
полезным трудом, и обеспечения дина-
мичного развития экономики страны.

Обеспечение безопасности транспор-
тировки энергии по основному экспорт-
ному нефтяному трубопроводу «Баку-
Тбилиси-Джейхан»  и газовому трубо-
проводу Южный Кавказ между Каспий-
ским, Черным и Средиземным морями,
важных объектов, обеспечивающих гео-
стратегические и экономические интересы
прикаспийских стран, управление воз-
растающими в связи с этим рисками и их
уменьшение является одной из важнейших
задач национальной безопасности Азер-
байджанской Республики.

Содержание  положений упомянутых
документов, как видно, определяют не
только принципиальные направления го-
сударственной политики Азербайджанской
Республики, но и положения, которые
определяют их роль и место  среди как
национальных нормативно-правовых, так
и международно-правовых актов госу-
дарств, являются документами первосте-
пенной важности  и значения, которые
полностью отражают весь комплекс на-
циональных интересов, и  ограждают го-
сударство от всевозможных угроз во всех
областях его деятельности. 

Что касается кардинальных реформ,
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проведенные в транспортной сфере Азер-
байджана, то они, естественно, способ-
ствовали динамичному развитию как этой
отрасли, так и всей национальной эконо-
мики. Благодаря этому, в Азербайджане
были успешно реализованы и продолжают
реализовываться крупномасштабные про-
екты регионального значения, которые
не только расширяют и укрепляют  воз-
можности в сфере мировой торговли, но
и значительно продвинули процесс ин-
теграции нашей страны в международное
сообщество.

Примечательно и то, что транспортные
проекты повышают геоэкономическое
значение нашего государства в регионе.
Запуск в эксплуатацию железной дороги
Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в октябре 2017
г. , одного из ключевых проектов XXI в.,
является  историческим событием для
всех трех стран-участников в регионе,
укрепляющее железнодорожное сотруд-
ничество и партнёрство между регио-
нальными государствами, является свя-
зующим  мостом между  этими странами.
Этот путь  соединил не только страны,
но и континенты, является и самым ко-
ротким маршрутом транспортировки, и
связующим элементом между Азией и
Европой, укрепляет развитие и активи-
зирует торгово-экономические отношения
в Евразии. Таким образом, реализация
этого проекта и интеграция, трансъевро-
пейских и трансазиатских железнодорож-
ных сетей призвана обеспечить перевозку
грузов и пассажиров непосредственно в
Европу и Азию через территории Азер-
байджана, Грузии и Турции, способствует
раскрытию транзитного потенциала стран
региона.

Азербайджанское государство, как
и другие постсоветские страны, отстаивая
и защищая собственные национальные
интересы, в силу своего уникального гео-
графического и стратегического положе-
ния,  объективно продолжает играть важ-
ную роль,как в мировых  процессах, так
и в системе современных международных
экономических связей.
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ON THE NATIONAL INTERESTS OF AZERBAIJAN IN THE SYSTEM 
OF MODERN INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Elza E. Akhmedova,
Senior Lecturer, Az.stat. economy University.

The article notes the need for each state not only to pay attention to international
political and economic relations, but also to steadily uphold its own national interests. At
the same time, emphasis is placed on radical reforms in various fields, mainly in the
economic sphere of our state. It is emphasized that with their help large-scale projects of
both regional and intercontinental importance have been successfully implemented and
continue to be implemented. In this regard, tendencies and features of expanding and
strengthening Azerbaijan’s capabilities in world trade are also considered, which have
advanced the process of our country's integration into the international community in terms
of protection and security of national interests in interstate economic relations.
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MÜASİR BEYNƏLXALQ İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏR SİSTEMİNDƏ
AZƏRBAYCANIN MİLLİ MARAQLARI HAQQINDA

Elza E. Əhmədova, 
Az.Dövlət İqtisad Universiteti, baş müəllim.

Məqalədə qeyd olunur ki, hər bir dövlət beynəlxalq siyasi və iqtisadi əlaqələrə diqqət
yetirməsi ilə yanaşı, həm də öz milli maraqlarını daim dəstəkləməlidir. Eyni zamanda,
müxtəlif sahələrdə, əsasən də dövlətlərin iqtisadi fəaliyyət sferasında köklü islahatlara
diqqət yetirilir. Onların köməyi ilə həm regional, həm də qitələrarası əhəmiyyətə malik
irimiqyaslı layihələrin uğurla həyata keçirildiyi və davam etdirildiyi vurğulanır. Bununla
əlaqədar olaraq, dünya ticarətində Azərbaycanın imkanlarının genişləndirilməsi və
gücləndirilməsi kontektistində dövlətlərarası iqtisadi münasibətlərdə milli mənafelərin
qorunması və təhlükəsizliyi baxımından ölkəmizin beynəlxalq birliyə inteqrasiya prosesinin
inkişaf  meylləri və xüsusiyyətləri də nəzərə alınmışdır.

Əsas sözlər: Azərbaycan Respublikası; müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemi;
milli maraqların qorunması və təhlükəsizliyi; qarşılıqlı faydalı və ədalətli iqtisadi əməkdaşlıq
və tərəfdaşlıq; xarici sərmayənin əhəmiyyəti; yeni iqtisadi dünya nizamının formalaşması
və s.

MODERN ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER SİSTEMİNDEKİ 
AZERBAYCAN'IN ULUSAL ÇIKARLARI HAKKINDA

Elza E. Ahmedova,
Az. Devlet İktisat Üniversitesi, Öğretim Görevlisi.

Makale, her devletin sadece uluslararası siyasi ve ekonomik ilişkilere odaklanmakla
kalmayıp, aynı zamanda ulusal çıkarlarını da desteklemesi gerektiğini belirtiyor. Aynı
zamanda, başta devletlerin ekonomik faaliyetleri olmak üzere çeşitli alanlarda radikal
reformlar yapılmaktadır. Onların desteği ile bölgesel ve kıtalararası öneme sahip büyük
ölçekli projelerin başarıyla uygulandığı ve sürdürüldüğü vurgulanmaktadır. Bu kontekstde,
Azerbaycan'ın dünya ticaretindeki fırsatlarının artırılması ve güçlendirilmesi bağlamında,
ülkemizin uluslararası ekonomik ilişkilerde ulusal çıkarların korunması ve güvenliği
açısından uluslararası topluma entegrasyon sürecinin eğilimleri ve özellikleri dikkate
alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Cumhuriyeti; modern uluslararası ekonomik ilişkiler
sistemi; ulusal çıkarların korunması ve güvenliği; karşılıklı yarar sağlayan ve eşitlikçi
ekonomik işbirliği ve ortaklık; yabancı yatırımın önemi; yeni bir ekonomik dünya düzeninin
oluşturulması vb.
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Терроризм как своего рода идеоло-
гия насилия сегодня не является

чем-то новым, как вЕвропе, так и в других
частях планеты.Общепринятого научного
определения терроризма до сих пор не
существует. Однако существует между-
народное сотрудничество в борьбе с ро-
стом террористической активности во
всем мире. Так теракты во Франции в на-
чале 2015-го года актуализировали в стра-
нах Европейского Союза дискуссии по

проблемам противодействия терроризму
в Европе.

Полицейское сотрудничество, как одно
из направлений уголовной политики Ев-
ропейского Союза, имеет большое значе-

ние для всей системы
обеспечения правопоряд-
ка и безопасности в го-
сударствах-членах ЕС,
поскольку с криминоло-
гической точки зрения в
настоящее время пре-
ступность внутри этого
интеграционного объеди-
нения стала во многом
«транснациональной»,
что требует постоянной
координации деятельно-
сти правоохранительных
органов разных госу-

дарств.
В области сотрудничества органов

внутренних дел статья 3 Маастрихтского
договора предусматривает создание Ев-
ропола,как органа координации деятель-
ности полиции стран-членов Евросоюза.
Государства — члены Союза рассматри-
вают вопросы, представляющие общий
интерес, а именно сотрудничество полиции
в целях предотвращения и борьбы с тер-
роризмом, незаконным оборотом нарко-
тиков и с другими формами тяжких пре-
ступлений международного характера. В
случае если это необходимо, затрагиваются
и определённые аспекты таможенного со-
трудничества, в целяхорганизации в рам-
ках Союза системы обмена информацией

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕВРОПОЛА 
В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

В данной статье проанализирован процесс
формирования новых инструментов Евросоюза по про-
тиводействию терроризму, обсуждение которых в ин-
ститутах Евросоюза ускорено после террористических
актов в Париже в январе 2015 года. Кроме того рас-
смотрены причины ослабления механизма междуна-
родной антитеррористической политики в Европе. По-
этому особое внимание в статье уделено возможностям
и перспективам развития международного сотрудни-
чества Евросоюза и третьих стран в условиях дефицита
доверия и нормативных расхождений, санкций и замо-
раживания политического диалога.
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в рамках Европейской полицейской ор-
ганизации. 

Решениями Совета министров внут-
ренних дел и юстиции ЕС от 10 марта
1995 г. и 16 декабря 1996 г. компетенция
Европола была расширена. Теперь сфера
её деятельности распространялась на пре-
ступленияв сфере незаконной торговли
радиоактивными и ядерными материала-
ми, торговли людьми, хищения и контра-
банды автомобилей и связанное с этим
«отмывание» денег. Однако полноценно
Европол начал функционировать только
в июле 1999 г., когда все государства ЕС
ратифицировали Конвенцию о создании
Европола, принятую Советом Европей-
ского Союза 26 июля 1995 г. [1,стр.37].
Решением Совета Европейского союза от
6 апреля 2009 г. об учреждении Европей-
ской полицейской организации (Европол)
указанная Конвенция была отменена. Та-
кое решение dejure заново определило
правовые основы деятельности Европола,
который defacto уже десять лет как су-
ществовал и успешно выполнял возло-
женные на него функции.[2,стр.52]. При-
нятие данного решения было обусловлено
тем, что в момент создания Европола Ев-
ропейский Союз не располагал полномо-
чиями издавать акты законодательного
характера в уголовно-правовой сфере. По
этой причине учреждение Европола осу-
ществлялось путем заключения между
государствами-членами специального меж-
дународного договора - Конвенции о соз-
дании Европейской полицейской органи-
зации. Пересмотр Конвенции, как и её
заключение, осуществлялся посредством
специальных международных договоров

(дополнительных протоколов), требовав-
ших подписания и ратификации всеми
государствами-членами. Поскольку госу-
дарства-члены нередко затягивали рати-
фикационный процесс, осуществление
необходимых реформ в правовом статусе
Европола откладывалось на многие годы. 

Принятое решение об учреждении Ев-
ропола носит юридически обязательный
характер и его дальнейший пересмотр
больше не нуждается в национальных
ратификациях. На сегодняшний день Ев-
ропол – это специализированный орган
ЕС, координирующий оперативно-розыск-
ные действия полиции и других компе-
тентных органов государств Европейского
союза, сбор, анализ и обмен информацией
о преступлениях и лицах, причастных к
их совершению [3,стр.111]. С точки зрения
места в организационном механизме Ев-
ропейского Союза Европол можно оха-
рактеризовать как правоохранительное
учреждение с юридической, финансовой
и институциональной автономией ограни-
ченного характера по отношению к другим
органам Союза [4,стр.99-101].В соответ-
ствии со ст. 3 Решения об учреждении
Европола целями его создания и функ-
ционирования являются:

1. Поддержка и усиление деятельности
компетентных органов государств-
членов; 

2. Их взаимное сотрудничество в пред-
отвращении организованной пре-
ступности, терроризма и других тяж-
ких форм преступности, затраги-
вающих два или большее число го-
сударств-членов Европейского сою-
за;
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3. Борьба с этими явлениями.
Сотрудничество стран-членов Евро-

пейского Союза в области борьбы с тер-
роризмом, начавшееся ещё в 70-х годах,
обрело определённо новый импульс после
террористических актов 11 сентября 2001
г. и было усилено после взрывов в Мад-
риде в 2004 г. и в Лондоне в 2005 г.. Ев-
ропейский Союз безотлагательно откли-
кался на очередное трагическое происше-
ствие и в экстренном порядке принимал
необходимые меры, которые по причине
больших финансовых затрат и технических
сложностей постоянно откладывались
[5,стр.198-199].

После терактов во Франции в начале
2015-го годаи в Брюсселе в 2016-м году
политики и эксперты в области безопас-
ности призывают Европу активней со-
трудничать в борьбе с терроризмом. Дело
в том, что на сегодняшний деньнет ре-
ального европейского сотрудничества в
борьбе с терроризмом, что вызывает гнев
общественности [6].Существует огромный
разрыв между принятым законодатель-
ством и его применением, что и позволяет
называть антитеррористическую политику
ЕС «бумажным тигром» [7,стр.281]. Бес-
спорно, принятые меры позволяют пред-
отвращать теракты, проводить все больше
арестов лиц, подозреваемых в их подго-
товке и проведении. Об этом Европол
регулярно сообщает в своих докладах.
Однако слабым местом европейской ан-
титеррористической политики было и
остаётся выполнение согласованных ме-
роприятий, которые разделяются на по-
литические (программы, стратегии, планы
действий), правовые (рамочные решения
и директивы) и институциональные (новые

структуры противодействия терроризму)
[8,стр.89].

В теории исследователи большое значе-
ние придают взаимодействию националь-
ного и европейского уровней антитерро-
ристической деятельности, процессу фор-
мирования антитеррористической поли-
тики. С этой точки зрения анализируется
разработка общих определений и типо-
логии терроризма, правовая и политиче-
ская база противодействия ему, роль
агентств. Все работает в теории. Но что
же происходит на практике? После тер-
актов в бельгийском мегаполисе много-
численные политики, эксперты по без-
опасности и члены профсоюзов полиции
теперь потребовали от Европы мобили-
зации совместной работы в борьбе с тер-
роризмом. Нужно «общаться», это значит
«обсуждать» больше, «обмениваться» зна-
ниями. Но в реальности все выглядит по-
другому: хотя Европа все еще существует,
реального европейского сотрудничества
в борьбе с терроризмом нет [9].

«Европейский контртеррористический
центр» (ECTC) должен стать новой штаб-
квартирой Европы в борьбе с террором.
Это фасад совместной антитеррористи-
ческой деятельности: ECTC был открыт
в 2016 году с большой политической суе-
тойв качестве платформы для государств-
членов для активизации обмена инфор-
мацией и улучшения оперативной коор-
динации [10]. Центр концентрируется в
основном на борьбе против иностранных
боевиков, незаконным оборотом огне-
стрельного оружия и финансированием
терроризма.И хотя антитеррористические
подразделения государств-членов Евро-
союза подключились к системе связи Ев-
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ропола и наблюдается значительное уве-
личение объёма предоставляемой инфор-
мации (к примеру,  после терактов в
ноябре 2015 года французы отправили в
Гаагу три терабайта данных с целью пред-
упреждения возможных террористических
атак) в целом общая террористическая
угроза безопасности ЕС остается острой
[11].Тщательно спланированные атаки
продолжают демонстрировать повышен-
ную угрозу для Евросоюза со стороны
экстремистского меньшинства, оперативно
базирующегося на Ближнем Востоке, со-
вместно действующих с группой людей,
родившихся и выросших в Евросоюзе,
часто радикализованных в течение ко-
роткого времени для активного соучаст-
ников терроризма.

По словам главы Европола Роб
Уэйнрайта, круглосуточное наблюдение
за потенциальными террористами уста-
новить невозможно, у Европы нет для
этого достаточных ресурсов, это также
противоречит пониманию свободной де-
мократии, поэтому Европе необходимо
усилить антитеррористические подраз-
деления, которые могут реагировать на
атаки [12].

Большое значение для формирования
антитеррористической политики Евро-
союза имеет наличие доступа к шифро-
вальным системам. По мнению Уэйнрай-
ташифрование - «самая большая пробле-
ма» на пути борьбы с терроризмом. Сле-
дователи не имеют доступа к подозри-
тельным сообщениям, поэтому неодно-
кратно были обращения к технологиче-
ским компаниям с просьбой пересмотреть
свою позицию. Все чаще подозреваемые
используют Тёмную Сеть, тем самым

чётко скрывая свою деятельность. Но не
стоит забывать, что борьба с терроризмом
всегда строилась на способности конт-
ролировать коммуникации, что сегодня
труднодоступно. Идея обязать интернет
провайдеров передавать правоохранитель-
ным ведомствам ключи к шифровальным
системам пока не одобрена, во всяком
случае, на данном этапе. Европол пред-
упредил, что интернет-шифрование за-
трудняет мониторинг и преследование
подозреваемых террористов. Зашифро-
ванные коммуникации стали ключевым
инструментом в террористических опе-
рациях. Технологические компании от-
казывают в помощи из-за экономической
необходимости, обусловленной высоким
потребительским спросом на конфиден-
циальность коммуникаций. Они попросту
боятсяпотерять доверие клиентов.  А это
в свою очередь затрудняет доступ к ком-
муникациям наиболее опасных людей,
которые злоупотребляют Интернетом. В
таком случае вероятней всегонеобходимы
законодательная реформа и большая про-
зрачность.

Еще в феврале Родриго Бижу заявил
на конференции по безопасности Kasper-
sky, что такие группы, как IS и «Аль-
Каида», использовали онлайн-форумы
для распространения пропаганды и шиф-
рования сообщений для организации своей
деятельности [13]. Однако следует под-
черкнуть, что на сегодняшний день в
этом направлении  функционирует отно-
сительно новый  отдел под названием
«Бюро отчетности по интернет-контенту».
Еёзадача заключается в том, чтобы найти
и, как можно скорей  удалить используе-
мые террористами веб-сайты.С момента
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своего создания, «Бюро отчетности по
интернет-контенту» Европола проверило
45 598 сообщений на более чем 80 он-
лайн-платформах для отчетов об удалении
и передало их интернет-провайдерам.«От-
дел отчетности», который был создан в
июле 2015 года, должен фактически коор-
динировать запросы на удаление исполь-
зуемых террористами сайтов, который
поступают от органов власти государств-
членов Евросоюза.Тем временем, однако,
отдел стал независимым и самостоятельно
ищет в Интернете сообщения экстремист-
ских или террористических групп или
учетные записи пользователей. В Европоле
удаленный контент всегда сохраняется в
базе данных «Проверка Интернета» для
дальнейшего анализа.

Наконец, «Бюро отчетности» также
помогает национальным органам власти
в посттеррористической ситуации (то есть
в проведении расследований). В 2017
году все государства-члены, где были со-
вершены террористические акты, обра-
тились за поддержкой к Европолу. И сле-
дует отметить, что в дополнение к анализу
«интернет-коммуникаций», агентство так-
же помогло судебномурасследованию в
«расшифровке сообщений».

В некоторых государствах-членах ЕС,
в том числе в Нидерландах и Великобри-
тании, действует «служба отчетности»
для инкриминируемого интернет-контента.
Как раз в этом аспекте связь между на-
циональными и европейскими органами
полиции должна быть укреплена. Для
этого можно использовать, например, но-
вое программное обеспечение, которое
позволяет осуществлять обмен данными
в режиме реального времени.

Передача запросов поставщикам ин-
тернет-услуг также должна быть упро-
щена. С этой целью Европейская комиссия
создала интернет-портал «Формирование
единой системы интернет-исследований»
(SIRIUS). Он содержит информацию о
том, в какие именно интернет-компании
полицейские органы могут направлять
свои запросы на удаление контента. Кроме
того, в SIRIUS могут быть использованы
«инструменты» для поддержки рассле-
дований в Интернете. В качестве пользо-
вателей SIRIUS в настоящее время заре-
гистрировано 500 сотрудников 30 евро-
пейских правоохранительных органов, в
том числе сотрудники Федерального
управления уголовной полиции [14].

В 2018 году Комиссия ЕС выделила
материальные средства для обеспечения
более тесного сотрудничества с США.
Сотрудничество это необходимо с точки
зрения укрепления взаимоотношений и
мобилизации сил в борьбе с терроризмом. 

Кроме того «Офис отчетности» должен
также завершить обучение и дальнейшие
образовательные мероприятия и предо-
ставить  новую информациюдля прове-
дения расследований в Интернете. Однако,
сегодня, «Офис отчетности» испытывает
проблемы с поиском адекватно квалифи-
цированного персонала. Поэтому необхо-
димо наличие финансовой возможности
для найма полицейских и экспертов в
области информационной безопасности. 

В связи с отменой Конвенции 1995 г.
созданный на её основе «старый» Европол
прекратил своё существование. Сего-
дняЕврополполностью интегрирован в
организационный механизм Евросоюзаи
финансируется уже не за счёт взносов
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государств-членов, а непосредственно из
общего бюджета ЕС.С точки зрения места
в организационном механизме Евросоюза
Европол можно охарактеризовать как пра-
воохранительное учреждение с юриди-
ческой, финансовой и институциональной
автономией ограниченного характера по
отношению к другим органам Союза
[15,стр.54].

Борьба с террористической угрозой
внутри Евросоюза настоятельно требует
укрепления сотрудничества с третьими
странами. Евросоюз продолжает укреплять
сотрудничество по противодействию тер-
роризму с традиционными партнерами –
США и Канадой. Весь вопрос в том, на
каких принципах будет строиться со-
вместная борьба с терроризмом. Бесспор-
но, за последние годы было принято не-
сколько совместных заявлений о проти-
водействии терроризму, заключены со-
глашения об обмене информацией. Но
дефицит доверия и нормативных расхож-
дений, санкции и замораживания поли-
тического диалога - эти и многие другие
факторы всегда ослабляли взаимодействие
в осуществлении антитеррористической
политики. Политическая обусловленность
одна из главных причин ослабления ме-
ханизма безопасности, как в Европе, так
и в мире. 
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AVROPOLUN BEYNƏLXALQ ANTİTERROR FƏALİYYƏTİ

Qurbanova Gülnaz İntiqam qızı,
BDU-nun Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ kafedrasının Magistrantı.
e-mail: gulnaz.gurbanova@gmail.com

Bu məqalədə 2015-ci ilin yanvar ayında Parisdəki terror hücumlarından sonra Aİ-nin
qurumlarında müzakirəsi sürətlənən Aİ-nin terrorizm əleyhinə yeni alətlərinin formalaşması
prosesi təhlil edilmişdir. Bundan əlavə, Avropada beynəlxalq antiterror siyasəti mexanizminin
zəifləməsinin səbəbləri nəzərdən keçirilir. Buna görə məqalədə etimad defisiti və tənzimləmə
uyğunsuzluğu, sanksiyalar və dondurulmuş siyasi dialoqun mövcudluğu fonunda (şəraitində)
Avropa Birliyi və üçüncü ölkələr arasında beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafı imkanları və
perspektivləri müzakirə olunur.

Əsas sözlər: beynəlxalq terrorizm, beynəlxalq əməkdaşlıq, Europol, terrorizmə qarşı
mübarizə, Fransadakı terror hücumları, mesajların şifrinin açılması.

AVRUPA'NIN ULUSLARARASI TERÖRLE MÜCADELE FAALİYETİ

Gurbanova Gulnaz İntigam kızı,
BSU Uluslararası Özel Hukuk ve Avrupa Hukuku Başkanı,
yüksek lisans derecesi.
e-mail: gulnaz.gurbanova@gmail.com

Bu makale, Paris'te Ocak 2015 terörist saldırılarının ardından AB kurumlarında tartışmayı
hızlandıran yeni AB terörle mücadele araçlarının oluşturulması sürecini analiz ediyor. Ayrıca,
Avrupa'da uluslararası terörle mücadele politikasının zayıflamasının nedenleri de dikkate
alınmaktadır. Bu nedenle makale Avrupa Birliği ile üçüncü ülkeler arasında güven eksikliği ve
düzenleyici uyumsuzluklar, yaptırımlar ve dondurulmuş politik diyalog zemini karşısında
uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi için fırsatları ve olasılıkları tartışıyor.

Anahtar kelimeler: Uluslararası terörizm, uluslararası işbirliği, Europol, terörle mücadele,
Fransa'daki terör saldırıları, mesajların şifresi çözme.

INTERNATIONAL ANTI-TERRORIST ACTIVITIES OF EUROPOL

Gurbanova Gulnaz Intigam k.,
Master of Private International Law and European Law BSU.
e-mail:gulnaz.gurbanova@gmail.com

After the January 2015 terrorist attacks in Paris, the process of forming new EU anti-
terrorism tools which intensified discussions in the EU institutions has been analyzed in this
article.

In addition, the reasons for the weakening of international anti-terrorism policy in Europe
have been researched. Therefore at the background of confidence deficits and lack of regulation,
sanctions and frozen political dialogue, opportunities and perspectives for the development of
international cooperation between the European Union and third countries have been discussed

Key words: international terrorism, international cooperation, Europol, fight against
terrorism, terrorist attacks in France, decryption of messages.
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Dövlət müstəqilliyi bərpa edildikdən
sonra qısa dövr ərzində Azərbaycan

bö yük inkişaf yolu keçmiş, sabit və təh lü -
kəsiz, müasir, demokratik, hüquqi və dünyəvi
öl kə, etibarlı tərəfdaş kimi dünyada nüfuz
qa zanmışdır. Müasir dövlətimizin banisi
He y dər Əliyevin müstəqil Azərbaycan döv -
lətçiliyinin ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi
əsas larının formalaşdırılması və inkişafı
stra tegiyası yeni dövrün lideri Prezident
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdi -

ri lir, ulu öndərin ideyaları
reallığa çevrilərək öl -
kəmizin hərtərəfli in ki şa -
fında, qazanılan nai liy yət -
lərdə öz tarixi təsdiqini
ta pır. Bütün bu uğurların
əl də olunmasında, heç
şüb həsiz ki, Prezident İlam
Əliyevin uzaqgörən si ya -
səti, yüksək intellektual
səviyyəsi, analitik zə ka -
sı, ictimai-siyasi pro ses -
lərdə, dövlət idarəçiliyi
və xarici siyasətdə zəngin
təc rübəsi və böyük mə -
ha rəti həlledici rol oynayır.

Təsadüfi deyil ki,
2003-cü ildə Azərbaycanı
qüd rətli dövlətə çe vi rə cə -
yi ni bəyan edən Prezident
İlham Əliyevin apardığı
si yasət nəticəsində öl kə -

miz regionun siyasi-iqtisa di və mədəni
mərkəzi, qlo bal enerji və nəqliyyat la yi hə -
lə rinin təşəbbüskarı və fəal iştirakçısı, dünya
miq yasında mühüm enerji təminatçılarından
bi ri, mötəbər beynəlxalq tədbirlər məkanı
ki mi tanınmış, kosmosa peyk çıxaran döv -
lət lər sırasına qo şulmuşdur.

Praqmatik liderlik keyfiyyətlərinə malik
olan dövlət başçısı ötən illərdə Azərbaycanın
müasir dövlətə çevrilməsini və tam müstəqil
siyasət yürütməsini milli ideyanın başlıca

AZƏRBAYCANI DAHA MÖHTƏŞƏM 
UĞURLAR GÖZLƏYİR

Bu gün Azərbaycanın qısa zaman kəsiyində böyük
inkişaf yolu keçməsi müstəqilliyimizin ən böyük uğurlarından
biridir. Heydər Əliyevin qurduğu müasir Azərbaycan
dövləti bu gün Prezident İlham Əliyevin liderliyi ilə daha
da inkişaf edir və qüdrətlənir. İlham Əliyevin rəhbərliyi
altında həyata keçirilən düşünülmüş, çevik, qətiyyətli,
uzaqgörən siyasət nəticəsində ölkəmiz mühüm siyasi, iqti-
sadi-sosial uğurlara nail olub. Respublikamız yeni minilliyin
başlanğıcında ulu öndər, dünya şöhrətli ictimai-siyasi xadim
Heydər Əliyevin ideyalarının ən layiqli davamçısı cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurlu gələcəyinə doğru
inamla irəliləyir, bu yolda qarşılaşdığı müxtəlif maneələrə,
çətinliklərə sinə gərir, möhtəşəm nailiyyətlərə imza ataraq
dünya dövlətləri arasında layiqli yer tutmaqda davam edir.
Bugünkü müasir, müstəqil Azərbaycan Respublikasının
mövcudluğu üçün möhkəm bünövrənin yaradılması yüksək
siyasi idarəçilik və liderlik qabiliyyətinə malik ulu öndər
Heydər Əliyev tərəfindən dərin islahatların həyata keçirilməsi
nəticəsində mümkün olub. Hazırda həmin islahatlar xətti
dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla
davam etdirilməkdədir. Bu isə vaxtilə uzaqgörənliklə həyata
keçirdiyi inkişaf strategiyasına görə adı Azərbaycan tarixinə
qızıl hərflərlə həkk olunan ümummilli liderin ideyalarının
həmişəyaşarlığına dəlalət edir.
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hədəfi kimi müəyyənləşdirib. İqtisadi mə -
sə lələrə xüsusi diqqətin ayrılması da əsaslı
yanaşma olaraq dövlət müstəqilliyinin iqti-
sadi bazisini möhkəmlətmək, cəmiyyətin
da vamlı inkişafı üçün zəmin hazırlamaq
məq sədindən irəli gəlib.

“Hər bir məmur xalqının xidmətçisi ol -
ma lıdır”, – deyə hakimiyyəti xalqa layiqli
xid mət vasitəsi kimi dəyərləndirən cənab
İlham Əliyev hökumətin mütəmadi olaraq
xalq qarşısında hesabat verməsini, görülən
iş lər barədə ictimaiyyətin hərtərəfli mə lu -
matlandırılmasını da demokratik ida rə et -
mənin zəruri tələbi kimi önə çəkib, bu mə -
qa ma mühüm önəm verib. Prezident İlham
Əliyev demişdir: “Mən öz fəaliyyətimdə
xal qa güvənirəm, xalqdan güc alıram və
si zin dəstəyiniz məni daha da əzmkar edir,
mə ni daha da güclü edir... Mənim üçün ən
baş lıcası Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyidir,
Azər baycan dövlətinin maraqlarıdır”.

Hazırda dövlət başçısının rəhbərliyi al -
tında Azərbaycanın hərtərəfli inkişafında
ye ni mərhələ yaşanır. 2019-cu ilin ye kun -
la rına həsr olunmuş müşavirədə Prezident
cə nab İlham Əliyev demişdir: “Keçən il
iq tisadi sahədə böyük müsbət nəticələr əldə
edil mişdir. Bu nəticələr göstərir ki, bizim
si yasətimiz düşünülmüş siyasətdir. Hesab
edi rəm ki, Azərbaycan 2019-cu ildə iqtisadi
sa hədə qarşıda duran bütün vəzifələri uğurla
ic ra etmişdir. Təkcə rəqəmlərə baxanda de -
mək kifayətdir ki, 2019-cu il iqtisadi inkişaf
ba xımından ölkəmiz üçün uğurlu olmuşdur.
Dün ya Bankı Azərbaycanı 20 ən islahatçı
öl kə siyahısına salmışdır, bu, böyük nai -
liy yətdir. Bu, onu göstərir ki, ölkəmizdə
apa rılan köklü islahatlar aparıcı beynəlxalq

qu rumlar tərəfindən də təqdirlə qəbul edilir.
De yə bilərəm ki, bütövlükdə 2019-cu il
də rin islahatlar ili olmuşdur - həm siyasi,
iq tisadi, sosial sahələrdə, həm də kadr və
struk tur islahatları sahələrində. Bu islahatlar
in kişafımızın bundan sonra daha da uğurlu
ola cağına imkan verəcək, o cümlədən iqtisa -
di artım daha da böyük rəqəmlərlə öl çü lə -
cək dir. Hesab edirəm ki, keçən il iqtisadi
sa hədə əldə edilmiş nəticələr qənaətbəxşdir.
Be ləliklə, Ümumi Daxili Məhsul 2,2 faiz
art mışdır, bu, yaxşı nəticədir, xüsusilə nəzərə
al saq ki, qeyri-neft sektorunda bu artım
3,5 faizdir. Sənaye istehsalı 1,5 faiz artmışdır,
an caq qeyri-neft sektorunda sənaye istehsalı
14 faiz artmışdır. Bu da son illər ərzində
sə naye sahəsində görülmüş işlərin təza hü -
rü dür. Azərbaycanda sənaye istehsalı həm
döv lət vəsaiti hesabına, həm də özəl sektorun
fəa liyyəti nəticəsində artmışdır. Əminəm
ki, bu artım bundan sonra da dayanıqlı ola -
caq dır”.

Dövlət başçısının həyata keçirdiyi iqtisadi
si yasətin əsas xarakterik xüsusiyyətləri
onun sosialyönümlü olması, habelə bütün
prob lemlərin həllində iqtisadi aspektin möv -
cudluğunun ön plana çəkilməsidir. Dövlət
proq ramlarının, fərman və sərəncamların
ic rası ölkədə gedən iqtisadi inkişafın sü -
rət ləndirilməsini uğurla təmin edir, tərəqqi
pro sesində özəl sektorun payı və rolunu
da vamlı şəkildə artırır.

Ölkənin iqtisadiyyatında özəl sektorun
üs tünlük qazanması, neft hasilatının və gə -
lir lərinin məqsədyönlü idarə olunması ilə
ya naşı, qeyri-neft sahələrinin inkişaf et di -
ril məsinə xüsusi diqqət yetirilməsi də Prezi-
dent İlham Əliyevin iqtisadi siyasətinin
ana xəttini təşkil edir.
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Son illərdə sahibkarlıq fəaliyyətindən
gə lən gəlirlərin artırılması, bazar iqtisadiyyatı
sis teminin təkmilləşdirilməsi və özəl mül -
kiy yətin əsaslarının möhkəmləndirilməsi
yük sək inkişaf tempinə malikdir ki, buna
da əsas səbəb qanunvericilik bazasının mü -
tə madi olaraq təkmilləşdirilməsi, müxtəlif
döv lət proqramları həyata keçirilərək iq ti -
sa diyyatın ayrı-ayrı sahələrinə dövlət qay -
ğı sının artırılması və iqtisadiyyatın idarə
edil məsinə müasir yanaşmanın ortaya qo -
yul ması olub. Gəlirlərin artımının infl ya si -
ya nı ciddi şəkildə üstələməsi həm son isteh -
laka, həm də yığıma yönəldilən vəsaitlərin
ef fektiv artımına gətirib çıxarıb. Biznes
mü hitinin dinamik inkişafı ilə bağlı onu da
xa tırladaq ki, respublikada təkcə yerli sər -
ma yədarlar üçün deyil, həm də xarici inves -
ti siyalara əlverişli mühit yaradılıb. Biznesə
baş lama prosedurları əsaslı şəkildə sa də -
ləş dirilib, vergi qanunvericiliyində çoxlu
gü zəştlər müəyyən edilib, sahibkarlığın və
ix racın təşviqinə yönələn tədbirlər real laş -
dı rılıb.

Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi
si yasət nəticəsində Azərbaycan bu gün öl -
kə mizdə keçirilən müxtəlif beynəlxalq təd -
bir lərlə qlobal problemlərin müzakirəyə çı -
xa rıldığı dialoq məkanına çevrilib. Bütün
dün ya indi ölkəmizi mədəniyyətlərin təmas
yeri, tolerantlıq, multikulturalizm ünvanı
ki mi tanıyır. Azərbaycan Respublikasının
Bi rinci vitse-prezidenti, UNESCO və IS-
ESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xa -
nım Əliyevanın irəli sürdüyü humanitar
tə şəbbüslər Azərbaycandan qloballaşan dün -
ya mıza humanizm ideyalarının yayılmasına,
müa sir dünyamızda ümumbəşəri dəyərlərin

üs tünlük qazanmasına xidmət edir. Son bir
ne çə ildə Azərbaycanda “Eurovision” bey -
nəlxalq mahnı müsabiqəsi, I Avropa Oyun -
ları, IV İslam Həmrəyliyi Oyunları, “Formu -
la-1” yarışları kimi mühüm mədəniyyət
təd birlərinin keçirilməsi, Azərbaycan mə -
də niyyətinin dünyada tanınması, ölkəmizi
gör mək istəyən xarici qonaqların sayının
art ması nəticəsində milli iqtisadiyyatımızda
tu rizm istiqamətinin formalaşması cənab
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi dövlət qu -
ru culuğu prosesinin təntənəsidir.

Bu gün gərgin fəaliyyəti ilə daim huma -
nizm meyarına söykənən Azərbaycan Res -
pub likasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-
nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri
Meh riban xanım Əliyeva böyük və çoxşaxəli
işi ilə mərhəmət, xeyirxahlıq təmsilçisi ki -
mi insanların düşüncə və yaddaşında daimi,
bən zərsiz bir iz buraxıb. İctimai-siyasi, el -
mi yaradıcılığı, xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə
tək cə Azərbaycanda yox, dünya miqyasında
qa dınlar üçün əsl nümunəyə çevrilən
Mehriban xanım Əliyeva bu gün ölkəmiz
ba rədə həqiqətlərin dünyaya çatdırılması
is tiqamətində möhtəşəm işlər görür.

Çoxşaxəli layihələrində Heydər Əliyev
ideal larını rəhbər tutmaqla yanaşı, həm də
in sanlığın və bəşəriyyətin nicatına xidmət
edən nəcib missiya həyata keçirmişdir. Bu
mə suliyyətli missiya ulu öndər Heydər
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi, onun layiqli
si yasi davamçısı - Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin inamla davam etdirdiyi
stra teji siyasi kursun həyata keçirilməsinə,
bu siyasətin hər bir vətəndaşın həyatında
qa barıq hiss olunmasına xidmət edir. Xa -
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tır latmaq lazımdır ki, dövlətimizin başçısının
21 fevral 2017-ci il tarixli sərəncamı ilə
Mehriban xanım Əliyevanın Azərbaycanın
Bi rinci vitse-prezidenti vəzifəsinə təyin
edi lməsi bu mənada cəmiyyətin sosial si -
fa rişinə əsaslanan tarixi qərar kimi qar şı -
lan mışdır. 2016-cı il 26 sentyabr tarixli
ümu m xalq referendumunun nəticəsi kimi
tə sis edilmiş bu vəzifəyə milyonların sevgisi-
ni qazanmış bir şəxsiyyətin təyin olunması
haq lı olaraq Azərbaycanın dövlət idarəçiliyi
sis temində keyfiyyətcə yeni və uğurlu mər -
hə lənin başlanğıcı kimi dəyərləndirilmişdir.

Yeni vəzifəsində cəmiyyətə ilk me saj -
la rını vermiş Azərbaycanın Birinci vitse-
pre zidenti Mehriban xanım Əliyeva de -
miş dir: “Mən əminəm ki, vəzifədən asılı
ol mayaraq insan öz yolunu, peşəsini seçəndə
hər hansı bir işinə, əməyinə vicdanla ya -
naş malı, qarşısına aydın məqsədlər qoyub
bu məqsədlərə nail olmağa çalışmalı, söz
və işlərində birgə olmalıdır... Biz bu illər
ər zində bir çox irimiqyaslı layihələr icra
et mişik. Azərbaycanın ictimai və siyasi hə -
ya tında fəal iştirak edirik, infrastruktur la -
yi hələri icra edirik. Eyni zamanda biz heç
za man insanların problemlərinə biganə qal -
ma mışıq. İnsanlarla ünsiyyətdə olmaq, on -
la rı dinləmək, köməyə ehtiyacı olana kömək
et mək, mənəvi dəstək vermək Heydər
Əliyev Fondunun hər bir əməkdaşının bir -
ba şa vəzifəsidir və hesab edirəm ki, bu,
bü tün dövlət qurumlarında çalışan insanların
əsas borcudur və vəzifəsidir”.

Mehriban Əliyeva öz fəaliyyəti ilə önəmli
bir tarix yazır. Onun yazdığı tarixin hər
sət ri insanlara sevgi ilə doludur. Onun həyat

düs turu özünün bu sözləri ilə ifadə oluna
bi lər: “Xoş söz, xoş niyyət, xeyirxah
əməl”.

Bu gün Azərbaycanda çox vacib iri -
miqyaslı beynəlxalq tədbirlər keçirilir və
hər bir belə tədbirin təşkili ən yüksək rəylər
qa zanır. Biz hər bir məsələyə çox mə su liy -
yət lə yanaşırıq və Azərbaycanın maraqlarını,
bey nəlxalq imicini üstün tutaraq, ölkəmiz
və xalqımız üçün layiqli nailiyyətlər əldə
et məyə çalışırıq. Son illər Azərbaycanın
pay taxtında bir çox böyük beynəlxalq idman
ya rışları – həm Avropa, həm də dünya
çem pionatları keçirilir. Ümumi rəyə görə
bu tədbirlər təşkilati baxımdan çox yüksək
sə viyyədə hazırlanır və keçirilir. 2015-ci
il də Bakıda Birinci Avropa Oyunları böyük
uğur la keçirilmişdi. Bu Oyunlar Avropanın
Olim piya tarixində yeni səhifə açmışdı. Bu
oyun larda idmançılarımız 21 qızıl,15 gümüş,
20 bürünc olmaqla 56 medal qazandılar.
Ümu mi rəyə görə, Azərbaycan dövləti Bi -
rin ci Avropa Oyunlarını Olimpiya Oyunları
sə viyyəsində təşkil etmişdir. IV İslam Həm -
rəyliyi Oyunları da mükəmməl ha zır lan -
mış dır və keçirilmiş Oyunlar kimi tarixdə
qal dı. İdmançılarımız 75 qızıla, 50 gümüşə,
37-si isə bürüncə sahib olmaqla ümumilikdə
162 medal qazanaraq birinci yeri tutdular.
Bü tün bunlar Azərbaycan idmanının sürətli
in kişafından və dövlətin idmana olan diqqət
və qayğısından xəbər verir. Nəcib əməlləri
ilə xeyirxahlıq və mərhəmət ünvanına çev -
ri lən, eləcə də hər bir azərbaycanlının qürur
ye ri, fəxri və vüqarı olan Heydər Əliyev
Fon dunun prezidenti, ölkəmizin Birinci vit -
se-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın
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rəh bərliyi ilə qarşıya qoyulan yeni zirvələr
fəth ediləcək, daim Azərbaycanımızın adı
və üçrəngli Bayrağı yüksəklərdə dal ğa la -
na caq dır. Mehriban xanımın Milli Olimpiya
Ko mitəsinin İcraiyyə Komitəsinin üzvü,
Azər baycan Gimnastika Federasiyasının
pre zidenti kimi də səmərəli fəaliyyəti diqqəti
cəlb edir. Olimpiya Oyunlarında medal qa -
zan mış idmançılara Heydər Əliyev Fondu -
nun fərdi təqaüdçüsü adının verilməsi də
id manın inkişafına diqqət və qayğısının,
bu istiqamətdə həyata keçirilən dövlət si -
ya sətinə verilən töhfənin bariz nümunəsidir.
Bü tün bunlarla yanaşı, Mehriban Əliyeva
döv lət başçısının ona həvalə etdiyi vəzifələri
də uğurla yerinə yetirərək Azərbaycan döv -
lə tinin beynəlxalq imicinin yüksəlməsinə
lə yaqətlə xidmət edib. Mehriban Əliyeva
res publikamızın Birinci vitse-prezidenti,
Pre zident İlham Əliyevin silahdaşı kimi
döv lətimizə və xalqımıza layiqincə xidmət
edə cək, Azərbaycanın çiçəklənməsinə öz
töh fəsini verəcək. İndiyə qədər olduğu ki -
mi, bundan sonra da növbəti uğurlara və
nai liyyətlərə imza atacaq.

Mehriban Əliyevanın bütün çıxışları,
mü sahibələri özünün zənginliyi, dərin məz -
mu nu, yenilikçi düşüncəsi ilə böyük maraq
do ğurur. Bu, fitri istedad sahibinin milli-
bə şəri ideallara sadiqliyi, dünya cəmiyyətinə
nik bin baxışlarının məntiqi ifadəsidir. Onun
ge nişmiqyaslı fəaliyyəti ölkənin ictimai-
so sial, mədəni həyatını əhatə etməklə tü -
kən mir. O, Azərbaycanın milli-mənəvi də -
yər lərini, mədəniyyətini, ölkəmizin özü nə -
məx susluğunu, özəlliklərini, dünya cə miy -
yə tində böyük fədakarlıqla, uğurla təbliğ

edir. Qədim ənənələrimizlə bağlı olan multi -
kultural dəyərləri, tolerantlığı başqa ölkələrdə
əmə li işləri ilə nümayiş etdirir. Unutmayaq
ki, bütün bunlar əfsanəvi bir qəhrəman tə -
rə fin dən deyil, zərif, incə təbiətli, həm də
güc lü, aydın təfəkkürə, təxəyyülə malik
olan qadının – ölkənin Birinci xanımı
Mehriban xanım Əliyevanın bilavasitə ça -
lış maları sayəsində həyata keçirilir.

Artıq davamlı inkişaf yolunda inamla
irə liləyən Azərbaycanı qarşıda daha möh -
tə şəm uğurlar gözləyir. Azərbaycanı inkişaf
et miş ölkələr sırasında görmək istəyimiz
real lıqdır. Dövrün tələbinə uyğun olaraq
tək milləşmə, yeniləşmə dövlət siyasətimizin
əsa sını təşkil edir. Səylərin birləşdirilməsi
fo nunda qarşıya qoyulan hər bir məqsədə
yük sək səviyyədə nail olmaq mümkündür.
Azər baycanın Birinci vitse-prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın bu fikirlərini
xa tırlatmaq istərdik: “Gündəlik fəaliy yə ti -
miz də insansevərlik, mərhəmət, qarşılıqlı
hör mət, mehribançılıq unudulmamalıdır.
Ək sinə, məhz bu mənəvi dəyərləri uca tuta -
raq ən yüksək qələbələr əldə etmək, ən bö -
yük zirvələrə qalxmaq olar”.

Bu gün Prezident İlham Əliyevin rəh -
bər liyi ilə Azərbaycan inkişafının yeni mər -
hə ləsinə qədəm qoyub. Dövlətimiz öz iqti-
sadi nailiyyətləri ilə dünyanın qabaqcılları
sı rasındadır. Qazandığımız hər bir uğur
həm də onu təsdiqləyir ki, alternativi olma -
yan Heydər Əliyev siyasi xəttinin davam
et dirilməsi Azərbaycanın bugünkü və gə -
ləcək inkişafının yeganə etibarlı təminatıdır.

E tibar ƏLİYEV,
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru.

www.respublica-news.az
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Dövrümüz elm və texnikanın tərəqqisi
əsa sında bəşəriyyətin maddi və mə -

nə vi həyatında baş verən mühüm də yi şik -
liklərlə əlamətdardır. Elm və texnika cə -
miy yətin həyatında getdikcə daha böyük rol
oy nayır, onun inkişafı üçün hədsiz imkanlar
açı lır. Məlumdur ki, qloballaşmanın tüğyan
et diyi müasir dövrdə, hər bir ölkənin qapısını
döy məkdə olan müxtəlif növ böhranların,
in san artımı ilə bağlı yaranmış ərzaq qıtlığının,
get dikcə özünü daha çox büruzə verən təbii
fə lakətlərin və hər bir regionda meydana çı -
xan digər problemlərin müsbət həlli elmin
in kişafı ilə birbaşa əlaqədardır. Digər tərəfdən,
hər bir ölkənin iqtisadi, hərbi və siyasi qüd -
rəti onun elmi potensialından və bu potensialın
sə mərəli istifadəsindən asılıdır.

Elm sahələri arasında riyaziyyatın özü -
nə məxsus yeri vardır. Ən qədim elmlərdən
bi ri olan riyaziyyat elmi biliklər sistemində
mü hüm yer tutur. O, dünyanın öyrənilməsində
və dəyişdirilməsində, insanların praktiki fəa -
liy yətində çox böyük rol oynayır. Bu elmin
bey nəlxalq aləmdə geniş adı “Matematika”
(ye ri gəlmişkən, deyək ki, bizim dil üçün
bu ad daha münasibdir) yunanca “mathema”
sö zündən olub, “biliklənmə, elmlənmə” mə -
na sını verir. Sonralar bizdə bu elmi “riyaziyy-
at” adlandırıblar ki, bunun da mənası (ərəb
di lindən götürülmüş) “tərbiyə”, “məşq” de -
mək dir. Riyaziyyat, bizi əhatə edən dünyanı

an lamağa kömək edən qa nu -
na uyğunluqların sirlərini açır.
İn san oğlu dünyaya gələndən
onu əhatə edən sirli ətraf aləmi
dərk etməyə çalışmış, yaşamaq
və öz şəraitini yaxşılaşdırmaq
üçün daim düşünmüş, bey nin -

də alqoritmlər qurmuş və dü şün düklərini
həyata keçirmək üçün addımlar at mışdır. İki
min ildən çoxdur ki, riyaziyyat ger çəkliyin
dərk edilməsində insan təd qi qa tı nın əsas
hissəsindən birinə çevrilmişdir. Ri yaziyyat
elmi ucsuz-bucaqsız bir aləmdir, nə hayətsiz
bilik dəryasıdır. Bu bilklər alə min dən baş
çıxarmaq üçün dərin zəka, gərgin dü şüncə,
güclü məntiq, mücərrəd təfəkkür pro sesi
tələb olunur. Bundan qorxmaq lazım de yil,
cəsarətlə bu bilik dəryasına baş vuranları o,
heç də pis qarşılamır, onunla xoş rəftar edir,
ona nəinki həyatda gərəkli olur, onun hə -
yatının bəzəyinə çevrilə bilir, onunla se vim li
dost olur, düşüncə tərzinə təsir edir... Heç
də təsadüfi deyil ki, bəzi böyük şəx siy yət lər
öz məntiqi düşüncə qabiliyyətini in ki şaf
etdirmək üçün riyaziyyat elmi ilə məş ğul
olmuş, onu öyrənməyə xüsusi səy gös tər -
mişlər. O da təsadüfi deyil ki, bu elmi çox
zaman “əqlin gimnastikası” adlandırırlar.

Müasir elm, riyazi metodların xüsusi təd -
qi qat proseslərinə getdikcə daha çox nüfuz
et məsi ilə xarakterizə olunur. Riyaziyyat
dün yanı dərk etməyin metodu və dilidir. Ri -
ya ziyyat həyatımıza nizam gətirən, təfsirdə
(izah da) özbaşınalığa yol verməyən dəqiq
bir elmdir. Riyaziyyat - nizam və sərt məntiqin
tə cəssümüdür. O, ətrafımızdakı dünyanı an -
la mağa, onun qanunları haqqında daha çox
mə lumat əldə etməyə kömək edir. Çünki bu

RİYAZİYYAT BÜTÜN ELMLƏRİN AÇARIDIR

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və
Mədəniyyət üzrə qurumu olan UNESCO 3 sentyabr
2019-cu ildə Paris şəhərində, hər ilin 14 mart tarixinin
Beynəlxalq Riyaziyyat Günü kimi qeyd edilməsi haqqında
qərar qəbul etmişdir. Bununla əlaqədar fikirlərimizi
oxucuların diqqətinə çatdırırıq.
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qa nunlar, məhz riyaziyyatda hökm sürən
qay dalara tabe olur.

Riyaziyyatı öyrənərək riyazi düşüncə tər -
zini, ümumiləşdirmə və təhlil etmək bacarığını
in kişaf etdiririk. Nizamlılıq tapmağı öyrənirik,
tez düşünmək və qərar vermək bacarığına
yi yələnirik. Məntiqi düşünmək, əsas lan dır -
maq, düşüncələri düzgün və aydın şəkildə
for malaşdırmaq, düzgün məntiqi nəticələr
çı xarmaq, əvvəlcədən planlaşdırma, yaddaşda
bir neçə ardıcıl addım saxlamaq bacarıqlarını
for malaşdırırıq. Konseptual və mücərrəd dü -
şün mə bacarıqlarını, ardıcıl və məntiqi olaraq
mü rəkkəb anlayışlar və ya əməliyyatlar qur-
maq və onları yadda saxlamaq bacarığını
in kişaf etdiririk.

Riyaziyyat - təbiətdə baş verən proseslərin
ob yektiv xassələrini və onlar arasındakı əla -
qə ləri əks etdirən riyazi modelləri öyrənən
bi lik sahəsidir. Məhşur rus riyaziyyatçısı,
aka demik Kolmoqorovun tələbələrindən biri
ol muş Vladimir Andreyeviç Uspenski yazırdı:
“Ri yazi model insan təfəkkürünün nəticəsi
ol sa da, o, obyektiv araşdırma mövzusuna
çev rilə bilər. Onun xüsusiyyətlərini bilməklə,
bu modelin əks etdirdiyi prosesin xü su siy -
yət lərini öyrənirik”. Bundan əlavə, riyaziyyat
ob yektiv aləmin ən müxtəlif hadisələrini
təs vir etmək üçün əlverişli yollar təqdim
edir və beləliklə, elm dili rolunu oynayır.
Nə hayət, riyaziyyat insanlara dünyanı öy -
rən mək və dərk etmək metodlarını, həmçinin
nə zəri və praktiki problemlərin tədqiqat üsul -
la rını təqdim edir.

Bəşəriyyətin məlum inkişaf tarixinə və
mər hələlərinə uyğun olaraq riyaziyyat elmi
for malaşmış, şaxələnmiş və inkişaf etmişdir.
Kai natın da özünün sanki riyazi obyekt ol -
ma sı və oradakı sonsuz simmetriyalar, çeşidli
for malar və hadisələr də onun “riyazi dildə”
ya zılmasına bir sübutdur.

Tarixçilər, filosoflar və siyasətçilər tər ə -
findən bəşər tarixinin eralara bölünməsi, əs -
lində insan zəkasının yüksək forması olan
ri yaziyyatın etdiyi böyük kəşflər arasındakı
müd dətlə ölçülsə daha yaxşı olardı. Çünki
bə şər tarixində insanların qarşısına çıxan ən
bö yük problemlər məhz riyaziyyatın tətbiqi
ilə həll edilmişdir. Zəruri ehtiyacların ödə -
nil məsi üçün zəmanəyə uyğun (və bəzən
onu qabaqlayan) texnologiyaların yaranması
və təkmilləşdirilməsi məhz riyaziyyatın tət -
biqi sayəsində mümkün olmuşdur.

Riyaziyyat bizi düşünməyə, təhlil etməyə
məc bur edir. Riyaziyyatda yanlış yoxdur.
Bü tün düsturlar və teoremlər ciddi isbat olu -
nur. Riyaziyyat məntiqi düşünmə qabiliyyətini
in kişaf etdirir və bu da öz növbəsində insanın
ma raqla yaşamasına səbəb olur. Riyaziyyat
mən tiqi təfəkkürü, problemləri müstəqil həll
et mək bacarığını, mahiyyəti tez dərk etmək
və həyati məsələlərdə ən uyğun və sadə bir
ya naşma tapmaq bacarığını inkişaf etdirir.
Həm çinin, riyaziyyat, şəxsiyyətin intellektual
in kişafında böyük rol oynayır. Sovet yazıçısı
Veniamin Aleksandroviç Kaverin demişdi:
“Müs təqil təfəkkürə gedən ən qısa yol ri ya -
ziy yatdır”.

Əgər XVIII əsrin axırlarına qədər riyaziy -
yat əsasən mexanika və astronomiyada, XIX
əsr də isə fizikanın müxtəlif sahələrində tətbiq
olu nur və bu elmlərdən qidalanırdısa, hazırda
ri yazi metodlar ən müxtəlif elm sahələrinə -
iq tisadiyyat, dilçilik, biologiya, kimya, tibb
və s. sahələrə dərin nüfuz edir. “Riyazi dilçi-
lik”, “Riyazi biologiya”, “Riyazi iqtisadiyyat”,
“Ri yazi informatika” kimi terminlər artıq
adi, heç kimi təəccübləndirməyən terminlər
ol muşdur.

XXI əsr texnologiyanın sürətlə inkişaf
etdyi bir əsrdir. Biz, əhalinin sosial rifahının
inkişafının əsas istiqaməti kimi cəmiyyətin
zamanla ayaqlaşaraq inkişaf etdiyi bir infor -
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ma siya cəmiyyətində yaşayırıq. Riyaziyyat
bü tün müasir texnologiyaların və elmi təd -
qi qatların əsasını təşkil edir, biliklərə əsaslanan
iq tisadiyyatın zəruri bir hissəsidir. Müasir
in formasiya və kommunikasiya tex no lo gi -
ya larının (İKT) yaradılması ilk növbədə ri -
ya zi fəaliyyətə əsaslanır. Bütün vətəndaşlar
üçün riyazi savad – mədəniyyətin, sosial,
şəx si və peşəkar səriştənin zəruri bir elemen -
ti dir. Riyaziyyat, XXI əsrdə hər hansı bir
öl kənin inkişafında vacib bir element, inno-
vativ və texnoloji potensialın əsası ola bilər.
Fik rimizcə, riyazi təhsil əslində dövlət proq -
ra mının mövzusu olmalıdır. Dövlətin istənilən
stra teji istiqaməti riyazi üsulların köməyi
ilə onun yüksək səviyyədə əsaslandırılmasını
tə ləb edir.

Reallığın dərk olunması prosesində ri -
ya ziyyatın rolu getdikcə artır. Müasir dövrdə
elə bir bilik sahəsi yoxdur ki, orada riyazi
an layışlar və metodlar bu və ya digər dərəcədə
is tifadə edilməsin. Hazırda riyaziyyat çox
fərq li bilik sahələrini vahid bir sistemə bir -
ləş dirir.

Riyaziyyat yalnız tətbiqi məsələləri həll
et mək üçün güclü bir vasitə və universal bir
elm dili deyil, eyni zamanda ümumi mə də -
niy yətin bir elementidir. Riyaziyyat funda -
men tal bir elmdir, onun metodları fizika,
kim ya, biologiya, astronomiya və s. kimi
bir çox təbiət elmlərində geniş istifadə olunur.
Həm çinin, riyaziyyat əsas sosial və ekoloji
mə sələləri anlamaqda mühüm rol oynayır.
Bu rada iqlim dəyişikliyinə və bioloji müx -
tə lifliyin azalmasına qarşı mübarizə, dəniz
sə viyyəsinin yüksəlməsi, dünya əhalisinin
ar tımının proqnozlaşdırılması və bununla
əla qəli qida ehtiyaclarının meydana gəlməsi
ki mi məsələlər nəzərdə tutulur.

Riyaziyyatı iki tamamlayıcı hissəyə böl -
mək olar – nəzəri və tətbiqi riyaziyyata. Nə -

zə ri hissə daxili riyazi quruluşları dərindən
təh lil etməklə məşğuldur, yəni nəzəri riyaziy -
yat, riyaziyyatın mövcud strukturunu tək -
mil ləşdirir, onun daxili tələbatından irəli gə -
lən ehtiyacları ödəməklə, ciddi analizlərin
apa rılmasını həyata keçirir. Tətbiqi hissə di -
gər bilik sahələri üçün öz modellərini təqdim
edir. Tətbiqi riyaziyyat əsasən praktikanın
ri yaziyyat qarşısında qoyduğu problemləri
həll etməklə məşğuldur. Bu zaman əsas mə -
sə lə öyrənilən obyekt və ya prosesin abstrakt
mo delini qurmaq və bu modelə riyazi metod-
lar tətbiq edərək obyekt və ya proses haqqında
la zımi informasiya almaqdan ibarətdir. Onun
kö məyi ilə kəşflər edilir, nümunələr aşkar
edi lir, hadisələr proqnozlaşdırılır. Bu mənada
riyaziyyatın insan həyatındakı əhəmiyyətini
ol duğu kimi qiymətləndirmək çox çətindir.

Qeyd etmək lazımdır ki, riyaziyyatda bu
böl gü nisbi xarakter daşıyır. Məsələn, ellipsin
xas sələri, İohann Kepler tərəfindən planetlərin
tra yektoriyasını müəyyənləşdirmək üçün bu
xas sələrdən istifadə etdiyi vaxtdan min beş
yüz ildən çox əvvəl yunanlar tərəfindən öy -
rə nilmişdi. Nisbilik nəzəriyyəsinin riyazi
apa ratı bu nəzəriyyənin Albert Eynşteyn tə -
rə findən yaradılmasından otuz il əvvəl möv -
cud idi. Digər tərəfdən, bir çox sırf riyazi
nə zəriyyələr mexanika, fizika və digər elm -
lə rin tələbatı əsasında yaranmışdır.

Riyazi üsullardan istifadə etməklə hər
hansı bir mürəkkəb layihəni reallaşdırmaq
üçün sınaqdan əvvəl bahalı və həyati təhlükəsi
olan təcrübələr aparmağa ehtiyac yoxdur.
Mə sələn, astronavtları orbital stansiyasına
çat dırmaq üçün yerdən qalxan bir kosmik
gə minin orbitasının parametrlərini riyazi
üsul ların köməyi ilə əvvəlcədən hesablaya
bi lərik. Raketin yer səthindən kosmosa gön -
də rilməsi üçün riyazi hesablamaların vasitəsilə
la zımlı bütün parametrləri əvvəlcədən təxmin
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edə rək təhlükəsiz və etibarlı şəkildə uçuşu
tə min etmək olar.

Riyazi hesablamaların tətbiqini hər yerdə
gör mək mümkündür – idarə etdiyiniz av to -
mo bildə, kompüterdə və ya başqa portativ
ci hazlarda. Bütün binaların, tikintilərin öz
ağır lığı altında dağılmamasının səbəbi, məhz
ti kinti üçün lazım olan bütün verilənlərin
əv vəlcədən riyazi düsturların vasitəsilə he -
sab lanmasıdır.

Bu da bir həqiqətdir ki, tibb və səhiyyənin
bir çox sahələri də müasir riyazi üsulların
tət biqi sayəsində inkişaf etməkdədir. Məsələn,
tib bi cihazların hazırlanmasında, müəyyən
bir müalicənin effektivliyinə dair məlumatların
təh lilində riyazi statistikadan geniş istifadə
olu nur. Hətta hava proqnozunda da riyazi
mo dellərdən istifadə edilir. Bir sözlə, riyaziy -
yat elminin sayəsində bu gün biz bütün tex -
no logiyalara sahibik, şəhərlər qururuq, kos-
mosu araşdırırıq və mədəniyyətimizi inkişaf
et diririk! Kompüterləşmə, məlumatlandırma,
in ternet, sosial şəbəkələr sürətlə həyatımıza
da xil olub. Kompüterlə işləmək üçün isə
mən tiq, məlumatı sistemləşdirmək, sor ğu -
la rınızı sosial şəbəkələrdə və axtarış sis tem -
lə rində dəqiq təqdim etmək və for ma laş dır -
maq bacarığı lazımdır.

Əsas riyazi qanunlar və müasir dünyada
on lardan istifadə etmək bacarığı olmadan
hər hansı bir peşəyə yiyələnmək çox çətindir.
Rə qəmlər və onlarla aparılan əməliyyatlarla
yal nız maliyyəçilər və mühasiblər məşğul
ol mur. Xüsusi riyazi biliklərə sahib olmadan
bir astronom ulduza qədər olan məsafəni və
onu müşahidə etmək üçün ən uyğun vaxtı
tə yin edə bilməz, molekulyar bioloq bir gen
mu tasiyası ilə necə davranacağını anlaya
bil məz. Mühəndis həyəcan siqnalını və ya
vi deo nəzarət sistemini tərtib edə bilməz,
proq ramçı əməliyyat sisteminə bir yanaşma
tap maqda çətinlik çəkər.

Riyaziyyat haqqında danışdıqca qarşıya
be lə bir sual çıxır: “Riyaziyyat nədir?”

Birincisi, bunu əsas tutmaq lazımdır ki,
ri yaziyyat – dünya və onun qa nu na uy ğun -
luq larını açmaqda, təbiət və cəmiyyət ha di -
sə lərini öyrənməkdə, kainatın sirlərini aşkar
et məkdə qüdrətli bir alətdir, vasitədir. “Ri -
ya ziyyat – kəmiyyət və miqdar haqqında
elm dir. Rəqəmlə ifadə edilə bilən hər şey ri -
ya ziyyata aiddir”. Riyaziyyat – “real aləmin
(hə yatın) fəza formalarının və kəmiyyət əla -
qə lərinin (münasibətlərinin)” öyrənilməsinə
əsas lanan bir elmdir. Elmin böyük kori fey -
lə rindən biri olan Qalileo Qaliley demişdir
ki, dünya riyaziyyat dilində yazılmış əzəmətli
bir kitabdır, onu ancaq həmin dilə yiyələnən
oxu yub öyrənə bilər.

XVII əsrin əvvəllərinə qədər riyaziyyat
əsa sən ədədlər, sabit kəmiyyətlər, sadə həndəsi
fi qurlar haqqında elm idi. Onun əhatə dairəsi
ti carət, kənd təsərrüfatı, astronomiya, me -
mar lıqdan ibarət idi. XVII-XVIII əsrlərdə
tə biət elminin inkişafına olan ehtiyaclar –
na viqasiya, astronomiya, ballistika və s. –
də yişən kəmiyyətlərin riyaziyyata daxil ol -
masına, onların arasında funksional asılılıq
şək lində əlaqənin qurulmasına, diferensial
və inteqral hesabının inkişafına səbəb oldu.

XIX-XX əsrlərdə riyaziyyat, abs trak si -
ya nın yeni mərhələlərinə yüksəldi. Adi kə -
miy yətlərə və ədədlərə müasir cəbrdə öy rə -
ni lən cisimlərin xüsusi bir halı kimi baxılırdı.
Bö yük rus alimi Lobaçevskinin ideyalarının
təsiri ilə Evklid fəzasının ümumi halı olan
“fəzaların” öyrənilməsinə başlanılır. Bu dövr -
də, eyni zamanda, riyaziyyatda zəruriliyi
təc rübə ilə müəyyən edilən yeni sahələr in -
ki şaf etməyə başlayır: mürəkkəb dəyişənli
funk siyalar nəzəriyyəsi, qruplar nəzəriyyəsi,
pro yektiv həndəsə, riyazi məntiq, funksional
ana liz, çoxluqlar nəzəriyyəsi və s. Bu sa hə -
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lər də elmi tədqiqatların aparılması ədədi
üsul larla bağlıdır. Bunlarla əlaqədar, XIX-
XX əsr ədədi üsulların inkişafı ilə xarakterizə
olu nur, onlar müstəqil bir elm sahəsinə –
he sablama riyaziyyatına çevrilir.

Riyaziyyatın özünün inkişaf ehtiyacları,
el min müxtəlif sahələrinin “ri ya zi ləş di ril -
mə si”, riyazi metodların tətbiqi fəaliyyətin
bir çox sahəsinə nüfuz etməsi, kompüter
tex nologiyalarının sürətli inkişafı bir sıra
ye ni riyazi istiqamətlərin: oyunlar nəzəriyyəsi,
in formasiya nəzəriyyəsi, qrafika nəzəriyyəsi,
dis kret riyaziyyat, optimal idarəetmə nə zə -
riy yəsinin yaranmasına səbəb olmuşdur.

XX əsr ümumi texnoloji tərəqqi üçün
sə ciyyəvi olan elə mürəkkəb texniki sis tem -
lə rin yaranması ilə fərqlənir ki, onları idarə
et mək vəzifələri bəzi hallarda insanın fizioloji
im kanlarını üstələyir. İdarə olunmayan və
ya təsadüfi amillərin təsiri ilə çətin və ziy -
yət lərdə təcrübə və intuisiya kifayət deyil:
qə bul etdiyiniz qərarlar üçün möhkəm bir
el mi əsas lazımdır, nəzarət proseslərini, ri -
ya zi təsviri, riyazi modelləşdirmə və idarəetmə
sis temlərinin riyazi-statistik təhlilini öyrənmək
üçün analitik metodlara ehtiyac var. Texnoloji
tə rəqqinin nəticəsində elə bir informasiya
axı nı yaranıb ki, çap olunan bütün məqalələrin
alim lər tərəfindən izlənməsi mümkün deyil.
Tə bii ki, praktiki ehtiyaclar artıq yeni tədqiqat
me todlarının həyata keçirilməsini tələb edir.

Riyaziyyatın sürətli inkişafı, onun texnoloji
pro sesslərdə geniş yayılması, kompüter tex -
no logiyalarının meydana çıxması, bir çox
elm lərin “riyaziləşməsinə” səbəb oldu.

Hazırda riyaziyyatın istifadə olunmayacağı
in san fəaliyyət sahəsini göstərmək çətindir.
Hə qiqi ədədlər çoxluğunun ümumiləşdirilməsi
kom pleks ədədlər çoxluğunun yalnız formal
ümu miləşdirilmə mənasına malik olmadığına,
hə qiqi fiziki kəmiyyətlərin təsvirində də tət -

biq oluna biləcəyinə əsas verdi. Bu nöqteyi-
nə zərə əsasən riyazi fizikanın – hidrodina -
mi ka, aerodinamika, elektrik mühəndisliyi,
ra diotexnikanın və s. müxtəlif məsələlərinin
həl lində böyük uğurlar əldə edildi. Sosial
elm lər arasında riyaziyyatdan ən çox iqtisa -
diy yatda istifadə olunur. Dahi alman filosofu
İm manuil Kantın fikrincə, elm - yalnız ri -
ya ziyyatdan istifadə edərkən kamilliyə çatır.
İq tisadi problemlərdə hesablamaların mü -
rək kəbliyi müəyyən amillərin artması ilə
bağ lıdır. Formalaşdırma sadəcə lazımlı bir
tex nikadır, öyrənilən fenomenin əsas xü su -
siy yətlərini aydın şəkildə vurğulamağa imkan
ve rir. Xətti proqramlaşdırma metodlarının,
iş güzar oyunların istifadəsi bizə optimal həl -
lər (maksimum mənfəət və ya minimum
xərc) axtarışı ilə əlaqəli böyük bir iqtisadi
prob lem həll etməyə imkan verir. İqtisadiyyat
və tibb, hüquqşünaslıq və mülki aviasiya -
bü tün bu elmlər və bir çoxları inkişafından
irə li gələn problemlərin böyük bir qismini
həll etmək üçün riyazi metodlardan istifadə
edir lər.

Burada bir neçə nümunə göstərmək olar,
mə sələn, müxtəlif mülki təyyarə sistemlərinin
sı radan çıxması və okeanların dibində vul -
kan ların yaranması. Yaranan suallara cavab
ver mək üçün eyni riyazi statistik metodlardan
is tifadə olunur. Didona məsələsi və meşə
yan ğınlarının söndürülməsi və ya sahələrin
çilənməsi ilə bağlı mülki aviasiyada ortaya
çıxan məsələlərin həlli, funksionalın şərti
eks tremumunun tapılmasını tələb edir, yəni
burada variasiya hesabından istifadə olunur.
Məhşur alman alim-filosofu, kibernetik Georq
Klaus “Kibernetika və Fəlsəfə” adlı kitabında
yazırdı: “Kepler tərəfindən planetlərin hərəkət
nəzəriyyəsinin inkişafından başlayaraq sovet
alimləri tərəfindən Maya dilinin (Klassik
Maya dili – Maya dili ailəsinə aid ən qədim
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yazılı dildir. Klassik Maya dövrünə aid ki -
ta bələrin əsas dili) deşifrə edilməsinə qədər
da vam edən elmi təcrübə, elm tarixinin ge -
dişatı göstərir ki, bu və ya digər problemi
ri yaziyyatın köməyi olmadan həll etmək
çox çətindir”.

Riyaziyyat da daxil olmaqla bütün elmlər,
dünyanın müəyyən cəhətlərini və əlaqələrini
öz üsullarının köməyi ilə əks etdirir. Hər bir
elm, hadisələrin səbəblərini və mahiyyətini
dərindən açan, obyektiv dünyanın qanunlarına
nü fuz edən ümumiləşdirici nəzəriyyələr qu -
rur. Eyni zamanda, alimlər daim ümumi an -
la yışlar, abstraksiyalar, məntiqi və fəlsəfi
ka teqoriyalarla fəaliyyət göstərmək məc bu -
riy yətindədirlər. Riyazi anlayışların mücərrəd
tə biəti, riyaziyyatda nəticələrinə universallıq
və zərurət xarakteri verən məntiqi dəlillərin
müs təsna rolu, reallığa və təcrübəyə mü na -
si bətdə böyük dərəcədə müstəqillik, onun
in kişafında simvolizmin rolu - bütün bunlar
ri yaziyyatın fəlsəfi məsələlərinə marağı ar -
tı rır. Bir riyaziyyatçı, abstraksiya, ümu mi -
ləş dirmə, idealizasiya, sonlu, sonsuz, forma,
məz mun, kəmiyyət, keyfiyyət, oxşarlıq, fərq -
li lik, ziddiyyət və bir çox fəlsəfi anlayışlar
ol madan öz fikrini ifadə edə bilməz.

Məhşur yunan alimi Pifaqor hesab edirdi
ki, riyaziyyatla məşğul olmaq insan ruhunun
tə mizlənməsinə xidmət edir.

Riyaziyyatda əsas fəlsəfi məsələ - riyazi
an layışların, aksiomaların, nəzəriyyələrin,
qay daların və nəticələrin obyektiv aləmlə
olan əlaqəsi haqqında məsələdir. Bu məsələnin
həl li riyaziyyatın inkişafı prosesində yaranan
di gər fəlsəfi sualların həllinə də təsir göstərir.
Məh şur alman fiziki, kvant mexanikasının
ya radıcılarından biri Verner Heyzenberq “Fi -
zika və fəlsəfə” adlı əsərində yazırdı: “Tə -
biət şünaslıqda ümumi qanunların əsas an la -
yış ları ən yüksək dəqiqliklə müəyyən edil -

mə lidir və bu yalnız riyazi abstraksiyanın
kö məyi ilə mümkündür”.

Qeyd edək ki, riyaziyyata əsaslanan kom-
püter elmləri və mühəndislik XXI əsrdə get -
dikcə əhəmiyyətli bir yer tutduğundan, bu
sa hələrdə inkişafa nail olunmasında riya -
ziy yatın tətbiqi mühüm rol oynayır və bu
da, öz növbəsində, avtomatlaşdırılmaya artan
tə lə batın ödənməsinə və internet vasitəsilə
in formasiyaların əldə etmə imkanının təmin
edil məsinə öz təsirini göstərməkdədir.

Ən fundamental səviyyədə, riyaziyyat
kainatı idarə edən qanunları dərk etməyimizin
əsa sını qoyur. Bu, həm də cəmiyyətimizdəki
tex noloji tərəqqini müəyyən edən amildir.
Ri yaziyyatın kompüter elmlərində, internet
şə bəkəsində və kompüterlərin istifadə etdiyi
güc lü alqoritmlərə əsaslanan texnologiyalarda
tət biqi cəmiyyətdə əsl inqilab yaratmışdır.

Beləliklə, riyaziyyatın elm, texnologiya
və innovasiya sahəsindəki rolunu və tətbiqini
nə zərə alaraq, riyaziyyat haqqında maa rif -
lən dirmənin artırılması və bu sahədə təhsilin
qlo bal səviyyədə dərinləşdirilməsi, süni intel -
lekt, iqlim dəyişikliyi kimi fəaliyyət sa hə -
lərində, həmçinin, inkişaf etmiş və inkişaf
et məkdə olan ölkələrdə insanların yaşam
tər zinin keyfiyyətinin yüksəldirilməsi isti -
qa mətində qarşıda duran məsələlərin həllində
və hədəflərə çatmasında əsas rol oynadığını
qeyd etmək lazımdır.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil,
Elm və Mədəniyyət sahələri üzrə qurumu
olan UNESKO, Riyaziyyatın cəmiyyət hə -
ya tındakı rolunu və üzv ölkələrin mü ra ciət -
lərini nəzərə alıb, 2019-cu il sentyabrın 3-
də, hər ilin 14 mart tarixinin Beynəlxalq Ri -
ya ziyyat Günü kimi qeyd olunması haqqında
qə rar qəbul etmişdir. Qeyd etmək lazımdır
ki, həmin gün indiyə qədər P ədədi günü ki -
mi qeyd olunurdu.
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Beynəlxalq Riyaziyyat Cəmiyyətinin UN-
ESCO ilə beynəlxalq səviyyədə uzlaşdırılmış
təb liğat və maarifləndirmə fəaliyyət proq -
ram ları çərçivəsində əməkdaşlıqların davam
et dirilməsinin vacibliyini və Beynəlxalq Ri -
yaziyyat Gününün təşkili və əlaqəli tədbirlərdə
iş tirakı üçün tərəfdaşların cəlb edilməsində
Bey nəlxalq Riyaziyyat Cəmiyyətinin aparıcı
ro lunu qeyd etmək lazımdır.

Bu qərarın qəbul edilməsi UNESKO-ya
əsas elm sahələrində beynəlxalq əməkdaşlığın
in kişaf etdirilməsinə dair missiyasına geniş
im kanlar yaradacaq, fundamental elmlər üz -
rə Beynəlxalq Proqramın nüfuzunu ar tı ra -
caq dır. Beynəlxalq Riyaziyyat Günü UN-
ESKO-nun “Elmin bəşəriyyətin inkişafında
ro lu” adlı böyük proqramının məqsədlərinə
nail olmağa kömək edəcək. Bu proqramla
bağ lı UNESKO-nun fəaliyyətinin əsas is ti -
qa məti “Elm, texnologiya və innovasiyaların
in kişafı, yayılması və tətbiqi məqsədilə ins -
ti tusional və insan resurslarının güc lən di ril -
məsi”ndən ibarətdir. Həmçinin, Beynəlxalq
Ri yaziyyat Günü UNESKO-nun bəşəriyyətin
in kişafına dair elmi və texniki potensialının
dün ya səviyyəsində gücləndirilməsi məq sə -
di nə nail olmasına imkan yaradacaqdır.

Beynəlxalq Riyaziyyat Günü davamlı in -
kişaf üçün elm, cəmiyyət və təbiət arasında
ye ni körpülər qurmağa şərait yaradacaq və
təd qiqatçılar, vətəndaşlar, yüksək vəzifəli
şəxs lər, şirkət rəhbərləri və qeyri-hökumət
təş kilatları arasında yeni əlaqələrin qu rul -
ma sına təkan verəcək. Beynəlxalq Riyaziyyat
Gü nünü qeyd etməklə, elm adamları, və tən -
daş lar və liderlər arasında dialoqun qu rul -
ma sına və yüksək səviyyədə davam et di ril -
mə sinə nail olmaq mümkündür.

Qeyd edək ki, UNESKO, 2000-ci ili
Ümum dünya Riyaziyyat ili, 2005-ci ili Bey -
nəl xalq Fizika ili, 2009-cu ili Beynəlxalq
As tronomiya ili, 2011-ci ili Beynəlxalq Kim -

ya ili, 2014-cü ili Beynəlxalq Kristaloqrafiya
ili, 2015-ci ili Beynəlxalq İşıq ili elan etməklə
dün yada elmin inkişafında həlledici rol oy -
na mışdır.

Düşünürük ki, fənlərarası xarakter daşıyan
Ri yaziyyat bütün əvvəlki beynəlxalq bay -
ram ları bir araya gətirəcək və beləliklə, Bey -
nəl xalq Riyaziyyat Günü indiyədək əldə
olun muş nailiyyətlərin daha da möh kəm -
lən məsini təmin edəcəkdir.

Hesab edirik ki, Beynəlxalq Riyaziyyat
Gü nünün hər il qeyd edilməsi müasir ri ya -
ziy yatın surətli inkişafına müsbət təsir gös -
tə rəcək, onun bəşəriyyətin tərəqqisində rolunu
ar tıracaqdır.

Üzv olan dövlətlər, hökumətlərarası və
qey ri-hökumət təşkilatları, universitetlər,
təd qiqat mərkəzləri, təşkilatlar, məktəblər
və digər tərəflər bu günün qeyd olunmasında
fəal iştirak etməlidirlər.

14 mart – Beynəlxalq Riyaziyyat Günü
bu il ilk dəfədir ki, bayram kimi qeyd edilir.
Hə min gün dünya riyaziyyatçılarının bay ra -
mı dır. Fürsətdən istifadə edib Azərbaycan
ri yaziyyatçılarını bu bayram münasibətilə
ürək dən təbrik edir, onlara möhkəm can -
sağ lığı, ölkəmizdə Riyaziyyat elminin inkişafı
na minə daha böyük uğurlar arzu edirik.

Riyaziyyatsız həyat olmamış, yoxdur və
ol mayacaqdır!

Misir Mərdanov,
AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-ri ya -
ziy yat elmləri doktoru, professor.

Aynur Həsənova,
riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Səbinə Salmanova,
AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnsti-
tutunun əməkdaşı.

www.respublica-news.az
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Aslan Aslanov,
AZƏRTAC-ın İdarə Heyətinin sədri, 
OANA-nın vitse-prezidenti.
www.xalqqazeti.com

Son yüz il bəşər tarixinə çox təlatümlü
dövr kimi daxil olub: Rusiyada bol -

şe vik inqilabından sonra Sovet imperiyasının
ya ranması və süqutu, İkinci Dünya mü ha -
ribəsi, soyuq savaş illəri... Bu hadisələr dün -
yanın siyasi xəritəsinin bir neçə dəfə də yiş -
məsi, görünməmiş fəlakətlər və iztirablarla,
nə hayət, 29 il əvvəl 14 respublikanın dövlət
müs təqilliyini bərpa etməsi ilə nəti cə ləndi.
Yet miş il sürən imperiya əsarətindən sonra
ba şımız üzərində azadlıq günəşi doğdu. Çətin
sı naqlardan keçən, vaxtilə Hamletsayağı
“olum, ya ölüm” sualı qarşısında qalan, hələ
də Ermənistanla müharibə vəziyyətində olan
Azər baycan dünyanın inkişaf etmiş ölkələri
sı rasına çıxa bildi. Qalibiyyət və sarsıntıların,
tə nəzzül və tərəqqinin bir-birini əvəzlədiyi
bir əsrlik yolun salnaməsini məhz Xalq
Cüm huriyyətinin yadigarı olan AZƏRTAC
yaz dı. İnternetin olmadığı uzaq və yaxın
keç mişdə baş verənlər barədə onun yaydığı
xə bərlər saralmış qəzet səhifələrində, müasir
Azər baycanın keçdiyi inkişaf yolu və qa -
zan dığı uğurlar isə agentliyin saytında ar -
xiv ləşib. Yüz il əvvəl məhdud bir çərçivədə

fəa liyyətə başlayan AZƏRTAC haradan ha -
raya gəlib. Hesab edirəm ki, zamanın beş
fərq li nöqtəsindən baxış bir əsrlik inkişaf
yo lu barədə tam və aydın təsəvvür yarada
bi lər.

Yolun başlanğıcı və ilk milli xəbər
agentliyinin cəmi 58 gün sürən

müstəqilliyi

Müsəlman aləmində ilk demokratik res -
publika olan Azərbaycan Xalq Cüm hu riy -
yə  tinin qurucuları milli xəbər agentliyi ya -
ra dılmasının zəruriliyini yaxşı an la yır dı lar.
Hö kumət bu məsələni 1919-cu il martın 3-
də müzakirəyə çıxardı. Nazirlər Şurasının
səd  ri Fətəli xan Xoyskinin məruzəsi din lə -
nil di və Azərbaycan Teleqraf Agentliyinin
(Acansının) təşkili maarif naziri Nəsib bəy
Usub bəyova tapşırıldı.

Hökumətin qərarı, təxminən, bir ilə yaxın
kağız üzərində qaldı. Səbəblər dəqiq məlum
olmasa da (həmin dövrdən günümüzə çox
az sənəd gəlib çıxıb), ovaxtkı siyasi-iqtisadi
şə raitdən çıxış edərək müəyyən mülahizələr
yü rütmək olar. Bir tərəfdən dövlətçilik ənə -
nə lərinin olmaması və maliyyə sıxıntıları,
di gər tərəfdən daxili və xarici təhdidlər nə -
zər də tutulan planların icrasını çətinləşdirirdi.
Geo siyasi vəziyyətə gəlincə, obrazlı desək,

AZƏRTAC-100: 
BİR ƏSRLİK YOLA BEŞ FƏRQLİ ZAMAN 

NÖQTƏSİNDƏN BAXIŞ

İlk xəbəri 1920-ci il martın 2-də işıq üzü görmüş Azərbaycan 
Dövlət İnformasiya Agentliyi haradan haraya gəlib
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1918– 1920-ci illərin Azərbaycanı dalğaların
dö yəclədiyi tənha adanı xatırladırdı. Ona
çox lu göz dikilmişdi, ingilis generalı Tomson
qo şunu ilə gəlib Bakıda oturmuşdu və Cüm -
hu riyyət hakimiyyətini tanımaq istəmirdi.
Belə bir mürəkkəb vaxtda xəbər agentliyi
ki min gözünə görünərdi?

Cümhuriyyət rəhbərləri  savadlı, ziyalı
in sanlar idi. Onlar sözün, xüsusən in for ma -
si yanın rolunu, necə böyük gücə malik ol -
du ğunu bilirdilər. Ona görə də teleqraf acans -
lı ğının yaradılmasında israrlı idilər və bu
mə sələyə yenidən qayıdıldı. 1920-ci il fevralın
2-də hökumət AZƏRTAC-ın əsasnaməsini
mü əyyən dəyişikliklərlə parlamentə çıxarmaq
ba rədə növbəti qərar qəbul etdi.

Arxiv materiallarından belə məlum olur
ki, o vaxt respublikada yeganə informasiya
mən bəyi Bakı  Sahil Radiostansiyası (simsiz
te leqraf) idi. Onun da cəmi üç aparatı vardı:
iki si qəbuledici, biri həm qəbuledici, həm
də ötürücü. Bu iki aparat sutkada 70 mindən
çox söz qəbul edə bilmirdi. Azərbaycan haq -
qın da xəbərlər isə yalnız bir aparatla ötü rü -
lür dü. Necə deyərlər, dəryada bir damla.
Hal buki ermənilər teletayp alaraq Azərbaycanı
lə kələyən, gözdən salan, iftira dolu yazıları
Av ropada – Fransa, Almaniya kimi ölkələrdə
ya yırdılar.

Teleqraf acanslığının yaradılması üçün
həm maliyyə vəsaiti və texniki avadanlıq,
həm də ixtisaslı kadrlar lazım idi. Təbii ki,
ye nicə ayaq üstə duran respublikanın mü -
kəm məl agentlik təşkil etməsini düşünmək
sa dəlövhlük olardı. Agentliyin texniki bazası,
ya radıcı heyəti barədə əldə yetərincə sənəd
ol madığından, bununla bağlı mühakimə yü -
rüt mək çətindir. Lakin görünən odur ki, döv -
lət işlərinin başdan aşdığı çox mürəkkəb bir

şə raitdə milli xəbər agentliyini təşkil etmək
müm kün oldu və mühüm bir işin təməli qo -
yuldu.

Nəhayət, parlamentdəki müzakirələrdən
bir həftə sonra – martın 1-də AZƏRTAC
fəa liyyətə başladı və ertəsi gün onun ilk xə -
bə ri işıq üzü gördü. Agentlik respublikada
baş verən hadisələri, hökumətin gördüyü iş -
lə ri əks etdirən gündəlik bülletenlər də ha -
zır layıb həm respublika daxilində, həm də
xa ricdə yayırdı.

Bu, Azərbaycanın səmasında qara bu -
lud ların getdikcə sıxlaşdığı vaxtlar idi. Çox
keç mədən Azərbaycan bolşevik işğalına mə -
ruz qaldı və Cümhuriyyət hökuməti süquta
uğ radı. Milli Teleqraf Acanslığı cəmi 58
gün fəaliyyət göstərsə də, adını tarixə yazdıra
bil di. Artıq bünövrə qoyulmuşdu, ilk cığırlar
açıl mışdı...

Yetmiş illik sovet rejiminin 
AZƏRTAC-ın taleyində qoyduğu 

ağ-qara izlər

Ötən əsrin 20-ci illərinədək dünyaya bir
çox imperiyalar gəlib getmişdi. O vaxtlar
iş ğalın üzərinə diplomatiya pərdəsi çəkməyə
eh tiyac duyulmurdu. Azərbaycanın işğal
olun duğu, SSRİ-nin tarix səhnəsinə çıxdığı
za manlarda isə dünya dəyişmişdi və imperiya
am bisiyalarına bər-bəzəkli don geyindirmək
la zım gəlirdi. Məkrli siyasət saxta bəyanatlarla
pər dələnirdi.

1920-1922-ci illəri bəzi tarixçilər ikinci
Res publika dövrü kimi səciyyələndirirlər.
Bu, əsasən ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan
Res publikası SSRİ-nin tərkibinə qatılanadək
Xalq Cümhuriyyətinin mütərəqqi kursunu
qis mən də olsa, davam etdirmişdi. O vaxt
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atı lan addımlar sırasına rəsmi informasiya
agent liyinin yaradılması da aid edilə bilər.
Xalq Komissarları Sovetinin sədri Nəriman
Nə rimanovun 1920-ci il 9 iyun tarixli dekreti
ilə Mərkəzi Mətbuat Kollegiyası yaradıldı
və Rusiya Teleqraf Agentliyinin Qafqaz di -
yar şöbəsinin Azərbaycan bölməsi
(AZQAFROSTA) kollegiyaya daxil edildi.
Təx minən bir il sonra AZQAFROSTA müs -
tə qil quruma – Azərbaycan Teleqraf Agent -
li yinə çevrildi. Agentliyin ilk direktoru Qubad
Qa sımov jurnalist təcrübəsinin olmadığını
eti raf edir və xatirələrində yazırdı ki, infor -
ma siyanı yaymaq üçün texniki imkanlar da
son dərəcə məhdud idi. O vaxt Bakı kü çə lə -
rin dən birində yəqin ki, çoxlarımızın eşit -
mə diyi “İşıq” qəzeti peyda oldu. İnsanlar
bö yük ekranın qarşısına yığışaraq agentliyin
xə bərlərini buradan oxuyurdular.

Keçmiş SSRİ dövründə hadisələrin ge -
di şindən asılı olaraq Azərbaycanın milli in -
for masiya agentliyi müxtəlif aqibətlə üzləşirdi.
Təkcə bir faktı xatırlatmaq kifayətdir ki,
onun adını yeddi dəfə dəyişmişdilər. Hətta
bir vaxt üç Cənubi Qafqaz respublikasının
in formasiya agentlikləri ZaqTA adı altında
bir ləşdirilmişdi. Adlar dəyişsə də, mahiyyət
də yişmirdi. Sovetlər ittifaqına daxil olan bü -
tün respublikaların informasiya agentlikləri
ki mi, Azərbaycan Teleqraf Agentliyi də Sovet
İtti faqı Teleqraf Agentliyinin (SİTA) filialı
sta tusunda fəaliyyət göstərirdi. Xəbərlər Ba -
kıya Moskvadan morze əlifbası ilə ötü rü -
lür dü.

Yetmiş illik tariximizin ziddiyyətlərinə,
AZƏRTAC-ın taleyində qoyduğu ağ-qara
iz lərə baxmayaraq, agentlik dövrün sal na -
mə sini yazmaqda davam edirdi. O qədər də
ge niş olmayan müxbir şəbəkəsi respublikanın

hə yatını öz gücü və bacarığı daxilində işıq -
lan dırırdı.

İkinci Dünya müharibəsi illəri üzərində
ay rıca dayanmağa ehtiyac duyuram. Mü ha -
ribə, təbii fəlakət, ekstremal hallar şəraitində
iş ləmək xəbər agentliyinin və onun müx bir -
lərinin fəaliyyətində kulminasiya nöqtəsidir.
Biz dünya təcrübəsində də, öz təcrübəmizdə
də şahidik ki, hətta dövlət strukturları iflic
və ziyyətinə düşdükləri vaxtlarda xəbər agent -
lik ləri işləyir, hər bir vəchlə informasiya əl -
də etməyə və müxtəlif yolla yaymağa çalışır.

1941-1945-ci illərə gəlincə, AZƏRTAC-
ın hərbi müxbirləri qızğın döyüşlərin getdiyi
ön cəbhədən reportajlar göndərirdilər. Agentlik
in formasiya işini iki istiqamətdə aparırdı:
həm döyüş xəttindən, həm də insanların ar -
xa cəbhədəki fədakar əməyindən bəhs edən
ma teriallar hazırlayırdı. Bu yazılar yerli mət -
buatda və cəbhə qəzetlərində yer alırdı.

Azərbaycanın və AZƏRTAC-ın
həyatında dönüş nöqtəsi

Respublikamız keçmiş SSRİ-nin tər ki -
bin də olduğu 70 ildə bir-birindən kəskin
fərq lənən iki dövr yaşadı. 1970-ci illərədək
dur ğunluğun, kosmopolit əhval-ruhiyyənin
ha kim kəsildiyi Azərbaycan Sovet İttifaqının
ge ridə qalmış ucqarlarından biri sayılırdı.

1969-cu ilin iyun plenumu, respublikaya
milli ruhlu, yüksək təşkilatçılıq bacarığına
və yenilməz iradəyə malik rəhbərin – Heydər
Əliyevin təyin edilməsi Azərbaycanın hə -
ya tında dönüş nöqtəsi oldu. Çox keçmədən
hə yatın ritmi dəyişdi, hər bir sahədə, o cüm -
lədən mətbuatda görünməmiş inkişaf başladı.

O vaxtdan xalqın qəlbində yer tutan, son-
radan dünya şöhrətli dövlət xadimləri sırasında
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yer alan Heydər Əliyevin Azərbaycana birinci
dəfə rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illər, eyni
za manda, milli ruhun və milli özünüdərkin
dir çəliş dövrü kimi də səciyyəvidir. Bu dahi
şəx siyyət hələ yarım əsr bundan əvvəl mət -
bua tın, informasiyanın insanların vahid məq -
sə də yönəldilməsindəki səfərbəredici rolunu
ha mıdan yaxşı görürdü. Buna görə də mət -
bua ta, jurnalistlərə fərqli münasibət bəsləyir,
xü susi həssaslıqla yanaşırdı. O, mətbuata
açıq lığı ilə də seçilirdi. Birinci katib işlədiyi
vaxt larda “Literaturnaya qazeta”da “Qoy,
əda lət zəfər çalsın” sərlövhəsi ilə dərc olun -
muş məşhur müsahibəsi bütün ittifaqa səs
sal mışdı. İlk dəfə idi ki, heç kimin danışmağa
cəsarət etmədiyi nöqsanlar birinci şəxs
tərəfindən mətbuatda açıq şəkildə tənqid ol-
unurdu.

Heydər Əliyevə qədər arxa planda qalan
AZƏRTAC da istər respublika, istərsə də İt-
tifaq miqyasında öncül mövqelərə çıxmağa
başladı, SİTA-nın informasiya buraxılışlarını
qə bul edib Cənubi Qafqaz respublikalarına
ötü rən mərkəzə çevrildi. Rus dilində gön -
də rilən həmin materialları ana dilimizə ope -
rativ surətdə çevirmək lazım gəlirdi. Ustad
tərcüməçi, gözəl ziyalı Bağır Seyidzadənin
rəhbərlik etdiyi tərcümə redaksiyası bu gərgin
işin öhdəsindən məharətlə gəlir, müxtəlif
sahələrə dair informasiyaları yerli oxuculara
yüksək səviyyədə təqdim edirdi. Agentliyin
əməkdaşları, həmçinin müxbir briqadalarının
tərkibində xarici ölkələrə gedir, bilavasitə
hadisə yerindən xəbərlər hazırlayıb gön də -
rir dilər.

Çox keçmədən AZƏRTAC-ın texniki təc -
hizatını yaxşılaşdırmaq istiqamətində mühüm
ad dımlar atıldı. Heydər Əliyevin şəxsi nüfuzu
he sabına müttəfiq respublikaların informasiya

agentlikləri arasında Ukrinformdan sonra
məhz AZƏRTAC kompüterlə təchiz edildi.
Agen tlik həm maddi-texniki bazasına, həm
də yaradıcılıq potensialına görə birincilər
sı rasına çıxmağa nail oldu.

Sovet dövründə imkanlar bütün cəhətdən
məh dud idi. Rusiya istisna olmaqla, digər
14 respublika, necə deyərlər, Moskvanın
əlinə baxırdı. Direktivlər Kremldən gəlirdi,
büdcəni mərkəzi hökumət ayırırdı. Rəhbərin
məharəti mövcud imkanlar daxilində mümkün
olanı, bəlkə ondan da artığını etmək idi.
Bu nu yalnız Heydər Əliyev kimi fenomen
si yasətçi, dövlət xadimi edə bilərdi və etdi.
Məhz onun hakimiyyətdə olduğu 1969-1982-
ci illərdə Azərbaycanla bərabər, AZƏRTAC
da böyük inkişaf yolu keçdi.

Uzaq keçmiş barədə bu qədər. İndi də
ke çək ən yeni tariximizə.

AZƏRTAC ciddi sınaq qarşısında:
Qanlı Yanvar, Qarabağ müharibəsi 

və xaos illəri

Ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarında Azər -
bay canın qara günləri başladı. Bir tərəfdən
Er mənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi
id diaları, bu iddialar fonunda Dağlıq Qa ra -
bağ da baş qaldıran separatizm, digər tərəfdən
mər kəzi hakimiyyətin ayrı-seçkilik siyasəti
və qərəzli yanaşması vəziyyəti günbəgün
kəs kinləşdirirdi. Sürətlə cərəyan edən ha di -
sə lərin kulminasiya nöqtəsi 1990-cı ilin 20
yan varı oldu.

Sovet ordu hissələrinin Bakıya hücumu
ərə fəsində Azərbaycan Televiziyasının enerji
blo ku partladıldı. Qanlı hadisələrin ertəsi
gü nü qəzetlərin nəşri dayandırıldı. Radio və
te leviziya işləmir, qəzetlər çıxmır, xarici ra -
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dio stansiyaların dalğaları vurulurdu. Res -
pub lika tam informasiya blokadasına alın -
mış dı. Nə etməli? AZƏRTAC-ın müxbirləri
çı xış yolunu xəbər bülletenləri hazırlayıb
Ba kının müxtəlif yerlərində divarlara ya -
pış dırmaqda görürdülər. Bu iş qaranlıq dü -
şən dən sonra görülürdü. İmperiya əsgərləri
sə hər açılan kimi vərəqələri cırıb atsa da,
əha li baş verənlərdən qismən də olsa, xəbər
tu ta bilirdi. 20 Yanvarın dəhşətli həqiqətlərini
əks etdirən fotovitrin də eyni aqibəti yaşadı.

1990-cı illərin əvvəlində Ermənistanın
Azərbaycana hərbi təcavüzü də pik nöqtəsinə
çatmışdı. Bir milyondan çox azərbaycanlı
doğ ma yurd-yuvasından qovulmuşdu, tor -
paq larımızda elan olunmamış müharibə gedir-
di. Özünümüdafiə qüvvələri təpədən-dır na -
ğa dək silahlanmış amansız düşmən qarşısında
tab gətirə bilmir, şəhər və kəndlərimiz bir-
bi rinin ardınca işğal olunurdu. Erməni fa -
şist ləri Xocalı şəhərində əsrin ən dəhşətli
soy qırımlarından birini törətdilər.

Bu hadisələr fonunda yaranmış hakimiyyət
boş luğu nəticəsində Azərbaycan dalana di -
rən mişdi. Rəsmi məlumatlar birtərəfli idi,
res publika rəhbərliyi və dövlət strukturları
baş verənləri xalqdan gizlədirdi. Əsas xəbər
qay nağı olan AZƏRTAC daha bir çətin imta -
han qarşısında qalmışdı. Agentliyin müxbirləri
cə b hə bölgələrinə, məcburi köçkünlərin məs -
kunlaşdığı çadır düşərgələrinə gedərək ma-
teriallar hazırlayır, yaranmış fəlakətli və dra-
matik vəziyyət barədə həqiqətləri beynəlxalq
ictimaiyyətə çatdırmağa çalışırdılar. Bu sıraya
agentliyin “Azərbaycan” nəşriyyatı ilə birgə
ha zırladığı kitablar da daxildir. Erməni şo -
vi nistlərinin və separatçılarının məkrli niy -
yət lərindən qaynaqlanan hadisələrin ma hiy -
yə tini açıb göstərən bu nəşrlərdə ilk dəfə

ola raq, sovet rəhbərliyinin anti-Azərbaycan
si yasəti də ifşa edilirdi.

1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycanın
döv lət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya
Aktı qəbul olundu. Azadlığın şirin və acı
tamı – paradoks olsa da, xalqımız bir müddət
bu iki duyğunu eyni vaxtda yaşamalı oldu.
Döv lət müstəqilliyinin kağız üzərində qalması
bir yana, kreslo düşkünü olan naşı rəhbərlər
Azər baycanı uçurum kənarına gətirib çı xar -
dılar, xalqı vətəndaş müharibəsinin alovuna
at dılar.

Daha bir paradoks. İqtidarda olanlar öz -
lə rini demokrat adlandırsalar da, azad sözün,
azad fikrin qarşısına sədd çəkirdilər. Dövlətin
in hisarında olan KİV-də, o cümlədən
AZƏRTAC-da xalqımızın böyük oğlu Heydər
Əli yevin adını çəkmək yasaqlanmışdı.

Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa
etdikdən təxminən bir il sonra – 1992-ci il
dekabrın 18-də  AZƏRTAC-ın tarixi adı bərpa
olundu. Lakin informasiyanın cəmiyyətdə
və dövlət həyatında oynadığı roldan bixəbər
olan keçmiş iqtidarın etinasızlığı ucbatından
agentlik çox ağır günlər yaşayırdı. Cüzi
büdcə vəsaiti nəinki müasir texnika almağa,
heç işçilərin maaşını ödəməyə yetmirdi.
Mad di-mənəvi sıxıntılara baxmayaraq,
AZƏRTAC yaşayır, onun fədakar əməkdaşları
peşə borclarını vicdanla yerinə yetirirdilər.

Bu çətin vəziyyət ulu öndər Heydər Əli -
yevin hakimiyyətə qayıdışınadək davam etdi.

Dövlət siyasətinin informasiya təminatı:
Heydər Əliyev AZƏRTAC-a 

etibar edirdi

Mənim həyatımın böyük hissəsi
AZƏRTAC-la bağlıdır: 100 illik yolun təx -
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minən 30 ili gözümün önündə keçib. Oxucu
yazımın bundan sonrakı hissəsini bir qərinəlik
in kişaf yolunun canlı şahidinin və işti rak çı -
sı nın qeydləri kimi qəbul edə bilər.

Xalqımızın ulu öndəri Heydər Əliyev
döv lət siyasətinin informasiya təminatında
AZƏRTAC-a üstünlük verir, ona etibar edir,
xü susi qayğı ilə yanaşırdı. Odur ki, respublika
rəh bərliyinə qayıdışından az sonra – 1995-
ci il martın 3-də agentliyin yenidən təşkil
edil məsi haqqında fərman imzaladı. Sənədə
əsa sən, AZƏRTAC-a dövlət informasiya or -
qanı statusu verildi, yetərincə büdcə vəsaiti
ay rıldı.

Bunun ardınca, 1996-cı il iyunun 29-da
di gər sənəd – AZƏRTAC-ın işinin yax şı laş -
dı rılması haqqında Prezident sərəncamı im -
za landı. Agentlik üçün müasir texnika alındı,
xa ricdə ilk müxbir məntəqələri açıldı. Nə -
ha yət, AZƏRTAC-ın fəaliyyətinin tək mil -
ləş dirilməsi haqqında 2000-ci il 17 yanvar
ta rixli fərmana əsasən, agentliyin maddi-
tex niki bazasının müasir tələblər səviyyəsinə
çat dırılması, xarici ölkələrdəki müxbir mən -
tə qələrinin zəruri texniki avadanlıqla təchiz
olun ması, əməkdaşların əməkhaqlarının 50
faiz artırılması qərara alındı.

Ümumiyyətlə, 1995-2002-ci illərdə ulu
ön dər agentliyimizlə bağlı 6 fərman və sə -
rən cam imzalamışdı. Bu, Heydər Əliyevin
döv lət siyasətinin informasiya təminatında
AZƏRTAC-a verdiyi önəmin, onun xüsusi
əhə miyyətini və rolunu nəzərə almasının
ba riz göstəricisidir. Bu diqqət və qayğı, eyni
za manda, Heydər Əliyevin agentliyə inam
və etibarından qaynaqlanırdı. Biz də öz növ -
bə mizdə onun etimadını doğrultmaq üçün
ge cə-gündüz bilmədən çalışırdıq.

Mənə ulu öndərimizin 1993-cü il iyunun
11-də Azərbaycan Milli Elmlər Aka de mi -
ya sının Rəyasət Heyətinin binasında xarici
dip lomatlarla keçirdiyi ilk görüşündən baş -
la yaraq, dövlət və hökumət başçıları,  yüksək
sə viyyəli nümayəndə heyətləri ilə, demək
olar, bütün görüşlərini, xarici səfərlərini,
apar dığı danışıqları işıqlandırmaq xoşbəxtliyi
nəsib olub. ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa
ki mi nəhəng dövlətlərin liderlərinin, dünyaca
məş hur siyasətçilərin, yazıçıların Heydər
Əliyev haqqında necə heyranlıqla danı ş dıq -
la rının, onun Azərbaycan, ümumilikdə, türk
dün yası qarşısında xidmətlərini necə yüksək
qiy mətləndirdiklərinin şəxsən şahidiyəm.
Eşit diyim, bloknotuma köçürdüyüm bu fi -
kirlər sonradan AZƏRTAC-ın xətti ilə nəşr
olu nan “Dünyanı heyran qoyan insan” adlı
ki taba çevrildi.

Bu da bir fenomendir: Ulu öndər nə yaz -
dı ğım, necə yazdığımla şəxsən maraqlanırdı.
Mə ni tez-tez yanına çağıraraq istiqamət verir,
töv siyələrini çatdırırdı. O vaxtlar Azərbaycan
mət buatında dövlət başçısının fəaliyyətini
işıq landırmaq ənənəsi və təcrübəsi olma dı -
ğın dan bu, əsl jurnalistika dərsləri idi. Ondan
əv vəl respublikaya rəhbərlik edənlərin ke -
çir dikləri görüşlərdən, apardıqları da nı şıq -
lar dan qayıdan müxbir informasiya ha zır la -
maq da olmazın çətinlik çəkirdi. Çünki iqti-
darda olan şəxslərin heç bir dövlətçilik təc -
rü bəsi yox idi. Adi protokol qaydalarından
tut muş, danışıqlaradək heç bir prosedur bey -
nəlxalq standartlara uyğun gəlmirdi, diplo-
matiya çərçivələrinə sığmırdı. Bir neçə quru
cüm lədən ibarət xəbər təbii ki, oxucunu qa -
ne edə bilməzdi. İnformasiyanın kasadlığı
rəh bərlə xalq arasında sanki qara pərdə çə -
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kir di. Belə bir şəraitdə hansı siyasi publisis-
tikadan söhbət gedə bilərdi? Azərbaycan
mətbuatında siyasi publisistika janrının əsas -
ları 1993-cü ildən sonra – Heydər Əliyevin
ha kimiyyəti illərində qoyuldu.

Hesab edirəm ki, bu, ayrıca bir söhbətin
möv zusudur.

Heydər Əliyevin jurnalistika dərsləri

Ulu öndərimizin ən müxtəlif mövzulardakı
çıxışları, nitqləri, dövlət və hökumət başçıları
ilə apardığı yüksək səviyyəli danışıqlar fikrin
ifadə tərzi, səlis və təmiz dili, aydın məntiqi
baxımından siyasi publisistikanın bənzərsiz
nümunələridir. O, qabaqcadan yazılmış hazır
mətnlərdən istifadə etməzdi, auditoriyanın
havasına köklənərdi. Biz hər biri bitkin pub-
lisistik əsər təsiri bağışlayan bu çıxışları şi -
fahi nitqdən yazılı mətnə çevirərək mətbuata,
radio və televiziyaya göndərərdik. Onları
oxu cuya yubanmadan çatdırmaq üçün çox
vaxt səhərədək işləyərdik.

Bu yerdə çoxlarının bilmədiyi maraqlı
bir məqamı da vurğulamaq yerinə düşər.
Ulu öndər çıxışlarının mətbuat üçün ha zır -
la nan mətnlərini şəxsən nəzərdən keçirir,
re daktə xarakterli düzəlişlər edirdi. Ya dım -
da dır, gecəyarısı zəng vurur, hansısa sözü,
ya xud cümləni dəyişməyi tapşırırdı.

Həmin nitq və çıxışların AZƏRTAC tə -
rə findən yayılmış mətnləri görkəmli filosof-
alim, akademik Ramiz Mehdiyevin bu ra xı -
lı şına məsul olduğu, “Azərnəşr” tərəfindən
nə fis tərtibatda çapdan buraxılan “Müs tə -
qil liyimiz əbədidir” adlı çoxcildliyin 46 ki -
ta bına daxil edildi və biz, haqlı olaraq, bu -
nun la qürur duyuruq. Fəxr edirik ki, bu şanlı
ta rixi AZƏRTAC-ın kollektivi yazdı. Hesab

edi rəm ki, Heydər Əliyevin dərin məzmunlu
nitq və çıxışları siyasi publisistikanın ən gö -
zəl örnəyi kimi Jurnalistika fakültəsində təd -
ris oluna bilər və mütləq olunmalıdır.

Həmin vaxtlar xarici səfərlərdə Prezidenti
mü şayiət edən həmkarlarım da təsdiqləyərlər
ki, Heydər Əliyev bizə jurnalistika dərsi ke -
çərdi: informasiyanı nədən başlamaq, əsas
mə qamı və faktı ikinci dərəcəlidən necə seç -
mək lazım gəldiyini səbirlə izah edərdi. Biz
jur nalistikanın, xüsusən siyasi publisistikanın
müa sir standartlarını, dövlət başçısının fəa -
liy yətini lazımi səviyyədə işıqlandırmağın
in cəliklərini Heydər Əliyev məktəbindən
be ləcə zərrə-zərrə öyrənirdik.

Bir qədər əvvəl qeyd etdiyim kimi, ulu
ön dər dövlət həyatı ilə bağlı bütün məsələləri
işıq landırmağı AZƏRTAC-a etibar etmişdi.
O, dövlət başçısının gündəlik fəaliyyəti üzə -
rindən keçmişin mirası olan “sirr” pərdəsini
gö türmüşdü. Deyirdi: hara getsəm, kiminlə
gö rüşsəm, nə danışsam, hamısını yazın, ol -
d u ğu kimi yazın ki, xalq hər mətləbdən agah
ol sun.

Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın
rəh bərliyinə çox mürəkkəb vaxtda qayıtmışdı.
Qar şıda respublikanı dərin siyasi-iqtisadi
böh randan çıxarmaq, düşmənin hərbi tə ca -
vüzünü dayandırmaq, Azərbaycanı dünyada
ta nıtmaq, milli maraqları qorumaq kimi çətin
və zifələr dayanırdı. Odur ki, xalq xilaskar
gö zündə gördüyü rəhbərin fəaliyyətini ən
xır da detallarınadək bilmək istəyirdi. Bu
haq lı marağı nəzərə alan ulu öndər xalqı
tam məlumatlandırmaq missiyasını
AZƏRTAC-a həvalə etdi.

Əsası həmin vaxtlarda qoyulmuş ənənə
bu gün də davam etdirilir və Prezidentin
mət buat katibi, rəsmi informasiya işinin pe -
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şə karı Azər Qasımovun səyləri sayəsində
ye ni çalarlarla zənginləşdirilir. Agentlik Pre -
zident İlham Əliyevin çıxış və nitqlərini,
gö rüşlərini, xarici ölkələrə və bölgələrə sə -
fər lərini, apardığı danışıqları bütün təfərrüatı
ilə işıqlandırır, miqyasından və həcmindən
ası lı olmayaraq, elə həmin gün oxucuya çat -
dırır. Bu, eyni zamanda, AZƏRTAC-ın birbaşa
funk siyasıdır və onun statusundan irəli gəlir.
Çün ki o, həm də xalqın tarixi salnaməsini
ya zan bir media qurumudur. Yeri gəlmişkən,
aka demik Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi ilə
“Azərnəşr” tərəfindən buraxılan “İlham
Əliyev. İnkişaf - məqsədimizdir” çoxcild li -
yi nin indiyədək işıq üzü görmüş 95 kitabı
da AZƏRTAC-ın materialları əsasında ha -
zı r lanıb. 

AZƏRTAC qlobal informasiya
məkanında

“AZƏRTAC-ın kollektivi milli jurna lis -
ti kamızın nəcib vətənpərvərlik ənənələrini
lə yaqətlə davam etdirməklə bərabər, dünya
in formasiya məkanında layiqli yer tutmaq
üçün daha əzmlə çalışmalıdır”. Bu sitat Pre -
zident Heydər Əliyevin 2000-ci ildə agentliyin
80 illik yubileyi münasibətilə kollektivimizə
ünvanladığı təbrik məktubundan götürülüb.
Həmin vaxtdan etibarən ulu öndərimizin
proqram xarakterli tövsiyəsi fəaliyyətimizin
prioritet istiqamətlərindən birini təşkil edib.
Ötən 20 ildə kollektivimiz bu hədəfə doğru
inadla və inamla irəliləyib, ürəkaçan nəticələrə
nail olub. Mövzu çox geniş olduğundan bir
neçə xarakterik məqamı qeyd etməklə ki fa -
yət lənəcəyəm.

İnformasiyanın dünya siyasətinə təsirinin
art dığı, xəbər istehsalçılarının gündən-günə

ço xaldığı, sosial şəbəkələrin həyatımıza daxil
ol duğu bir vaxtda beynəlxalq media mə ka -
nın da yer tutmaq heç də asan deyil. Öz təc -
rü bəmiz əsasında deyə bilərəm ki, bunun
üçün davamlı iş aparmaq, ilk növbədə, eti -
barlı və dürüst xəbər qaynağı kimi tanınmaq,
həm karların inam və etimadını qazanmaq
la zımdır.

AZƏRTAC son illərdə 50-yə yaxın xarici
xə bər agentliyi ilə əməkdaşıq müqaviləsi
im zalayıb, 150-dək agentliklə informasiya
mü badiləsi aparır. Onların arasında bütün
qitə lərdən olan aparıcı agentliklər, o cümlədən
TASS (Rusiya), Sinxua (Çin), Anadolu (Tür -
kiyə), İRNA (İran), ANSA (İtaliya), KYODO
(Yaponiya), Yonhap (Koreya Respublikası),
TELAM (Argentina), SPA (Səudiyyə Ərə -
bistanı), Ukrinform (Ukrayna), BELTA (Be-
larus), Kazinform (Qazaxıstan) və digər nü-
fuzlu xəbər yayımçıları var. Biz, həmçinin
Dün ya Xəbər Agentlikləri Konqresi Şurası
və Avropa Xəbər Agentlikləri Alyansı
(EANA) çərçivəsində Associated Press,
Reuters, Press Association, DPA agentlikləri
ilə sıx əməkdaşlıq edirik.

2004-cü ildə Asiya və Sakit Okean Öl -
kə ləri Xəbər Agentlikləri Təşkilatına (OANA),
2008-ci ildə Avropa Xəbər Agentlikləri Al -
yan sına (EANA) üzv qəbul edilən
AZƏRTAC, eyni zamanda, Müstəqil Döv -
lət lər Birliyinin üzvü olan ölkələrin Milli
İn formasiya Agentlikləri Assosiasiyasının
(ANİA), Türkdilli Xəbər Agentlikləri Birli -
yi nin (TKA), Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təş kilatının üzvü olan ölkələrin Milli Xəbər
Agent likləri Assosiasiyasının (BSANNA)
tə sisçilərindən biridir.

Agentliyin həyatında ən əlamətdar ha di -
sələrdən biri  2016-cı ildə baş verdi. Prezident
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İlham Əliyevin himayəsi, birinci xanım
 Mehriban Əliyevanın dəstəyi, Heydər Əliyev
Fon dunun və AZƏRTAC-ın təşkilatçılığı ilə
Bakı eyni vaxtda iki mötəbər beynəlxalq
təş kilatın əsas forumlarına – Dünya Xəbər
Agent liklərinin V Konqresinə, Asiya və Sakit
Okean Ölkələri Xəbər Agentlikləri Təş ki la -
tı nın (OANA) XVI Baş Assambleyasına
yük sək səviyyədə evsahibliyi etdi, agentliyi -
miz hər iki qurumun rəhbəri seçildi. Bununla
da Azərbaycanın və AZƏRTAC-ın adı dünya
mətbuat tarixinə həmişəlik yazıldı.

Beş qitəni, 80 ölkəni və dünyanın 100-
dən çox aparıcı xəbər agentliyini təmsil edən
200 nümayəndənin iştirak etdiyi bu forumlar
yaddaşlarda dərin iz qoydu. Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin konqresin açılışında
iştirakı, geniş nitq söyləməsi, daha sonra iş -
ti rakçıların bir qrupunu qəbul etməsi bu qlo -
bal forumlara xüsusi ahəng verdi. Döv lə ti -
mi zin başçısının açılış nitqində qeyd etdiyi
ki mi, Dünya Xəbər Agentlikləri Konqresinin
Bakıda keçirilməsi müstəqil medianın inkişafı
sahəsində Azərbaycanın fəaliyyətinin və
nailiyyətlərinin yüksək qiymətləndirilməsinin
göstəricisidir.

AZƏRTAC dünya xəbər məkanına get -
dik cə daha inamla çıxır, informasiya nə -
 həng  ləri ilə bir sırada addımlayır. Bu, təbii
ki, dinamik inkişaf edən Azərbaycana artan
ma raqla, ölkəmizin dünyada söz və nüfuz
sa hibinə çevrilməsi ilə şərtlənir. Xarizmatik
lider olan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə Azərbaycan durmadan müasirləşir və
mo dernləşir. Ölkəmizdə aparılan islahatlar
dün yanın diqqətini cəlb edir və yüksək də -
yərləndirilir. Bu yeniləşmə ab-havası ölkə
me diasına da sirayət edir. Dövlətimizin baş -

çı sının dəstəyi sayəsində AZƏRTAC ən müa -
sir informasiya texnologiyaları ilə təchiz
olu nub. Agentliyin rəhbərliyi və nü ma yən -
də ləri yüksəksəviyyəli media forumlarında
mü təmadi iştirak etmək imkanı qazanıb. Ey -
ni zamanda, dünyanın bir çox informasiya
nə həngləri müasir Azərbaycanın milli infor -
ma siya agentliyi ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır.
Mən bu sırada Çinin ingilisdilli  “China
Daily” qəzetini xüsusi qeyd etmək istərdim.
Ümumilikdə, 100 milyondan çox çap və
onlayn abunəçisi olan “China Daily” təkcə
son bir neçə ayda öz saytında AZƏRTAC-
ın iki böyük həcmli analitik məqaləsini ya -
yıb. Beləliklə, Yer kürəsində milyonlarla in -
san Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü si -
ya sət, Azərbaycanın uğurları, ölkəmizdə hə -
ya ta keçirilən islahatlar barədə ilk mənbədən
ət raflı məlumat əldə edib.

Əməkdaşlıq etdiyimiz agentliklər Azər -
bay canla bağlı xəbərləri istisnasız olaraq
AZƏRTAC-dan alırlar. Bir qədər əvvəl dedi -
yim kimi, onların arasında Çin kimi nəhəng
öl kənin əsas informasiya yayımçısı – Sinxua
agent liyi də var. Prezident İlham Əliyev
2018-ci ilin sentyabrında agentliyin nazir
sta tusunda baş redaktoru Hi Pinqin rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşü zamanı
Sinxua ilə AZƏRTAC-ın əməkdaşlığını yük -
sək qiymətləndirdi. Çinli həmkarlarımızın
Ba kıya həmin səfərindən sonra agentliklərimiz
ara sında xəbər mübadiləsi daha da gücləndi.
Əməkdaşlığımızın nəticəsi olaraq, AZƏRTAC
“Bir kəmər, bir yol” İqtisadi İnformasiya
Tə rəfdaşlığı platformasının təsisçi üzvü statu -
suna, bu nəhəng platformanın bütün im ti -
yaz larından istifadə etmək hüququna yi yə -
lən di.
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Bu mövzuya bir faktla yekun vurmaq is -
tərdim: təkcə ötən il AZƏRTAC-ın üzv ol -
du ğu beynəlxalq və regional media qu rum -
la rının, tərəfdaşlıq etdiyi milli informasiya
agent liklərinin saytlarında Azərbaycanın ic-
timai-siyasi, sosial-iqtisadi, elmi mədəni və
di gər sahələrdə qazandığı uğurlara dair 15
mi nə yaxın xəbəri, videosu və fotosu yayılıb.

Azərbaycan kiçik və gənc dövlətdir, üs -
tə lik, Ermənistanla müharibə vəziyyətində
ya şayır. Düşmən bizə qarşı həm də infor-
masiya müharibəsi aparır. Erməni təbliğat
ma şınının var gücü ilə yalan tirajladığı belə
bir taleyüklü vaxtda Azərbaycan və Dağlıq
Qarabağ haqqında tarixi həqiqətlərin dünyaya
çatdırılması milli mətbuatımızın bir nömrəli
vəzifəsidir. Biz bunun ən gözəl nümunəsini
Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində
Ermənistan-Azərbaycan,  Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı panel müzakirələr zamanı
gördük. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
tarixi faktlara və təkzibolunmaz arqumentlərə
söykənərək Ermənistanın baş naziri Nikol
Paşinyanın yalan və uydurmalarını, saxta
erməni mifini darmadağın etdi. Şahmat dili
ilə desək, mat vəziyyətinə düşən Paşinyan
dövlətimizin başçısının dərin məntiqi qar şı -
sın da söz tapmaqda aciz qaldı.

Prezidentimiz biz jurnalistlərə də, sözün
yax şı mənasında, dərs verdi. Göstərdi ki,
in formasiya savaşında qətiyyətli olmaq, mü -
dafiə taktikasından hücum taktikasına keçmək
za manıdır. Münxendəki panel müzakirədən
nə ticə çıxaran AZƏRTAC bu istiqamətdə
fəa liyyətini daha da gücləndirməyə başlayıb.
Beynəlxalq media qurumlarında təmsilçilik,
dünya KİV-ləri ilə tərəfdaşlıq əlaqələri bizə
Azərbaycan həqiqətlərini mümkün qədər

geniş coğrafiyada yaymaq imkanı yaradır
və bundan maksimum yararlanmağa çalışırıq. 

AZƏRTAC internet əsrində: zamanın
çağırışı və müasir trendlər

İnternetin Azərbaycana ayaq açması ilə
media, xüsusən elektron informasiya vasitələri
qarşısında hüdudsuz imkanlar açıldı. Xəbər
buraxılışının həm həcmi, həm də operativliyi
təsəvvürəgəlməz dərəcədə artdı. Təkcə bir
fak tı qeyd etmək kifayətdir: əgər veb-saytımız
ya radılanadək biz gündə ən çoxu 60-70 xə -
bər buraxa bilirdiksə, indi bu göstərici on
də fədən çox artıb. AZƏRTAC hər gün 700-ə
yaxın informasiya, video və foto xəbər ha -
 zırlayaraq öz kanalları ilə yayır.

Bu il AZƏRTAC-ın veb-saytının da yu-
bileyidir. Agentlik ilk veb-resursunu 2000-
ci ildə işə salıb. İlk vaxtlar saytımız üç dildə
- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində fəaliyyət
göstərirdi. Sonradan veb-resursumuz zamanın
tələblərinə uyğun olaraq dəfələrlə yenilənib,
yeni dizayn və texnologiyalarla təqdim edilib.
Hazırda agentliyin beş veb-resursu və iki
veb-servisi (interaktiv xəritə), üç mobil tət -
bi qi var.

Sözsüz ki, ölkənin əsas informasiya təc -
hi zatçısı kimi AZƏRTAC-ın veb-resursu eti -
barlı və kiber hücumlara davamlı olmalıdır.
Biz həyati əhəmiyyətə malik bu sınaqdan
da üzüağ çıxdıq. 2016-cı ilin Aprel döyüşləri
za manı saytımız erməni hakerlərinin aramsız
hücumlarına məruz qaldı. Lakin onlar nə
qədər çalışsalar da, veb-resursumuza zərər
vura bilmədilər.

Hazırda agentliyin saytı 8 dildə fəaliyyət
göstərir. Eyni zamanda, videoların yayımı
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üçün beş dildə veb-resursumuz var. Altı il
bundan öncə biz “Uşaq bilik portalı” yaratdıq.
Bu sırada fotosaytımızı və zəif görənlər
üçün resursları da qeyd etmək olar.

Veb-resurslarla yanaşı, yeni trendlərə də
xüsusi önəm veririk. Sosial şəbəkələrin yeni
peyda olduğu vaxtlarda belə təsəvvür
yaranmışdı ki, ənənəvi media mövqelərini
və aktuallığını itirəcək. Sonradan çoxlarına
aydın oldu ki, sosial şəbəkə jurnalistika
deyil. Müəllifi olmayan xəbər imzasız mək -
tu ba bənzəyir. Buna görə də tam əminliklə
de mək olar ki, sosial şəbəkələr heç vaxt pe -
şəkar jurnalistikanı əvəz edə bilməz. Lakin
dü şünürəm ki, ənənəvi media onlayn platfor -
malardan istifadə etməlidir, yəni, orada həm
onun auditoriyası cəmlənib, həm də düzgün
is tifadə etdikdə sosial şəbəkələr potensial
in formasiya mənbəyidir.

AZƏRTAC sosial şəbəkələrdə işin qu -
rul masına hələ 2011-ci ildə başlayıb, bununla
bağ lı struktur yaradılıb. Hazırda bizim 30-
dan çox sosial şəbəkə və messenger profilimiz
var. Onların dinamik artımına nail olmaq
prio ritetlərimizdən biridir.

Müasir dövrdə sosial şəbəkələr və mobil
tex nologiyalar tandemi informasiya işinə
çox güclü təsir göstərir. Xəbər agentliyi ola -
raq, bu iki texnoloji tendensiyanı diqqətdə
sax layırıq. Bütün veb-resurslarımızın əlçatan
və istifadəçi üçün rahat olmasını təmin et -
mişik və bu istiqamətdə müntəzəm iş aparırıq.
Nə ticə göz qabağındadır: 2018-ci illə mü -
qa yisədə 2019-cu ildə mobil cihazlar vasitəsilə
bi zim informasiya resurslarına müraciət 50
faiz, videolara baxış isə 75 faiz artıb.
 “YouTube” kanallarımızda videoxəbərlərə
ba xışların 83 faizi mobil cihazların payına
dü şür.

Son statistikaya nəzər  salsaq görərik ki,
Azərbaycanda 5  milyona qədər aktiv mobil
internet istifadəçisi var. Təxminən 3,2 milyon
insan mütəmadi olaraq “Facebook” və “In-
stagram”dan istifadə edir. “Facebook”dan
istifadənin 96 faizi mobil cihazların payına
düşür. Bu, bir dünya tendensiyasıdır. 2019-
cu ilin statistikasına əsasən, qlobal miqyasda
98 faiz “Facebook” istifadəçisi öz profillərinə
mo bil cihazlardan daxil olur. Bu da öz növ -
bə sində informasiyanın istehsalı və istehlakı,
təq dimatı, sürəti kimi parametrlərə təsir gös -
tə rir, bizi mobil resurslarımızı daha cəlbedici
et məyə, daha təkmil platformaya çevirməyə
yö nəldir.

Zamanın digər bir çağırışı multimedia
və videoxəbər istehsalıdır. AZƏRTAC-da
video xəbər xidməti 2010-cu il aprelin 22-
də Prezident İlham Əliyevin Sərəncamına
əsa sən yaradılıb. Yeni texnologiyaların tət -
bi qinin önəmini vurğulayan dövlətimizin
baş çısı bu sahənin inkişafını vacib hesab
edi b. Ölkə üzrə ilk ixtisaslaşmış videoxəbər
stu diyası məhz AZƏRTAC-da tətbiq olundu
və biz ənənəvi informasiya materialları ilə
yanaşı, videoxəbərlər də yaymağa başladıq.
O vaxtdan 10 il keçib və videoformatın qlo -
bal miqyasda trend olduğunu artıq hamı gö -
rür. Məhz gələcəyə hədəflənmiş həmin addım
bu gün agentliyimizi videoməhsul is teh sal -
çı ları sırasında öncül yerlərə çıxarıb. İndi
bizim ayrıca videoportalımız var. AZƏRTAC
regionda yeganə agentlikdir ki, 5 dildə (Azər -
bay can, ingilis, rus, fransız və alman) video
ya yır. Mühüm dövlət tədbirləri, Prezident
İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyevanın səfərləri, iştirak etdikləri
tədbirlər, keçirdikləri görüşlər barədə video -
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lar saytımızla yanaşı, “YouTube” kanal la rı -
mız da da yayılır. Videosaytımızda indiyədək
min lərlə müsahibə və reportaj yerləşdirilib.
Bu rada ölkə həyatının hər bir sahəsinə aid
vi deomateriallar tapmaq mümkündür.

Günümüzün müəyyən trendlərini sosial
şə bəkələr diktə edir. Bu, özünü əsasən in -
formasiyanın 10 il öncə ağlasığmaz görünən
təq dimat formalarında büruzə verir. Məsələn,
“Instagram”da “Tarixçə” üçün hazırlanan
vi deoformat sırf mobil cihazların ekran öl -
çü lərinə hesablanıb. Sosial şəbəkə və mobil
ci haz tandemi multimedia jurnalistikasına
ta mamilə yeni yanaşmalar gətirir. Agentliy-
imiz bu trendi də nəzərə almaqla, həmin
formatlardan geniş istifadə edir. Təsadüfi
de yil ki, videolarımız agentliyin sosial şə -
bə   kələrində ən populyar məhsullardan bi -
ri dir.

Biz videoxəbərlə yanaşı, digər multimedia
məhsulları hazırlayırıq. Buraya infoqrafika,
slaydşou, videoqrafika, “360” videolar aiddir.
Videolarda xarici dillərdə mətnin nitqə neyron
çevrilməsinin Amazon texnologiyasından
istifadə edirik. Şirkətin agentliyimizə təqdim
etdiyi bu proqram təminatı özüöyrənən tex -
no logiyaya əsaslanır. Süni intellekt informa -
si ya agentlikləri üçün də əlçatan olub. Xə -
bə r lərin və hətta videoların süni intellekt tə -
rə findən hazırlanması günümüzün reallığıdır.
AZƏRTAC gələcək fəaliyyətini məhz belə
qa baqcıl texnologiyaların tətbiqinə yönəltmək
niy yətindədir.

Görülən işlərin müsbət nəticələri xəbərlərə
baxış sayında real əksini tapır. 2019-cu ildə
agentliyimizin veb-resurslarında, sosial şə -
bə kələrdəki səhifələrində və üzvü olduğu
bey nəlxalq media təşkilatlarının portal la rın -

da kı xəbər, foto və videolarına müraciətlərin
sa yı 73 faiz yüksəlib. Bu, hətta proqnozları
xey li üstələyib. Eyni tendensiya video xə -
bər lərə baxışlarda da müşahidə edilir.

Ölkə mediasında   AZƏRTAC-ın yeri 
və rolu barədə bəzi düşüncələr

İnformasiya güclü silahdır. O, müsbət
mə nada səfərbəredici təsirə, mənfi mənada
da ğıdıcı gücə malikdir. Məkrli niyyət güdən
xə bər xalqları, dinləri üz-üzə qoya, mü na qi -
şə lər, qarşıdurmalar yarada bilər. Təsadüfi
de yil ki, feyk xəbərlər bu gün dünyanı na ra -
hat edən qlobal problemə çevrilib.

Azərbaycana gəlincə, ümummilli lider
Heydər Əliyev milli mətbuatımızın üç əsas
prin sipini müəyyənləşdirib: dövlətçiliyə xid -
mət, azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği
və ümumbəşəri dəyərlərə hörmət. AZƏRTAC
Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi yolla
ge dir. Onun ölkə mətbuatında yeri və rolu,
ilk növbədə, bu meyarlarla qiy mət lən di ril -
mə lidir.

Bu gün Azərbaycanda söz və mətbuat
azadlığı tam təmin olunub. Xəbər agent lik -
lə rinin, qəzet və jurnalların, teleradioların
ümu mi sayı 5 mini, internet portallarının
sa yı 20 mini ötür. Belə bir vaxtda heç bir
hal istisna olunmur. Kimsə qrup mə na fe lə -
rin dən, kimsə şəxsi maraqlardan çıxış edə
bi lər. Yaxud bir başqası ucuz sensasiya ar -
xa sınca qaçır, bu yolla auditoriya toplamağa,
rey tinq qazanmağa çalışır.

Mətbuat azadlığı, İKT-nin yaratdığı hədsiz
im kanlar həyatımızda çox şeyi dəyişib və
də yişməkdədir. Fəqət, informasiyanın yüz
il əvvəl olduğu kimi, bu gün də dəyişməz
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me yarları var. Bu, xəbərin dürüstlüyü, obyek-
tivliyi və qərəzsizliyidir. KİV-lər arasında
kəs kin rəqabətə baxmayaraq, AZƏRTAC bu
prin siplərə daim sadiqdir. O, heç vaxt yox -
la nılmamış, dəqiqləşdirilməmiş xəbər yaymır,
sen sasiya, yaxud süni reytinq arxasınca qaç -
mır. Əvəzində oxucu inamı və etibarı qazanır.
“Əgər AZƏRTAC yazıbsa, deməli, düzdür”,
– in sanların dilindən eşitdiyimiz bu sözlər
bi zim ən böyük mükafatımız, uğur gös tə ri -
ci mizdir.

İnternet xəbər məkanını qloballaşdırıb.
İn di dünyanın istənilən nöqtəsində istənilən
say tı izləmək mümkündür. Az qala səmadakı
ul duzların sayından çox olan saytlar arasında
par lamaq, diqqət çəkmək heç də hər agentliyə
nə sib olmur. AZƏRTAC bu baxımdan öl kə -
mi zin xəbər agentlikləri arasında çoxlarından
irə li getsə də, Azərbaycan həqiqətlərini dün -
ya ya daha çox çatdırmaq üçün bütün mümkün
va sitələrə əl atır. 150-dək xarici xəbər agentliyi
ilə qurulan əməkdaşlıq əlaqələri, getdikcə
ge nişlənən informasiya mübadiləsi, bey nəl -
xal q media qurumlarında fəal təmsilçilik bu
qə bildəndir.

AZƏRTAC-ın ölkə mediasında yerini və
ro lunu səciyyələndirən əsas amillərdən biri
vax tilə ulu öndərimizin, sonradan isə Prezi-
dent İlham Əliyevin ona ayırdığı diqqət, Bi -
rinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın
ver diyi dəstəkdir. Bu diqqət və dəstək sa yə -
sin də agentliyimiz ən müasir texnologiya
ilə təchiz  olunub. Hazırda xarici ölkələrdə
AZƏRTAC-ın 21 müxbir məntəqəsi fəaliyyət
gö s tərir. Xüsusi müxbirlərimiz fəaliyyət gös -
tər dikləri ölkələrin mətbuatında Azərbaycanla
bağ lı yazılarla müntəzəm çıxış edirlər. Prezi-
dentin sərəncamına əsasən inşa olunmuş

yeni ofisimiz yaxın vaxtlarda kollektivimizin
istifadəsinə veriləcək.

Əlbəttə, AZƏRTAC-ın bugünkü hər bir
uğu runun arxasında gərgin iş və yaradıcılıq
axtarışları ilə yanaşı, ilk növbədə, Prezident
İlham Əliyevin məqsədyönlü siyasəti, öl kə -
mizin dünyada artan nüfuzu, həyatın bütün
sa hələrini əhatə edən köklü islahatlar dayanır.
Tək cə bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki,
Dün ya İqtisadi Forumunun illik “İnklüziv
in kişaf indeksi” hesabatında Azərbaycan in -
kişaf etməkdə olan 80 ölkə arasında üçüncü
ye rə yüksəlib. Agentliyimizin kollektivi də
öz fəaliyyətini ölkəmizin misilsiz inkişafına
uy ğun qurmağa, informasiya işini beynəlxalq
stan dartlar səviyyəsinə çatdırmağa çalışır.
Əl də olunan nailiyyətlərlə kifayətlənməyərək
bü tün qüvvə və bacarığını dövlətimizin baş -
çı sının milli mətbuatımız qarşısında qoyduğu
və zifələrin layiqincə yerinə yetirilməsinə
sə fərbər edir. Yeniləşmək və yenə də ye ni -
ləş mək – bu gün üçün də, gələcək üçün də
hə dəfimiz budur.

Beləliklə, AZƏRTAC-ın bir əsrlik inkişaf
yo luna zamanın beş fərqli nöqtəsindən bax -
mağa çalışdıq. Onun Xalq Cümhuriyyəti və
so vet dönəmində, ulu öndərimiz Heydər Əli -
ye vin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə,
döv lət müstəqilliyimizin bərpasından sonrakı
dövr də keçdiyi yola qısaca nəzər saldıq. Nə -
ha yət, oxucunu bu günümüzün AZƏRTAC-ı
ilə tanış etdik. Tarixə hətta ötəri baxışdan
ay dın görmək olur ki, ictimai-siyasi qu ru -
luş dan, dövrlərin ziddiyyətlərindən, bir-birini
əvəz ləyən tənəzzül və dirçəlişdən asılı olma -
yaraq, bu 100 illik yol Vətənə və xalqa xid -
mət, jurnalistikanın əzəli və əbədi dəyərlərinə
sə daqət yoludur.
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Azərbaycan indi iqtisadi inkişaf, ciddi
is lahatlar yolundadır. İslahatlar cə -

miyyət tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
Çün ki bu islahatlar insanların həyat sə viy -
yə sini yaxşılaşdırır, ölkəmizin iqtisadiyyatını
sü rətləndirir, “İslahatların əsas hədəfi Azər -
bay canı müasir, inkişaf edən və gələcəkdə
in kişaf etmiş ölkəyə çevirməkdir, ölkədə
möv cud olan nöqsanları aradan qaldırmaqdır,
və təndaşları narahat edən problemləri ta -
ma milə gündəlikdən çıxarmaqdır, insanların
ri fah halını yaxşılaşdırmaqdır, daha güclü,
qüd rətli dövlət qurmaqdır. Biz bu istiqamətdə
məq sədyönlü, hərtərəfli siyasət aparırıq, həm
bey nəlxalq mövqelərimizi möhkəmləndiririk,
həm də regional əməkdaşlıq təşəbbüsləri ilə
çı xış edirik” – deyən ölkə başçısı çıxışlarında
Azər baycanın sosial sahəyə çox böyük diqqət
gös tərən ölkə olduğunu vurğulayır, qeyd

edir ki, “Biz ölkəmizdə
ba zar iqtisadiyyatı prin -
sip lərini sosial ədalət
prin sipləri ilə birləşdirə
bil dik və hesab edirəm
ki, Azərbaycanın uğurlu
in kişafı məhz buna söy -
kə nir”. Bunun nəticəsidir
ki, Azərbaycan hazırda
güc lü iqtisadiyyata, güclü
or duya, dünya birliyində
güc lü mövqeyə sahib ol-
maqla yanaşı, güclü sosial
si yasətə malik olan bir
öl kəyə çevrilib. Aparılan

si yasətin mərkəzində isə Azərbaycan və tən -
daşı, vətəndaş rifahının təminatı prinsipi da -
ya nır və bu prinsip iqtisadi dividendlərin ilk
növ bədə əhalinin rifahına yönəldilməsi, əha -
li nin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi is -
ti qamətində ardıcıl addımların atılması ilə
təs diqini tapır. Ümumiyyətlə, əvvəlki illərdə
də respublikamızda bir çox islahatlar həyata
ke çirilib. Lakin indiyədək heç vaxt 2019-cu
il də olduğu kimi eyni vaxtda kompleks və
ge nişmiqyaslı addımlar atılmayıb. Ötən ildə
əl də olunan iqtisadi uğur və dəyişiklikləri
bir neçə istiqamətdə qruplaşdıra bilərik. Bi -
rin ci qrupa sosial istiqamətdə atılan inqilabi
ad d ımlar, ikinciyə kölgə iqtisadiyyatına qarşı
təd birlər, üçüncüyə iqtisadiyyatı idarəetmə
me xanizmində struktur və kadr dəyişiklikləri,
dör düncü qrupa isə qeyri-neft sektorunun
in kişafı sahəsində görülən işlər daxildir.

MÜASİR AZƏRBAYCAN, DAVAMLI İNKİŞAF, 
YÜKSƏLƏN RİFAH, GÜCLÜ DÖVLƏT

Bu, aparılan islahatların prioritet hədəfləridir

Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
öl kəmizdə aparılan uğurlu  siyasətin mərkəzində vətəndaş
ri fahının təminatı prinsipi dayanır və bu amil ölkəmizdə
da yanıqlı iqtisadi inkişafın nəticələrinin, əldə olunan iqtisadi
di videndlərin ilk növbədə əhalinin güzəranının yüksəldilməsinə
yö nəldilməsi, sosial müdafiə sisteminin gücləndirilməsi is ti -
qamətində ardıcıl olaraq mühüm addımların atılmasında
eti barlı təminat yaradır. Bu baxımdan yola saldığımız 2019-
cu il dövlətimiz və xalqımız üçün ümumilikdə keçən dövrün
uğur lu davamı kimi ölkədə gedən zəncirvari inkişaf pro ses -
lə rinin mühüm bir halqası olaraq xüsusi əlamətdarlığı ilə
yad da qaldı. Ölkə tarixinə isə islahatlar ili kimi düşdü, in -
kişaf, sabitlik yolu ilə inamla irəliləyən respublikamız üçün
uğur salnaməsinin daha bir parlaq səhifəsinə çevrildi.
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Hələ 2018-ci il prezident seçkiləri və se -
çildikdən sonra Azərbaycan Prezidentinin
kon septual çıxışı artıq islahatların yeni dö -
nə minin başlanğıcı, növbəti illərin proqram
və planlarının anonsu idi. Diqqətlə çox vacib
mə qamı qeyd etmək lazımdır ki, cənab Prezi-
dentin gələcək inkişafın konsepsiyasını anons
edən çıxışı heç də seçkiöncəsi təbliğat və
ya xud kampaniya xarakterli deyil, seçkidən
dər hal sonraya təsadüf edən qarşıya qoyulan
və zifələrin konkret icrası ilə bağlı idi və
plan lı şəkildə proqramın icrası da çox dü şü -
nül müş nəzəri və praktiki cəhətdən son də -
rə cə real əsaslandırma üzrə mərhələlərlə hə -
ya ta keçirilməyə başlandı. Əvvəlcə sözsüz
ki, sosial-iqtisadi sahədə vaxt baxımından
da ha vacib islahatlara başlanıldı, eyni zaman -
da vətəndaşların sosial müdafiəsinin güc -
lən dirilməsini və yaşam səviyyəsinin daha
yax şılaşdırılmasını nəzərdə tutan ardıcıl təd -
birlər həyata keçirildi. Bu, əhalinin imtiyazlı
his səsinin və sosial müdafiəyə ehtiyacı olan -
la rın sosial-maddi vəziyyətinin yax şı laş dı -
rıl ması, qeyri-neft sektoru və iqtisadiyyatın
bü tün ənənəvi və yeni spektrləri üzrə inkişafı,
ey ni zamanda kiçik, orta və iri biznes sa hə -
sinin inkişafı, investisiya mühitinin saf laş -
dı rılması istiqamətində müvafiq tədbirlərin
gö rülməsi, vergi, gömrük və digər əlaqəli
sis temdə aparılan ciddi islahatlarla müşayiət
olun du. Mart və sentyabr aylarında əmək -
haq larının, pensiyaların, sosial müavinətlərin
və təqaüdlərin artımını nəzərdə tutan 2 sosial
pa ketin icrasına başlandı. Minimum əmək -
haq qı 1 ildə 2 dəfə artırılaraq 130 manatdan
250 manata, minimum pensiya isə 116 manat -
dan 200 manata çatdırıldı. Birinci göstərici
ilk dəfə olaraq ölkə üzrə müəyyən edilmiş
ya şayış minimumu göstəricisinə nəinki çatdı,
sent yabrın 1-də hətta onu keçdi də. Paralel

ola raq, bütün müavinətlər də yüksəldildi və
ye ni müavinət növlərinin tətbiqinə başlanıldı
ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən elm,
mü dafiə, təhlükəsizlik, hüquq-mühafizə, təh -
sil, səhiyyə, sosial təminat, mədəniyyət,
gənc lər və idman, kənd təsərrüfatı, meliorasiya
və su təsərrüfatı, ətraf mühitin mühafizəsi,
hid rometeorologiya, sənaye, tikinti və faydalı
qa zıntılar, nəqliyyat və rabitə, iqtisadi fəaliyyət
sa hələrində, habelə dövlət orqanlarında ça -
lı şan işçilərin də aylıq əməkhaqları dövlət
baş çısının müvafiq sərəncamları ilə artırıldı.

Möhtərəm Prezidentimiz qeyd edir ki,
dün yada gedən proseslər bizi də narahat
edir. Dünyada yeni münaqişə ocaqları, yeni
gər ginlik yerləri yaranır. Mövcud problemlər
öz həllini tapmır, əksinə, yeni problemlər
əla və olunur. Demək olar ki, dünyanın bütün
yer lərində – Avropada, Afrikada, Asiyada,
La tın Amerikasında, bizim bölgəmizdə, post -
so vet məkanında müəyyən gərginlik müşahidə
olu nur. Bəzi hallarda bu gərginlik daha şid -
dət li formalar alır. Ancaq Azərbaycan uzun
illər ərzində sabitlik yolu ilə gedir. Ölkəmizdə
möv cud olan sabitlik Azərbaycan xalqının
ira dəsi ilə təmin edilir. Bizim apardığımız
si yasət xalq tərəfindən dəstəklənir. Siyasət
kon kret işlərlə ölçülür. Bizim siyasətimizin
tə məlində konkret işlər, real inkişaf, söz
yox, əməl dayanır və verilən hər bir söz hə -
yat da öz əksini tapır. Ona görə də xalq tə rə -
fin dən bizə göstərilən etimad yüksək sə viy -
yə dədir və sabitliyin, əmin-amanlığın əsas
şərt ləri məhz budur. Azərbaycan indi iqtisadi
in kişaf, ciddi islahatlar yolundadır. İslahatlar
cə miyyət tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
“Adətən çox köklü iqtisadi və siyasi islahatlar
bö yük problemlər də gətirir. Yəni, bu islahatlar
bə zi hallarda, daha doğrusu, bir çox hallarda
in sanların həyat tərzinə mənfi təsir göstərir.
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Azər baycanda isə islahatlar ardıcıl şəkildə
apa rılır. Bu, düşünülmüş siyasətdir. Sadəcə
ola raq, biz indi islahatların yeni mərhələsinə
qə dəm qoymuşuq. Ona görə həm iqtisadi
sa hədə, həm siyasi sahədə aparılan islahatlar
xal qımızın, dövlətimizin maraqlarına xidmət
edir. Eyni zamanda, çox ciddi struktur və
kadr islahatları aparılmışdır. Bütün bunlar
bir daha onu göstərir ki, bizim siyasətimizdə
əsas məqsəd dövlətimizin möhkəmlənməsi,
xal qımızın daha yaxşı yaşaması, sabitliyin
tə min edilməsidir. Biz bütün bu məqsədlərə
ça tırıq. Keçən il əldə edilmiş iqtisadi və
so  sial nailiyyətlər bunu bir daha təs diq lə -
yir.”

İqtisadiyyatımız 2,2 faiz, ümumi daxili
məh sul  2,2 faiz, sənaye istehsalı 1,5 faiz
artıb. Qeyri-neft sektorunda artım 3,5 faizdir.
Nef tin qiyməti sabitdir. Əsas prioritet sahə
olan qeyri-neft sektoru 14 faizdən çox artıb.
Bu rada, keçən il istismara verilmiş nəhəng
sə naye müəssisələrinin fəaliyyətə başlaması,
ey ni zamanda, kiçik və orta sahibkarlığın
in kişafı, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması
xü susi rol oynayıb. “Biznes mühitinin yax -
şı laşdırılmasını Dünya Bankı da qeyd edir.
“Doing Business” hesabatında Azərbaycan
ke çən il 20 ən islahatçı ölkə sırasına daxil
edi libdir. Əlbəttə ki, bütün biznes qurumları
bu nu görür, hiss edirlər. Vergi və gömrük
in zibatçılığı, biznes dairələrinə göstərilən
döv lət dəstəyi, əlbəttə ki, qeyri-neft sə na ye -
sində də özünü büruzə verir. Beləliklə, 14
faiz dən çox artan qeyri-neft sənayemiz yeni
iş yerlərinin yaradılması deməkdir. Qeyd
et məliyəm ki, keçən il 98 min yeni iş yeri
ya radılmışdır. Mən bunu dəfələrlə demişəm,
bir daha demək istəyirəm ki, bu, daimi pro -
ses olmalıdır. Çünki Azərbaycanda əhali
yük sək templərlə artır və iqtisadiyyat, iqtisadi

in kişaf, o cümlədən iş yerlərinin yaradılması
de moqrafik inkişafı daim üstələməlidir. Buna
gö rə biz daim bu məsələyə xüsusi diqqət
ver məliyik. Ancaq o da həqiqətdir ki, hər
bir iş yerinin yaradılması üçün həm dövlət,
həm də özəl sektor tərəfindən böyük vəsait
tə ləb olunur. Çünki iş yerlərinin yaradılması
elə boş yerə olmur, gərək infrastruktur, şərait,
im kanlar olsun. Özəl sektor, əlbəttə ki, iş
yer lərini yaradan əsas sektor olaraq öz sözünü
de yir və deməlidir. Beləliklə, əsas iqtisadi
gös təricilər bunlardır. Əgər buraya ölkəmizə
qo yulan sərmayəni əlavə etsək, mənzərə da -
ha gözəl olacaqdır. Keçən il ölkəmizə 13,5
mil yard dollar sərmayə qoyulubdur. Azər -
bay can həm xarici, həm daxili investorlar
üçün çox cəlbedici məkandır.”

Bu gün həm siyasi müstəvidə, həm iqtisadi
sa hədə, həm də biznesin inkişafı baxımından
Azər baycan dünya miqyasında çox böyük
hör mətə malik bir ölkədir. Azərbaycan Prezi-
denti cənab İlham Əliyevin bu yaxınlarda
14-cü dəfə Davos Ümumdünya İqtisadi Foru -
munda iştirakı, Forum çərçivəsində apardığı
da nışıqlar, iştirak etdiyi tədbirlər bir daha
gös tərir ki, ölkəmizə həm böyük maraq,
həm də böyük rəğbət var. İyirmidən çox gö -
rüş keçirildi. Biz mətbuat vastəsilə onun bu
sə fərini diqqətlə izləmişik. Azərbaycanda iş
gör mək istəyən şirkətlərin sayı artır. Dövlət
baş çısı bildirir ki, “Davos Forumunda iştirak
edən şirkətlər dünya miqyasında ən böyük
şir kətlərdir. Yəni, oraya – Foruma daxil ol -
maq üçün bir çox meyarlar olmalıdır. Onlar -
dan biri də əlbəttə ki, şirkətlərin ka pi tal laş -
dı rılmasıdır. Beləliklə, bu böyük sərmayə
qo yuluşu və valyuta ehtiyatlarımızın artımı
bir daha göstərir ki, biz düzgün yoldayıq və
bu yolla gedəcəyik.”

Prezident cənab İlham Əliyevin uğurlu
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so sialyönümlü siyasəti sayəsində ölkədə di-
namik iqtisadi inkişafla paralel olaraq sosial
sahənin bütün istiqamətlərində mühüm
addımların atılmasına, o cümlədən pensiya
təminatının ildən-ilə gücləndirilməsinə nail
olunub. Son 16 ildə orta aylıq əməkhaqqı
11 dəfə, orta aylıq pensiya 8 dəfə, həmçinin
müa vinət və təqaüdlər dəfələrlə artırılıb.
Xü susilə qeyd etmək lazımdır ki, 2019-cu
il də dövlət başçısının təşəbbüsü və tapşırığı
ilə reallaşdırılan inqilabi sosial islahat pa -
ket lərinin 4,2 milyon vətəndaşın gəlirlərinin
əhə miyyətli dərəcədə artırılması təmin edilib.
O bildirib ki, nəticədə minimum əməkhaqqı
təx minən 2 dəfə, minimum pensiya 72,4
faiz, sosial müavinət və təqaüdlər orta hesabla
100 faiz artırılıb, yeni təqaüd növləri təsis
edi lib, ümumən Prezidentin aylıq təqaüdləri
ilə təminat proqramı 5 dəfəyə yaxın ge niş -
lə nib. Ötən il minimum pensiyanın ciddi ar -
tımı nəticəsində Azərbaycan minimum pen -
si yanın alıcılıq qabiliyyəti indeksi üzrə MDB
ölkələri və Gürcüstan üzrə 1-ci yerə yüksəlib.
Pen siyalarda ciddi artım nəticəsində 2019-
cu ildə Azərbaycanda pensiyaların orta aylıq
məb ləği 15 faiz, median pensiya məbləği
54 faiz artıb. Diqqətçəkən məqamlardan biri
də budur ki, minimum əməkhaqqının və
döv lət sektoru üzrə çalışanların əməkhaqqının
ar tımı 1 milyon 350 min insanı əhatə edib,
ey ni zamanda bu ciddi artım ötən il ölkədə
or ta əməkhaqqının da əhəmiyyətli dərəcədə –
16,6 faiz artması ilə nəticələnib. Bu da nəticə
etibarilə ölkəmizdə 2020-ci ildə pensiyaların
əv vəlki illərin müvafiq indeksləşdirmə ar -
tım ları ilə müqayisədə xeyli yüksək həddə
in deksləşdirilərək artırılmasına imkan verib.
Son bir ildə sosial sahənin yalnız bir istiqaməti
üz rə, yəni pensiya artımları hesabına pen si -

ya çılarımıza 1 milyard manatdan artıq əlavə
və sait ödənilir. Bu da bir tərəfdən dövlətimizin
daim artan gücünün, digər tərəfdən sosial
sa həyə qayğının və diqqətin bariz nü mu nə -
si dir. Dövlət başçısı ötənilki sosial islahatlar -
dan bəhs edərkən “Azərbaycan xalqı ildən-
ilə daha yaxşı yaşamalıdır. Bizim artan iq ti -
sa di gücümüz ölkəmizin güclənməsinə, ilk
növ bədə, xalqımızın rifah halının yax şı laş -
ma sına yönəlməlidir və biz bunu edirik. Ona
gö rə sosial sahədə görülmüş bu işlər bir da -
ha bizim siyasətimizi əks etdirir, bizim gü -
cü müzü göstərir və bundan sonra da bu sahə
daim diqqət mərkəzində olacaqdır” deyə bə -
yan edib. Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyevin “Əmək pen si -
ya larının indeksləşdirilməsi haqqında” 6
fevral 2020-ci il tarixli Sərəncamının sosial
sa hədə islahatların 2020-ci ildə də uğurla
da vam etməsinin əyani təsdiqi olduğunu
vur ğulamaq lazımdır.

Keçən il sosial infrastrukturun yaradılması
ilə bağlı önəmli addımlar atıldı - 84 məktəb,
60 tibb müəssisəsi tikildi və təmir edildi.
Bu proses də daim gedir. Məktəblərin böyük
his səsinin təmiri başa çatdırılıb, amma hələ
də qəzalı vəziyyətdə olan məktəblər var və
on ların da təmiri ilə bağlı gələcək illərdə
kon kret addımlar atılacaqdır. İnfrastruktur
la yihələrinin icrası ilə əlaqədar mühüm işlər
gö rülüb. Xüsusilə elektrik enerjisi sahəsində.
Bu sahədə də ciddi irəliləyiş olubdur. Qaz -
laş dırma prosesi də davam etdirilib. Bu gün
öl kəmizin demək olar ki, bütün yerlərində
qaz laşdırma təmin edilibdir. Qazlaşdırmanın
sə viyyəsi 96 faizə çatıb. Bu da dünya miq -
ya sında ən yüksək göstəricilərdən biridir.
1300 kilometr avtomobil yolu salınıb. Prezi-
dent deyib ki, “Min kilometr nəzərdə tu tul -
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muş du. Ancaq il ərzində rayonlara səfərlərim
za manı mənə edilən müraciətlər, sonra və -
tən daşlar tərəfindən ünvanlanan məktublar
əsa sında biz əlavə 300 kilometr yolun çə ki -
li şinə nail olduq. Avtomobil yollarının key -
fiy yətinə görə bu gün Azərbaycan dünyada
27-ci yerdədir, bir çox inkişaf etmiş ölkələri
qa baqlayır”. Bu infrastruktur layihələrin
döv lət investisiya proqramı hesabına icra
edil diyini diqqətə çatdıran ölkə başçısı bunun
öl kəmizin dayanıqlı inkişafı üçün gözəl zə -
min yaratdığını vurğulayır. “Təbii ki, bütün
bu işlər və eyni zamanda, aparılan islahatlar
kənd təsərrüfatının inkişafına da güclü təkan
ver di. Kənd təsərrüfatı istehsalı son illərlə
mü qayisədə rekord həddə çatdı. Yəni, artım
tempi 7 faizdən çox olmuşdur, xüsusilə bit -
ki çilikdə artım 10 faizdən çoxdur. Bizim
kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı artır.
Da xili tələbat yerli məhsullar hesabına təmin
edi lir. Çünki bütün bu işlər bir-biri ilə sıx
bağ lı olan məsələlərdir. Keçən il, eyni za-
manda, nəqliyyat sahəsində bizim böyük la -
yihələrimiz icra edilibdir. Onların arasında
Ba kıətrafı dəmir yolu xəttinin çəkilişini xü -
susilə qeyd etmək istərdim. Biz vaxtilə “elek-
triçka” adlandırılan dəmir yolu nəqliyyatını
ən müasir səviyyədə bərpa etmişik, ən aparıcı
şirkətin istehsal etdiyi qatarları gətizdirmişik.
Qəsəbələrdə dəmir yolu stansiyaları tikilibdir
və bu proses davam etdiriləcək. Bu il artıq
Ba kıətrafı dəmir yolunun çəkilişinin əsas
mər hələsi başa çatacaq, yəni, dairə bir lə şə -
cəkdir. Ondan sonra hələ ki, dəmir yolu ol -
ma yan qəsəbələrə dəmir yolunun çəkilişi
nə zərdə tutulur. Eyni zamanda, qonşularla
bizi birləşdirən dəmir yollarında bərpa işləri
apa rılır ki, sürət daha da artsın. Buna böyük
də rəcədə nail olmuşuq, xüsusilə qərb isti qa -

mə tində. Şimal və cənub istiqamətində gö -
rü ləcək işlər üçün hazırlıq aparılır və bu il
bu proses daha sürətlə gedəcəkdir.” 14 faiz -
dən çox artan qeyri-neft sənayesi yeni iş
yer lərinin yaradılması deməkdir. Bir məsələni
də xüsusi qeyd edək ki, keçən il 98 min ye -
ni iş yeri yaradılmışdır. Möhtərəm Preziden -
timizin də dediyi kimi, bu, daimi proses ol -
malıdır. Azərbaycan regionlarının dördüncü
so sial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının
ic rasının birinci ilinin yekunları barədə da -
nı şarkən vurğulamaq lazımdır ki, bir il bu n -
dan əvvəl qəbul edilmiş dördüncü proqram
əv vəlki dövrlərdə qəbul edilmiş proqramların
mən tiqi davamıdır. Üç proqram çərçivəsində
bö yük işlər görülmüşdür. “Ancaq hələ də
gö rüləsi işlər çoxdur. Hesab edirəm ki, dör -
dün cü proqram çərçivəsində ölkə qarşısında
du ran əsas infrastruktur vəzifələri icra olu-
nacaq və beləliklə, ölkəmizin gələcək inkişafı
üçün daha gözəl imkanlar yaranacaqdır. Ke -
çən il ərzində proqramın icrası ilə bağlı bü -
tün lazımi tədbirlər görülüb. Deyə bilərəm
ki, proqram artıqlaması ilə icra edilib. Pro-
qramda nəzərdə tutulmuş məsələlər həll olu -
nub. Ancaq bəzi məsələlərdə müəyyən lən -
gi mələr var. Ona görə bu məsələlərin həllinə
xü susi diqqət göstərilməlidir. Hesab edirəm
ki, proqramın bu il icra ediləcək bütün təd -
bir ləri həyatda öz əksini tapacaq.”

Davamlı islahatların reallaşdırılması ilə
ya naşı, bütün sahələrdə ardıcıl inkişaf stra -
te giyası uğurla həyata keçirilməkdədir.

Yusif Ələkbərov,
“Prant” şirkətinin prezidenti, Bey nəl -
xalq mükafatlar laureatı, Beynəlxalq
Elm lər Akademiyasının fəxri üzvü.

www.vektormap.az
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Azərbaycan Respublikası Konstitusiya
Məh kəməsinin Plenumu Fərhad Abdullayev
(sədr), Sona Salmanova (məruzəçi-hakim),
Sü dabə Həsənova, Rövşən İsmayılov, Cey-
hun Qaracayev, Rafael Qvaladze, Mahir
Mu radov, İsa Nəcəfov və Kamran Şə fi -
yev dən ibarət tərkibdə,

məhkəmə katibi Vüqar Zeynalovun,
maraqlı subyektlərin nümayəndələri

Azər baycan Respublikası Ali Məh kə mə -
si nin hakimi İlqar Dəmirov və Azərbaycan
Res publikası Milli Məclisi Aparatının İq -
tisa di qanunvericilik şöbəsinin baş məs lə -
hət çisi Fərid Hacıyevin,

ekspert hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, do -
sent Bağır Əsədovun,

mütəxəssis Bakı Apellyasiya Məh kə -
mə sinin hakimi İkram Şirinovun iştirakı
ilə,

Azərbaycan Respublikası Kons ti tu si -
ya sının 130-cu maddəsinin VI hissəsinə
mü vafiq olaraq xüsusi konstitusiya icraatı
qay dasında açıq məhkəmə iclasında Azər -
bay can Respublikası Ali Məhkəməsinin
Mül ki Kollegiyasının müraciəti əsasında
Azər baycan Respublikası Mülki Mə cəl lə -

si nin 1134, 1146 və 1252-ci maddələrinin
bə zi müddəalarının şərh edilməsinə dair
kons titusiya işinə baxdı.

İş üzrə hakim S.Salmanovanın mə ru -
zə sini, maraqlı subyektlərin nü ma yən də -
lə rinin və mütəxəssisin çıxışlarını, ekspertin
rə yini dinləyib, iş materiallarını araşdırıb
mü zakirə edərək Azərbaycan Respublikası
Kons titusiya Məhkəməsinin Plenumu

MÜƏYYƏN ETDİ:

Azərbaycan Respublikası Ali Məh kə -
mə sinin Mülki Kollegiyası (bundan sonra –
Ali Məhkəmənin Mülki Kollegiyası) Azər -
bay can Respublikasının Konstitusiya Məh -
kə məsinə (bundan sonra – Konstitusiya
Məh kəməsi) müraciət edərək Azərbaycan
Res publikası Mülki Məcəlləsinin (bundan
sonra – Mülki Məcəllə) 1252-ci maddəsində
nəzərdə tutulmuş irsi transmissiya ilə bağlı
hüquqi normanın düzgün tətbiq olunması
üçün həmin Məcəllənin 1134, 1146 və
1252-ci maddələrinin şərh edilməsini xahiş
et mişdir.

RƏSMİ SƏNƏDLƏR

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ADINDAN

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜLKİ MƏCƏLLƏSİNİN 
1134, 1146 VƏ 1252-ci MADDƏLƏRİNİN BƏZİ MÜDDƏALARININ 

ŞƏRH EDİLMƏSİNƏ DAİR

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun

Q Ə R A R I

24 fevral 2020-ci il                                                                     Bakı şəhəri
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Müraciətdən görünür ki, Y.Salahov ca -
vab dehlər Ə.Əkbərov və Bakı şəhəri 53
say lı Notariat Kontoruna qarşı iddia ərizəsi
ilə Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məh kə mə -
sinə müraciət edərək mərhum qızı L.Sala-
hovadan miras qalmış Bakı şəhəri Z.Xəlilov
kü çəsi ev 35a ünvanında yerləşən 43 saylı
və Bakı şəhəri 20 Yanvar küçəsi ev 40 ün -
va nında yerləşən 73 saylı mənzillərin miras
əm lak kimi onun tərəfindən qəbul edilməsi
fak tının müəyyən olunması, həmin mən -
zil lərin 1/2 hissəsi üzərində onun, 1/2 his -
sə si üzərində isə Y.Əkbərovun miras payının
mü əyyən olunması və buna dair vərəsəlik
şə hadətnaməsinin verilməsi barədə qətnamə
qə bul edilməsini xahiş etmişdir.

Həmçinin Ə.Əkbərov və Y.Əkbərov
(onun adından qanuni nümayəndəsi olaraq
Ə.Əkbərov) cavabdehlər Y.Salahov və Ba -
kı şəhəri 53 saylı Notariat Kontoruna qarşı
qar şılıqlı iddia ərizəsi verərək Bakı şəhəri
Z.Xə lilov küçəsi ev 35a ünvanında yerləşən
43 saylı mənzilin 5/12 hissəsinə Ə.Ək bə -
ro vun, 2/12 hissəsinə Y.Salahovun, 5/12
his səsinə Y.Əkbərovun hüquqları ta nın -
maq la vərəsəlik hüququ haqqında şə ha -
dət namənin verilməsi, Bakı şəhəri 20 Yan-
var küçəsi ev 40 ünvanında yerləşən 73
say lı mənzilin 1/6 hissəsinə Ə.Əkbərovun,
2/6 hissəsinə Y.Salahovun, 3/6 hissəsinə
Y.Ək bərovun hüquqları tanınmaqla və rə -
sə lik hüququ haqqında şəhadətnamə ve -
ril məsinə dair qətnamə qəbul edilməsini
xa hiş etmişdir.

Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məh kə mə -
si nin 15 fevral 2019-cu il tarixli qətnaməsi
ilə ilkin və qarşılıqlı iddialar qismən təmin
edil miş, Y.Salahovun L.Salahovadan miras

qal mış əmlakı faktiki qəbul etməsi faktı
mü əyyən edilmiş, Bakı şəhəri Z.Xəlilov
kü çəsi ev 35a ünvanında yerləşən 43 saylı
və Bakı şəhəri 20 Yanvar küçəsi ev 40 ün -
va nında yerləşən 73 saylı mənzillərin hər
bi rinə Y.Əkbərovun 3/6 hissədə, Y.Sala-
hovun 2/6 hissədə, Ə.Əkbərovun 1/6 his -
sə də paylarının müəyyən edilməsi və on -
la rın paylarına uyğun vərəsəlik şə ha dət -
na məsinin verilməsi vəzifəsinin Bakı şəhəri
53 saylı Notariat Kontorunun üzərinə qo -
yul ması qət edilmişdir.

Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki
Kol legiyasının 20 iyun 2019-cu il tarixli
qət naməsi ilə birinci instansiya məh kə -
mə sinin qətnaməsi dəyişdirilmədən sax -
la nılmışdır.

Həmin qətnamədən narazı qalan Y.Sala-
hov Ali Məhkəmənin Mülki Kollegiyasına
kas sasiya şikayəti vermişdir.

Ali Məhkəmənin Mülki Kollegiyası
mül ki işin düzgün həll edilməsi üçün Mülki
Mə cəllənin 1134, 1146 və 1252-ci mad -
də lərinin şərh olunmasının zəruriliyi qə -
naə tinə gələrək Konstitusiya Məhkəməsinə
mü raciət olunması haqqında 24 dekabr
2019-cu il tarixli qərardad qəbul etmişdir.

İş materiallarında olan 9 avqust 2016-
cı il və 10 avqust 2016-cı il tarixli ölüm
haq qında şəhadətnamələrdən görünür ki,
L.Salahova və Ə.Əkbərov 5 avqust 2016-
cı il tarixində vəfat etmişlər. Miras qoyanlar
ər-arvad olmaqla, eyni gündə, lakin günün
müx təlif saatlarında vəfat etmişlər.

Belə ki, Azərbaycan Respublikası Sə -
hiyyə Nazirliyinin Məhkəmə-Tibbi Eksper-
tiza və Patoloji Anatomiya Elmi-Təcrübi
və Tədris Birliyinin 23 avqust 2016-cı il
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ta rixli Ekspert rəyindən görünür ki, L.Sala-
hova 5 avqust 2016-cı il tarixində təcili
tib bi yardım maşını ilə Kürdəmir rayon
Mər kəzi Xəstəxanasına aparılarkən yolda
öl müş, yoldaşı Ə.Əkbərov isə Kürdəmir
ra yon Mərkəzi Xəstəxanasına saat 12:20
ra dələrində gətirilmiş və həmin gün saat
14:30 radələrində ölmüşdür.

Müraciətdə göstərilmişdir ki, Mülki
Mə cəllənin 1134.1-ci maddəsinə görə, qa-
nun üzrə vərəsəlik zamanı vərəsələr miras
qo yanın öldüyü məqamda sağ olmuş şəxs -
lər, habelə miras qoyanın ölümündən sonra
do ğulmuş uşaqları ola bilərlər. Həmin Mə -
cəl lənin 1252-ci maddəsinə əsasən, əgər
və rəsə miras açıldıqdan sonra, lakin miras
qə bul edilənədək ölərsə, mirasdan pay al-
maq hüququ onun vərəsələrinə keçir (irsi
trans missiya).

Ali Məhkəmənin Mülki Kollegiyasının
qə naətinə görə, vərəsəliklə bağlı mü na si -
bət lərin tənzimlənməsində qeyri-müəy -
yən liyə səbəb olan məsələ Mülki Məcəllənin
1146-cı maddəsində mirasın açılma vaxtının
mi ras qoyanın öldüyü günlə təyin edildiyi
hal da, həmin Məcəllənin 1134.1-ci maddəsi
ilə miras qoyanın öldüyü məqamda sağ
olan şəxslərin vərəsə ola bilməsinin təsbit
edil məsidir. Müraciət edən qeyd edir ki,
və rəsəliklə bağlı məsələlərin həllində mü -
hüm əhəmiyyət kəsb edən zaman faktoru
Mül ki Məcəllənin 1146-cı maddəsində
“mi ras qoyanın öldüyü gün”, 1134-cü mad -
də sində “miras qoyanın öldüyü məqam”
ki mi müəyyən edilmişdir. Bu isə Mülki
Mə cəllənin 1252-ci maddəsində nəzərdə
tu tulmuş irsi transmissiyanın tətbiqində

qey ri-müəyyənliyin yaranması ilə nə ti cə -
lə nir.

Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu
mü raciətlə bağlı aşağıdakıların qeyd olun -
ma sını zəruri hesab edir.

Azərbaycan Respublikası Kons ti tu si -
ya sının 29-cu maddəsinin VII hissəsinə
əsa sən, dövlət vərəsəlik hüququna təminat
ve rir.

Vərəsəlik hüququna təminat miras qoy -
ma ğı, yəni bir tərəfdən vəsiyyət edə bilməyi,
di gər tərəfdən isə vərəsə olaraq mirası qə -
bul edib ona sahib olmanı nəzərdə tutur.
Və rəsəlik münasibətləri miras qoyanla və -
rə sələr arasında qanunda nəzərdə tutulmuş
əsas lar üzrə, yaxud miras qoyanın iradəsinə
əsas lanan vəsiyyət üzrə yaranır.

Vərəsəlik dedikdə, ölümündən sonra
fi ziki şəxsin başqa şəxslərə verilə bilən
əm lak hüquq (miras aktivi) və vəzifələrinin
(mi ras passivi) digər şəxslərə keçməsi başa
dü şülür. Şəxsin ölümü əmlak və bəzi şəxsi
qey ri-əmlak hüquqlarının və vəzifələrinin
xi tamına səbəb olmur, əksinə onlar vərəsəlik
hü quq normalarında göstərilən qaydada
baş qa şəxslərə keçir.

Mülki Məcəllənin 1133-cü maddəsinə
əsa sən, ölmüş şəxsin (miras qoyanın) əm -
la kı başqa şəxslərə (vərəsələrə) qanun üzrə
və ya vəsiyyət üzrə və ya hər iki əsasla
ke çir. Qanun üzrə vərəsəlik (ölmüş şəxsin
əm lakının qanunda göstərilmiş şəxslərə
keç məsi) o zaman qüvvədə olur ki, miras
qo yan vəsiyyətnamə qoymur, yaxud və -
siy yətnamə tamamilə və ya qismən etibarsız
sa yılır.
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Vərəsəlik münasibətlərinin yaranması
üçün, ilk növbədə, miras qoyanın ölüm
fak tı mövcud olmalıdır. Mülki Məcəllənin
1145-ci maddəsinə uyğun olaraq, miras
fi ziki şəxsin ölümü və ya məhkəmə tə rə -
fin dən ölmüş elan edilməsi ilə açılır.

Mülki Məcəllənin 25.2-ci maddəsinə
gö rə, fiziki şəxsin hüquq qabiliyyəti onun
do ğulduğu an əmələ gəlir və ölümü ilə
xətm edilir. Beyinin fəaliyyətinin dayanması
ölüm anı sayılır.

Ölüm anı tibb işçisi (həkim, feldşer)
tə rəfindən təsdiq edilir və qeydiyyat or -
qan larına təqdim etmək məqsədi ilə ölüm
haq qında tibbi şəhadətnamə verilir (Azər -
bay can Respublikası Səhiyyə nazirinin
2015-ci il 3 iyul tarixli 52 saylı Əmri ilə
təs diq edilmiş “Ölüm haqqında tibbi şə -
ha dətnamənin” verilməsi qaydasına dair
Tə  limat”ın 1-2-ci bəndləri, “Əhalinin sağ -
lamlığının qorunması haqqında” Azər bay -
can Respublikası Qanununun 39-cu mad -
dəsi).

Fiziki şəxsin ölüm faktı və ölüm tarixi
(gü nü) isə Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aktlarının
Döv lət Qeydiyyatı orqanları tərəfindən ve -
rilən ölüm haqqında şəhadətnamə ilə təsdiq
olu nur (bioloji ölüm halında).

Fiziki şəxsin məhkəmə qaydasında öl -
müş elan edilməsi də hüquqi nəticəsinə
gö rə ölüm faktına bərabər tutulur və məh -
kəmə qərarının qanuni qüvvəyə mindiyi
gün şəxsin ölüm günü sayılır (Mülki Mə -
cəl lənin 41.3-cü maddəsi).

Nəzərə alınmalıdır ki, məhkəmə şəxsin
hə lakının güman edildiyi günü onun ölüm
gü nü saya bilər (Mülki Məcəllənin 41.4-
cü maddəsi). Belə olan halda, ölüm haq -

qın da akt qeydində ölümün tarixi məhkəmə
qət naməsində yazılmış tarixlə göstərilir.

Beləliklə, şəxsin ölümü və ya məhkəmə
qay dasında ölmüş elan edilməsi hüquqi
fakt kimi mirasın açılmasına səbəb olmaqla
və rəsəlik hüquq münasibətlərinin yaranma
əsa sını təşkil edir.

Vərəsə ola biləcək şəxslərin dairəsi
Mülki Məcəllənin 1134-cü maddəsi ilə
mü əyyən olunmuşdur. Qanun üzrə vərəsəlik
za manı vərəsələr miras qoyanın öldüyü
mə qamda sağ olmuş şəxslər, habelə miras
qo yanın ölümündən sonra doğulmuş uşaq -
ları ola bilərlər. Vəsiyyət üzrə vərəsəlik
za manı vərəsələr miras qoyanın öldüyü
mə qamda sağ olmuş şəxslər, habelə miras
qo yanın sağlığında mayası bağlanmış və
onun ölümündən sonra doğulmuş şəxslər,
bu şəxslərin onun uşaqları olub-olmadığına,
ha belə hüquqi şəxslər olub-olmadığına
bax mayaraq ola bilərlər.

Vərəsələrin dairəsinin müəyyən edilməsi
irsi transmissiya ilə bağlı məsələnin həllində
mü hüm əhəmiyyət kəsb edir. Mülki Mə -
cəl lənin 1252-ci maddəsinə əsasən, əgər
və rəsə miras açıldıqdan sonra, lakin miras
qə bul edilənədək ölərsə, mirasdan pay al-
maq hüququ onun vərəsələrinə keçir (irsi
trans missiya). Ölmüş vərəsənin vərəsələri
mi rası onun qəbulu müddətinin sonunadək
qal mış vaxt ərzində qəbul etməlidirlər.
Əgər bu müddət üç aydan azdırsa, üç aya -
dək uzadılmalıdır.

Vərəsəlik hüququnda irsi transmissiya
de dikdə, miras açıldıqdan sonra öldüyünə
gö rə mirası qəbul edə bilməyən vərəsənin
(trans mittent) mirası qəbul etmək hüququ-
nun onun öz vərəsələrinə (transmissar)
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keç məsi başa düşülür. Yəni, qanun və ya
və siyyət üzrə vərəsə miras açıldıqdan sonra
mi ras əmlakın qəbulu üçün qanunvericilikdə
nə zərdə tutulmuş müddətdə mirası qəbul
et mədən və vərəsəlik hüququnu həyata
ke çirə bilmədən ölərsə, mirası qəbul etmək
hü ququ ləğv edilmir və bu hüquq ölmüş
və rəsənin vərəsələrinə keçir. Bu halda əksi
sü buta yetirilməyincə mirası qəbul etmədən
öl müş vərəsənin miras qoyanın əmlakını,
mi rası qəbul etmək niyyətinin mövcudluğu
pre zumpsiyası tətbiq edilir.

Qeyd olunmalıdır ki, Konstitusiya Məh -
kə məsi Plenumunun formalaşdırdığı hüquqi
möv qeyə görə, ailə-təminat prinsipinin
mən tiqinə əsasən mülkiyyətçiyə yaşadığı
dövr də məxsus olan əmlak (əmlakın mü -
əy yən hissəsi) üzərində sərəncam vermək
hü ququ onun vəfatından sonra yaxın ailə
üzv lərinə məxsus olmalıdır. Bu prinsip
qa nun üzrə vərəsəlik zamanı növbəlik, irsi
trans missiya qaydalarında özünü göstərir
və mirasın daha yaxın şəxslər dairəsinə
çat masına xidmət edir (“Azərbaycan Res -
pub likası Mülki Məcəlləsinin 1193-cü
mad dəsinin Azərbaycan Respublikası Kons -
ti tusiyasının 13-cü maddəsinin I və II his -
sə lərinə, 29-cu maddəsinin I, II və III his -
sə lərinə uyğunluğunun yoxlanılmasına
dair” 2011-ci il 20 oktyabr tarixli Qərar).

Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu
mü raciətdə qaldırılan məsələnin araş dı rıl -
ma sı üçün Mülki Məcəllənin 1134-cü mad -
dəsində nəzərdə tutulmuş “məqam” müd -
dəa sına aydınlıq gətirilməsini zəruri hesab
edir.

“Məqam” sözü müxtəlif mənalarda iş -
lənir: 1) yer, məkan; 2) vaxt, zaman, an,

müd dət; 3) vəzifə, rütbə, mənsəb; 4) hal,
və ziyyət. Zaman göstəricisi kimi “məqam”
vaxt, an mənalarında istifadə olunur. Bu
ba xımdan, Mülki Məcəllənin vərəsə ola
bi ləcək şəxslərin dairəsini müəyyən edən
1134.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş
“mi ras qoyanın öldüyü məqamda sağ olmuş
şəxs lər” müddəası miras qoyanın öldüyü
an da sağ olan vərəsələr mənasında başa
dü şülməlidir. Miras qoyanın vərəsələrinin
tə yin edilməsi üçün də onun dəqiq ölüm
anı müəyyən edilməlidir. Bu an irsi trans -
mis siya ilə bağlı məsələnin həllində mühüm
əhə miyyət kəsb edir. Belə ki, miras qoyanın
öl düyü anda sağ olmuş vərəsə miras qəbul
edi lənədək vərəsəlik hüququnu həyata ke -
çir mədən ölərsə, sonuncunun mirasdan
pay almaq hüququ onun vərəsələrinə keçir.
Ölüm anının müəyyənləşdirilməsi mümkün
ol madığı təqdirdə isə eyni gündə vəfat
edən, biri digərindən sonra vərəsə olmaq
hü ququna malik şəxslər eyni anda ölmüş
he sab edilməli və onların bir-birinin vərəsəsi
ol ması, habelə irsi transmissiyanın tətbiqi
Mül ki Məcəllənin 1134.1-ci maddəsinin
məz mununa uyğun olaraq istisna edil mə -
li dir. Eyni anda ölmüş hesab edilmiş miras
qo yanların hər biri üçün ayrılıqda miras
açıl malı və vərəsələri müvafiq qaydada
və rəsəliyə çağırılmalıdır.

Qeyd edilməlidir ki, Roma hüququna
əsas lanaraq mülki hüquqda eyni anda
ölmüş şəxslər kommorient adlandırılır və
on ların bir-birinin vərəsəsi olması istisna
edi lir. Şəxslərin kommorient olaraq qəbul
edil məsi üçün onların eyni hadisə nə ti cə -
sində (zəlzələ, daşqın və s.) və ya müxtəlif
sə bəblərdən ölməsi əhəmiyyət kəsb et mə -
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yərək, eyni gündə ölən və ölüm anının
mü əyyənləşdirilməsi mümkün olmayan
şəxs lər kommorient hesab edilərək onların
bir-birinin vərəsəsi qismində çıxış etməsi
is tisna edilir.

Beləliklə, vərəsəlik hüquq normalarının
ma hiyyəti və məzmunu baxımından Mülki
Mə cəllənin 1134.1-ci maddəsində “məqam”
sö zü zaman göstəricisi kimi konkret anı
ifa də edir.

Mirasın açılma vaxtı Mülki Məcəllənin
1146-cı maddəsi ilə müəyyən edilmişdir.
Hə min maddəyə əsasən, miras qoyanın
öl düyü və ya fiziki şəxsin məhkəmə qay -
da sında ölmüş elan edilməsi barədə məh -
kə mə qərarının qüvvəyə mindiyi gün mi -
ra sın açıldığı vaxt sayılır.

Qeyd olunmalıdır ki, mülki hüquqların
hə yata keçirilməsi və müdafiəsi vaxt (za-
man) kateqoriyası ilə sıx bağlıdır. Mülki
hü quqların mövcudluğu, pozulmuş hü quq -
ların müdafiəsi və mülki-hüquqi nəticələr
məhz vaxt (zaman) kateqoriyası ilə məh -
du d laşır. Əmlak və qeyri-əmlak mü na si -
bət lərinin hüquqi tənzimlənməsində müd -
dət lər mühüm rol oynayır.

Mülki hüquqda müddət dedikdə, mülki
hü quq münasibətlərinin (mülki hüquq və
və zifələrin) əmələ gəlməsinin, dəyiş di ril -
mə sinin və ya xitamının bağlı olduğu vaxt
anı və ya vaxt dövrü (kəsiyi) başa düşülür.

Mülki Məcəllənin “Müddətlərin hesab -
lan ması” adlanan XVİİ fəslinin 367-ci
mad dəsinə uyğun olaraq, müddət mülki
hü quq və vəzifələrin əmələ gəlməsinin,
də yişdirilməsinin və xitamının bağlı olduğu
vaxt dır. Əqdlə müəyyənləşdirilən və ya

məh kəmə tərəfindən təyin edilən müddət
təq vim tarixi ilə və ya illər, aylar, həftələr,
gün lər və ya saatlar ilə hesablanan vaxtın
bit məsi ilə müəyyənləşdirilir. Müddət,
həm çinin hökmən baş verməli olan ha di -
sə nin göstərilməsi ilə müəyyənləşdirilə bi -
lər.

Vaxt dövrü ilə müəyyənləşdirilmiş müd -
dətin axımı təqvim tarixindən və ya müd -
də tin başlanması üçün müəyyənləşdirilmiş
ha disənin baş verməsindən sonrakı gün
baş lanır (Mülki Məcəllənin 368-ci maddəsi).

Mülki Məcəllənin 368 və 1146-cı mad -
də lərinin əlaqəli təhlili onu göstərir ki,
hə min Məcəllənin 1146-cı maddəsi müd -
də tin başlanğıcının xüsusi qaydasını nəzərdə
tu tur. Miras qoyanın öldüyü gün və ya fi -
zi ki şəxsin məhkəmə tərəfindən ölmüş
elan edilməsi barədə məhkəmə qərarının
qüv vəyə mindiyi gün mirasın açıldığı vaxt
sa yılır.

Beləliklə, Mülki Məcəllənin mirasın
açıl m a vaxtını tənzimləyən 1146-cı mad -
də sində nəzərdə tutulmuş “gün” anlayışı
mi ras qoyanın ölümü anından sonra he -
sab lanan iyirmi dörd saatlıq sutka mə na -
sın da deyil, miras qoyanın ölümünün baş
ver diyi gün, təqvim tarixi olaraq qəbul
edil məlidir. Miras qoyanın öldüyü gün
təq vim tarixi etibarilə vərəsəliklə bağlı
qa nunvericilikdə nəzərdə tutulmuş bir sıra
məsələlərin həlli üçün mühüm meyar kimi
çıxış edir. Məhz həmin tarixdən etibarən
mirası qəbul etmək üçün qanunvericiliklə
nəzərdə tutulmuş müddətin axımı başlanır,
qə bul edilmiş miras açıldığı gündən və rə -
sənin mülkiyyəti sayılır, eləcə də vərəsəlik
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şə hadətnaməsi vərəsələrə bir qayda olaraq,
mi rasın açıldığı gündən altı ay keçdikdən
son ra istənilən vaxt verilir (Mülki Mə cəl -
lənin 1246, 1255 və 1322-ci maddələri).
Qeyd edilən məsələlərin həllində mirasın
açıl ma tarixi miras qoyanın öldüyü gün,
təq vim tarixi olaraq müəyyən edilir və qa -
nun vericilikdə müəyyən edilmiş müd dət -
lərin axımı həmin təqvim tarixindən baş -
la maqla hesablanır.

Göstərilənlərə əsasən, Konstitusiya
Məh kəməsinin Plenumu aşağıdakı nə ti cə -
lə rə gəlir:

– Mülki Məcəllənin 1134, 1145 və
1146-cı maddələrinə uyğun olaraq miras
fi ziki şəxsin öldüyü və ya ölmüş elan edil -
məsi barədə məhkəmə qərarının qüvvəyə
min diyi gün onun ölümü və ya məhkəmə
tə rəfindən ölmüş elan edilməsi ilə açılır
və miras qoyanın öldüyü anda sağ olmuş
şəxs lər vərəsə ola bilərlər;

– Eyni gündə ölən və biri digərindən
son ra vərəsə olmaq hüququna malik şəxs -
lər lə bağlı irsi transmissiyanın tətbiqi üçün
mi ras qoyanın dəqiq ölüm anı müəyyən
edi lərək daha sonra ölən şəxs ondan əvvəl
ölən şəxsə vərəsə hesab edilir. Bu anı mü -
əy yənləşdirmək mümkün olmadığı təqdirdə
ey ni gündə ölən şəxslər hüquqi varislik
ba xımından eyni anda ölmüş şəxslər hesab
edi lərək hər biri üçün ayrılıqda miras açılır
və irsi transmissiyanın tətbiqi istisna edilir.

Azərbaycan Respublikası Kons ti tu si -
ya sının 130-cu maddəsinin VI hissəsini
və “Konstitusiya Məhkəməsi haqqında”
Azər baycan Respublikası Qanununun 60,
62, 63, 65-67 və 69-cu maddələrini rəhbər

tu taraq Azərbaycan Respublikası Konstitu -
siya Məhkəməsinin Plenumu

QƏRARA ALDI:

1. Azərbaycan Respublikası Mülki Mə -
cəl ləsinin 1134, 1145 və 1146-cı mad də -
lə rinə uyğun olaraq miras fiziki şəxsin öl -
dü yü və ya ölmüş elan edilməsi barədə
məh kəmə qərarının qüvvəyə mindiyi gün
onun ölümü və ya məhkəmə tərəfindən
öl müş elan edilməsi ilə açılır və miras qo -
ya nın öldüyü anda sağ olmuş şəxslər vərəsə
ola bilərlər.

2. Eyni gündə ölən və biri digərindən
son ra vərəsə olmaq hüququna malik şəxs -
lər lə bağlı irsi transmissiyanın tətbiqi üçün
mi ras qoyanın dəqiq ölüm anı müəyyən
edi lərək daha sonra ölən şəxs ondan əvvəl
ölən şəxsə vərəsə hesab edilir. Bu anı mü -
əyyənləşdirmək mümkün olmadığı təqdirdə
ey ni gündə ölən şəxslər hüquqi varislik
ba xımından eyni anda ölmüş şəxslər hesab
edi lərək hər biri üçün ayrılıqda miras açılır
və irsi transmissiyanın tətbiqi istisna edilir.

3. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə
mi nir.

4. Qərar “Azərbaycan”, “Respublika”,
“Xalq qəzeti”, “Bakinski raboçi” qə zet -
lərində və “Azərbaycan Respublikası Kons -
ti tusiya Məhkəməsinin Məlumatı”nda dərc
edilsin.

5. Qərar qətidir, heç bir orqan və ya
şəxs tərəfindən ləğv edilə, dəyişdirilə və
ya rəsmi təfsir edilə bilməz.

Sədr:                     Fərhad Abdullayev.
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YENİ KİTABLAR

ULU ÖNDƏR HAQQINDA YENİ KİTAB

Dünyanın heç bir ölkəsində belə əmin-amanlıq, təhlükəsiz, dinc yaşayış,
həyat tərzi təmin edilməyib. Azərbaycan xalqı əmin-amanlıq içində
yaşayır. Ölkəmizə gələn bütün qonaqlar Bakının gözəlliyinə, müasirliyinə,
abadlığına heyran olurlar. 

Azərbaycanda bütün millətlər mehribanlıq, dostluq, sülh şəraitində yaşayır.
Azərbaycan tolerant ölkə kimi dünya dövlətlərinə nümunədir.

Bu fikirlər general Həsən Şirinovun ulu öndər Heydər Əliyev haqqında
qələmə aldığı “Xilaskar” kitabında yer alıb. Müəllifin məqsədi müasir müstəqil
Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu ulu öndər Heydər Əliyevin Vətən
və xalq qarşısında misilsiz xidmətlərini, həyata keçirilməsi mümkün olmayan
taleyüklü məsələləri, qlobal dövlət layihələrini hansı dünya güclərinə qalib
gələrək necə gerçəkləşdirdiyini, əfsanələri reallığa çevirən siyasi güc və qüdrətini,
xalqımızın rifahına həsr etdiyi həyat və fəaliyyətini bugünkü gənclərin yaddaşlarına
həkk etmək və gələcək nəsillərə çatdırmaqdır. Bu kitab gənclərdə çevik düşünməyi,
praktik biliklərə malik olmağı, riyakar qüvvələrlə müzakirə, araşdırma və
təhlillərdə aldanmamağı, siyasi kursu dövlət müstəqilliyimizin qarantı olan o
böyük şəxsiyyəti – ulu öndər Heydər Əliyevi dərk etməyi, qiymətləndirməyi
bacarmağı və azərbaycanlılığı ilə fəxr etməyi aşılayır.

Nəşrin elmi redaktoru, akademik, Xalq yazıçısı Kamal Abdullanın fikrincə,
kitab təkcə ulu öndəri yaxşı tanımağa deyil, həmçinin o dövrdə baş verən bir çox
hadisələri doğru-düzgün təsəvvür etməyə və onları qiymətləndirməyə kömək
etmiş olur. Kitabın fəsilləri Heydər Əliyev şəxsiyyətinin müxtəlif tərəflərinə işıq
salmaqla yanaşı, həm də müəllifin portret cizgilərini ortaya qoyur: “Qələmə
aldığı şeirlər onun qəlbinin kövrəkliyini, nələrə sevindiyini, nələrə kədərləndiyini
göstərirsə, düşüncəsinin məhsulu olan hikmətli sözləri, aforizmləri onu müdrik,
insanları, həyatı, keşməkeşli dünyamızı daha dərindən duyan şəxsiyyət kimi
bizə göstərir”. 

Kitabın məsləhətçisi Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini, hüquq
elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Siyavuş Novruzov, ədəbi redaktoru Əməkdar
incəsənət xadimi Baba Vəziroğludur. Nəşrə tarix üzrə elmlər doktoru İsgəndər
Quliyev rəy yazıb.

AZ’RTAC



"İLHAM ƏLİYEV. İNKİŞAF – MƏQSƏDİMİZDİR" 
ÇOXCİLDLİYİNİN 100-cü KİTABI ÇAPDAN ÇIXIB

Nəşrinə 2008-ci ilin dekabrından başlanılan “İlham Əliyev. İnkişaf -
məqsədimizdir” çoxcildliyi dövlətimizin uğurlu daxili və xarici siyasətini,
ölkəmizin sosial-iqtisadi həyatının müxtəlif sahələrini, beynəlxalq aləmdə
mövqeyini, bir sözlə, ən yeni tariximizi əks etdirən və bununla da fəaliyyət
istiqamətlərimizi müəyyənləşdirən dəyərli kitablardır.

Bu günlərdə çoxcildliyin yubiley nəşri - 100–cü kitabı çapdan çıxıb.

Məqsədə doğru inamlı addımlar

Akademik Ramiz Mehdiyevin buraxılışına məsul olduğu “İlham Əliyev –
İnkişaf məqsədimizdir” çoxcildliyi müasir həyatımızın güzgüsü, vaxtaşırı müraciət
etdiyimiz nəşrlərdir. Birinci kitabda yer almış “Mən dəfələrlə demişəm,
çalışacağam ki, Azərbaycan xalqına xidmət edim, Azərbaycan inkişaf etsin,
zəngin dövlətə çevrilsin. Azərbaycanda yaşayan hər bir vətəndaş özünü rahat,
sərbəst, azad hiss etsin, onun yaşayış səviyyəsi yüksəlsin” fikrini Prezident
İlham Əliyev 2003-cü ildə Dövlət Müstəqilliyi Günündə Şəhidlər xiyabanını
ziyarət edərkən jurnalistlərin suallarına cavabında söyləmişdi. “İnkişaf -
məqsədimizdir” ifadəsinə bu gün milli deyil, qlobal müstəvidən yanaşsaq,
görərik ki, çağırışlarla dolu dünyada öz yerini tutmaq istəyən, müasir həyatla
ayaqlaşmağa çalışan hər bir ölkə inkişafa can atır. Son 17 ilin salnaməsi olan
kitablar ölkəmizin keçdiyi misilsiz inkişaf yolu barədə oxucuda dolğun təsəvvür
yaradır, Azərbaycanın inkişafı naminə görülən böyük işlər göz önündə canlanır.

Çoxcildlikdə Prezident İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə ölkəmizin
inkişafı, beynəlxalq aləmdə nüfuz qazanması istiqamətində atdığı inamlı addımları
– dövlətimizin başçısının keçirdiyi görüşləri əks etdirən materiallar, söylədiyi
nitq və çıxışlar, KİV-lərə müsahibələri, bəyanatları, məktubları toplanıb.

Azərbaycanın inkişafının obyektiv mənzərəsi

Əgər “Heydər Əliyev. “Müstəqilliyimiz əbədidir” çoxcildliyində dövlət
müstəqilliyimizin bərpasının ilk mərhələsi əks olunubsa, “İlham Əliyev. İnkişaf –
məqsədimizdir” kitablarında Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə iqtisadi
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inkişafın Azərbaycan modelinin obyektiv mənzərəsi canlanır. Bu kitablar
dövlətimizin başçısının uğurlu daxili və xarici siyasəti, Azərbaycanda baş verən
sosial-iqtisadi inkişaf, həyata keçirilən inqilabi islahatlar barədə mötəbər məlumat
mənbəyi kimi maraq doğurur.

Azərbaycanın son illərdə dünyaya təqdim etdiyi brendlərdən biri
“ASAN xidmət”dir.

Prezident İlham Əliyev Kürdəmir rayonuna səfəri çərçivəsində “ASAN
xidmət” mərkəzinin açılış mərasimindəki çıxışında bu barədə fikirlərini səsləndirib.
Həmin çıxışın yeni kitaba daxil edilmiş mətnində oxuyuruq: “ASAN xidmət”
mərkəzləri ölkəmizdə çox ciddi müsbət dəyişikliklərə yol açdı. Bu bizim
niyyətimizin, siyasətimizin təzahürü idi. Amma birinci mərkəzlər açılan zaman
insanlara elə gəlirdi ki, bu, vətəndaşların rahatlığı üçün sadəcə, bir layihədir,
xidmət layihəsidir. O vaxt bir çoxları bəlkə də dərk etmirdilər ki, bu, təkcə
layihə deyil, bu siyasətdir, hərəkatdır, bu niyyətdir”.

Yubiley nəşri 2020-ci ilin yanvar-fevral aylarını əhatə edir

Yüzüncü kitabda Prezident İlham Əliyevin Davos İqtisadi Forumunun
illik toplantısında iştirak etmək üçün İsveçrə Konfederasiyasına işgüzar səfərinin
materialları, müxtəlif ölkələrin dövlət və hökumət rəhbərləri, beynəlxalq
təşkilatların nümayəndələri və şirkət rəhbərləri ilə görüşləri haqqında informasiyalar
toplanıb. Azərbaycan Prezidentinin Davos İqtisadi Forumunun rəsmi saytında
dərc edilmiş “Azərbaycanın vahid və dayanıqlı dünyada rolu” sərlövhəli
məqaləsini də yubiley nəşrindən oxumaq olar.

Kitaba Prezident İlham Əliyevin Münxen Təhlükəsizlik Konfransının
növbəti toplantısında iştirak etmək üçün Almaniya Federativ Respublikasına
səfəri çərçivəsində keçirdiyi görüşlər haqqında informasiyalar, “Enerji təhlükəsizliyi”
mövzusunda dəyirmi masada çıxışının mətni, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı panel müzakirələrdə iştirakı barədə materiallar
daxil edilib.

Kitabda “Qeydlər”, “Şəxsi adlar”, “Coğrafi adlar” göstəriciləri verilib.

“Azərnəşr” tərəfindən buraxılan 100-cü kitabın hazırlanmasında Azərbaycan
Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC) materiallarından istifadə olunub.
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Prezident İlham Əliyevin çıxışlarında
işgüzar və qabiliyyətli, yüksək də -

yər lərə malik olan ziyalılara etimadla ya -
naş ması böyük təcrübəyə malik ziyalılara
cə miyyətdə hər zaman ehtiyacın du yul ma -
sının ba riz nümunəsidir. Bu gün Azər bay -
can is tənilən fəaliyyət sahəsində uğurla dün -
yaya in teqrasiya edir. 100 illik yubileyini
yüksək sə viyyədə qeyd edən Bakı Dövlət
Uni versiteti yeni yüksəliş mərhələsini ya şa -
yır. İnteqrasiya və yeni innovasiyaların uni -
versitetdə elmi-pe daqoji və sosial həyata
tət biq edilməsində gənc lərlə yanaşı, yaşlı
zi yalıların təc rü bə sin dən də istifadə olunur.
Ha zırda Bakı Döv lət Universitetində apa -
rılan islahatlar univer si tetin bütün stru k -
turlarının yeni innovativ iş metodlarına
yiyələnməsinə və bu is ti qa mətdə proqressiv
təcrübəyə stimul yaradır. 2019-cu il noyabr
ayının 25-də Azərbaycan Res publikasının
Prezidenti İlham Əliyevin sə rəncamı ilə
görkəmli ziyalı Abuzər Alı oğ lu Xələfov
Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi
münasibətilə “Şərəf” ordeninə la yiq gö rül -
müş dür. Qeyd etmək lazımdır ki, Abu zər

Xələfov uzun illər Azər bay canın
ic ti mai-siyasi, elm, mə də niyyət,
təhsil və sosial hə yatında iş güzar
fəallıq göstərmiş, daim döv  lət
tərəfindən diqqət və qayğı ilə əhatə
olun muş, həmçinin, sağ lı ğında öz
la yiqli qiymətini al mış dır. Əməkdar
mə dəniyyət işçisi, Əmək dar Elm
Xa dimi, Beynəlxalq İn for ma  si ya -

laş dırma Akademiyasının aka de miki, Pre -
zident təqaüdçüsü, “Şöhrət” və “Şərəf” or -
deni, BDU-nun fəxri pro fessoru A.Xələfov
bu gün öz zən gin təcrübəsini yaratdığı ki -
tab  xanaşünaslıq elmi məktəbinin yetirmələrinə
öy rətməklə yanaşı, universitetdə ali təhsilin
müa sir innovasiyalarla təmin olunması isti -
qa mətində dəyərli tövsiyələr verir. Ömrünün
90 illiyi ərəfəsində əzmlə və işgüzarlıqla
ça lışan, dövlət başçısının yaş lı və işgüzarlığı
olan insanların yeni yük səliş illərində fəa -
liy yətə cəlb olunması ça ğı rışlarına məm -
nun luqla əməl edən A.Xələfov ali ki tab xa -
na çılıq təhsilinin təşkilatçısı olmaqla yanaşı,
ki tabxanaşünaslıq elmi məktəbinin bü növ -
rə sini qoymuş və bu elmi istiqamətdə 40-a
ya xın alim yetişdirmişdir. Onun kitabxana
in formasiya fəaliyyətinə dair dərslikləri, san -
ballı monoqrafiyaları bu gün kitabxana-in -
for masiya ali təhsilinin for ma laş ma sına əhə -
miy yətli təsir edir.

Kitabxanaşünaslığın elmi-nəzəri mə sə -
lə lərinin işlənməsi, Dövlət kitabxana si ya -
sə tinin tədqiqi məsələləri, kitabxana və infor -
ma siya proseslərinə texnoloji modelin tət -

ELM XADİMLƏRİ

GÖRKƏMLİ KİTABXANAŞÜNAS ALİMİN 
ELMİ VƏ PEDAQOJİ FƏALİYYƏTİ

XX əsrin II yarısından müasir dövrədək
Azərbaycan ziyalı mühitinin dəyərli etiketlərə malik
olan nümunəvi ziyalıları var ki, onlar bu gün də
yüksək işgüzarlıqla dövlətçiliyimizə xidmət edirlər.
Bu gün elm, təhsil, mədəniyyət və digər sahələrdə
fəaliyyət göstərən yaşlı nəslin nümayəndələri, elmi
məktəb yaradan, böyük uğurları olan ziyalılarımız
ön cərgədədirlər.
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bi qində innovativ yanaşmalar bu gün A.Xə -
lə fovun elmi fəaliyyətinin stimulverici pa -
ra metrləridir.

XX əsrin II yarısından bu günədək A.Xə -
lə fovun elmi-tədqiqat və tədris prosesinin
təş kilindəki fəaliyyətinin ali peşə təhsilinin
təc rübi və elmi-nəzəri mə sə lə lə rinin pa ra -
metrlərinin müxtəlif ideoloji mər hələlərdə
döv lət siyasətinin atributları ilə əla qə lən di -
ril məsi alimin elmi fəa liy yə tinin prioriteti
sa yılır. Görkəmli alimin bu is tiqamətdə tə -
şəb büsü də daim maraqla qar şılanmışdır.
“Azər baycan” qəzetinin 1995-ci il 17 may
ta rixli nömrəsində dərc et dirdiyi “Milli döv -
lətçiliyimiz naminə” ad lı məqalədə milli
ideo logiyamızın, milli döv lətçilik ənə nə lə -
ri mizin əsas məğzini özü nün müxtəlif dai -
rə lərdəki çıxış, məruzə və nitqlərində əks
et dirən Heydər Əliyevin əsər lərinin ayrı-ay -
rı məcmuələr və ya ki tab lar şəklində bu ra -
xıl ması təşəbbüsünü irə li sürmüş və onların
res publikanın bütün tip kitabxanalarında yer -
ləş dirilməsini təklif et mişdir.

Alimin yarım əsrlik pedaqoji fəaliyyəti
döv ründə demək olar ki, kitabxanaşünaslığa
dair bütün fənlərin elmi-nəzəri məsələləri
iş lənmiş, onun “Kitabxanaşünaslığa giriş”,
“Azər baycanda kitabxana işinin tarixi”, “Ki -
tab xanaşünaslığın tarixi və me to do lo gi yası”,
“Ki tabxanaların kom pü ter ləş mə si nin əsasları”
ad lı dərslikləri dövlət siyasi xət tinin ali peşə
təh silində motivləşməsini tə min etmişdir.

Onun 2003-cü ildə Bakı Dövlət Univer -
sitetinin Elmi Şurasının qərarı ilə ölkəmizdə
ilk dəfə olaraq “Dünyanın görkəmli dövlət
xa dimləri” seriyasından Azərbaycan Res -
pub likasının dünyaşöhrətli prezidenti Heydər
Əliyevə həsr olunmuş biblioqrafik mə lumat
ki tabının Azərbaycan dilində 5000, rus dilində

3000 və ingilis dilində 2000 nüsxə ilə çap
edil məsi həm onun el mi əhəmiyyətinin miq -
ya sını, həm küt lə vi liyini, həm də oxucu
audi toriyasının ge nişliyini təsdiqləyir, eyni
za manda Heydər Əliyev şəxsiyyətinə və ya -
ra dıcı irsinə tü kən məz marağın get-gedə da -
ha da güc lən diyini faktiki sübuta yetirir.

Alimin digər tədqiqatlarında kitabxana
qu ruculuğunun dövlət siyasəti məsələləri də
ge niş əks olunmuşdur. Ümummilli lider
Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik et -
di yi hər iki mərhələdə dövlətin kitabxana
si yasəti A.Xələfovun 2006-cı ildə 312 sə hi -
fə lik “Heydər Əliyev və Azərbaycanda ki -
tabxana işi” adlı monoqrafiyasında öz ək -
sini tap mışdır.

Qeyd etdiyimiz kimi, A.Xələfov 70 ilə
ya xın bir müddətdə Azərbaycanda ali ki tab -
xa naçılıq təhsilinə, kitabxanaşünaslıq elmi
mək təbinə rəhbərlik etməklə yanaşı, öz fəa -
liy yətini daim dövlətçilik ənənələri ilə uy -
ğun laşdırmışdır. A.Xələfov milli döv lət çi li -
yi mizin tərəqqisində kitabxanaların rolunun
əvəz siz olduğunu öz məqalələrində, çı xış la -
rın da dönə-dönə vurğulayır. Ümummilli lider
Heydər Əliyevin söylədiyi “Ki tab xana xalq,
mil lət üçün, cəmiyyət üçün mü qəddəs bir
yer, mənəviyyat, bilik, zəka mən bəyidir.
Ona görə də kitabxanaya daimi hörmət xal -
qı mızın mədəniyyətini nümayiş etdirən amil -
lər dən biridir” fikrini yüksək qiymətləndirən
ki tabxanaşünas alim öz el-mi əsərlərində
də fələrlə vurğulamışdır ki, unudulmaz dövlət
baş çısının bu əvəzsiz fikri kitabxana-infor-
masiya fəaliyyəti haq qında dövlət siyasətinin
baş lıca mühüm amilini təşkil edir.

Son dövrlərdə təhsil sistemində yeni stan -
dartların tətbiq edilməsi, təhsilin qa baq cıl
dün ya təcrübəsinə uyğunlaşdırılması və bu
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sa hədə aparılan islahat proqramlarının yerinə
ye tirilməsi sahəsindəki uğurlar ki tabxana-
in formasiya fəaliyyətində də özünü büruzə
ve rir. Hazırda kitabxana-informasiya fəa  liy -
yə tinə kompüter texnika və tex no lo giyasının
tət biqi nəticəsində kitabxanaların so sial funk -
si yalarının daha da artdığını bil dirən “Şərəf”
or denli alim qeyd edir ki, məhz bu gün in -
for masiya texnologiyalarının ki tabxana-infor -
ma siya fəaliyyətinə tətbiqi in novativ iş meto-
duna çevrilir. Alimin fik rin cə, informasiya
ki tabxana müstəvisindən üfi qi istiqamətdə
keç məli, onun bütün funk siyalarının inkişaf
yo lunu işıq lan dır ma lıdır.

A.Xələfovun elmi fəaliyyət pa ra metr lə -
rində dövlətin siyasi xəttində prioritet is ti -
qamət olan multikulturalizm ideyalarının ki -
tab xana-informasiya fəaliyyətində is ti qa mət -
lən məsi əsas və vacib yerlərdən bi rini tutur.
Ümum milli lider Heydər Əliyevin mul tikul -
turalizm sahəsindəki xidmətləri az saylı xalq -
ların məkanı olan Azərbaycanda məs kunlaşan
bü tün xalqların firavan ya şa masına səbəb
ol muşdur. Ulu öndər Heydər Əliyevin rəh -
bər liyi altında öl kə miz də Azərbaycan xalqının
mul tikultural ənənələrinin qorunması və in -
kişaf et di rilməsi sahəsində həyata keçirilən
si yasi isti qaməti yeni mərhələdə onun layiqli
da vam çısı Prezident İlham Əliyev tərəfindən
uğur la davam etdirilir. Dövlətin multikul-
turalizm siyasətinin parametrlərini əldə rəh -
bər tutan Abuzər müəllim qeyd edir ki,
kitabxana-informasiya sahəsində multikul-
turalizmin təb liği dövlətin bu sahədə
prinsiplərindən bəh rələnir, kitabxana-infor-
masiya müəs si sə lərinin fondlarına digər
xalqların dilində ədə biyyatın daxil olması
və təbliği imkan la rının genişləndirilməsi,
həmçinin kitabxana-informasiya əmək daş -

la rının multikultural bi liklərə yiyələnməsi
kitabxanaların multikul tu ral sahədə dövlət
siyasətinin həyata ke çi ril məsinə stimul verir.

Bu gün A.Xələfov dövlətimiz tərəfindən
ona göstərilən etimadı uğurla doğruldur,
onun layiqli davamçıları elmi-tədqiqat is ti -
qa mətində əzmlə çalışır. Onun alimlər or -
du sunun gənc üzvləri bu qocaman müəl li -
min məs ləhəti ilə qarşılıqlı elmi-tədqiqat işi
aparır. Abu zər müəllim ki tab xa na şü nas lıq,
bib lio qra fiyaşünaslıq və kitab şü nas lıq elmi
sa hə sində təhsil alan doktorant və
dissertantların el mi-tədqiqat işlərinə bö yük
həvəslə rəhbərlik edir. Res pub li ka mı zın bu
sahədə aparılan el mi-tədqiqat iş ləri məhz
onun dəyərli töv siyələri ilə uğur qa zanır.

Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin Azər -
 bay canda bütün sahələrdə olduğu kimi mə -
 də niyyət, təhsil, elm sahəsinə qayğı ilə ya -
naş ması, eyni zamanda ağsaqqal ziyalılara
eti mad göstərməsi və onların təcrübəsindən
bəh rələnməyi təqdirəlayiq hal hesab etməsi
Abu zər Xələfovun bu gün də işgüzar fəa liy -
yə tinə stimul verir.

Elçin Əhmədov,
Bakı Dövlət Universiteti Kitab xa na -
şü naslıq kafedrasının müdiri, pedaqogi-
ka üzrə  fəlsəfə doktoru, dosent.

Lakin təəssüf hissi ilə qeyd edirik ki, pro-
fessor Abuzər Xələfov 2020-ci il aprelin 27-
də ömrünün 89-cu ilində vəfat etmişdir. Nü-
fuzlu pedaqoq və alimin xatirəsi onu
tanıyanların qəlbində həmişə yaşayacaqdır.
Onun yaxınlarına və əzizlərinə başsağlığı
veririk.

Allah rəhmət eləsin!
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SAĞLAMLIQ GUŞƏSİ

CAVANLIQ VƏ SAĞLAMLIQ BƏXŞ EDƏN MEYVƏ

Tərkibi vitaminlərlə zəngin olan innabı "cavanlıq və sağlamlıq bəxş edən
meyvə” adlandırırlar. Çin təbibləri sübut ediblər ki, müalicəvi xüsusiyyətlərinə
görə innab yalnız jenşendən geri qalır.

Bitkinin bütün hissələri (meyvəsi, yarpaqları, ağacın qabığı, kökü) müalicə
məqsədilə istifadə olunur. Diş və ya baş ağrısı zamanı innabın yarpağını çeynəmək
ağrıları tez azaldır. Qabığının dəmləməsi ishaldan xilas edir.

İnnabın tərkibi C, PP, A, E, B qrupu vitaminlərlə, mis, dəmir, kalium, maqnezium,
fosfor, kalsium və digər orqanizm üçün vacib minerallarla, flavonoidlər, pektinlər,
katexinlər, kumarinlərlə zəngindir.

Belə zəngin kimyəvi tərkib meyvəni insan sağlamlığı üçün faydalı edir:
– B qrupu vitaminləri sayəsində sinir sisteminə müsbət təsir edir, sakitləşdirir,

stresi və əsəbiliyi azaldır;
– Multivitamin meyvə olduğu üçün hipovitaminozlar zamanı çox yaxşı kömək

edir;
– Güclü antioksidant təsiri ilə orqanizmi toksinlər və şlaklardan təmizləyir,

cavanlaşdırır, daha gümrah edir;
– Qaraciyərin və öd kisəsinin sağlamlığını qoruyur;
– Tərkibindəki C vitamini, kalium və maqnezium sayəsində ürək və damarlar

üçün çox faydalıdır – damarları möhkəmlədir, daha elastik edir, ürək əzələsini
qoruyur, təzyiqi normallaşdırır.

XƏRÇƏNGLƏ SAVAŞAN QOVURĞA

Qovurğa, adətən, bayramlarda özəl ləzzətli çərəz kimi hazırlanır. Amma bu
dadlı qidanın sağlamlığa da faydaları çoxdur:

– Həzmsizlik problemi yaşayanlar üçün təbii dərman təsiri göstərir;
– Mədə ağrıları və mədə xəstəlikləri üçün olduqca yararlıdır;
– Bədən yorğunluğunu azaldır və zehnin inkişafına kömək edir;
– Öskürəyin kəsilməsinə yardımçı olur;
– Nəfəs darlığı, nəfəs yolları xəstəlikləri olanlar üçün ideal qidadır;
– Antiseptik özəlliyi sayəsində mikroblarla savaşır;
– Böyrəklərində daş və qum olanlar bu qidadan faydalana bilərlər;
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– Sinə ağrılarını yüngülləşdirərək yumşaldır;
– Hüceyrələrin təzələnməsini təmin edərək yaşlanmanı gecikdirir və xərçəngə

qarşı qoruyur;
– Bədəndəki iltihabları təmizləyir;
– Qan dövranını sürətləndirir.

HƏYAT ELEKSİRİ

Cücərmiş buğda hələ qədim dövrdən təbiblərin maraq göstərdiyi qida olub.
Cücərmiş buğdanı qida kimi qəbul etmək üzərində aparılmış 20 illik tədqiqatların
nəticəsində məlum olub ki, bu, həyat və sağlamlıq eliksiridir.

Müntəzəm qəbul etdikdə maddələr mübadiləsi, həzm yaxşılaşır, sinir sistemi
qaydaya düşür. İnsanın dişləri, dırnaqları möhkəmlənir, saçları çoxalır, dərisi
yaxşılaşır, cavanlaşır, görməsi itiləşir.

İnsanın immun sistemi möhkəmlənir, həyati vacib orqanlar aktivləşir. Ateroskleroz
və sklerozun qarşısı alınır, ürək-damar sistemi cavanlaşır.

Hazırlanması:
50 qram buğda bir neçə dəfə yuyulub suyu süzülür, sonra tənzifin arasına

yayılıb üzəri tənziflə bağlanıb cücərməyə qoyulur. 1-2 sutka ərzində bir az cücərən
kimi istifadəyə hazır olur.

Əgər buğda cücərərkən pis qoxu gəlirsə, onu istifadə etməyin, deməli yaxşı
toxum deyil. Cücərmiş buğdanı qurudub un halına salıb kökə bişirərək, südə,
qatığa, salatlara əlavə etmək olar. 

ZƏRİF VƏ ŞƏFALI

Yazın zərif və ətirli çiçəyi bənövşə insan orqanizminə şəfaverici dərman kimi
də istifadə edilir.

Baş ağrısı zamanı bənövşə yağı ilə alnın masaj edilməsi ağrını azaldır. Buxar
maşınının içərisinə bir neçə damla bənövşə yağı töküb buxarı ilə nəfəs almaq baş
ağrısını yüngülləşdirir, eyni zamanda əsəbləri sakitləşdirir, stresi aradan qaldırır.
Yuxusuzluq probleminə qarşı yaxşı təsir göstərərək, gecə rahat yatmağı təmin edir.
Təbabətdə bu şəfalı yağdan soyuqdəymə və ya qrip kimi xəstəliklərin müalicəsində
də istifadə edilir. Təbii mikrobtəmizləyici və nəmləndirici olan bənövşə yağı saç
köklərinin canlanmasını təmin edir və sürətli uzanmasına təsir göstərir. Antiseptik
xüsusiyyət sayəsində dəridə olan iltihabı sürətlə təmizləyir. 
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“Bizim əsas məqsədimiz, ilk növbədə, vətəndaşların təhlükəsizliyi-
dir, sağlamlığıdır və onların rifahıdır. Əlbəttə ki, pandemiya dövründə 
Azərbaycan digər məsuliyyətli ölkələr kimi, ilk növbədə, vətəndaşla-
rın sağlamlığını nəzərə alır. Bütün qalan məsələlər ikinci dərəcəli mə-
sələlərdir, o cümlədən iqtisadi inkişafla bağlı olan məsələlər. Halbuki 
biz bu məsələlərə də mütləq lazımi fikir verməliyik. Çünki insanların 
həm sağlamlığı, həm rifahı, ümumiyyətlə, Azərbaycanda sosial sahədə 
əsas məsələlərdən biridir. İnsanların sağlamlığına aid olan bütün mə-
sələlər bu gün Azərbaycanda öz həllini tapır və əsas məqsəd, bir daha 
demək istəyirəm ki, pandemiyanın miqyasını nəzarətdə saxlamaqdır. 
Biz, ilk növbədə, buna nail olmalıyıq”.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.
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