
120212021 ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ, ÒßÚÐÖÁÈ ÆÓÐÍÀË ¹ 3

Aytən MUSTAFAZADƏ – Redaksiya şurasının
sədri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun direktoru,
professor, hüquq üzrə elmlər doktoru;
Əli HÜSEYNLİ – Azərbaycan Hüquqşünasları
Konfederasiyasının sədri, hüquq üzrə fəlsəfə
doktoru, Milli Məclisin Sədrinin birinci müa -
vini;
Fərhad ABDULLAYEV – Azərbaycan Respub -
likası Konstitusiya Məhkəməsinin sədri, hüquq
üzrə elmlər doktoru;
Eminə YAZIÇIOĞLU – İstanbul Universiteti
Hüquq fakültəsinin professoru, hüquq üzrə
elmlər doktoru;
İrina SOPİLKO – Ukrayna Milli Aviasiya Uni-
versiteti Hüquq fakültəsinin dekanı, professor,
hüquq üzrə elmlər doktoru;
Leonid TİMÇENKO – Ukrayna Dövlət Vergi
Xidməti Akademiyası Beynəlxalq əlaqələr
şöbəsinin rəisi, professor, hüquq üzrə elmlər
doktoru;
Revol VALEVEY – Kazan Dövlət Universite-
tinin professoru, hüquq üzrə elmlər doktoru;
Əmir ƏLİYEV – Bakı Dövlət Universiteti
Hüquq fakültəsinin dekanı, professor, hüquq
üzrə elmlər doktoru;
Lətif HÜSEYNOV – İnsan Hüquqları üzrə
Avropa Məhkəməsinin hakimi, professor, hüquq
üzrə elmlər doktoru;

Oktay ƏFƏNDİYEV – Azərbaycan Dövlət İq -
tisad Universiteti, “İqtisadiyyatın tənzim lən mə -
si” kafedrası, professor, hüquq üzrə elmlər
dok toru;
İsaxan VƏLİYEV – Azərbaycan Res pub li ka sı -
nın Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Aka de -
mi ya sı “Hüquq” kafedrasının müdiri,  professor,
hüquq üzrə elmlər doktoru;
Arif QULİYEV – Ukrayna Milli Aviasiya Uni-
versiteti, Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun
Beynəlxalq hüquq kafedrası, akademik, hüquq
üzrə elmlər doktoru;
Aleksandr BIKOV – Ukrayna Ali Radası Qa-
nunvericilik İnstitutu, elmi katib, professor,
hüquq üzrə elmlər doktoru;
Yelena BAQREYEVA – Rusiya Federasiyası
Hökumətinin yanında Maliyyə Universiteti, pro-
fessor, hüquq üzrə elmlər doktoru;
Yesberqen ALAUXANOV – “Qazaxıstanın
Elm və Həyatı” beynəlxalq elmi-kütləvi yur -
na lın baş redaktoru, professor, hüquq üzrə
elm lər doktoru;
Qulu NOVRUZOV – Azərbaycan Respublikası
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının
rəisi, gömrük xidməti general-mayoru, dosent,
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru;
Etibar ƏLİYEV – Bakı Dövlət Universiteti
Hüquq fakültəsinin “İnsan hüquqları və infor-
masiya hüququ” UNESCO kafedrası, professor,
hüquq üzrə elmlər doktoru.

ÅÅËËÌÌÈÈ--ÍÍßßÇÇßßÐÐÈÈ ,,   ÒÒßßÚÚÐÐÖÖÁÁÈÈ   ÆÆÓÓÐÐÍÍÀÀËËÛÛ   ÐÐÅÅÄÄÀÀÊÊÑÑÈÈÉÉÀÀ
ØØÓÓÐÐÀÀÑÑÛÛÍÍÛÛÍÍ  ÒÒßßÐÐÊÊÈÈÁÁÈÈ ::

«GÜN GƏLƏCƏK AZƏRBAYCAN DÜNYAYA
GÜNƏŞ KİMİ DOĞACAQ».

HEYDƏR ƏLİYEV

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»



2 20212021ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ, ÒßÚÐÖÁÈ ÆÓÐÍÀË ¹ 3

ÐÅÄÀÊÑÈÉÀ ÙÅÉßÒÈ:
Elmi redaktor – MƏMMƏDOV R.F. – Bakı Dövlət
Universiteti Ùöãóã ôàêöëòÿñè Beynəlxalq ümumi hüquq
kafedrasının müdiri, professor, hüquq üzrə elmlər doktoru;
Elmi məsləhətçi – ÌßÌÌßÄÎÂ ß.Ã. – ÁÄÓ Ùö -
ãóã ôàêöëòÿñè “Áåé  íÿë õàëã õöñóñè ùöãóã âÿ Àâðîïà ùö -
ãóãó” êà ôåä ðà ñûíûí ìöäèðè, äîñåíò, ùöãóã öçðÿ ôÿë ñÿ ôÿ
äîêòîðó.
Məsul redaktor — ADÈLOV N.A. — Azərbaycan Res -
publikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agent li yi,
sədrin müşaviiri, dosent, hüquq üzrə fəlsəfə dokto ru.
Məsləhətçi redaktor — ÙÖÑÅÉÍÎÂÀ Ô.Å. – ÁÄÓ
Ùöquq ôàêöëòÿñèíèí “ÁÕÙ âÿ Àâðîïà ùöãóãó” êàôåäðàñû,
äîñåíò, ùöãóã öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó.
İnzibatçı redaktor — HƏSƏNZADƏ S.B. — AMEA
Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun aparıcı elmi işçisi,
dosent, hüquq üzrə elmlər doktoru.
Áþéöê ðåäàêòîð: – Zöìðöä TURABXANQIZI.
Ðåäàêòîðëàð:
– ÀÁÁÀÑÎÂ À.Ã. – ÁÄÓ-íóí «Èí ýèëèñ äèëè» êà ôåä -

ðàñûíûí ìöäèðè, ßìÿêäàð ìöÿëëèì, ïðîôåññîð,
ôèëîëîýèéà öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó.

– ÀÜÀÊÈØÈÉÅÂ ß.É. – ÁÄÓ-íóí äîñåíòè, ßìÿê äàð
ìöÿëëèì, ôèëî ëî  ýè éà öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó.

– ÙÖÑÅÉÍÎÂ Ì.Ù. – Azərbaycan Respublikasının
Daxili İşlər Nazirliyi, əməkdaş, hüquqşünas.

Kiçik redaktorlar:
– ßËÈÉÅÂ Å.Å. – Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Äà -

õèëè Èøëÿð Íàçèðëèéè, ÿìÿêäàø, ùöãóãøöíàñ;
– ƏLƏSGƏROVA S.Q. — Azərbaycan Res pub li ka sı

DİN Baş DYP İdarəsinin əməkdaşı – operator.

¹3(7)
2020-úi èëèí yanvar

àéûíäàí ÷ûõûð.

22002211 
III ÐÖÁ

Təsisçi və 
baş redaktor:

Əliyev Etibar Əli oğlu,
hüquq üzrə elmlər

doktoru.

Fəxri təsisçi təşkilat:
Azərbaycan

Hüquqşünasları
Konfederasiyası (AHK)

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi Milli
Gəlirlər Baş İdarəsinin Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı
İdarəsində 06.11.2019-cu il tarixdə dövlət qeydiyyatına alın -

mışdır (dövlət qeydiyyat №-si 1306401681).

30 sentyabr 2021-úi èë òàðèõäÿ 202 
ñÿ ùèôÿ ùÿúìèíäÿ ÷àï îëóíìóøäóð. 

Òèðàæû 300 ÿäÿä.

Ìöÿëëèôëÿ ðå äàê ñè éà  íûí
ìþâãåéè óéüóí îë ìàéà 

áèëÿð.

Ýþíäÿðèëÿí ÿë éàç ìà ëàð,
ôîòîëàð ýå ðè ãàéòàðûëìûð.

Ðåäàêñèéàíûí öíâàíû:

AZ1070 Áàêû øÿùÿðè,
Éàñàìàë ðàéîíó, 

Yeni Yasamal y/sahəsi,
Ş.Bünyadzadə küçəsi, 12.

Òåë:. +99412 533 97 90
ìîá:.+99450 220-24-42;
+99455 230-24-42

âåáñàéò: ëàw-plane.àç

Åëåêòðîí ïî÷ò: 
å-mail: a-etibar/@rambler/.ru

Nəşrin elektron variantının 
internet saytı: 
www/.ëàw-plane.az
URL: http://www.ëàw-plane.az
http://www.hmj.az/index.php/hmj

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 320212021 3

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

– Əziz həmvətənlər.
Düz bir il bundan əvvəl Ermənistan Azərbaycana qar şı hərbi təxribat törədərək

bizim döyüş möv qe lərimizi və yaşayış məntəqələrimizi atəşə tut muş dur. Bu namərd
atəş nəticəsində ilk saatlarda mül ki şəxslər, hərbçilər həlak olmuşdur. Mənim əm rimlə
Azərbaycan Ordusu bu qanlı cinayətə ca vab olaraq genişmiqyaslı əks-hücum əmə liy -
ya tına başlamış və 44 gün davam edən İkinci Qa rabağ müharibəsində tam Qələbə
qazanmışdır. Ke çən il dekabrın 2-də mənim Sərəncamımla sent yabrın 27-si Azərbaycanda
Anım Günü kimi tə sis edilmişdir. İkinci Qarabağ müharibəsində hə lak olmuş qəhrəman
şəhidlərimizin əziz xatirəsi qar şısında bu gün bir daha baş əyir, onlara Allah dan
rəhmət diləyirik. Biz şəhidlərimizi öz qəlbimizdə əbə di saxlayacağıq. Eyni zamanda,
bu gün Vətən Mü haribəsi Memorial Kompleksinin və Zəfər Mu ze yinin təməli
qoyulacaq. Bu da keçən ilin de kab rında mənim Sərəncamımla həll olunan mə sə lədir.
Bakıda, şəhərimizin ən gözəl yerlərinin bi rin də İkinci Qarabağ müharibəsinin qəh rə -
man la rının şərəfinə möhtəşəm abidə ucaldılacaqdır. Onu da bildirməliyəm ki, bu gün
saat 12-də bü tün ölkə üzrə bir dəqiqəlik sükut elan ediləcəkdir.

İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximiz dir. Bu Qələbə tarixdə əbədi
qalacaq. Azərbaycan Si lahlı Qüvvələri 44 gün ərzində düşmən ordusunu məhv edərək
öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Mən dəfələrlə demişdim ki, Azərbaycan xalqı heç
vaxt işğalla barışmayacaq. Dəfələrlə demişdim ki, nəyin bahasına olursa-olsun biz öz
tor paq la rı mızı geri qaytaracağıq. Dəfələrlə demişdim ki, düş mən öz xoşu ilə
torpaqlarımızdan çıxmasa, biz onu torpaqlarımızdan qovacağıq və belə də ol du. Biz
Birinci Qarabağ müharibəsindəki məğ lu biyyətlə barışmadıq, güc topladıq, bütün
gücləri sə fərbər etdik, ordumuzu gücləndirdik, ölkə iq ti sa diyyatını gücləndirdik,
ölkəmizin nüfuzunu qal dır dıq və öz tarixi missiyamızı şərəflə yerinə yetirdik. Biz
düşməni torpaqlarımızdan qovduq və əda ləti, beynəlxalq hüququ bərpa etdik. Biz
milli lə yaqətimizi bərpa etdik. Bu gün Azərbaycan xal qı müzəffər xalq kimi yaşayır.

Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident 
İlham Əliyevin Anım Günü ilə 

əlaqədar xalqa müraciəti
Müzəffər Ali Baş Komandan, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 27-də Anım Günü 
ilə əlaqədar xalqa müraciət edib.

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN MÜRACİƏTİ
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Bu gün Azər bay can dövləti qalib dövlət kimi yaşayır. Biz bun dan sonra müzəffər xalq
və qalib dövlət kimi əbə di yaşayacağıq.

Ermənistan döyüş meydanında məğlub olarkən ye nə də ən çirkin əməllərə əl atdı,
mülki şəxslərə qar şı hərbi təxribat törətdi. Yüzdən çox mülki şəxs erməni faşizminin
qurbanı oldu. Bizim şəhər və kəndlərimiz müntəzəm olaraq daim atəş al tın da idi.
Ermənistan qadağan olunmuş silahlardan is tifadə edirdi, ağ fosforlu bombalardan
istifadə edir di, ballistik raketlərdən istifadə edirdi. Ancaq heç nə bizi dayandıra
bilməzdi. Azərbaycan xalqı əzm, iradə, cəsarət göstərərək bütün bu təx ri bat lara sinə
gərdi. Bizi heç kim və heç nə da yan dı ra bilməzdi. Müharibə dövründə dəfələrlə Azər -
bay can xalqına müraciət edərək deyirdim ki, heç kim və heç nə bizi dayandırmayacaq.
Biz ədalət sa vaşına çıxmışıq. Biz ləyaqət savaşına çıxmışıq. Biz milli qürur savaşına
çıxmışıq. Biz müqəddəs sa vaşa çıxmışıq.

Müharibə dövründə hamımız bir şüarla ya şa yır dıq – öldü var, döndü yoxdur. Azər -
bay can xalqı Azər baycan Ordusunun arxasında möhkəm daya na raq ordumuza əlavə
güc verirdi. Günahsız in san ların həlak olması, şəhər və kəndlərimizin da ğıdılması
Azər baycan xalqının iradəsini qıra bil mədi. Biz hər gün irəli gedirdik, hər gün qələbə
qa  zanırdıq, hər gün yeni uğurlar haqqında mə lu mat lar daxil olurdu. 44 gün ərzində bir
gün də ol mayıb ki, biz geriyə addım ataq. Ancaq mənfur düş mən, – baxmayaraq ki,
on ların əlində əlverişli möv qelər var idi, ərazinin relyefi onlara böyük üs tünlük təşkil
edir di, baxmayaraq ki, 30 il ərzində 5-6 xətdən ibarət müdafiə istehkamları qu rul muş -
du, – geri getməyə məcbur olmuşdur. 44 gün lük müharibə zamanı Azərbaycan Silahlı
Qüv  və lərində bir nəfər də olsun fərari olmamışdır. An caq Ermənistan ordusunda 10
min dən çox fə rari olmuşdur. Biz şəhidlərimizlə, qazilərimizlə fəxr edirik, eyni zamanda,
Və tən müharibəsində qəh rəmanlıq göstərmiş hərbçilərimizlə, əsgər-za bitlərimizlə fəxr
edi rik. Onların qəhrəmanlığı, on ların fədakarlığı heç vaxt unudulmayacaq. Biz bü tün
dün yaya göstərdik ki, Azərbaycan xalqı bö yük xalqdır, Azərbaycan xalqı bu ədalətsizliklə
heç vaxt barışmaq fikrində deyildi.

44 günlük Vətən müharibəsi milli iradə, milli ruh, milli ləyaqət təntənəsi idi. Biz Qə -
ləbəni dö yüş meydanında qazandıq. 300-dən çox şəhər və kənd döyüş meydanında iş -
ğaldan azad edildi. Biz qan tökərək, şəhidlər verərək bu Qələbəni əl də etdik və düş məni
məcbur etdik ki, bizim qa ba ğımızda diz çöksün və kapitulyasiya aktına im za at sın.
Həmin düşmən ki, 30 il ərzində bizə mey dan oxuyurdu, 30 il ərzində Azərbaycan xal  qı -
nın şərəf və ləyaqətini tapdalamağa çalışırdı. Az ğınlaşmış, harınlamış, quduzlaşmış, qu -
durmuş düş mən bizim qabağımızda diz çökdü, ağ bayraq qal dırdı, təslim oldu və məc bur
oldu ki, noyabrın 9-dan 10-na keçən gecə kapitulyasiya aktına im za atsın. Bu nun
nəticəsində yüzlərlə şəhər və kənd bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən geri qay ta rıldı.

Beləliklə, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bər pa etdi. Biz müharibəni hərbi-siyasi
yollarla həll etdik, müharibə arxada qaldı, Dağlıq Qarabağ mü naqişəsi də tarixdə



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 320212021 5

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

qaldı. Azərbaycanda “Dağlıq Qa rabağ” adlı inzibati ərazi mövcud deyil və əgər kimsə
“Dağlıq Qarabağ” adlı ölünü diriltmək is təyirsə, onu öz ərazisində diriltsin, öz
ərazisində “Dağ lıq Qarabağ” adlı qurum yaratsın, respublika ya ratsın, cəmiyyət
yaratsın. Biz də onu tanıyarıq, an caq Azərbaycanda yox! Bu məsələ öz həllini tap dı.
Bunu mən deyirəm – Azərbaycanın Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı.
Hər kəs bu sözlərlə hesablaşmalıdır və he sab la şa caq dır.

44 gün ərzində bizə ən böyük dəstək verən qar daş Türkiyəyə bu gün – Anım
Günündə öz də rin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Qardaş Tür kiyə və qardaş türk
xalqı müharibənin ilk saat la rın dan Azərbaycanla həmrəy oldular, Azərbaycana öz
dəstəyini göstərdilər. Türkiyə rəhbərliyi və əziz qardaşım Prezident Rəcəb Tayyib
Ərdoğan tə rəfindən verilən açıqlamalar bizə çox böyük si ya si dəstək oldu, bizə əlavə
güc verdi və biz bu nu heç vaxt unutmayacağıq. 44 günlük Vətən mü haribəsi bütün
dünyaya Türkiyə-Azərbaycan bir liyini bir daha göstərdi.

Bütün digər ölkələr ki, bizə siyasi dəstək gös tərdilər, biz onlara da minnətdarıq.
Bilirəm ki, xa rici ölkələrdə yaşayan milyonlarla azər bay can lının da ürəyi tarixi Vətəni
ilə bir döyünürdü, on lar hər gün gedən döyüşləri izləyirdilər, bizim uğur larımıza
sevinirdilər. Onu da bildirməliyəm ki, 44 gün ərzində və ondan sonra, hətta bu gü nə
qədər mən minlərlə məktub alıram. Həm Azər baycan vətəndaşlarından, həm dünya
azər bay canlılarından, həm də bizə dost olan müxtəlif öl kələrin vətəndaşlarından dəstək
məktubları alı ram, həmrəylik məktubları alıram. Müharibədən bir il keçməsinə
baxmayaraq, artıq bütün bey nəl xalq aləm bizim Qələbəmizlə razılaşıb, bunu qə bul
edib. Bu gün bölgədə, o cümlədən Azər bay can-Ermənistan münasibətlərində gündəliyi
for malaşdıran tərəf də Azərbaycandır.

44 gün ərzində biz təkcə öz ərazi bü töv lü yü mü zü bərpa etmədik, təkcə düşməni
torpağımızdan qov madıq, təkcə milli ləyaqətimizi bərpa etmədik, biz erməni faşizminin
başını əzdik. Bu gün azad edil miş torpaqlara gələn hər bir insan erməni vəh şiliyinin
təzahürlərini öz gözləri ilə görür. Bi zim bütün şəhərlərimiz yerlə-yeksan edilib, bütün
ta rixi abidələrimiz, məscidlərimiz ermənilər tə rə findən ya tam dağıdılıb, ya da təhqir
olunub. 67 məsciddən 65-i tamamilə dağıdılıb, qalan ya rıdağılmış məscidlərdə mənfur
düşmən bizi təh qir etmək üçün, bütün dünya müsəlmanlarını təh qir etmək üçün
heyvan saxlayırdı, inək, donuz sax layırdı. Mən əminəm ki, dünya müsəlmanları bu na
adekvat reaksiya verəcəklər. Mən bir çox mü səlman ölkələrindən bu məsələ ilə bağlı
mək tub lar alıram. Biz işğal dövründəki erməni vəhşiliyi ilə bağlı, erməni faşizmi ilə
bağlı əməli işlər apa rırıq, bütün dünyanı məlumatlandırırıq və mə lumatlandıracağıq.
Ona görə də bizim Qə lə bə miz qeyd etdiyim kimi, erməni faşizmi üzərində əl də
edilmiş Qələbədir.

Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi olur və olub dur, ancaq düşmənin xisləti
dəyişmir. Er mə nis tanda tüğyan edən azərbaycanofobiya, isla mo fobiya psixi xəstəlik
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dərəcəsinə çatmışdır. Azər baycanlılara qarşı olan nifrət orada rəsmi ideo logiya kimi
bərqərar edilib. Əks təqdirdə, bu qə dər vəhşilik törədilməzdi. Azad edilmiş torpaq lara
hər gələn insan dəhşətə gəlir ki, bunu tö rədən insan deyil. Mən hətta deyə bilərəm ki,
bu nu törədən heyvan da deyil. Bunu törədən az ğın laşmış, quduzlaşmış, azərbaycanofob
kütlədir, qə bilədir. Buna başqa ad vermək olmaz və bütün dün ya bunu görməlidir.
Ermənistanın havadarları bu nu görməlidirlər. Görmək istəməsələr də, gör mə lidirlər və
görəcəklər, biz göstərəcəyik, bütün dün yaya göstərəcəyik ki, biz hansı bəlanın dərsini
ver dik, biz bölgəmizi hansı bəladan xilas etdik. 30 il ərzində bizim bütün tarixi
abidələrimizi, mil li sərvətlərimizi, təbii resurslarımızı talayan, da ğıdan düşmənə dərs
verilməli idi, yoxsa yox?! Bu na baxmayaraq, müharibədən əvvəl mən də fə lərlə
demişdim ki, əgər Ermənistan rəhbərliyi öz xoşu ilə, beynəlxalq hüququn norma və
prin sip lərinə riayət edərək torpaqlarımızdan çıxarsa, mü haribə təbii ki, istisna ediləcəkdir.
Müharibə döv ründə də mən bunu dəfələrlə demişəm. De mi şəm ki, Ermənistan rəhbərliyi
bizə tarix versin, han sı gündə hansı torpağımızdan çıxır və biz mü haribəni dayandırmağa
hazırıq. Ancaq bunu et mədilər. 44 gündən sonra – artıq Ermənistan or dusunun beli
qırılandan, biz alınmaz qala sa yı lan Şuşanı və ardınca 70-dən çox kəndi iş ğal çı lardan
azad edəndən sonra düşmən məcbur qa lıb təslim olub. Bu dərs əbədi dərsdir, bunu heç
kim yaddan çıxarmasın!

Erməni faşizmi məhv edilib, ancaq onun tə za hürləri görünməkdədir. Bu, çox
təhlükəli ten den siyadır, ilk növbədə, Ermənistan dövləti üçün. Mən bunu demişəm, bu
gün Anım Günündə şə hid lərimizin əziz xatirəsi önündə bir daha deyirəm, əgər biz
görsək ki, erməni faşizmi baş qaldırır, əgər biz görsək ki, xalqımıza, dövlətimizə yeni
təh lükə mənbəyi yaranır, heç tərəddüd etmədən er məni faşizminin başını bir daha
əzəcəyik. Bunu hər kəs bilsin! Müharibənin və Qələbənin rəmzi olan “Dəmir yumruq”
yerindədir, bunu heç kim unut masın!

Əziz həmvətənlər, Anım Günündə bütün şə hidlərimizin xatirəsi qarşısında, Birinci
və İkinci Qa rabağ müharibələrinin şəhidlərinin ruhu qar şı sında bir daha baş əyir,
onlara Allahdan rəhmət di ləyirəm. Onların yaxınlarına, qohumlarına de yi rəm ki, mən
demişdim, onların qanı yerdə qal ma yacaq və qalmadı. Biz onların qanını aldıq! Mən
demişdim ki, biz onların qisasını döyüş mey da nında alacağıq, belə də oldu. Bu
Qələbəni bizə bəxş edən qəhrəman əsgər və zabitlərimiz bizim qü rur mənbəyimizdir.
Onların qəhrəmanlığı, onların şü caəti, fədakarlığı artıq dastana çevrilib.

Biz bundan sonra qalib ölkə, müzəffər xalq ki mi yaşayacağıq və azad edilmiş
torpaqları qu ra ca ğıq, bərpa edəcəyik. O torpaqlara artıq həyat qa yıdır, insanlar qayıdır.
Bu qayıdışı ən qısa müd dət ərzində təmin etmək bu gün bizim başlıca və zifəmizdir. Öz
müraciətimi Qələbəmizin ayrılmaz his səsi olan sözlərlə tamamlamaq istəyirəm: Qa ra -
bağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!
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Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Res -
pub likası,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin və Türkiyə Respublikasının
Pre zidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azər -
bay canın və bütövlükdə Türk dünyasının
qə dim mədəniyyət beşiyi olan Şuşa şəhərində
gö rüşünün tarixi əhəmiyyətini vurğulayaraq,

İki dost və qardaş ölkə arasında im za -
lan mış bütün beynəlxalq sənədlərə, bununla
əla qədar 13 oktyabr 1921-ci il tarixli Qars
mü qaviləsinə sadiq olduqlarını bir daha təs -
diq edərək,

9 fevral 1994-cü il tarixində imzalanmış
“Azər baycan Respublikası və Türkiyə Res -
pub likası arasında dostluq və hərtərəfli əmək -
daş lığın inkişafı barədə Müqavilə”ni və
“Azər baycan Respublikası və Türkiyə Res -
pub likası arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı
yar dım haqqında Protokol”u, eləcə də 16
av qust 2010-cu il tarixində imzalanmış
“Azər baycan Respublikası və Türkiyə Res -
pub likası arasında strateji tərəfdaşlıq və qar -
şı lıqlı yardım haqqında Müqavilə”ni rəhbər
tu taraq,

İki ölkə və onun xalqları arasındakı dost -
luq və qardaşlıqdan çıxış edərək Azərbaycan
Res publikası və Türkiyə Respublikası ara -
sın dakı münasibətlərin keyfiyyətcə yeni,
müt təfiqlik səviyyəsinə qaldırılmasının iki
öl kə və onların xalqlarının maraq və mə na -
fe lərinə xidmət etdiyini vurğulayaraq,

Ümumi maraqların qorunmasında hər iki
öl kənin siyasi, iqtisadi, müdafiə, mədəni,
hu manitar, səhiyyə, təhsil, sosial, gənclər

və idman sahələrindəki imkan və po ten sial -
la rının birləşdirilməsinin mühüm əhəmiyyətini
dərk edərək,

Beynəlxalq hüququn prinsip və nor ma -
la rına, o cümlədən də Birləşmiş Millətlər
Təş kilatının Nizamnaməsinə uyğun olaraq
qlo bal və regional sülh, sabitlik və təh lü kə -
siz liyin təmin edilməsində birgə səylərin
da vam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq,

Müştərək maraq kəsb edən regional və
bey nəlxalq strateji məsələlərdə fəaliyyətlərin
qar şılıqlı şəkildə əlaqələndirilməsinin zə ru -
ri liyini ifadə edərək,

Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Res -
publikasının müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi
bü tövlüyü, beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sər hədlərinin toxunulmazlığı kimi milli ma -
raq lara söykənən məsələlərdə ikitərəfli və
çox tərəfli formatlarda həmrəylik və qarşılıqlı
yar dım prinsiplərindən çıxış edərək,

Türk dünyasının davamlı inkişafına yö -
nəl miş qarşılıqlı fəaliyyətlərin regional və
bey nəlxalq müstəvilərdə irəli aparılmasında
səy ləri birləşdirərək,

Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Mus -
ta fa Kamal Atatürkün və Azərbaycan xalqının
ümum milli lideri Heydər Əliyevin müd rik -
cə sinə söylədikləri “Azərbaycanın sevinci
bi zim sevincimiz, kədəri bizim kədərimizdir”
və “Bir millət, iki dövlət” ifadələrinin xalq -
la rımızın milli-mənəvi sərvəti kimi də yər -
lən dirildiyini xüsusi vurğulayaraq,

Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Res -
pub likası arasındakı ikitərəfli münasibətlərin

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ TÜRKİYƏ RESPUBLİKASI
ARASINDA MÜTTƏFİQLİK MÜNASİBƏTLƏRİ HAQQINDA 

ŞUŞA BƏYANNAMƏSİ 
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da ha da genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi
pers pektivlərini hərtərəfli nəzərdən keçirərək,

bəyan edirlər:

Tərəflər iki dost və qardaş ölkə arasında
stra teji səviyyədə inkişaf edən münasibətlərin
du rumundan məmnunluq ifadə edərək siyasi
dia loqun bütün səviyyələrdə davam etdi ril -
mə sinin və qarşılıqlı yüksək səviyyəli sə -
fər lərin əhəmiyyətini qeyd edirlər.

Tərəflər fəxarət hissi ilə bildirirlər ki,
Azər baycan 44 günlük Vətən müharibəsi
ər zində qələbə qazanaraq Ermənistanın 30
il dən bəri davam edən təcavüzkar siyasətinə
son qoydu, torpaqlarını işğaldan azad etdi,
ta rixi ədalətin zəfər çalmasını və beynəlxalq
hü ququn bərpa olunmasını təmin etdi.

Azərbaycan Ermənistanın 30 illik tə ca -
vü zünə son qoyulmasında, işğal olunmuş
tor paqların azad olunmasında, Azərbaycanın
əra zi bütövlüyünün bərpa edilməsində Türkiyə
Res publikasının mənəvi-siyasi dəstəyini yük -
sək qiymətləndirir. Tərəflər Qafqaz regio-
nunda sabitliyin və təhlükəsizliyin möh kəm -
lən dirilməsi, bütün iqtisadi və nəqliyyat əla -
qə lərinin bərpası, eləcə də region dövlətləri
ara sında münasibətlərin normallaşdırılması
və uzunmüddətli sülhün təmin edilməsi is ti -
qa mətində səylərini davam etdirəcəklər. Bu
kon tekstdə Azərbaycan Respublikasının Nax -
çıvan Muxtar Respublikasının xüsusi coğrafi
və ziyyəti nəzərə alınacaqdır.

Tərəflər Türkiyənin Azərbaycanın işğaldan
azad edilmiş ərazilərində Türkiyə-Rusiya
Bir gə Mərkəzinin fəaliyyətinə verdiyi töhfənin
re giondakı sülhün, sabitliyin və rifahın təmin
edil məsində mühüm rol oynadığını vur ğu -
la yırlar.

Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Res -
publikası müstəqillik, suverenlik, ərazi bü -
töv lüyü, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sər -
həd lərin toxunulmazlığı, dövlətlərin daxili
iş lərinə qarışmamaq prinsiplərini rəhbər tuta -
raq müttəfiqlik münasibətlərinin qurulmasının
si yasi və hüquqi mexanizmlərini müəyyən
edir lər.

Tərəflər xarici siyasət sahəsində əla qə -
lən dirmənin və müntəzəm ikitərəfli siyasi
məs ləhətləşmələrin həyata keçirilməsinin
va cibliyini qeyd edirlər və bu istiqamətdə
Azər baycan Respublikası ilə Türkiyə Res -
pub likası arasında Yüksək Səviyyəli Strateji
Əmək daşlıq Şurası çərçivəsində fəaliyyətlərin
əhə miyyətini vurğulayırlar.

Tərəflər öz milli maraq və mənafelərini
mü dafiə və təmin etməyə yönəlmiş müstəqil
xa rici siyasət həyata keçirirlər. Tərəflər regio -
nal və beynəlxalq miqyasda sabitlik və rifah
va sitəsilə sülh, dostluq və mehriban qonşuluğa
əsas lanan beynəlxalq münasibətlərin inkişaf
et dirilməsi, eləcə də münaqişələrin və regional
və qlobal təhlükəsizlik və sabitlik mə sə lə lə -
ri nin həlli istiqamətində birgə səylər gös tə -
rir lər.

Tərəflər aktual xarakter kəsb edən, qar -
şılıqlı maraq doğuran beynəlxalq məsələlər
üz rə həmrəylik və qarşılıqlı dəstək nümayiş
et dirərək yaxın və ya üst-üstə düşən möv -
qe dən çıxış etməklə ikitərəfli əməkdaşlığı
də rinləşdirəcəklər və Birləşmiş Millətlər
Təş kilatı, ATƏT, Avropa Şurası, Türkdilli
Döv lətlərin Əməkdaşlıq Şurası, İslam Əmək -
daş lıq Təşkilatı daxil olmaqla beynəlxalq
və regional təşkilatlar çərçivəsində bir-birinə
qar şılıqlı dəstək göstərəcəklər.

Tərəflərdən hər hansı birinin fikrincə,
onun müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi bü -
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tövlüyünə, beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sər hədlərinin toxunulmazlığına və ya təh lü -
kə sizliyinə qarşı üçüncü dövlət və ya dövlətlər
tə rəfindən təhdid və ya təcavüz edildiyi təq -
dirdə, Tərəflər birgə məsləhətləşmələr apara-
caq və bu təhdid və ya təcavüzün aradan
qal dırılması məqsədilə BMT Nizamnaməsinin
məq səd və prinsiplərinə müvafiq təşəbbüs
hə yata keçirəcək, bir-birinə BMT Nizam na -
mə sinə uyğun zəruri yardım göstərəcəklər.
Bu yardımın həcmi və forması təxirə salın -
ma dan keçirilən müzakirələr yolu ilə müəyyən
edi lərək birgə tədbirlər görülməsi üçün mü -
dafiə ehtiyaclarının ödənilməsinə qərar ve -
ri ləcək və Silahlı Qüvvələrin güc və idarəetmə
struk turlarının əlaqələndirilmiş fəaliyyəti
təş kil olunacaqdır.

Tərəflərin Təhlükəsizlik Şuralarının milli
təh lükəsizlik məsələləri üzrə müntəzəm ola -
raq birgə iclasları keçiriləcəkdir və bu iclaslar-
da milli mənafe, Tərəflərin maraqlarına toxu -
nan regional və beynəlxalq təhlükəsizlik
mə sələlərinin müzakirəsi həyata keçi ri lə -
cək dir.

Tərəflər iki qardaş ölkənin silahlı qüv -
və lərinin müasir tələblərə uyğun olaraq ye -
ni dən formalaşdırılması və modernləşdirilməsi
is tiqamətində birgə səy göstərməyə davam
edə cəklər.

Tərəflər minalanmış ərazilərin tə miz lən -
mə si əsas götürülməklə Ermənistan işğalından
azad edilmiş rayonlarda həyatın nor mal laş -
dı rılması istiqamətində fəaliyyətləri dəs tək -
lə yə cəklər.

Tərəflər müdafiə qabiliyyətlərinin və hər -
bi təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə yö -
nə lən şəxsi heyət mübadiləsini, birgə təhsil
və təlimlərin keçirilməsini, iki ölkənin silahlı
qüv vələrinin birlikdə fəaliyyət qabiliyyətinin

ar tırılmasını, müasir texnologiyalara əsaslanan
si lah və sursatların idarə olunmasında sıx
əmək daşlığı və bu məqsədlə səlahiyyətli
struk tur və qurumların əlaqəli fəaliyyətinin
tə min edilməsini təşviq edəcəklər. Azərbaycan
və Türkiyə digər dost dövlətlərin orduları
ilə birlikdə hərbi təlimlərin keçirilməsini
dəs təkləyəcəklər.

Tərəflər milli və beynəlxalq öhdəliklərini
nə zərə almaqla dəniz, hava və kosmos sa -
hə lərində qarşılıqlı texnologiya mübadiləsini
hə yata keçirərək müştərək qabiliyyətlərin
in kişaf etdirilməsi məqsədilə birgə layihələrin
ye rinə yetirilməsini təşviq edəcək və qarşılıqlı
mü dafiə sənayesi texnologiyalarının inkişaf
et dirilməsinə müsbət töhfə verəcəklər, sahib
ol duqları silah və sursatla təchiz edəcək,
on ların istehsal texnologiyalarını qarşılıqlı
şə kildə təşviq edəcək və hazırda onların öl -
kə lərində mövcud olmayan istehsal sa hə lə -
ri nin yaradılmasını, birgə tədqiqat və istehsalat
iş lərinin həyata keçirilməsini, iki ölkənin
mü dafiə sənayesi qurumlarının texnologiyalar,
hər bi təyinatlı məhsullar və xidmətlər sa hə -
sin də daxili və beynəlxalq bazarlarda əmək -
daş lıq etməsini dəstəkləyəcəklər.

Tərəflər bildirirlər ki, iki dövlət arasında
in kişaf etdirilən və onların milli maraqlarına
ca vab verən hərbi-siyasi əməkdaşlıq üçüncü
döv lətlərə qarşı yönəlməmişdir.

Tərəflər kiber təhlükəsizlik sahəsində
əmək daşlığın daha da inkişaf etdirilməsinin
va cibliyini vurğulayırlar və bu sahədə birgə
el mi tədqiqat işləri, mütəxəssis hazırlığı hə -
ya ta keçirəcək, qarşılıqlı texniki əməkdaşlığı
təş viq edəcəklər.

Tərəflər ticarət-iqtisadi münasibətlərdə
mil li iqtisadiyyatlarının və ixracın şaxə lən -
di rilməsi, eləcə də perspektiv sahələrdə birgə
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is tehsalın qurulması, investisiya əmək daş lı -
ğı nın qarşılıqlı faydalı inkişafı üçün daha
əl verişli şəraitin inkişaf etdirilməsi isti qa -
mə tində səylərini artıracaqlar. Bu xüsusda
Azər baycan və Türkiyə malların sərbəst hə -
rə kətinin təşkili mexanizmlərinin yaradılması
is tiqamətində tədbirlər görəcəklər.

Tərəflər regionun və Avropanın enerji
təh lükəsizliyinə töhfə verən, təbii qaz mənbə
və marşrut saxələndirilməsini təmin edən
stra teji Cənub Qaz Dəhlizinin həyata ke çi -
ril məsində Türkiyə və Azərbaycanın qabaqcıl
ro lunu vurğulayırlar. Tərəflər Cənub Qaz
Dəh lizinin səmərəli şəkildə istifadə olun -
ma sına və daha da inkişaf etdirilməsinə yö -
nəl miş səyləri əlaqələndirilmiş şəkildə davam
etdirəcəklər. Tərəflər, həmçinin qlobal enerji
sektorundakı prosesləri nəzərə alaraq regionun
enerji təchizatı təhlükəsizliyinin güc lən di -
ril məsi üçün elektrik sahəsində də regional
əmək daşlığa töhfə verəcək səylərin artırılaraq
davam etdirilməsi üzrə niyyətlərini ifadə
edirlər.

Tərəflər iki ölkənin ərazisindən keçən
Şərq-Qərb/Orta beynəlxalq nəqliyyat dəh -
lizinin rəqabət qabiliyyətinin artırılması məq -
sə dilə qarşılıqlı əməkdaşlığı möh kəm lən di -
rə cəklər. Azərbaycan və Türkiyə intellektual
nəq liyyat sistemləri texnologiyalarından is -
tifadə etməklə beynəlxalq nəqliyyat dəh li z -
lə rinin Azərbaycan-Türkiyə hissələrində tran -
zit-nəqliyyat potensialını daha da inkişaf et -
di rəcəklər.

Tərəflər Azərbaycan və Türkiyəni bir -
ləş dirən Azərbaycan Respublikasının qərb
ra yonları ilə Azərbaycan Respublikasının
Nax çıvan Muxtar Respublikası arasında dəh -
lizin (Zəngəzur dəhlizi) açılmasının və həmin
dəh lizin davamı kimi Naxçıvan-Qars dəmir
yo lunun tikintisinin iki ölkə arasında nəq -

liy yat-kommunikasiya əlaqələrinin in ten siv -
ləş məsinə mühüm töhfə verəcəyini qeyd
edir lər.

Tərəflər Türkiyə ilə Azərbaycan arasında
əla qələrin mövcud səviyyəsinin ümumi regio -
nal və beynəlxalq sülh və rifaha töhfə verdiyi-
ni, əlaqələrin sadəcə iki ölkəyə deyil, eyni
za manda, regiona sülh və rifah gətirərək
baş da region ölkələri olmaqla beynəlxalq
bir liyin sabitlik, sülh və maraqlarına xidmət
edə cəyini vurğulayırlar.

Tərəflər regional və beynəlxalq sabitliyə
və təhlükəsizliyə mənfi təsir edən müxtəlif
təh did və çağırışlara, xüsusilə terrorçuluğa,
onun bütün forma və təzahürlərinə, ma liy -
yə ləşdirilməsinə, həmçinin kütləvi qırğın si -
lah larının yayılmasına, mütəşəkkil cina yət -
kar lığa, çirkli pulların yuyulmasına, nar ko -
tik lərin qanunsuz dövriyyəsinə, insan alverinə,
qa nunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizə sa hə -
sində birgə səylərini və əməkdaşlıqlarını ge -
niş ləndirəcək və dərinləşdirəcəklər.

Azərbaycan Respublikası Türkiyə Res -
pub likasının suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə,
sər hədlərinin toxunulmazlığına, sabitliyinə
və təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş bütün
fəa liyyətləri, o cümlədən terrorçuluğun bütün
for ma və təzahürlərini pisləyir və Türkiyə
Res publikasının terrorçuluğa qarşı apardığı
mü barizəni qətiyyətlə dəstəkləyir.

Tərəflər müxtəlif ölkələrdə yaşayan Azər -
baycan və türk diasporları arasında əmək -
daş lığın daha sıx inkişaf etdirilməsi, onların
mə ruz qaldıqları ümumi problemlər qarşısında
bir likdə addımlar atılması və ardıcıl həmrəylik
gös tərilməsi məqsədilə səylərini bir ləş di rə -
cək lər.

Tərəflər ölkələrinin təqdim edilməsi və
mil li mənafelərinin qorunmasına dair tarixi
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hə qiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çat dı rıl -
ma sında diasporal fəaliyyətin əla qə lən di ril -
mə sini və qarşılıqlı dəstəyi təşviq edəcəklər.

Tərəflər Ermənistanın Türkiyəyə qarşı
əsas sız iddialarının, tarixin təhrif olunması
və tarixi faktların təhrif olunmaqla siya si -
ləş dirilməsi cəhdlərinin regionda sülhə və
sa bitliyə ziyan vurduğunu vurğulayaraq bu
kontekstdə 1915-ci il hadisələri ilə bağlı
ola raq öz arxivlərini açan Türkiyənin Er -
mə nistandakı və digər ölkələrdəki arxivlərin
açıl ması və bu mövzuda tarixçilər tərəfindən
araş dırmaların aparılmasına yönəlmiş səylərini
qə tiyyətlə dəstəkləyirlər.

Tərəflər 10 dekabr 2020-ci il tarixində
im zalanmış “Azərbaycan Respublikası ilə
Tür kiyə Respublikası arasında media sa hə -
sində strateji əməkdaşlıq haqqında Anlaşma
Me morandumu”na uyğun olaraq Azərbaycan-
Tür kiyə Media Platformasının imkanları nə -
zə rə alınmaqla, iki ölkənin aidiyyəti qurumları
ara sında informasiya, kommunikasiya və ic-
timai diplomatiya sahələrində əməkdaşlığı
da ha da gücləndirəcəklər və bu çərçivədə
xa rici işlər nazirlikləri arasında davamlı ola -
raq informasiya üzrə sıx məsləhətləşmələr
və mübadilələr həyata keçiriləcəkdir.

Tərəflər parlamentlərarası əməkdaşlığın
da ha da gücləndirilməsini və bu istiqamətdə
qar şılıqlı fəaliyyətin artırılmasını təşviq edir -
lər.

Tərəflər hər iki xalqın müştərək də yər lə -
rinin ümdə təzahürlərinə lazımi ictimai dəs -
təyin göstərilməsini təmin edəcək, tarixi və
mədəni irslərinin qorunması üçün birgə fəa -
liyyət həyata keçirəcəklər.

Tərəflər Türk dünyasının birlik və rifahına
xid mət edəcək milli və beynəlxalq səylərin
ar tırılmasına diqqət çəkdilər.

Tərəflər Türk mədəni irsinin beynəlxalq
sə viyyədə təbliğ və təşviq edilməsi sahəsində
birgə əməkdaşlığı gücləndirəcəklər.

Tərəflər Türk həmrəyliyinin daha da
möh kəmləndirilməsi məqsədilə Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, Türk Aka -
demiyası, Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu,
TÜRKSOY və Türkdilli Ölkələrin Parlament
As sambleyası çərçivəsində həyata keçirilən
fəa liyyətlərə təkan verəcəklər.

Tərəflər bir Tərəfin vətəndaşlarının digər
Tə rəfin ərazisinə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə səyahət
et mələri haqqında əldə edilən razılaşmadan
məm nunluq ifadə edirlər və həmin razı laş -
ma nın xalqlarımız arasında yaxınlıq və in-
sanlar arasında əlaqələr baxımından müstəsna
əhə miyyətini qeyd edərək, bir Tərəfin vətən -
daş larının digər Tərəfin ərazisində yaşamaq
hü ququ əldə etmələrini qarşılılıq prinsipinə
uy ğun olaraq asanlaşdırmaq üçün müvafiq
təd birlər görülməsini təqdir edirlər.

Tərəflər lazımi dövlət dəstəyini təmin
edə rək xalqları arasında müştərək dəyərlərə
söykənən sıx əlaqələri humanitar, sosial
müdafiə, elm, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət,
gənclər və idman sahələrində daha da inkişaf
et dirəcək və dərinləşdirəcəklər. Bu məqsədlə
iki ölkənin aidiyyəti qurumları tərəfindən
bir gə davamlı fəaliyyətlər həyata keçi ri lə -
cək dir.

Bu Bəyannamə Şuşa şəhərində 15 iyun
2021-ci il tarixində, Azərbaycan və türk dil -
lərində olmaqla iki əsl nüsxədə imzalanmışdır,
bü tün mətnlər bərabər autentikdir”.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Rəcəb Tayyib Ərdoğan,
Türkiyə Respublikasının Prezidenti.
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Şuşa Bəyannaməsi iki qardaş ölkə
arasında münasibətlərin gələcəyini

müəyyən edən yol xəritəsi kimi diqqət
çəkir. Şübhəsiz ki, tarixə əsaslanan bu
mü  hüm sənədin imzalanması ilə Azər -
bay can ilə Türkiyə arasında siyasi, sosial-
iq tisadi əməkdaşlıq özünün yeni mər hə -
lə sinə daxil olur. Bəyannamədə böyük
lider və öndərlər Mustafa Kamal Atatürkün
və Heydər Əliyevin “Azərbaycanın sevinci
sevincimiz, kədəri kədərimizdir”, “Türkiyə
və Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir”
kəlamlarının öz əksini tapması isə XXI
əsrdə bu qardaşlığın əbədi və dönməz
olmasından, strateji müttəfiqlik müna si -
bətlərinə xüsusi əhəmiyyət verilməsindən
xə bər verir. Bu Bəyannamə, eyni za man -
da, 44 günlük müharibədən sonra bölgədə
yaranan yeni əməkdaşlıq imkanlarını re -
allaşdırmaq istiqamətində önəmli addımlar
atan iki qardaş ölkənin sülhə, əmin-
amanlığa sadiq qaldığını göstərir. Başqa
sözlə, Azərbaycan və Türkiyə bütün poten-
sial gücünü Bəyannamədən irəli gələn
vəzifələrin icrasına yönəltməklə, Cənubi
Qafqazı sülh regionu na çevirmək məq -
sə dini qarşıya əsas vəzifə kimi qoyur.

Türkiyənin qısa vaxtda Şuşada Baş
kon sulluğunu açmaq istəyi də qardaş öl -
kə nin bu bölgədə mövqe yinin və gücünün
möh kəmlənməsi kimi dəyərləndirilməlidir.
Bu, həm də Azərbaycanın daha da güc -
lü-qüdrətli bir dövlət kimi dünyada nü-
fuzlunun daha da artmasını, beynəlxalq

aləmdə söz sahiblərindən biri kimi ta -
nın masını şərtləndirir.

Şuşa Bəyannaməsindən danışarkən,
bir məqama da xüsusi toxunmaq istərdim.
Vətən müharibəsindəki parlaq qələbəmizin
əsasında bir sıra amillərlə yanaşı, son il -
lər də ordu quruculuğunun inkişafı isti -
qa mətində gerçəkləşdirilən layihələr də
xüsusi yer tutub. Silahlı Qüvvələrimiz
inkişaf etmiş texnologiyalardan peşəkar
şəkildə istifadə edib. Bununla da Azər -
bay can Vətən müharibəsində müasir döyüş
tarixinin tamamilə yeni bir parlaq səhifəsini
yazıb. Əməliyyatların zirvəsində isə Şuşa
savaşı xüsusi yer tutub.

Bu sözləri ona görə deyirəm ki, Bə -
yan namədə müdafiə sahəsində əməkdaşlıq
və qarşılıqlı hərbi yardım məsələləri öz
ək sini tapır. Bu, tarixi nailiyyətdir. Bu,
ey ni zamanda, bir daha göstərir ki, Azər -
bay can və Türkiyə indiyədək olduğu kimi,
bun dan sonra da hər zaman bir-birinin
ya nında olacaq, bir-birinin təhlükəsizliyini
tə min edəcək.

Şuşa Bəyannaməsində Silahlı Qüv və -
lə rimizin yeni çağırışlara uyğun olaraq
ye nidən forma laşdırılması, modern ləş di -
ril məsi və hərbi təhlükəsizliyin möh kəm -
lən dirilməsinə yönələn tədbirlərin həyata
ke çirilməsi bu baxımdan xüsusi diqqət
çə kir. İki qardaş ölkənin silahlı qüv və lə -
rinin birlikdə fəaliyyət qabiliyyətinin ar -
tı rılması, müasir texnologiyala ra əsaslanan
si lah və sursatların idarə olunması

ŞUŞA BƏYANNAMƏSİ AZƏRBAYCAN XALQININ 
İCTİMAİ-SİYASİ HƏYATINDA MÜHÜM HADİSƏDİR
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istiqamətində sıx əməkdaşlığı da nəzərdə
tutulur. Eyni zamanda, Bəyannamədə bu
məqsədlə səlahiyyətli struktur və
qurumların qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyətinin
təmin edilməsi də vurğulanır.

Silahlı Qüvvələrimizin 44 günlük Vətən
müharibəsini parlaq qələbə ilə başa çat -
dı rmasını şərtləndirən bir neçə amilə nə -
zər salsaq, bunu aydın görə bilərik. Həmin
amillərə döyüş hazırlığının bütün tə ləb -
lərini yerinə yetirmək üçün şərait ya ra -
dılması, irimiqyaslı təlimlərin ke çi ril -
məsi, ordunun Ali Baş Komandanın diqqəti
və səyi nəticəsində müasir silahlarla si -
lah landırılması, artilleriya və avi asiyanın,
eləcə də digər sahələrin inkişaf etdirilməsi
daxil edilə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq
müstəvidə birgə əməkdaşlığımız siyasi,
iqtisadi-ticarət, humanitar əlaqələrin ge -
niş lənməsinə səbəb olacaq. Enerji təh lü -
kə sizliyinin, Cənub Qaz Dəhlizinin önəmi
Türkiyə, Azərbaycan və Avropa üçün çox
faydalıdır. Bundan başqa ölkələrin
təhlükəsizliyi təmin ediləcək. Türkiyə və
Azərbaycan bütün məsələlərdə bir yerdə
çıxış edəcəklər.

Xüsusi olaraq hazırkı şəraitdə ticarət
sa həsindəki əlaqələrin daha da geniş lən -
mə sinə önəm verilir. Bu il martın 1-dən
Azərbaycan ilə Türkiyə arasında Prefer-
ensial Ticarət Sazişi qüvvəyə minib. Saziş
15 mal qrupunu əhatə edir. Bu saziş iki
qardaş ölkə arasın da ticarət dövriyyəsinin
sürətlə artmasına imkan yaradacaq. Belə
ki, növbəti 3 il ərzində ticarət dövriyyəsinin
15 milyard dollara çatacağı gözlənilir.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan Şuşada vurğuladı ki, “Türkiyə
Petrolları” başda olmaqla, bir çox şir kət -
lərimizin Azərbaycanda mühüm in ves ti -
si yaları var və eyni qaydada, SOCAR da
başda olmaqla Azərbaycan şirkətlərinin
də Türkiyədəki sərmayələri bizi məmun
edir. Ümumiyyətlə, enerji sektorunda
əməkdaşlıq və qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu
çoxdan mövcuddur.

Belə bir faktı da göstərmək lazımdır
ki, Türkiyə dünya ölkələri sırasında qeyri-
neft və qaz sektoru sahəsində ən çox in -
ki şaf etmiş ölkələr sırasına daxildir. Ha -
zır da Türkiyədə qaz yataqları aşkar olu -
nur.

Bəyannamədə Cənub Qaz Dəhlizinin
gerçəkləşdirilməsində Türkiyə və
Azərbaycanın qabaqcıl roluna xüsusi
diqqət yetirilməsi təsadüfi deyil. Bununla
bağlı bəzi məqamları xatırlatmaq istərdik.
Belə ki, son 18 ildə “Əsrin müqaviləsi”
sayəsində ölkəmizin imkanları ardıcıl
şəkildə genişlənib. Qaz ehtiyatları 1 trilyon
kubmetrdən çox olan “Şahdəniz” qaz
kontraktı üzrə saziş bağlanılıb. Xəzər
dənizini Qara dənizlə birləşdirən yeni bir
ixrac marşrutu–Bakı-Supsa neft kəməri
tikilib. Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kə mə -
ri nin inşası Azərbaycanı dünyada, həm
də qaz ölkəsi kimi tanıdıb. Bütün bunlarla
bərabər, 2007-ci il iyulun 3-də Xəzərin
Azər baycan sektorundakı “Şahdəniz”
yatağından hasil edilən təbii yanacaq
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəməri
ilə Türkiyənin qaz kəmərləri sisteminə
daxil olub. 2011-ci ildə isə Avropa İttifaqı
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ilə Azərbaycan arasında Xəzərdən Avro-
paya birbaşa qaz nəql edən marşrutların
yaradılmasını dəstəkləyən strateji enerji
əməkdaşlığına dair memorandum im za -
lanıb və bununla da Cənub Qaz Dəhlizi
layihəsinin reallaşdırılması istiqamətində
tarixi addım atılıb.

Azərbaycanın təşəbbüskarı və müəllifi
olduğu nəhəng enerji infrastrukturu la -
yihəsi olan Cənub Qaz Dəhlizi hazırda
dün yada inkişaf etdirilən ən kompleks
təbii qaz boru kəmərləri zənciri kimi qiy -
mətləndirilir. Avropa İttifaqı üçün prioritet
enerji layihələrindən biri olan Cənub Qaz
Dəhlizi ilk dəfə olaraq Xəzər regionundakı
qaz təchizatını Avropa bazarına bir ləş -
dir məklə bütün regionun enerji xəritəsini
dəyişdirir. Bu baxımdan adı çəkilən dəhliz
dünya neft-qaz sənayesində ən mühüm
və iddialı layihələrdən biridir.

Cənub Qaz Dəhlizinin seqmentlərini
“Şahdəniz-2”, Cənubi Qafqaz Boru Kə -
mə rinin Genişləndirilməsi, TANAP və
TAP layihələri təşkil edir.

Şuşa Bəyannaməsində, yuxarıda qeyd
edilənlərlə bərabər, diqqətə çatdırılır ki,
tərəflər iki ölkənin ərazisindən keçən
Şərq-Qərb/Orta beynəlxalq nəqliyyat dəh -
li zinin rəqabət qabiliyyətinin artırılması
məq sədilə qarşılıqlı əməkdaşlığı möh -
kəm ləndirəcəklər. Qardaş ölkələr, eyni
za manda, intellektual nəqliyyat sistemləri
tex nologiyalarından yararlanmaqla bey -
nəl xalq nəqliyyat dəhlizlərinin Azər bay -
can-Türkiyə hissələrində tranzit-nəqliyyat
po tensialını daha da inkişaf etdirəcəklər.

Göründüyü kimi, artıq bölgədə yeni

nəq liyyat və infrastruktur xəritəsi for ma -
laş masına başlanılıb. Təsadüfi deyil ki,
Azər baycan müstəqillik əldə etdikdən in -
diyədək Asiya və Avropanı birləşdirən
yük sək əhəmiyyətli nəqliyyat dəhlizləri
ya radıb. Məhz ölkəmizin təşəbbüsü ilə
real laşdırılan Şimal-Cənub, Şərq-Qərb və
Cə nub-Şimal nəqliyyat dəhlizləri qitə lər -
ara sı daşınmaların həyata keçirilməsini
ger çəkləşdirib. Bu nəqliyyat dəhlizləri
is tifadəyə verildiyi vaxtdan tarixi İpək
yo lunun bərpasında mühüm önəm daşıyıb.

Tərəflər Bəyannamədə Azərbaycan və
Tür kiyəni birləşdirən Azərbaycan Res -
pub likasının qərb rayonları ilə Azərbaycan
Res publikasının Naxçıvan Muxtar Res -
pub likası arasında dəhlizin (Zəngəzur
dəh lizi) açılmasının və həmin dəhlizin
da vamı kimi Naxçıvan-Qars dəmir yolu-
nun tikintisinin iki ölkə arasında nəqliyyat-
kom munikasiya əlaqələrinin intensiv ləş -
mə sinə mühüm töhfə verəcəyini də bil -
di rirlər.

Sonda onu bildirmək istəyirəm ki, Şu -
şa Bəyannaməsində öz əksini tapmış müd -
dəa lar regi onda əmin-amanlığın bərpası,
təh lükəsizliyin təmin edilməsi, iqtisadi
əla qələrin genişlənməsi sahəsində müs -
təs na rol oy nayacaq. Bu isə Türkiyə və
Azər baycanla yanaşı, qonşu dövlətlərin
xalq larına da fayda verəcək.

Arif ŞƏKƏRƏLİYEV,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Univer-
sitetinin kafedra müdiri, Əməkdar
elm xadimi, iqtisad elmləri doktoru,
professor.
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15 İyun Milli Qurtuluş Gününün builki ildönümü müstəqillik
tariximizin daha bir parlaq və şanlı səhifəsi olaraq yaddaşlarda
qalacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında imzalanmış müttəfiqlik haqqında
Şuşa Bəyannaməsi iki qardaş dövlətin münasibətlərinin yeni
mərhələsinin başlanğıçı hesab oluna bilər.

Dost və qardaş Türkiyənin dövlət başçı sı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Şuşaya
səfəri bugünün reallıqlarını əks etdirməklə çağdaş tariximizin mühüm
səhifələrindən birini təşkil edəcək. Şuşada iki ölkənin dövlət başçı larının
müttəfiqlik haqqında Bəyannaməni imzalaması isə Azərbaycan–Türkiyə
münasibətlərinə öz möhürünü vurdu. Bu rada ən mühüm məqam ondan
ibarətdir ki, tərəflər təhlükəsizlik amilinə xüsusi önəm verir. Belə ki,
Bəyannamədə müdafiə sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı hərbi yardım
məsələləri öz əksini tapır. Bu, tarixi nailiyyətdir.

Bu bəyannamənin ərsəyə gəlməsi həm də onu göstərir ki, biz bundan
sonra da hər zaman bir yerdə olacağıq. Bun dan sonra da bir-birimizin
təhlükəsizliyini təmin edəcəyik. Bu günə qədər Türkiyə və Azərbaycan bütün
məsələlərdə bir yerdə olduğu kimi, bundan sonra da bu, belə olacaq. Yəni,
Türkiyə Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü özünə qarşı, Azərbaycan da
Türkiyəyə olan hərbi təhlükəni özünə qarşı qəsd kimi dəyərləndirəcək və bu
məsələdə dövlətlərimiz bir- birinə açıq dəstək verəcək. Hesab edirəm ki, bu
faktor Ermənistana və onun havadarlarına qarşı ciddi mesajdır.

Bəyannamənin Qarabağın tacı olan tarixi Şuşa şəhərində imzalanması isə
xüsusi məna kəsb edir. Ermənilər və onların hava darları, açıq-gizli revanşistlər
anlamalıdırlar ki, əgər Azərbaycana və onun ayrılmaz hissəsi olan Qarabağa
nə vaxtsa yenidən hərbi təcavüz etmək niyyətinə düşərlərsə, qarşılarında
Türkiyəni də görəcəklər. Bəyannamənin Şuşa şəhərində imzalanması hər iki
ölkənin bu məsələdə qətiyyətli möv qeyinin ifadəsidir. 1921-ci ildə Naxçıvanın
təhlükəsizliyi məqsədilə imzalanan Qars müqaviləsindən 100 il sonra Türkiyə
növbəti müqavilə ilə Qarabağın təhlükəsizliyinin qarantına çevrildi.

ŞUŞA BƏYANNAMƏSİ QARABAĞIN 
TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN QARANTIDIR
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Şuşada Türkiyənin konsulluğunun açıl ması dostluq və qardaşlığımızın
ölkələrimizə yeni töhfəsi olacaq. Azərbaycanda SİHA müəssisəsinin yaradılması
da nəzərdə tutulur ki, bu da hərbi sənayemizin inkişafında ciddi bir amil ola-
caq.

Sənəddə digər vacib məqamlardan biri geosiyasi əhəmiyyətə malik olan
birgə nəqliyyat layihələri ilə bağlıdır. Bəyannamədə Zəngəzur dəhlizinin
açılması ilə bağlı çox açıq ifadələr öz əksini tapıb. Bu da İkinci Qarabağ
savaşından sonra yaranmış yeni geosiyasi vəziyyətin nəticəsidir. Bu gün biz
Türkiyə ilə Azərbaycanı dəmiryolu və avto mobil yolu ilə birləşdirəcək
Zəngəzur dəhlizi haqqında nəinki danışırıq, atılan addımlarla, əməli işlərlə
bu dəhlizi yaradırıq.

Türkiyə Prezidentinin öz ailəsi ilə birlikdə 7 ay əvvələcən 28 il müddətində
üzünə həsrət qaldığımız qədim Şuşa şəhərini ziyarət etməsi, həqiqətən, tarixi
hadisədir. Şu şaya gedərkən yol boyunca cənab Ərdoğan və ailə üzvləri
erməni vandalizminin canlı şa hidi oldular. Amma bütün bunlar arxada qaldı.
Hazırda Qarabağda quruculuq işləri həyata keçirilir və bu prosesdə Türkiyə
şirkətləri də yaxından iştirak edirlər. İnanırıq ki, qısa müddətdə doğma
Qarabağımız cənnət məkana çevriləcək.

Türkiyə Prezidenti Ərdoğanın Şuşa səfəfəri zamanı Heydər Əliyev Fondu -
nun əfsanəvi Cıdır düzündə təşkil etdiyi ədəbi-bədii kompozisiya isə milli-
mədəni dəyərlərimizə sevgimizi, Şuşanın qədim mədəniyyətimizin ulu beşiyi
olduğunu bir daha təsdiqlədi və dünyaya nümayiş etdirdi.

Bütyün bunlar aydın və qəti surətdə göstərir ki, Azərbaycanla Türkiyənin
dostluq və qardaşlıq duyğulaından qaynaqlanan hərtərəfli əməkdaşlığı və
ümumi birliyi bun dan sonra müttəfiqlik münasibətləri ilə daha da
möhkəmlənəcək. Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, Azərbaycanla
Türkiyənin qar daşlığı sarsılmazdır, cənab Ərdoğanın dediyi kimi Türkiyənin
gücü Azərbaycanın gücü, Azərbaycanın gücü isə Türkiyənin gücüdür.

Fatma YILDIRIM,
Milli Məclisin deputatı.
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Hələ müharibənin ilk saatlarından
Türkiyə Prezidenti cənab Rəcəb

Tayyib Ərdoğan Azərbaycanın tək olmadığını,
Türkiyənin Azərbaycanın yanında olduğunu
bildirmişdir. İşğaldan azad olunmuş tor-
paqlarda cənab Prezidentin görüşdüyü ilk
dövlət başçısı da məhz Türkiyə Prezidenti
oldu və Azərbaycan üçün çox önəmli bir ta -
rixdə – Milli Qurtuluş Günündə, Qars mü -
qa viləsindən yüz il sonra iki dost və qardaş
öl kə arasında müttəfiqlik münasibətlərinə
dair Şuşa Bəyannaməsi imzalandı. Şuşa Bə -
yan naməsi müstəsna siyasi və tarixi əhə -
miy yətə malikdir, Azərbaycan xalqının
ümum milli lideri Heydər Əliyevin “Bir mil -
lət, iki dövlət” kəlamı ilə xarakterizə olunan
Azər baycan-Türkiyə münasibətləri bu Bə -
yan namə ilə öz zirvəsinə yüksəldi.

Bəyannamə Azərbaycan və Türkiyə əla -
qə lərinin demək olar ki, bütün sahələrini
əha tə edir. İlk növbədə, 2010-cu il avqustun
16-da “Azərbaycan Respublikası və Türkiyə
Res publikası arasında strateji tərəfdaşlıq və
qar şılıqlı yardım haqqında” Müqavilə im -
za lanmışdı və bu müqavilədə tərəflərin hərbi-

si yasi və təhlükəsizlik mə sə lə lə -
rin də, eləcə də qonşu və qardaş
döv lətlər olaraq bir-birinin müs tə -
qil liyinin, suve ren li yinin, ərazi bü -
töv lüyünün, sər həd lərinin toxu nul -
maz lığının təmin olun masında və
qo runmasında bir-bi ri ilə sıx əmək -
daş lıq edəcəyi öz ək sini tapmışdır.
Bu da onu göstərir ki, möhkəm
hü quqi bazaya əsas la nan Bə yan -
na mə dəki hərbi yardım ba rədə müd -
dəa lar hər iki ölkənin par lamentində

təs diq edilmiş həmin döv lətlərarası mü qa -
vi lənin hərbi-si yasi və təhlükəsizlik mə sə -
lə lərinə dair 1-ci, 2-ci və 3-cü maddələrində
öz ək si ni tapmışdır. Bu fikirlərin Şuşa Bə -
yan na mə sinin müddəalarında yenidən ifadə
olun ma sı Ermənistan da daxil olmaqla dünya
ic ti maiyyəti, o cümlədən regional dövlətlər
üçün ciddi siyasi mesajdır. Bu onu bildirir
ki, Azərbaycan təhdid və işğalla qarşılaşarsa,
Tür kiyə təkcə mənəvi-siyasi deyil, həmçinin
hər bi dəstək göstərmək hüququna malikdir.

Deməli, Şuşa Bəyannaməsi iki dövlət
ara sında hazırkı əməkdaşlıq münasibətlərini
tən zimləyən sənəd olmaqla bərabər, həm də
gə ləcək münasibətlər, dövlətlərimizin təh -
lü kəsizliyi üçün zəmanətdir. Cənab Ali Baş
Ko mandan bununla əlaqədar demişdir: “Bu
onu göstərir ki, biz həmişə bir yerdə olacağıq
və bir-birimizin təhlükəsizliyini təmin edə -
cə yik”.

Bu baxımdan Bəyannamənin bir bəndini
xü susilə qeyd etməliyik: “Tərəflərin Təh lü -
kə sizlik Şuralarının milli təhlükəsizlik mə -
sə lələri üzrə müntəzəm olaraq birgə iclasları
ke çiriləcəkdir və bu iclaslarda milli mənafe,

BEYNƏLXALQ VƏ REGİONAL TƏHLÜKƏSİZLİYƏ TÖHFƏ

Artıq bütün dünyaya məlumdur ki, 44 günlük
Vətən müharibəsində tarixi zəfərlə dövlətimizin
ərazi bütövlüyü bərpa edilib. Bu zəfər bizi 30
il erməni işğalı altında qalan torpaqlarımıza
qovuşdurmaqla yanaşı, həm də qardaş Türkiyə
Respublikası ilə dostluq əlaqələrimizin daha
da möhkəmlənməsinə səbəb oldu. İşğal olunmuş
torpaqların azad edilməsində Türkiyənin
mənəvi-siyasi dəstəyi xalqımız və cənab Prezi-
dentimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
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tə rəflərin maraqlarına toxunan regional və
bey nəlxalq təhlükəsizlik məsələlərinin mü -
za kirəsi həyata keçiriləcəkdir”.

Bildiyimiz kimi, Azərbaycan Res pub li -
ka sının Təhlükəsizlik Şurası milli təhlükəsizlik
mə sələləri üzrə Azərbaycan Respublikası
Kons titusiyasının 109-cu maddəsinin 27-ci
bən dinə əsasən yaradılan məşvərətçi orqandır
və Şuranın sədri cənab Prezidentdir. Təh lü -
kəsizlik Şurası milli təhlükəsizliyin təmin
edil məsi sahəsində dövlət siyasətinin for -
ma laşdırılması və həyata keçirilməsi, dövlətin
x a rici və daxili təhlükəsizliyinin əsas isti qa -
mət lərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı tək -
lif lər verir, milli təhlükəsizliyin təmin edil -
mə si, habelə dövlətin konstitusiya quru lu -
şu nun, suverenliyinin, müstəqilliyinin və
əra zi bütövlüyünün qorunması, ölkədə daxili
təh lükəsizliyin və ictimai-siyasi sabitliyin
və ziyyəti ilə bağlı məsələlərə baxır. Bundan
son ra iki dövlətin Təhlükəsizlik şuralarının
milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müntəzəm
ola raq birgə iclaslarının keçirilməsi, bu ic -
las larda milli mənafe ilə yanaşı, tərəflərin
ma raqlarına toxunan regional və beynəlxalq
təh lükəsizlik məsələlərini müzakirə etməsi
region üçün olduqca əhəmiyyətli hadisədir.

Qərb və Şərqin qovuşduğu və ölkəmizin
də yerləşdiyi bu əlverişli region daim dünya
dövlətlərinin diqqət mərkəzində olub. Hazırda
Cənubi Qafqaz regionunda yerləşən üç
dövlətdən ikisi hərbi təhlükəsizlik baxımından
ittifaq hədəflərini müəyyən ediblər. Belə ki,
Er mənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Mü qa -
vi ləsi Təşkilatının üzvüdür. Gürcüstan isə
NATO-ya üzvlük istəyini açıq şəkildə bildirir.
Bi zim üçün başlıca məqsəd isə hərbi gü -
cümüzün ən yüksək səviyyəyə çatdırılması,

Və tən müharibəsində qazanılmış qələbənin
qo runub saxlanılması, həm regional, həm
də beynəlxalq səviyyələrdə təhlükəsizlik
funk siyalarının yüksək həddə həyata keçi -
ril məsidir. Ölkəmizin milli təhlükəsizlik kon -
sep siyasında göstərilmişdir ki, Azərbaycan
Res publikası Avratlantik Tərəfdaşlıq Şurası
və NATO-nun “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq”
proq ramı çərçivəsində NATO ilə mümkün
olan tərəfdaşlıq vasitələrindən tam gücü ilə
is tifadə edir. Azərbaycan ilə Rusiya arasında
möv cud olan münasibətlər də regionun sa -
bit liyi və inkişafı üçün mühüm amildir. Azər -
bay can Respublikası Rusiya Federasiyası
ilə ikitərəfli əsaslarda, eləcə də Avropa regio -
nal təşkilatları, xüsusilə də MDB çərçivəsində
çox tərəfli əsaslarda təhlükəsizliyin təmin
edilməsi sahəsində strateji tərəfdaşlıq və
əməkdaşlıq edir. Biz həmçinin Qoşulmama
Hərəkatının da üzvüyük. Rusiyanın Kollektiv
Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvü
ol ması, digər tərəfdən Türkiyənin NATO-
nun üzvü olması faktı da nəzərə alınmalıdır.

Belə bir mürəkkəb və əhəmiyyətli geo si -
yasi vəziyyətdə Təhlükəsizlik şuraları sə -
viy yəsində Türkiyə ilə regional və beynəlxalq
təh lükəsizlik məsələlərinin müzakirə edilməsi
öl kəmizin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində
ol duqca mühüm əhəmiyyət kəsb edərək həm
Azər baycanın qeyd etdiyimiz mürəkkəb qlo -
bal geosiyasi sistemə inteqrasiyasını sürət -
lən dirəcək, həm də regionda Azərbaycanın
mü hüm söz haqqına sahib ölkə olması faktını
bir qədər də gücləndirəcək. Nəticə olaraq
or taq maraq kəsb edən regional və beynəlxalq
stra teji məsələlərdə fəaliyyətlərin qarşılıqlı
şə kildə əlaqələndirilməsi ölkələrimizin regio -
nal və beynəlxalq çəkisini daha da artıracaq.
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Bu, həm də regional və qlobal təhlükəsizliyə
töh fə verəcək.

Torpaqlarımızın 30 il işğal altında qaldığı
dövr də BMT-nin qətnamələrinin icra edil -
mə məsi, ATƏT-in Minsk qrupunun qeyri-
fəal lığı, bəzi dövlətlərin birtərəfli münasibəti
bizə haqq vermişdir ki, qardaş ölkə Türkiyə
ilə regional və beynəlxalq təhlükəsizlik mə -
sə lələrini birgə həll edərək gələcəkdə eyni
əda lətsizliklərlə qarşılaşmamaq üçün milli
ma raqlarımızı birgə qoruyaq və milli təh lü -
kə sizliyimizə qarşı təhdidləri birgə dəf edək.

Beynəlxalq və regional təhlükəsizliyə
töh fə vermək hər zaman Azərbaycanın milli
təh lükəsizlik siyasətinin əsas istiqamətlərindən
bi ri olub. Azərbaycan Respublikasının milli
təh lükəsizlik konsepsiyasında birbaşa gös -
tərilib ki, Azərbaycan Respublikası beynəlxalq
sül hün və sabitliyin qorunub saxlanmasına
yö nəlmiş birgə tədbirlərdə iştirak etməklə,
bey nəlxalq və regional təhlükəsizliyə töhfə
ver mək üçün davamlı səylər göstərir. Biz
ən həssas bölgələrdə vəziyyətin sabitləşməsinə
ça lışırıq. Azərbaycan sülhməramlıları Əf -
qa nıstanda NATO-nun başçılığı ilə həyata
ke çirilən sülhməramlı əməliyyatlarda bey -
nəl xalq koalisiyanın tərkibində təhlükəsizliyin
tə min olunmasında iştirak edirlər. 2001-ci
ilin 11 sentyabrında Amerika Birləşmiş Ştat -
la rında baş verən terror hücumlarından sonra
bey nəlxalq gündəliyin ən vacib məsə lə lə -
rin dən birinə çevrilən terrorçuluğa qarşı mü -
ba rizəni tam dəstəkləyən Azərbaycan Res -
pub likası istənilən pərdə altında həyata ke -
çi rilən terror fəaliyyəti əleyhinə bir sıra mü -
hüm addımlar atmışdır. Azərbaycan Res -
pub likası beynəlxalq terrorçu təşkilatlara
qar şı mübarizəni dəstəkləmək məqsədilə öz

ha va məkanını və hava limanlarını açıq elan
et mişdir. Ölkəmiz həmçinin qlobal və regional
sə viyyədə terrorçuluğa qarşı mübarizə məq -
sə dilə qəbul edilmiş bütün konvensiyaların
iş tirakçısıdır.

Qardaş ölkə ilə Təhlükəsizlik şuralarının
bir gə iclaslarında regional və beynəlxalq
təh lükəsizlik məsələlərinin müzakirəsi bizim
qeyd etdiyimiz beynəlxalq və regional təh -
lü kəsizliyə töhfə vermək səylərimizi daha
da səmərəli edəcəkdir.

Hazırda ölkələrimiz BMT, ATƏT, İslam
Əmək daşlıq Təşkilatı kimi nüfuzlu təşkilatlar
daxil olmaqla, bir çox beynəlxalq təşkilatlarda
birgə iştirak edir. Regional və beynəlxalq
təh lükəsizlik məsələlərinin Türkiyə ilə iki -
tə rəfli müzakirəsi həm də beynəlxalq mə sə -
lə lər üzrə qardaş ölkə ilə həmrəyliyimizi
da ha da artıracaq və dövlətlərimizin üzv ol -
du ğu beynəlxalq və regional təşkilatlar çər -
çi vəsində əməkdaşlığını daha da faydalı edə -
cək dir.

Bir daha qeyd edək ki, iki dövlətin birlikdə
re gional və beynəlxalq təhlükəsizlik mə sə -
lə lərini müzakirə etməsi və bu sahədə ortaya
çı xan problemləri həll etməsi Qafqaz regio-
nunda sabitliyin və təhlükəsizliyin möh kəm -
lən dirilməsi, bütün iqtisadi və nəqliyyat əla -
qə lərinin bərpası, eləcə də region dövlətləri
ara sında münasibətlərin normallaşdırılması
və uzunmüddətli sülhün təmin edilməsi üçün
mü hüm vasitə olacaq.

Ziyafət ƏSGƏROV,
Milli Məclisin Müdafiə, Təh lü kə siz lik
və Korrupsiya ilə Mübarizə Ko -
mitəsinin sədri.
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Azərbaycana, işğaldan azad olun -
muş Füzuli və Şuşaya səfər edən

iki dövlət başçısı bütün dünyaya birlik
və bərabərliyin, sarsılmazlıq və həm rəy -
li yin növbəti əyani bəyanını ortaya qoy-
dular. Bu həmrəyliyi hələ də gözü gö -
tür məyən dairələrə, fitnə-fəsad çevrələrinə
əsl qardaşlıq və həmrəyliyin necə ol du -
ğu nu növbəti dəfə nümayiş etdirdilər.
Heç şübhəsiz ki, dostlar sevindi, düş -
mən lər isə məyus oldular.

2020-ci ilin 8 noyabr Qələbəsindən
və 2021-ci ilin “Xa rıbülbül” festivalından
son ra göz bəbəyimiz, mədəniyyət oca -
ğı mız Şuşa, sözün əsl mənasında, növbəti
qur tuluşunu, zəfərini yaşadı. İki türk li -
de ri bir araya gələrək, “Müttəfiqlik haq -
qın da Şuşa Bəyannaməsi”nə tarixi mö -
hür lərini vurdular.

Bəyannamədə də qeyd olun duğu kimi,
tə rəflərdən hər hansı birinin fikrincə,
onun müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi
bü tövlüyünə, beynəlxalq səviyyədə ta -
nın mış sərhədlərinin toxunulmazlığına
və ya təhlükəsizliyinə qarşı üçüncü döv -

lət və ya dövlətlər tərəfindən təh -
did və ya təcavüz edildiyi təq dir -
də, tərəflər birgə məs lə hət ləş mə -
lər aparacaq, bu təhdid və ya tə -
cavüzün aradan qaldırılması məq -
sə dilə BMT Nizamnaməsinin məq -
səd və prinsiplərinə müvafiq

təşəbbüs hə yata keçirəcək, bir-birinə
BMT Ni zam naməsinə uyğun zəruri
yardım gös tə rəcəklər.

Bu yardımın həcmi və for ması təxirə
sa lınmadan keçirilən müzakirələr yolu
ilə müəyyən edilərək birgə tədbirlər gö -
rül məsi üçün müdafiə ehtiyaclarının ödə -
nil məsinə qərar veriləcək və Silahlı Qüv -
və lərin güc və idarəetmə strukturlarının
əla qələndirilmiş fəaliyyəti təşkil oluna -
caq dır.

Həmçinin, qeyd edildiyi kimi, tərəflərin
Təh lükəsizlik Şuralarının milli təh lü kə -
siz lik məsələləri üzrə müntəzəm olaraq
bir gə iclasla rı keçiriləcəkdir və bu iclaslar-
da milli mənafe, tərəflərin maraqlarına
to xunan regional və beynəlxalq təh lü -
kə sizlik məsələlərinin müzakirəsi həyata
ke çiriləcəkdir. Bununla bərabər, tərəflər
iki qardaş ölkənin silahlı qüvvələrinin
müa sir tələblərə uyğun olaraq, yenidən
for malaş dırılması və modernləşdirilməsi
is tiqamətində birgə səy göstərməyə davam
edə cəklər.

QARDAŞLIQ MÜNASİBƏTLƏRİNİ YÜKSƏK 
ZİRVƏYƏ QALDIRACAQ BƏYANNAMƏ

O gün, həmin məkan – Qarabağ növbəti
tarixi hadisəyə şahidlik etdi: Türk dünyasının
liderləri – Azərbaycan Prezidenti cənab İlham
Əliyev və Türkiyə Cümhurbaşqanı Rəcəb
Tayyib Ərdoğan iki dost və qardaş ölkənin
mütəffiqliyinin yeni səhifəsini yazdılar.
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Eyni zamanda, tərəflər minalan mış
əra zilərin təmizlənməsi əsas götürülməklə
iş ğaldan azad edilmiş rayonlarda həyatın
nor mallaşdırılma sı istiqamətində qarşılıqlı
fəa liyyəti dəstəkləyəcəklər. Bununla ya -
na şı, tərəflər Azərbaycan və Türkiyəni
bir ləşdirən respublikamızın qərb rayonları
ilə Naxçıvan Muxtar Res publikası ara -
sın da dəhlizin (Zəngəzur dəhlizi) açıl -
ma sının və həmin dəhlizin davamı kimi
Nax çıvan–Qars dəmir yolunun tikintisinin
iki ölkə arasında nəqliyyat-kommuni -
kasiya əlaqələrinin intensivləşməsinə
mü hüm töhfə verəcəyini qeyd edirlər.
Fik rimcə, bu bəndlərin şərhinə, uzun-
uza dı izahatı na da ehtiyac qalmır. Bu
sə nəddə hər bir məqam açıq və birmənalı
şə kildə əksini tapıb.

“Əziz qardaşım Azərbaycanda də fə -
lərlə olub, ancaq biz ilk dəfə Qarabağ
tor pağında – Şuşada bir yerdəyik. Bu
sə fərin tarixi əhəmiyyəti var. Çünki bu
gün imzalanmış Müttəfiqlik haqqında
Bə yannamə əlaqələrimizi ən yüksək zir -
və yə “qal dırır” – deyən Azərbaycan Pre -
zi den tinin də bəyan etdiyi kimi, im za -
lan mış sənədin adı “Müttəfiqlik haqqında
Bə yannamə”dir. Bu ad özü-özlüyündə
hər şeyi göstərir, hər şeyi deyir. Yəni,
biz bu gün keyfiyyətcə yeni əlaqələr
qur muşuq və bu bəyannamədə göstərilən
bü tün müddəalar bizim gələcək iş bir li -
yi mi zin təminatçısıdır.

Qeyd olunduğu kimi, bəyannamədə
bir çox önəmli məsələlər öz əksini tapır.

Bey nəlxalq müstəvidə birgə əmək daş lı -
ğı mız, fəaliyyətimiz, siyasi, iqtisadi-ti -
ca rət əlaqələri, mədəniyyət, təhsil, id -
man, gənclər siyasəti, demək olar ki,
bü tün sahələr əhatə olunur. Türkiyə,
Azər baycan və Avropa üçün enerji təh -
lü kəsizliyinin, Cənub Qaz Dəhlizinin
önə mi göstərilir. Və onların arasında iki
mə sələ xüsusilə qeyd edilməlidir.

Birincisi, müdafiə sahəsində əmək -
daş lıq, işbirliyi məsələsi. Müdafiə sənayesi
sa həsində və qarşılıqlı hərbi yardım mə -
sə lələri bu bəyannamədə öz əksini tapır.
Bu, tarixi nailiyyətdir. Bu, bir daha gös -
tə rir ki, bundan sonra da hər zaman bir
yer də olacağıq. Bundan sonra da bir-bi -
ri mizin təhlükəsizliyini təmin edəcəyik,
ne cə ki, bu günə qədər Türkiyə və Azər -
bay can bütün məsələlərdə bir yerdədir,
bun dan son ra da bu, belə olacaq.

İkinci önəmli məsələ nəqliyyat mə -

sə ləsidir. Bəyannamədə Zəngəzur də h li -

zi nin açılması ilə bağlı çox açıq ifadələr

öz əksini tapmışdır. Bu da İkinci Qarabağ

sa vaşından sonra yaranmış yeni geosiyasi

və ziyyətin nəticəsidir. Bu gün biz Tür -

ki yəni və Azərbaycanı dəmir yolu, av to -

mo  bil yolu ilə birləşdirəcək Zəngəzur

dəh li zi haqqında nəinki danışırıq, bu

dəh lizi əməli işlərlə yaradırıq. Müttəfiqlik

haq qında imzalanmış birgə bəyannamədə

bu məsələnin əks olunması böyük məna

da şıyır.
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Eyni zamanda, qardaş ölkə Preziden-
tinin vurğuladığı kimi, bölgədə təsiri
olan hər kəsi həqiqətləri görməyə, Azər -
bay can xalqının Zəfərini qəbul etməyə
və gələcəyə baxmağa dəvət edirik. Çünki
atəş kəs razılaşmasından sonra artıq böl -
gə də bütün tərəflər üçün yeni əməkdaşlıq
im kanları yaranıb. Cənab Ərdoğan söylədi
ki, azərbaycanlı qardaşlarımın bu mə sə -
lə də son dərəcə istəkli olma larının ən
ya xın şahidiyik.

Qardaş ölkənin Prezidenti əlavə etdi:
“Tür kiyə olaraq biz də coğrafi qonşuluq
əla qələrimizi daha dərin əməkdaşlıqlara
yö nəltmək istəyirik. Ermənistanın ona
xoş niyyətlə uza dılan həmrəylik əlini
tut masını, ortaq gələcəyi birlikdə for -
ma laşdırmaq fürsətindən yaxşı istifadə
et məsini arzu edirik. Altılı platforma de -
dik. Bu altılı platformada bildiyiniz kimi,
Ru si ya, Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan,
Gür cüstan və İran var. Bu altılı platforma
ilə birlikdə artıq istəyirik ki, bölgə ra -
hat lıqla, sülh içində yaşanan bir bölgə
ol sun. Bu addımı atmaq üçün biz qar da -
şımla birlikdə hər cür fədakarlığa hazırıq.
Cə nab Putin eyni qaydada bu cür fə da -
kar lı ğa hazırdır”.

Türkiyə Cümhurbaşqanının bəyan et -
di yi kimi, bu istiqamətdə atılacaq ad -
dım larla regionumuz bir sülh bölgəsinə
çev riləcək. Bu tarixi fürsətin reallığa
söy kənməyən həvəslər, ifadələr və fəa -

liy yətlərlə qaçırılmama sı ən böyük arzu-
muzdur. Bölgədəki yeni reallığa fayda
ver mək istəyən hər kəsin nifrət və təhrik
si yasətindən əl çəkərək sülh və əmək -
daş lığı təşviq etməyə istiqamətlənməsi
əsas şərtdir. Belə bir mühit formalaşanda
Er mənistan ilə münasibətlərin normal -
laş ması üçün biz də üzərimizə düşəni
edə cəyimizi hər fürsətdə deyirik.

Bu ümidverici prosesin Azərbaycan
ilə Ermənistanın imzala dıqları atəşkəs
ra zılaşmasını əhatəli və uzaqgörən bir
sülh müqaviləsi ilə tamamladıqları halda
çox sağlam şəkildə davam edəcəyinə
ina nırıq.

Bəli, qısa zaman kəsiyində tarixi ha -
di sələrə, zəfərlərə şahidlik edən Şuşamız
tür k lüyün, Türk dünyasının, Azərbaycan –
Türkiyə qardaşlığının birliyində öz adını
ta rixə yazdır dı, Şuşa həm də bir daha
bir lik və bərabərliyin, dostluq və qar -
daş lığın simvoluna çevrildi.

Biz hər dəfə növbəti qələbələrə zəfərlər
fəth etdikcə Şuşa Bəyannaməsi göz önünə
gə ləcək.

Şuşam, gözün aydın, bəyannamən
mü barək olsun! Zəfərin, qələbən mübarək
can Azərbaycan, canım Türkiyəm!

Jalə ƏLİYEVA,
Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq
məsələləri komitəsinin sədr müavini,
professor.
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Tarixə əsaslanan bəyannamədə ulu
öndərlərimiz Mustafa Kamal

Atatürkün və Heydər Əliyevin kəlamları
öz təsdiqini tapıb. XXI əsrdə azad edilmiş
Şuşada Müttəfiqlik Bəyannaməsinin imza -
lanması müdrik rəhbərlərin yanaş ma
fəlsəfəsinin əbədiləşdirilməsinin təcəssümü,
təsdiqi, təsbitidir: XX əsrin əvvəllərində
deyilmiş “Azərbaycanın sevinci sevincimiz,
kədəri kədərimizdir” (Atatürk), əsrin
sonlarında səslənmiş Türkiyə və Azərbaycan
“bir millət, iki dövlətdir” (H.Əliyev)
kəlamları 15 iyunda Şuşada yenidən çi -
çək lədi, qardaş lıq dünyamızı ən gözəl ra -
yi həyə bələdi, dünyamızı aydınlatdı. Stra -

te ji önəm daşıyan iş -
bir liyi sahələrini əha -
tə edən Şuşa Bə yan -
na məsində çox
önəm li məsələlər öz
ək sini ta pıb. Bey nəl -
xalq müstəvidə iş bir -
liyi, siyasi – hərbi
mü nasibətlər, iqtisadi
və ticarət əlaqələri,
mə dəniyyət, təhsil,
id man, gənclər si ya -
sə ti və s. Bə yan na -
mə də, həmçinin ener -
ji təhlükəsizliyi, Cə -
nub Qaz Dəhlizinin
Tür kiyə, Azərbaycan
və Avropa üçün önə -
mi göstərilib.

Sənəddə müdafiə sa həsində işbirliyi və
qarşılıqlı hərbi yardım mə sələlərinin öz
əksini tapması xüsusi ta rixi uğurdur. 44
günlük Vətən mü ha ri bə sində qardaşlı ğın
təntənəsini və gücünü bü tün dünyaya
göstərən Azərbaycan və Tür kiyə dövlətləri
bundan sonra da bir yer də olacağımızı
Şuşa Bəyannaməsi ilə dos ta da, düşmənə
də bəyan etdi. Əslində, biz kiminsə düşməni
deyilik, insanlığın düş məninin düşməniyik
və Şuşada imzala nan sənəd də, sonra
mətbuata verilən açıq la  mada deyilənlər də
aydın şəkildə göstərdi ki, Azərbaycan –
Türkiyə işbirliyindən böl gəyə, qonşulara
yalnız fayda gələ bilər. Haq qı, ədaləti,

ŞUŞADAN GÖRÜNƏN YOL

Xalqımız bu il Milli Qurtuluş Günündə daha bir bayram
ov qatı yaşadı: İyunun 15-də “Azərbaycan Respublikası ilə Tür -
kiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haq qın -
da Şuşa Bəyannaməsi” imzalandı. Şuşada qardaşlığın rəmzi
olan bəyannamənin imzalanması fövqəladə bir hadisədir. “Şu -
şa da Müttəfiqlik Bəyannaməsini imzalayarkən əcdadımıza sa -
diq liyimizi nümayiş etdiririk və gələcək nəsillərə yol göstəririk.”
Pre zident İlham Əliyevin bu tarixi sözləri 15 iyunda imzalanmış
sə nədin mahiyyətini çox dəqiq ifadə edir. Şuşa Bəyannaməsi
iki qardaş ölkə arasında münasibətlərin keçmişindəki ən gözəl
ha disələrdən ilham alaraq, onların ifadə etdiyi dərin mənanı
gü nümüzdə bir daha təsbit və təsdiq edərək, gələcəyimizin ay -
dın lığını müəyyən edir. Müttəfiqlik Bəyannaməsi iki qardaş,
dost və qonşu ölkə arasında əlaqələri ən yüksək səviyyəyə qal -
dı rır. Yəni, bu bəyannamədə göstərilən müddəalar keyfiyyətcə
da ha yüksək işbirliyinin təminatıdır. Bu təminatlı gələcəyə im -
za atmaq siyasi iradə, cəsarət, beynəlxalq vəziyyət və geostrateji
gə lişmələri intellektual şəkildə “oxumaq”, siyasi - diplomatik
ba carıq tələb edirdi. Üstəlik, bu vacib amillərlə yanaşı, yanar
ürək və qardaşlıq ruhunun olması tələb olunurdu.
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birgəyaşayışı, sülhpərvər si yasəti təmsil
edən Azərbaycan və Türkiyə iki tərəfli
münasibətlərini inkişaf etdirməklə 3+3
formatı üçün də geniş qapı açmış olur. Di-
aloqa, əməkdaşlığa, beynəlxalq hü quq
normalarına, iqtisadi - ticari əlaqələri güc -
ləndirməyə qarşı ol mayan hər kəsin ke çə
biləcəyi qa pıdan söhbət gedir. Hazırda o
qapı Zəngəzur dəhlizinə açılır. Zəngəzur
dəh lizi Azərbaycan – Ermənistan – Rusiya
üç tərəfli Bəyanatında da öz əksini tapmışdı
və Şuşa Bəyannaməsi ilə bir daha gündəmə
gəl di. Zəngəzur dəhlizində işlərin müxtəlif
bə hanələrlə ləngidilməsinə çalışan Er mə -
nis tan rəhbərliyi anlamalıdır ki, dəhlizin
qar şısını almaq mümkün deyil. Ləngimələr,
ilk növbədə, Ermənistanın özünə ziyandır.
Çün ki bölgənin ən kasıb, gəlirsiz, kiçik,
pers pektivsiz ölkəsi odur. Üstəlik, Er mə -
nis tan işğal çılığı, terroru açıq dövlət siyasəti
ha lına gətirmiş və məğlub ölkədir. Üzərində
Xo calı soyqırımının məsuliyyəti və bü -
töv lükdə Qarabağ cinayəti var. Ermənistan
əv vəl – axır Azərbaycana təzminat ödəməli
ola caq və s. Belə olan halda, Zəngəzur
dəh lizinin iqtisadi, siyasi və digər qazancları
Er mənistana daha çox lazımdır.

Beynəlxalq önəm daşıyan bir layihə
ol maq etibarilə Zəngəzur dəhlizi böyük
geo siyasi, iqtisadi əhəmiyyətə malikdir.
Bu layihənin həyata keçirilməsi Şərqdən
Qər bə hər kəsin istifadə edə biləcəyi yeni
bir ortaq iqtisadi dəhlizin açılması deməkdir.

... Azərbaycanla Türkiyə qardaşdır, dost-
dur, qonşudur, strateji müttəfiqdir, tam
qar şılıq lı anlaşma içindədir... Bəs belə

möh təşəm və nəcib münasibətlər çələngi
ya radan, qardaşlığımı zı bu qədər fərqli
edən nədir? Çünki hər qardaş dost, hər
dost qardaş deyil. Hər qardaş qon şu, hər
qon şu qardaş deyil. Hər dost qonşu deyil,
hər qonşu dost deyil. Strateji müttəfiqlik,
an laşma da belədir: hər dövlət anlaşma
için də ola bilmir, strateji müttəfiqlik edə
bil mir. Üstəlik, xalqların və dövlətlərin
mü nasibəti önəmlidir: bəzən bir ölkənin
xal qı qardaş olsa da, dövləti ilə dərin an -
laşma içində olmur və ya əksinə... Ona
gö rə də, Azərbaycanla Türkiyə arasın dakı
mü nasibətlər örnəkdir. Yeri gəlmişkən,
Azər baycan Prezidenti İlham Əliyevin 10
ok tyabr 2020-ci ildə Rusiyanın RBK tele-
viziya kanalına verdiyi müsahibədən bir
xa tırlatma etmək istəyirəm. Onda Vətən
mü haribəsinin qızğın vaxtları idi. RBK
əmək daşı Bakıda gəzəndə Azərbaycan bay -
ra ğı ilə yanaşı, çox sayda Türkiyə bayrağı
gör düyünü bildirəndə Prezident bu tarixi
söz ləri demişdi:

“Türkiyə bayraqlarının çox olması tə -
biidir. Biz qardaş xalqla rıq. Bu gün Türkiyə
ilə Azərbaycan arasında etimad, qarşılıqlı
dəs tək və münasibətlərin səviyyəsi elədir
ki, mənim fikrimcə, dünyanın hər hansı
baş qa, hətta, ən ya xın ölkələri arasında
elə səviyyə yoxdur. Bu, reallıqdır və bu
real lığı biz yaratmışıq – Türkiyənin və
Azər baycanın rəhbərliyi. Özü də məsələ
bi zim ortaq köklərimizlə və ortaq tariximizlə
bağ lı deyil. Dünyada Türkiyə və Azər -
bay can kimi etnik kökləri yaxın olan, lakin
öz ara larında döyüşən xalqlar var. Bu, sizə
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də çox yaxşı məlumdur. Yaxud, bir-biri
ilə intriqa aparırlar. Buna görə Azərbaycanda
Tür kiyə bayraqlarının olması reallıqdır və
əgər siz Türkiyəyə getsəniz orada da çox
yer lərdə Azərbaycan bay raqlarını gö rər si -
niz”.

Bəli, dövlətlərimiz arasın dakı mü na si -
bət lər bu gün hər iki ölkə rəhbərliyi tə rə -
fin dən həyata keçirilən məqsədyönlü si -
ya sətin, siyasi iradənin məntiqi nəticəsi
ola raq daha yüksək səviyyəyə çatmaqda,
bir sıra sahələr üzrə isə keyfiyyətcə yeni
müs təviyə keçməkdədir. Tarixi dostluq,
qar şılıqlı etimad, səmimi münasibətlər,
yük sək strate ji tərəfdaşlıq əsasında qurulan
Azər baycan – Türkiyə əlaqələri daim möh -
kəm lənməkdədir. İki qardaş ölkənin mü -
na sibətləri da vamlı inkişaf edən mü na si -
bət lərdir. Azərbaycan 1991-ci ildə öz dövlət
müs təqilliyini bərpa etdikdən sonra Türkiyə
Azər baycanın müstəqilliyini tanıyan ilk
öl kə oldu. Dövlət böyüklərinin “Azər bay -
ca nın kədəri kədərimiz, sevinci se vin ci -
miz dir” (Atatürk) və “Bir millət, iki dövlət”
(Hey dər Əliyev) kəlamları mənəvi, siyasi,
iq tisadi, eləcə də geostrateji mahiyyəti ilə
ötən dövr ərzində öz təsdiq və təsbitini ta -
pıb.

Siyasi liderlərin örnək münasibəti tarixi
ənə nələrimiz, or taq dəyərlərimiz qədər
qiy mətlidir. Liderlərin atdığı qəti addımlar
Azər baycan – Türkiyə qardaşlı ğının, iş -
bir liyinin bütün sahələr üzrə davamlı inkişaf
et dirilməsinə nail olan dövlət başçıları
İlham Əliyevlə Rəcəb Tayyib Ərdoğanın

döv lətlərarası səviyyədə olduğu kimi, şəxsi
mü nasibətlərdə də əsl qardaşlıq nümayiş
et dirməsi ol duqca yüksək dəyərə malikdir.
Hər iki prezident müxtəlif beynəlxalq təd -
bir lərdə həmişə öz ölkəsi ilə yanaşı qardaş
öl kəyə birmənalı dəstəklə seçilib. Bu, əsl
qar daşlıq örnəyidir. Bir-birinə məhz “qarda -
şım” deyərək müraciət edən İlham Əliyevlə
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın birliyi və həm -
rəy liyi, ictimaiyyətimiz üçün də, dünya
bir liyi üçün də örnəkdir.

Biz, Çanaqqala savaşında Azərbaycan
kö nüllülərinin iştirakı, Azərbaycan qız-
gə linlərinin nişan üzüyünü, sırğasını Ça -
naq qala da türkün zəfəri üçün yardıma gön -
dər məsi, yaxud Nuru Paşa koman dan lı -
ğın dakı Qafqaz Türk – İslam Ordusunun
Azər baycanı, o cümlədən Bakını daşnak -
bol şevik və digər yadellilərdən qurtarması
ilə xatırlanan şanlı keçmişə, tarixi ənənələrə
ma likik. Bu şanlı keçmiş, ruha qidadır –
bu günümüzdə iştirak edir, sabahımızı ay -
dın ladır. Heç təsadüfi deyil ki, 44 günlük
Və tən müharibəsində Türkiyənin yüksək
sə viyyəli mənəvi, siyasi, diplomatik dəstəyi
föv qəladə önəm kəsb etdi. “44 gün ərzində
qar daş Türkiyənin dəstəyini biz hər an
hiss edirdik, bütün Azərbaycan xalqı hiss
edir di. Dünən artıq bəyanatın imza lan ma -
sın dan sonra Türkiyə televiziyalarında mü -
şa hidə olu nan mənzərə çox ürəkaçan idi.
Yə ni, bizim türk qardaşlarımız bu Qələbəyə
öz qələbələri kimi sevinirdilər. Onsuz da
bu, belədir. Bu, bizim müştərək qə lə bə -
miz dir, Türkiyə – Azərbaycan birliyinin
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təs diqidir. Bu gün bu birlik tarixdə bəlkə
də ən yüksək səviyyədədir. Bu, bizim müş -
tərək qələbəmizdir.” Prezident İlham Əli -
ye vin 10 noyabr 2020-ci ildə Türkiyənin
Xa rici İşlər naziri, Milli Müdafiə naziri
və Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəisini qəbul
edər kən söylədiyi bu fikirlər dediklərimizin
sü butu, mükəmməl ifadəsidir.

Bu səbəblə 44 günlük müharibədəki
həm rəyliyimiz, “tarixə düşən örnək qar -
daş lıq necə olur?” sualına parlaq cavabdır.
İş ğal olunmuş Azərbaycan torpaqları nın
2020-ci ildə zəruri əks-hücum əməliyyatı
ilə Ermənistan işğal çılarından azad edilməsi
za manı Türkiyə dövlətinin, şəxsən dövlət
baş çısının, ümumiyyətlə, türk xalqının
Azər baycana göstərdiyi mənəvi, siyasi və
dip lomatik dəstək sözün həqiqi anlamında
tə mənnasız qardaşlığın təntənəsi idi. Vətən
mü haribəsi dövründə Türkiyənin dövlət
struk turları Azərbaycanın qələbəsi üçün
bü tün sferalarda böyük əzmkarlıq göstərdi.
Nə qədər beynəlxalq təzyiqlər olsa da,
Tür kiyə dövləti öz qardaşlıq dəstəyindən
əl çəkmədi, mövqeyindən geri addım at -
ma dı.

Əlbəttə, ölkələrimizin iqtisadi imkanları
da qardaşlığımızın qüdrətini artırır. Azər -
bay can və Türkiyənin mövcud potensialı
əla qələrin iqtisadi sferada, xüsusilə də qar -
şılıqlı ticarət dövriyyəsinin həcminin indiki
ilə müqayisədə xeyli dərəcədə artırılmasına
im kan verir. Artıq bu yöndə bir sıra önəmli
ad dımlar atılıb və birgə iqtisadi layihələrin
bö yük geosiyasi əhəmiyyət daşıdığı hər

kə sə bəllidir. Məsələn, Türkiyə ilə Azər -
bay can arasında qaz satışı və nəqli ilə
bağ lı bütün məsələlər razılaşdırılıb. Öl kə -
lə rimiz arasında yeni sazişin imzalanması
isə böyük bir coğrafi məkanda ger çək ləş -
di ri lən enerji siyasətinin əsas konturlarını
mü əyyən edən ciddi faktorlardan biri ola -
caq. Çünki Avropa Birliyi başda olmaqla,
qərb ölkələrinin böyük ümidlərlə baxdığı
“NABUKKO” kəmərinin inşa edilməsi
xey li dərəcədə məhz Azərbaycanla Türkiyə
ara sında razılaşdırılan yeni qaz sazişindən
ke çir. Bakı – Tiflis – Ceyhan, Bakı – Tiflis
– Ərzurum neft-qaz kəmərlərinin istifadəyə
ve rilməsində Azərbaycanın Türkiyə və di -
gər ölkələrin enerji təhlükəsizliyinin təmin
edil məsində oynadığı rol müstəsnadır.

İyunun ilk günlərində siyasi müstəvidə
iş birliyinin yeni istiqamətlərini müəyyən
edən bir səfər gerçəkləşdi. Respublikamızın
ha kim partiyası YAP-ın nümayəndə heyəti
Tür kiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Par ti -
ya sının (AKP) dəvəti ilə Ankara şəhərində
sə fərdə oldu. Qardaş ölkələrin hakim par -
ti yaları arasında işbirliyinə dair imzalanmış
niy yət protokolu partiya təcrübəsinin öy -
rə nilməsi, davamlı fikir və təcrübə mü ba -
diləsi baxımından xüsusi önəm daşıyacaq.
Nü mayəndə heyətini qəbul edən cənab
Ər doğan Türkiyə – Azərbaycan əlaqələrinin
ha zırkı mərhələyə çatmasında Azərbaycan
Pre zidentinin rolunu yüksək qiymət lən -
dir diyini vurğulayıb, iki qardaş ölkənin
mü nasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsi,
elə cə də, bundan sonra bölgədə sülhün
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bər qərar olması işinə Prezident İlham
Əliyevin önəmli töhfələr verəcəyinə əmin
ol duğunu ifadə edib, hər iki tərəfdən hakim
par tiyaların roluna toxunaraq, partiya funk -
sio nerlərinin öz çalışmalarını yeni çağırışlara
uy ğunlaşdırmalarının vacib olduğunu söy -
ləmişdi.

Növbəti rəsmi səfər cənab R.T.Ər do -
ğa nın Azərbaycana gəlişi ilə gerçəkləşdi.
Bu görüşdə imzalanan müttəfiqlik sənədi
bü tün dünyaya bəyan etdi ki, Türkiyə
Azər baycanın yanındadır, bu ölkələr bir -
bi rinin təhlükəsizliyi üçün mümkün olan
hər şeyi edəcəklər. Bu qardaşlıq əzmi 15
iyun da Şuşa Bəyannaməsi ilə bir daha sü -
but olundu! Onu da vurğu layaq ki, hərbi
sə naye sahəsindəki işbirliyi tərəfdaşlığın
önə mini və ölkələrimizin qüdrətini artıran
çox mühüm amildir. 44 günlük Vətən mü -
ha ribəsində PUA-ların böyük rol oynadığı
sirr deyil. Müdafiə sənayesi sahəsində əla -
qə lər ölkələrin hərbi qüdrətini artıracaq
və Azərbaycan bu prosesdə isteh sal mərkəzi
ki mi inkişaf edəcək.

Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi,
Şu şa Bəyannaməsi Azərbaycanla Tür ki -
yə nin qardaş lığını bütün dünyaya bildirən
bir mesajdır: “Bu gün qədim şəhərimiz
olan Şuşadan verilən açıqlama lar bütün
dün yaya səs salacaq, bunun böyük əks-
sə dası olacaq. Bu səfərin tarixi əhəmiyyəti
bun dan sonra uzun illər ərzində dillərdə
ola caqdır”.

Hazırda Türkiyənin Bakıda səfirliyi,
Gən cə və Naxçıvanda kon sulluqları fəa -

liy yət göstərir. Artıq bu sıraya yeni bir ün -
van da əlavə olunacaq: Türkiyə Cüm hu -
riy yətinin Şuşa Baş konsulluğu! Bu, dip -
lo matik münasibətlərimizin yeni səviyyəsi
de məkdir. Qardaş ölkənin Şuşa Baş kon -
sul luğunun açılma sına dair qəbul olunmuş
qə rar, iki ölkə arasında münasibətləri də -
rin ləşdirməklə yanaşı, Türkiyənin işğaldan
azad olunmuş ərazilərdə aparılacaq bərpa-
quruculuq işlərində oynayacağı rolun da
aydın ifadəçisidir.

Bir sözlə, Azərbaycanla Türkiyənin qar -
daşlıq əlaqələri bütün müstəvilərdə inkişaf
edir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin bər -
pası prosesi sürətlə həyata keçirilir. Vətən
mü haribəsində ol duğu kimi, işğaldan azad
olun muş ərazilərdə aparılan yenidənqurma,
tə mir-bərpa, habelə minalar dan təmizlənmə
və s. işlərdə də Azərbaycanla Türkiyə ara -
sın da sıx işbirliyi mövcuddur.

Biz dövlət başçılarımıza çox min nət -
da rıq! Qardaşlıq tariximizə silinməz qızıl
sə hifələr gətirdikləri üçün minnətdarıq!
Min nətdarıq ki, bizə bu qüruru yaşatdılar!
Ya şat dılar ki, əcdadların ruhuna şadlıq,
gə ləcək nəsillərə aydın yol olsun! O yol
bi zə daha böyük gələcək vəd edir. 15 iyun
2021-ci ildə Şuşa şəhərində ən yeni dövr
ta riximizin, Qafqaz tarixinin, Türk dünyası
ta rixinin yeni mərhələsinin əsası qoyuldu!
Qar daşlığımız əbədi, bayraqlarımız uca
ol sun!

Qənirə PAŞAYEVA,
Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin
sədri.
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Вдоктрине и литературе современ-
ного международного права (1)

довольно глубокому изучению и иссле-
дованию посвящены как различные аспек-
ты, проблемы и виды наиболее важных
международных-правовых актов, в част-
ности, договоров, так и их введению в
жизнь, юридической силе, действию, пре-
кращению и последствиям. 

Но, несмотря на это, некоторые их
разновидности, как например, данная

Дек ларация, как определённый норматив -
ный международно-правовой акт, остаются
пока за пределами соответствующего тео-

ретического исследования. И хотя
этот акт традиционно неравно-
значен по своему значению, юри-
дической силе и характеру по-
нятию международного договора
(2), однако, очевидно, что, в дан-
ном случае, речь идёт об кон-
кретном соглашении между
субъектами международного
права, заключенное в интересах
соответствующих юридических
последствий, с целью установ-
ления, изменения или прекра-
щения их взаимных прав и обя-

занностей. 
Так или иначе, независимо от его тол-

кования, на наш взгляд, речь идёт об об-
щепринятом, обыденном понимании свое-
образного международно-правового акта,
определённой, достигнутой договорён-
ности, взаимном согласии документе меж-
ду заинтересованными сторонами, уста-
навливающих закреплённые в политиче-
ских, экономических и иных взаимоотно-
шениях. Как известно, в доктрине совре-
менного международного права различают
родовые понятия, обобщённо обозначаю-
щие разные по наименованию и содер-
жанию виды нормативно-правовых актов
(документов, например, статут, пакт и
т.д.), в том числе и декларации о союзни-
ческих отношениях. 

О МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМ ЗНАЧЕНИИ ШУШИНСКОЙ
ДЕКЛАРАЦИИ О СОЮЗНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

АЗЕРБАЙДЖАНА И ТУРЦИИ

В статье рассматриваются актуальные
международно-правовые вопросы, касающиеся
значения и необходимости заключения данной
Декларации. Обосновывается необходимость
заключения мирного договора по завершению и
урегулированию азербайджано-армянского во-
оружённого конфликта, скорейшего Южного
Кавказа в зону подлинного мира и добрососед-
ского партнёрства, чтобы создание в ней проч-
ной системы безопасности носило не абстракт-
ный, а реальный характер.
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Такой акт, в процессе его реализации,
может состоять из ряда основных и вто-
ростепенных характеризующих её при-
знаков, условий и особенностей, которые,
в конечном счёте, могут привести к ста-
бильному миру, согласию и примирению.
В данном контексте подобный акт вос-
принимается как форма согласия, согла-
сованности, договорённости относительно
прав и обязанностей сторон, предназна-
ченные для регулирования их соответ-
ствующих взаимоотношений посредством
создания соответствующих международ-
но-правовых обязательств. 

Одна из особенностей современного
международного права заключается в том,
что оно, в своей принципиальной основе,
является договорным правом с такой ос-
новной формой существования, как и вся
система международно-правовых прин-
ципов и норм, регулирую-щих отдельные
разновидности международных отноше-
ний. Важно, чтобы нормативность такого
рода актов (декларации) усиливали бы
его юридическую сущность этих отно-
шений, достигнутое заинтересованными
сторонами согласие относительно их вза-
имного поведения в процессе междуна-
родного общения. Это имеет существенное
значение для правильного понимания
юридической сущности и правового ста-
туса такого акта в существующей системе
международно-правовых документов, по-
скольку в процессе выработки её текста
лежит согласование воль субъектов, а
также формируется и закрепляется их об-
щая воля. 

Другим определяющим фактором, осо-
бенностью для такого рода нормативных
международно-правовых актов является

единое понимание необходимость строить
свои взаимоотношения исключительно
на основе полного равноправия, уважения
территориальной целостности, государст-
венной независимости и суверенитета,
невмешательства во внутренние дела друг
друга (3) и других широко-признанных
начал современного международного пра-
ва. Естественно, реализация этих прин-
ципов предполагает более тесное братское
сотрудничество и взаимопомощь сторон
в развитии различных областей их взаи-
моотношений.

Так или иначе, термин «декларация»
употребляется для обозначения различных
международных документов. Однако дек-
ларации не во всех случаях являются
юридически обязательными. Этот термин
часто намеренно выбирается для демонст-
рации того, что стороны не собираются
устанавливать юридически обязательных
обязательств, а лишь хотят декларировать
определенные чаяния человечества (4).
В то же время декларации также могут
представлять собой договоры в общем
смысле слова, которые должны иметь
обязательную силу по международному
праву. В этой связи в каждом отдельном
случае необходимо определять, намере-
вались ли стороны устанавливать юри-
дически обязательные обязательства. Вы-
яснение намерений сторон зачастую может
быть сложной задачей. Некоторые доку-
менты, озаглавленные «декларации», как
изначально предполагалось, не должны
были иметь обязательной силы, однако
позднее их положения могли стать отра-
жением международного обычного права
или приобрести обязательный характер
в качестве нормы обычного права (5). 



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 3 2021202130

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

Однако, в современной доктрине меж-
дународного права Декларации, которые
должны иметь обязательную силу, клас-
сифицируются следующим образом, к
примеру: a) декларация может быть до-
говором в собственном смысле слова (6);
b) декларация о толковании представляет
собой документ, который прилагается к
договору с целью дать толкование или
разъяснение его положений; c) деклара-
цией может также называться неофици-
альное соглашение по какому-либо ма-
ловажному вопросу; d) ряд односторонних
деклараций (заявлений) могут составлять
соглашения, имеющие обязательную силу
(7), e) односторонние декларации, в ко-
торых государство официально объявляет
правовые нормы своего поведения в целях
их признания другими странами (8), j)
декларации, в которых излагаются общие
принципы международного права (9), и
др.

Таким образом, декларация, как бы
она не называлась (односторонняя, дву-
сторонняя или многосторонняя), пред-
ставляет собой своеобразный междуна-
родно-правовой документ, или норматив-
ный акт, в котором государства или другие
субъекты могут определять принципы и
нормы в области политики, международ-
ных отношений или международного пра-
ва.

Что касается формы и структуры дек-
ларации, то она, как правило, выбирается
по усмотрению сторон – государств и
других международно-правовых субъек-
тов, при том, что само современное меж-
дународное право не предписывает ка-
кой-либо её обязательной формы, не ока-
зывающей влияние на её действие. До-

минирующей в международной практике
является письменная форма, хотя декла-
рации, не зафиксированные ни в каких
документах, принято называть в исклю-
чительных случаях «джентельменскими».
Вместе с тем, международное право не
содержит каких-либо предписаний об об-
щеобязательном языке деклараций, текс
которых чаще всего составляется на языках
обеих подписывающих её сторон, и ко-
торые признаются при этом аутентичными,
иными словами, имеющими одинаковую
силу, равно-подлинными. Непосредствен-
но с языком декларации связан вопрос о
правилах альтерната (чередования), под-
чёркивающее равенство её сторон.

Именно данные требования и предпи-
сания характерны и присуще исторической
азербайджано-турецкой Декларации о со-
юзнических отношениях, подписанной
15 июня 2021г. Президентами И. Алиевым
и Р. Эрдоганом, получившей название
Шушинской (10). Существенно, что в ней
сделан был акцент на достижение каче-
ственно нового, союзнического уровня
отношений между этими Республиками,
основанный на дружбе и братстве между
странами и народами, и служащий их
жизненным интересам.

Примечательно и то, что в Декларации
была особо подчёркнута приверженность
всем ранее подписанным между братскими
странами международным актам, таким
как например, Карскому договору 13 ок-
тября 1921 г., Договору «О развитии друж-
бы и всестороннего сотрудничества между
Азербайджанской Республикой и Турецкой
Республикой» и Протоколом «О сотруд-
ничестве и взаимопомощи между Азер-
байджанской Республикой и Турецкой
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Республикой», подписанными (9 февраля
1994 г.), Договором «О стратегическом
партнёрстве и взаимопомощи между Азер-
байджанской Республикой и Турецкой
Республикой» (16 августа 2010 г.), и
другим двусторонним документам. Таким
образом, документально были не только
подтверждены союзнические отношения,
но и заложены новые, бессрочные прин-
ципы углубления взаимодействия. 

Наряду с этим, особо были подчёрк-
нуты важность и значение объединения
возможностей и потенциалов обеих стран
не только в политической, экономической,
оборонной областях, но и культурной,
гуманитарной, здравоохранительной, об-
разовательной, социальной сферах, в обла-
сти молодежи и спорта в защите общих
интересов.

Соответствующий международно-пра-
вовой акцент был сделан на необходимость
продолжения совместных усилий по обес-
печению глобального и регионального
мира, стабильности и безопасности в со-
ответствии с принципами и нормами меж-
дународного права, в том числе Уставом
ООН. Была также выражена необходи-
мость взаимной координации деятельно-
сти в региональных и международных
стратегических вопросах, представляющих
общий интерес. 

Особо подчёркивалась приверженность
международно-правовым принципам со-
лидарности и взаимопомощи по двусто-
ронним и многосторонним актам, в кото-
рых отражались таким первостепенным
положениям как независимость, сувере-
нитет, территориальная целостность Азер-
байджанской Республики и Турецкой Рес-
публики, неприкосновенности их широ-

ко-признанных на международно-право-
вом уровне границ. 

Главным представляется тот фактор,
что Шушинская декларация по существу
обновила геополитическую ситуацию на
Южном Кавказе после победоносной вой-
ны в Карабахе. Поэтому нельзя не согла-
ситься с мнением о том, что её «подписа-
ние имеет более стратегическое значение
после второй Карабахской войны и как
бы демонстрирует всем силам, что, собст-
венно, есть мы на Южном Кавказе - Азер-
байджан и Турция, что Турция (она на
регулярной основе это и подтверждает)
будет всегда поддерживать Азербайджан.
Это такой сигнал разным игрокам в те-
кущей геополитической ситуации в ре-
гионе» (11). 

Справедливо признаётся и то, что «для
России растет и значимость Азербайджана
как игрока в регионе, набирающего силу
и выгодного партнера. Кроме того, впе-
реди, и работа над этим активно ведется,
создание по сути новой экономической
реальности в регионе, создание новой
карты отношений. В разблокировании, в
результате нагорно- карабахского урегу-
лирования транспортно-экономических
связей, cоздание транспортных коридоров
позволит выиграть всем региональным
игрокам… И каждый игрок в регионе за-
интересован в том, чтобы проявить ак-
тивность в этом направлении» (12). 

Поэтому закономерным выглядит пре-
амбула Декларации, в которой, всесто-
ронне рассматривая перспективы даль-
нейшего рассмотрения и углубления дву-
сторонних отношений между Азербай-
джанской Республикой и Турецкой Рес-
публикой, было заявлено, что: «Стороны,
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выражая удовлетворение состоянием раз-
вивающихся на стратегическом уровне
отношений между двумя дружественными
и братскими странами, отмечают значение
продолжения политического диалога на
всех уровнях и взаимных визитов на выс-
шем уровне. … а также, что Азербайджан,
одержав победу в 44-дневной Отечествен-
ной войны, положил конец продолжав-
шейся 30 лет агрессивной политике Ар-
мении, освободил свои земли от оккупа-
ции, обеспечил победу справедливости и
восстановление международного права». 

С другой стороны, Азербайджаном
было высоко оценена морально-полити-
ческая поддержка Турецкой Республики
в прекращении столь длительной армян-
ской агрессии, освобождении оккупиро-
ванных земель, восстановлении террито-
риальной целостности Азербайджана.
Стороны будут продолжать усилия, на-
правленные на укрепление стабильности
и безопасности в Кавказском регионе,
восстановление всех экономических и
транспортных связей, а также нормали-
зацию отношений между государствами
региона и обеспечение долгосрочного
мира. 

В этом контексте, акцентировалось
особое географическое положение На-
хчыванской Автономной Республики Азер-
байджанской Республики. Стороны отдали
должное вкладу, внесенному Турцией в
работу Турецко-Российского совместного
центра на освобожденных от оккупации
территориях Азербайджана, играющего
важную роль в обеспечении мира, ста-
бильности и благосостояния в регионе. 
Придерживаясь фундаментальных меж-
дународно-правовых ценностей, Азер-

байджанская Республика и Турецкая Рес-
публика, а также руководствуясь прин-
ципами независимости, суверенитета, тер-
риториальной целостности, неприкосно-
венности признанных на международном
уровне границ, невмешательства во внут-
ренние дела государств, Стороны опре-
делились и с политическими и правовыми
механизмами союзнических отношений.
Поэтому неслучайно были отмечены важ-
ность координации во внешнеполитиче-
ской сфере и регулярное проведение дву-
сторонних политических консультаций и
подчеркивают в этом контексте значение
деятельности между Азербайджанской
Республикой и Турецкой Республикой в
рамках Совета стратегического сотруд-
ничества на высоком уровне.

В случае, если по мнению одной из
сторон будет иметь место угроза или
агрессия со стороны третьего государства
или государств против ее независимости,
суверенитета, территориальной целост-
ности, неприкосновенности или безопас-
ности признанных на международном
уровне границ, Стороны проведут со-
вместные консультации и в целях устра-
нения данной угрозы или агрессии осу-
ществят инициативы в соответствии с
целями и принципами Устава ООН, окажут
друг другу необходимую помощь в соот-
ветствии с Уставом ООН. После опреде-
ления путем безотлагательных обсуждений
объема и формы данной помощи будет
принято решение об обеспечении обо-
ронных нужд для принятия совместных
мер и организована координированная
деятельность силовых и управленческих
структур вооруженных сил.

Подчёркнута была необходимость ре-



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 320212021 33

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

гулярно проводить совместные заседания
совета безопасности сторон по вопросам
национальной безопасности, на которых
будут обсуждаться вопросы национальной
обороны, региональной и международной
безопасности, затрагивающие интересы
сторон. Стороны продолжат прилагать
совместные усилия, направленные на пе-
реформирование и модернизацию воору-
женных сил двух братских стран в соот-
ветствии с современными требованиями.

Руководствуясь необходимостью очи-
стки заминированных территорий, Сто-
роны выразили намерение поддерживать
деятельность, направленную на норма-
лизацию жизни в районах, освобожденных
от армянской оккупации. Стороны будут
поощрять направленные на укрепление
обороноспособности и военной безопас-
ности обмен личным составом, проведение
совместных занятий и учений, повышение
способности взаимодействия вооруженных
сил двух стран, тесное сотрудничество в
управлении оружием и боеприпасами,
основанном на современных технологиях,
и обеспечение с этой целью координиро-
ванной деятельности уполномоченных
структур и учреждений. Азербайджан и
Турция будут поддерживать проведение
военных учений вместе с армиями других
дружественных государств.

Стороны, осуществляя взаимный тех-
нологический обмен в морской, воздушной
и космической сферах с учетом нацио-
нальных и международных обязательств,
намерены также поощрять реализацию
общих проектов с целью развития со-
вместных способностей и вносить пози-
тивный вклад в развитие взаимных тех-
нологий в оборонной промышленности,

обеспечивать своим оружием и боепри-
пасами, взаимно поощрять их производ-
ственные технологии и поддерживать соз-
дание производственных отраслей, не су-
ществующих в настоящее время в их
странах, осуществление совместных ис-
следовательских и производственных ра-
бот, сотрудничество структур оборонной
промышленности двух стран на внутрен-
них и международных рынках в области
технологий, продукции военного назначе-
ния и услуг. Одновременно отмечалось,
что военно-политическое сотрудничество,
развиваемое между двумя государствами
и отвечающее их национальным интере-
сам, не направлено против третьих госу-
дарств.

Стороны подчеркнули важность даль-
нейшего развития сотрудничества в обла-
сти кибер-безопасности и будут проводить
совместные научные исследования, под-
готовку специалистов в этой области, по-
ощрять взаимное техническое сотрудни-
чество.

Стороны активизируют усилия, на-
правленные на диверсификацию нацио-
нальных экономик и экспорта в торгово-
экономических отношениях, а также соз-
дание совместного производства в пер-
спективных отраслях, развитие более бла-
гоприятных условий для взаимовыгодного
развития инвестиционного сотрудниче-
ства. В этом контексте, Азербайджан и
Турция примут меры, направленные на
создание механизмов организации сво-
бодного передвижения товаров.

Сторонами была подчеркнута ведущая
роль Турции и Азербайджана в реализации
стратегического Южного газового кори-
дора, вносящего вклад в энергетическую
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безопасность региона и Европы, обес-
печивающего диверсификацию источников
и маршрутов природного газа. С этой це-
лью стороны намерены в координиро-
ванной форме продолжать усилия, на-
правленные на рациональное использо-
вание и дальнейшее развитие Южного
газового коридора. Стороны также, учи-
тывая процессы в глобальном энергети-
ческом секторе, выразили намерение про-
должать усилия и в электрической сфере
с активизацией усилий, вносящих вклад
в региональное сотрудничество, для уси-
ления безопасности энергоснабжения ре-
гиона (13).

Стороны также согласились укреплять
взаимное сотрудничество с целью повы-
шения конкурентоспособности проходя-
щего через территорию двух стран Сред-
него транспортного коридора Восток-За-
пад. Азербайджан и Турция, используя
технологии интеллектуальных транспорт-
ных систем, будут и дальше развивать
транзитно-транспортный потенциал на
азербайджано-турецких участках между-
народных транспортных коридоров.

Вместе с тем было выражено мнение
о том, что открытие соединяющего Азер-
байджан и Турцию коридора между за-
падными районами Азербайджанской Рес-
публики и Нахчыванской Автономной
Республикой Азербайджанской Респуб-
лики (Зангезурского коридора) и, как про-
должение данного коридора, строительство
железной дороги Нахчыван - Карс, которое
должно внести важный вклад в интенси-
фикацию транспортно-коммуникационных
связей между двумя странами.

В Декларации особо подчеркивалось,
что нынешний уровень связей между Тур-

цией и Азербайджаном вносит вклад в
общий региональный и международный
мир и благосостояние, что связи, принося
мир и благосостояние не только двум
странам, но и региону, будут служить
стабильности, миру и интересам между-
народного сообщества во главе со стра-
нами региона.

Стороны выразили намерения далее
расширять и углублять совместные усилия
и сотрудничество в области борьбы с раз-
личными угрозами и вызовами, оказы-
вающими негативное влияние на регио-
нальную и международную стабильность
и безопасность. Было также подчёркнуто,
что Азербайджанская Республика осуж-
дает любую деятельность, направленную
против суверенитета, территориальной
целостности, неприкосновенности границ,
стабильности и безопасности Турецкой
Республики, в том числе все формы и
проявления терроризма, и решительно
поддерживает борьбу, проводимую Ту-
рецкой Республикой против терроризма.

Стороны, подчеркивая, что необосно-
ванные притязания Армении против Тур-
ции, попытки искажения истории и по-
литизации исторических фактов путем
их искажения наносят ущерб миру и ста-
бильности в регионе, решительно под-
держивают, в этом контексте, усилия Тур-
ции, открывшей свои архивы в связи с
событиями 1915 года, направленные на
открытие архивов в Армении и других
странах и проведение историками иссле-
дований на эту тему (14).

Международно-правовое значение Шу-
шинской декларация мы видим, во-первых,
в том, что она, на юридическом уровне,
однозначно закрепила тот вклад, который
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Турция привнесла в восстановление Азер-
байджаном своей территориальной це-
лостности. Поэтому особое значение име-
ет, к примеру, открытие генконсульства,
что показывает важность города Шуша
для Турции.

Во-вторых, и в целом, с точки зрения
ближайшей перспективы Южного Кавказа,
встречу президентов Азербайджана и Тур-
ции в Шуше следует рассматривать как
важный этап в становления нового ми-
ропорядка на Южном Кавказе. Очевидно
и то, что поствоенный мир в настоящее
время приобретает свое институциональ-
ное значение, а наличие Декларации сви-
детельствует о том, что страны её подпи-
савшие, ориентированы не только на от-
крытие Зангезурского коридора, но и на
саморазвитие всего Южного Кавказа (15).

В-третьих, речь идёт как о дружбе
двух братских стран, но и о логистических,
технологических решениях, которые на-
целены на развитие всего региона с важ-
нейшим элементом системы коммуника-
ций "Север-Юг" будет именно Зангезур-
ский коридор, и то, что именно вокруг
него будет строиться новая инфраструк-
тура, причем не только для Азербайджана
и Турции, но и для Армении, а это, само
по себе, является важным, принципиаль-
ным моментом современного поствоен-
ного мира, поскольку встреча двух лидеров
еще раз подчеркнула основательность и
серьезность его построения. Что касается
роли России, то она является одним из
международных субъектов, который этот
коридор намерен использовать, поскольку
очевидно, что РФ в этом регионе имеет
свои конкретные экономические и поли-
тические интересы, поэтому не исключено,

что будет использовать свое соответ-
ствующее влияние. 

В-четвёртых, что касается исключи-
тельно Зангезурского коридора, то этот
вопрос во многом связан с тем, что Турция
пытается в определённой степени снять
те опасения, которые есть у Армении в
отношении южного транспортного марш-
рута, который планируется открыть в
рамках имплементации трехстороннего
заявления по Карабаху. И что особо значи-
мо - проводится попытка показать, что
Турция готова к конструктивным отно-
шениям с Арменией для того, чтобы спо-
собствовать миру и процветанию региона. 

В-пятых, очевидно, и то, что подписа-
ние Шушинской декларации заложило
основы стратегического сотрудничеств
между Азербайджаном и Турцией и на-
ступления нового этапа их взаимоотно-
шений. Имеется ввиду, что принятие, в
частности, необходимых мер по созданию
механизмов свободного движения товаров,
соответствует положениям соглашения о
преференциальной торговле между на-
шими странами, вступившее в силу с 1
марта 2021 г., предусматривающее реа-
лизацию взаимных компромиссов по 15-
ти группам товаров. Основная его цель
— достижение целевых значений дву-
стороннего товарооборота. 

В ближайшей же перспективе страны,
как известно, намерены увеличить това-
рооборот с 4,5 до 15 млрд долларов. При-
мечательно и то, что Турция уже занимает
одно из ведущих мест крупнейшего тор-
гового партнера Азербайджана (после
Италии). Таким образом, подписание дан-
ной Декларации, в этом направлении,
преследуют новые практические шаги, и
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товарооборот будет расти дальше, учи-
тывая дальнейшее развитие потенциала
транзитных перевозок на азербайджано-
турецких участках международных транс-
портных коридоров и открытие Занге-
зурского коридора. Поскольку данный
транспортный коридор интегрирован в
коридор Восток-Запад, то не исключен
рост грузопотока Азербайджана и Турции,
а как следствие, ожидается как углубление
сотрудничества в экономической сфере,
так и подписание новых, взаимовыгодных
договоренностей (16).

В-шестых, в этом ракурсе более значи-
мым представляется вопрос о рассмот-
рении Шушинской декларации как основы
другого, качественно нового междуна-
родно-правового акта, мирного договора
об окончании военных действий и со-
стояния войны между Азербайджаном и
Арменией. 

Общеизвестно, что в доктрине совре-
менного международного права разде-
ляются соответствующие документы об
окончании военных действий и состояния
войны, поскольку они отличаются один
от другого как по способам их юридиче-
ского оформления, так и по тем правовым
последствиям, которые они порождают
для воющих сторон (17).

Очевидно, что таким видом междуна-
родного договора должен быть такой мир-
ный договор, который может юридические
закрепить, в первую очередь, прекращение
состояния войны и восстановление мир-
ных отношений между воюющими стра-
нами. В таком договоре, согласно юри-
дическим источникам (18), должны со-
держаться, например, а) положения и по-
становления о прекращении военных дей-

ствий и состояния войны, б) урегулиро-
вании территориальных вопросов, в) воз-
мещении ущерба, причинённого войной,
г) возвращении военнопленных, д) судьбе
заключённых до войны договоров и со-
глашений, и другие положения.

Так или иначе, выглядят закономер-
ными высказывания лидеров Азербай-
джана и Турции в момент подписания
Шушинской декларации о «…необходи-
мости направить связи по географическому
соседству на глубокое сотрудничество»,
о том, что «…мы хотим, чтобы Армения
приняла протянутую к ней с добрыми
намерениями руку солидарности, пра-
вильно воспользовалась возможностью
совместного формирования общего бу-
дущего…». 

Далее обращает на себя обоснованное
логическое пояснение о так называемой
«шестисторонней платформе» превраще-
ния региона в зону мира и эффективного
сотрудничества, в которую входят такие
международно-правовые субъекты, как
Россия, Турция, Азербайджан, Армения,
Грузия и Иран». Примечательны также
слова о том, что «мы очень хотим, чтобы
эта историческая возможность не была
бы упущена из-за намерений, выражений
и деятельности, не опирающейся на ре-
альность». 

Ещё более откровенными являются
высказывания о том, что «…при форми-
ровании такой среды мы тоже при каждой
возможности говорим о том, что сделаем
все возможное для нормализации отно-
шений с Арменией. Уверены, что этот
обнадёживающий процесс будет продол-
жаться в весьма здоровой форме, если
соглашение о прекращении огня, подпи-
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санное между Азербайджаном и Арме-
нией, завершится всеобъемлющим и даль-
новидным мирным договором» (19).

Именно таким представляется договор,
международно-правовой акт (документ),
в котором будет зафиксировано явно вы-
раженное согласование между Азербай-
джаном и Арменией относительно их вза-
имных прав и обязанностей в политиче-
ских, экономических и иных межгосу-
дарственных отношениях.
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Черниченко. М., 2006, стр.245-304, 814-
816; Международное публичное право.
Учебник. Ответ. ред. К.А. Бекяшев. М.
2008, стр.850-854, 860-869; Международное
гуманитарное право. Учебник под ред.
И.И. Котлярова. М., 2009 и др.

18. См. Словарь международного права. М.
«Международные отношения». 1982,
стр.107.

19. Интернет-ресурс: https://az.sputniknews.ru/
expert/20210615/427223573/Shushinskaya-
deklaratsiya-Azerbaydzhan-i-Turtsiya-teper-
soyuzniki.html

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏ TÜRKİYƏ RESPUBLİKASI 
ARASINDA MÜTTƏFİQLİK MÜNASİBƏTLƏRİ HAQQINDA ŞUŞA

BƏYANNAMƏSİNİN BEYNƏLXALQ-HÜQUQİ ƏHƏMİYYƏTİ 

O.F. Əfəndiyev,
professor, hüquq üzrə elmlər doktoru.

Məqalədə müəllif tərəfindən “Şuşa Bəyannaməsi”nin bağlanmasının mənası,
əhəmiyyəti və zəruriliyi ilə bağlı aktual beynəlxalq hüquqi məsələlər elmi cəhətdən
nəzərdən keçirilir. Həqiqi sülh və mehriban qonşuluq tərəfdaşlığı formatında mümkün
olan Cənubi Qafqaz Azərbaycan-Ermənistan silahlı münaqişəsinin başa çatması və
həlli ilə bağlı sülh müqaviləsinin tezliklə bağlanmasının labüdlüyü əsaslandırılır ki,
regionda möhkəm təhlükəsizlik sistemi bərqərar olsun, əsl sülh zonası yaradılsın. Bu,
mücərrəd deyil, reallıqdır.

Açar sözlər: Şuşa, bəyannamə, silahlı münaqişələr, Cənubi Qafqaz dövlətləri,
beynəlxalq əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq, yeni dünya nizamı, Azərbaycan-Ermənistan
sülh müqaviləsi və s. 
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AZERBAYCAN CUMHURİYETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ARASINDAKI MÜTTEFİK İLİŞKİLER HAKKINDA ŞUŞA 

BİLDİRGESİ'NİN ULUSLARARASI HUKUKİ ÖNEMİ

O.F. Efendiyev,
profesör, hukuk doktoru.

Makale, yazar tarafından “Şuşa Bildirgesi”nin sonuçlandırılmasının anlamı, önemi
ve gerekliliği ile ilgili güncel uluslararası yasal konuları bilimsel olarak ele almaktadır.
Gerçek bir barış ve iyi komşuluk ortaklığı biçiminde mümkün olan Güney Kafkasya
Azerbaycan-Ermeni silahlı çatışmasının sona erdirilmesi ve çözülmesi konusunda bir
barış anlaşmasının yapılması gerekliliği, bölgede güçlü bir güvenlik sisteminin kurulması
için haklıdır. Bu bir gerçektir, soyutlama değil.

Anahtar Kelimeler: Şuşa, deklarasyon, silahlı çatışmalar, Güney Kafkas devletleri,
uluslararası işbirliği ve ortaklık, yeni dünya düzeni, Azerbaycan-Ermenistan barış
anlaşması vb.

INTERNATIONAL LEGAL SIGNIFICANCE OF THE SHUSHA 
DECLARATION ON ALLIED RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC 

OF AZERBAIJAN AND THE REPUBLIC OF TURKEY

O.F. Efendiyev,
professor, Doctor of Law .

The article scientifically considers current international legal issues related to the
meaning, significance and necessity of the conclusion of the "Shusha Declaration" by
the author. The necessity of concluding a peace agreement on the end and settlement of
the South Caucasus Azerbaijani-Armenian armed conflict, which is possible in the
format of a real peace and good neighborly partnership, is justified in order to establish
a strong security system in the region. This is a reality, not an abstraction.

Keywords: Shusha, declaration, armed conflicts, South Caucasus states, international
cooperation and partnership, new world order, Azerbaijan-Armenia peace agreement,
etc. 
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Prezidentlər İlham Əliyev və Rəcəb
Tayyib Ərdoğan Şuşa Bəyannaməsi

ilə iki ölkə arasında imzalanmış bütün
beynəlxalq sənədlərə, bununla əlaqədar 1921-
ci il 13 oktyabr tarixli Qars müqaviləsinə
sadiq olduqlarını bir daha təsdiq ediblər.

Bəyannaməyə əsasən, tərəflər iki dost
və qardaş ölkə arasında strateji səviyyədə
inkişaf edən münasibətlərin vəziyyətindən
məmnunluq ifadə edərək siyasi dialoqun
bü tün səviyyələrdə davam etdirilməsinin və
qar şılıqlı yüksək səviyyəli səfərlərin əhə -
miy yətini qeyd ediblər. Azərbaycan və Tür -
ki yə hər iki ölkənin silahlı qüvvələrinin
müa sir tələblərə uyğun olaraq yenidən for -
ma laşdırılması və modelləşdirilməsi is ti qa -
mə tində birgə səy göstərməyə davam edə -
cək lər.

Şuşa Bəyannaməsində yer alan müddəaya
əsa sən, iki ölkənin-Azərbaycan və Türkiyənin
əra zisindən keçən Şərq-Qərb/Orta beynəlxalq
nəq liyyat dəhlizinin rəqabət qabiliyyətinin
ar tırılması məqsədilə qarşılıqlı əməkdaşlıq
möh kəmləndiriləcək. Azərbaycan və Türkiyə
in tellektual nəqliyyat sistemləri tex no lo gi -
ya larından istifadə etməklə beynəlxalq nəq -
liy yat dəhlizinin Azərbaycan-Türkiyə his -
sə lərində tranzit-nəqliyyat potensialını daha
da inkişaf etdirəcək. Azərbaycan və Türkiyə
ara sında imzalanmış Şuşa Bəyannaməsi
üçün cü dövlətlərə qarşı yö nəl dil mə yib, bunun-

la bağlı Bəyannamədə xü susi
müddəa yer alıb.

İki qardaş ölkə çox böyük fəxarət
his si ilə bildirirlər ki, Azərbaycan
44 günlük Vətən müharibəsi ərzində
qə ləbə qazanaraq Ermənistanın 30
il dən bəri davam edən təcavüzkar
si yasətinə son qoydu, doğma
torpaqlarını iş ğaldan azad etdi,

tarixi ədalətin zəfər çal ma sını və beynəlxalq
hüququn bərpa olun ma sını təmin etdi. Bu
yolda Türkiyə Res pub likasının mənəvi-siyasi
dəstəyini Azər bay can yüksək qiymətləndirir.

Azərbaycan və Türkiyə Qafqaz regionunda
sa bitliyin və təhlükəsizliyin möh kəm lən di -
ril məsi, bütün iqtisadi və nəqliyyat əla qə lə -
ri nin bərpası, eləcə də region dövlətləri ara -
sın da münasibətlərin normallaşdırılması və
uzun müddətli sülhün təmin edilməsi is ti qa -
mə tində səylərini davam etdirəcəklər. Bu
kon tekstdə Azərbaycan Respublikasının Nax -
çı van Muxtar Respublikasının xüsusi coğrafi
və ziyyəti nəzərə alınacaqdır.

Şuşa Bəyannaməsinin müddəasına əsasən,
tə rəflər Türkiyənin Azərbaycanın işğaldan
azad edilmiş ərazilərində Türkiyə-Rusiya
Bir gə Mərkəzinin fəaliyyətinə verdiyi töhfənin
re giondakı sülhün, sabitliyin və rifahın təmin
edil məsində mühüm rol oynadığını vur ğu -
la yırlar. Tərəflər minalanmış ərazilərin tə -
miz lənməsini əsas götürməklə Ermənistanın
iş ğalından azad edilmiş rayonlarda həyatın
nor malaşdırılması istiqamətində fəaliyyətlərini
dəs təkləyəcəklər.

İmzalanmış Birgə Bəyannamə – Müt tə -
fiq lik haqqında Bəyannamə iki ölkə arasındakı
əla qələri yüksək zirvəyə qaldırır. Yəni, Azər -
baycan-Türkiyə münasibətləri hazırda özünün
ən uca zirvəsinə yüksəlib. Xalqlarımızın ey -
ni soykökə, dilə, dinə, mədəniyyətə və bir

ŞUŞA BƏYANNAMƏSİ TARİXİ ƏHƏMİYYƏTƏ MALİKDİR

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İl-
ham Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezi-
denti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Şuşada öl kə lə -
ri miz arasında müttəfiqlik münasibətləri haq -
qın da Şuşa Bəyannaməsini imzalaması müstəsna
si yasi və tarixi əhəmiyyətə malikdir.
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çox digər qarşılıqlı bağlara malik olması öl -
kə lərimizi həmişə bir-birinə yaxın edib, xalq -
la rımız sevincli, kədərli günlərdə də bir-bi -
ri nin yanında olub.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cə nab İlham Əliyev mətbuata verdiyi bə ya -
na tında qeyd etmişdir ki, imzalanmış Bə -
yan namə tarixə əsaslanır: “Bəyannamədə
xalq larımızın böyük liderləri, öndərləri Mus -
ta fa Kamal Atatürkün və Heydər Əliyevin
kə lamları öz əksini tapıb. XX əsrin əv vəl lə -
rin də Mustafa Kamal Atatürk demişdir:
“Azər baycanın sevinci sevincimiz, kədəri
kə dərimizdir”. XX əsrin sonlarında Heydər
Əliyev demişdir: “Türkiyə və Azərbaycan
bir millət, iki dövlətdir”. Bu tarixi sözlər,
kə lamlar bizim fəaliyyətimiz üçün əsas amil -
dir. Biz bu vəsiyyətə sadiqik və XXI əsrdə
azad edilmiş Şuşada Müttəfiqlik Bə yan na -
mə sini imzalayarkən əcdadlarımıza sadiqliyi -
mi zi nümayiş etdiririk və gələcək nəsillərə
yol göstəririk”.

Bu Bəyannamənin 2021-ci il tarixində
im zalanması təsadüfi deyildir. Çünki, düz
100 il bundan əvvəl tarixi Qars müqaviləsi
im zalanmışdır. Məhz 100 ildən sonra azad
edil miş Şuşa şəhərində Müttəfiqlik Bə yan -
na məsinin imzalanması böyük rəmzi məna
da şıyır. Şuşa Bəyannaməsində Azərbaycan
və Türkiyənin beynəlxalq müstəvidə birgə
əmək daşlığı, fəaliyyətləri, siyasi əlaqələri,
iq tisadi-ticarət əlaqələri, mədəniyyət, təhsil,
id man, gənclər siyasəti və bir çox önəmli
mə sələlər öz əksini tapır.

Şuşa Bəyannaməsində ticarət-iqtisadi mü -
na sibətlərə gəlincə, milli iqtisadiyyatların
və ixracın şaxələndirilməsi üzrə səylərin ar -
tı rılması, malların sərbəst hərəkətinin təşkili
me xanizmlərinin yaradılması istiqamətində
zə ruri tədbirlərin görülməsi, Cənub Qaz
Dəh lizinin səmərəli şəkildə istifadə olun -

ma sına və daha da inkişaf edirilməsinə yö -
nəl dilmiş səylərin əlaqələndirilmiş şəkildə
da vam etdirilməsi, intellektual nəqliyyat sis -
temləri texnologiyalarından istifadə etməklə
bey nəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin Azər bay -
can-Türkiyə hissələrində tranzit-nəqliyyat
po tensialının daha da inkişafı, Azərbaycan
və Türkiyəni birləşdirən Zəngəzur dəhlizinin
açıl ması, regionda nəqliyyat-kommunikasiya
əla qələrinin bərpası, beynəlxalq nəqliyyat
dəh lizlərinin inkişafının təşviqi kimi aktual
mə sələlər də yer alır. Azərbaycanın Cənubi
Zən gəzur dəhlizi layihəsi çox əhəmiyyətli
he sab edilir. Bu layihənin həyata keçirilməsi
ilə çox böyük əhəmiyyət kəsb edən Şərqdən
Qər bə hər kəsin istifadə edə biləcəyi yeni
bir ortaq dəhliz açılacaqdır.

Həmçinin vurğulanır ki, Ermənistanın
Tür kiyəyə qarşı əsassız iddialarının, tarixin
sax talaşdırılması və tarixi faktların təhrif
olun maqla siyasiləşdirilməsi cəhdlərinin re-
gionda sülhü və sabitliyi təhdid etməsi nəzərə
alın maqla, 1915-ci il hadisələri ilə bağlı ar -
xiv lərin açılması və bu mövzuda tarixçilər
tə rəfindən araşdırmaların aparılmasına yö -
nəl miş səylərin qətiyyətlə dəstəklənməsi va -
cib dir.

İmzalanmış bu tarixi sənəd özündə Azər -
bay can və türk diasporları arasında əmək -
daş lığın daha da inkişaf etdirilməsi, ümumi
prob lemlərlə bağlı birgə addımların atılması,
da vamlı həmrəylik göstərilməsi, milli mə -
na felərin qorunmasına dair tarixi həqiqətlərin
dün ya ictimaiyyətinə çat dı rıl ma sında diaspor
fəa liyyətinin əla qə lən di ril məsi və qarşılıqlı
dəs təyin verilməsini də eh tiva edir.

Fərid MUSTAFAYEV,
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya
İns titutunun Gənc Alim və Mütə xəs -
sis lər Şurasının sədri.
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2021-ci ilin iyun ayının 15-
də Azərbaycan Prezi-

denti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan qədim Azərbaycan
şəhəri, mədəniyyətimizin beşiyi sayılan
Şuşada tarix yazdılar. Türkiyə Preziden-
tinin Şuşaya səfəri ölkələrimiz, xalqlarımız
və dövlət başçılarımız arasında olan sar -
sıl maz dostluq və qardaşlıq müna si bət -
lə rinin həqiqətən də ən yüksək səviyyədə
ol masının əyani təzahürü oldu.

Biz ziyalılar bu səfəri ölkəmiz, həm
də bütün türk dünyası üçün son dərəcə
bö yük əhəmiyyət kəsb edən tarixi hadisə
kimi qiymətləndiririk. Prezident Ər do -
ğa nın Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş
əra zilərinə ilk dəfə məhz 15 İyun – Milli
Qur tuluş Günündə səfər etməsi özlüyündə
mü hüm əhəmiyyət və məna daşıyır. Sə -
fə rin vaxt seçiminin təsadüfi olmadığını
əminliklə demək olar. Bu əlamətdar gü -
nün Azərbaycan xalqının tarixində hə -
qi qətən böyük başlanğıclar günü olduğu
ar tıq məlumdur.

Şuşanın işğaldan azad edilməsi təkcə
Azərbaycan üçün deyil, bütün müsəlman
və türk dünyası üçün olduqca əhəmiyyətli

ha disədir. Prezident, Müzəffər
Ali Baş Ko mandan İlham
Əliyevin rəh bər liyi ilə Şuşanı
azad edən Azər baycan Silahlı
Qüvvələri Cə nubi Qafqaz re-
gionunda ki min əsl söz sahibi
olduğunu bir da ha bütün

dünyaya göstərdi. Tür kiyə Prezidentinin
Şuşaya sə fəri Azərbaycanın arxasında
qardaş öl kə nin timsalında böyük gücün
da yan dı ğı nın və iki qardaş dövlət
arasındakı stra teji müttəfiqliyin daha
güclü birliyə çev rildiyinin növbəti təsdiqi
oldu.

Prezident İlham Əliyev Şuşada mət -
buata bəyanatında Türkiyənin müharibə
dövründə Azərbaycana dəstəyini yüksək
dəyərləndirdi: “İkinci Qarabağ müharibəsi
tarixdə qaldı, 44 günlük müharibə nə ti -
cə sində Ermənistan ordusu tam məhv
edildi. Ermənistan diz çökdü, ağ bayraq
qal dırdı, təslim oldu və məcbur olub Şu -
şa alınandan sonra kapitulyasiya aktına
im za atdı və bizim digər bölgələrimiz
bir atəş açmadan bizə qaytarıldı. Otuz
ilə yaxın davam edən işğala son qoyuldu.
Azər baycan buna qardaş Türkiyənin dəs -
təyi ilə son qoydu. Otuz il ərzində aparılan
da nışıqlar heç bir nəticə vermədi. Bu,
bir daha onu göstərir ki, iradə, əzmkarlıq,
güc və ədalət olan yerdə hər şey əldə et -
mək mümkündür. Əlbəttə, Türkiyə kimi
müt təfiqi olan Azərbaycan İkinci Qarabağ

ŞAHİDİ OLDUĞUMUZ ŞANLI TARİX

Xalqımız 15 iyunu bundan sonra ikiqat
bayram kimi qeyd edəcək. Milli Qurtuluş Günü,
həm də bütün Türk dünyasının ən yeni tarixinin
bir başlanğıcı kimi. Bu şanlı tarixin şahidi
olmağımızla sonsuz sevinc hissi keçirir, qürur
duyuruq.
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sa vaşında bundan ruhlanaraq tarixi mis -
si yanı yerinə yetirdi, ədaləti bərpa etdi,
əra zi bütövlüyünü bərpa etdi”.

Prezident İlham Əliyev iki qardaş
ölkə arasında imzalanan Bəyannamənin
vacibliyini xüsusi vurğulayaraq dedi:
“Bu səfərin tarixi əhəmiyyəti var. Çünki
bu gün imzalanmış Birgə Bəyannamə --
Müttəfiqlik haqqında Bəyannamə əla -
qə lərimizi ən yüksək zirvəyə qaldırır.
Bə yannamənin adı Müttəfiqlik haqqında
Bə yannamədir və bu ad özü-özlüyündə
hər şeyi göstərir, hər şeyi deyir. Biz bu
gün keyfiyyətcə yeni əlaqələr qurmuşuq
və bu Bəyannamədə göstərilən bütün
müd dəalar bizim gələcək iş birliyimizin
tə minatçısıdır”.

Birgə Bəyannamədə tarixi Qars mü -
qa viləsinə istinad olunur. Qars müqaviləsi
100 il bundan əvvəl imzalanıb. Bu da
böyük rəmzi məna daşıyır. Şuşa şəhərində
100 ildən sonra müttəfiqlik haqqında
im zalanan Birgə Bəyannamə ölkələrimiz
arasında əməkdaşlığın, gələcək iş bir-
liyinin istiqamətini göstərir.

Qeyd edək ki, Bəyannamədə çox
önəm li məsələlər öz əksini tapıb. Bey -
nəl xalq müstəvidə iki ölkə arasında birgə
əməkdaşlıq, fəaliyyət, siyasi əlaqələr,
iqtisadi-ticarət əlaqələri, mədəniyyət,
təhsil, idman, gənclər siyasəti, demək
olar ki, bütün sahələr əhatə olunub. Enerji
təhlükəsizliyinin, Cənub qaz dəhlizinin
önəmi Türkiyə, Azərbaycan və Avropa
üçün göstərilir və hər bir məsələ çox bö -

yük əhəmiyyət kəsb edir. Müdafiə sə na -
yesi sahəsində və qarşılıqlı hərbi yardım
mə sələləri də Bəyannamədə öz əksini
ta pıb.

Bu, tarixi nailiyyətdir. Biz bir daha
göstəririk ki, bundan sonra da hər zaman
bir yerdə olacağıq. Bundan sonra da bir-
birimizin təhlükəsizliyini təmin edəcəyik,
ne cə ki, bu günə qədər Türkiyə və Azər -
bay can bütün məsələlərdə bir yerdədir,
bun dan sonra da bu, belə olacaq” deyən
ölkə başçısının uzaqgörən siyasəti bir
və təndaş kimi bizi də çox sevindirir.

“Bizim gücümüz Azərbaycanın gücü,
Azər baycanın gücü də bizim gücü müz -
dür!” Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ər doğanın bu fikri ölkələrimiz arasında
əbə di və sarsılmaz dostluqdan xəbər ve -
rir. İnanırıq ki, Azərbaycan Respublikası
ilə Türkiyə Respublikası arasında müt -
tə fiqlik münasibətləri haqqında Şuşa Bə -
yannaməsi bu tərəfdaşlığın hüquqi əsaslar
üzə rində yaradılmasına xidmət edəcəkdir.

Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri
Şu şada Bəyannamə imzalamaqla yeni
ta rix yazdılar və bu tarix bütün türk dün -
ya sının həm nüfuzunun, həm də qüd rə -
ti nin daha da artmasının, güclənməsinin
nü mayişi oldu. Bu şanlı, möhtəşəm tarixin
şa hidi olmaqla fəxr edirik!

Natiq İBRAHİMOV,
Lənkəran Dövlət Universitetinin
rektoru, professor.
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Mənalı ömür yolu, vətənpərvər icti-
mai-siyasi fəaliyyəti ilə tanınan

belə dəyərli şəxsiyyətlərdən biri də
Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının sədri,
Milli Məclisin deputatı, hesab layıcı
komissiyasının sədri, professor Eldar
Quliyevdir. Prinsipiallığı, yüksək idarəçilik
keyfiyyətləri, ictimai fəaliyyət əzmi, örnək
ola biləcək ictimai-siyasi mövqeyi ilə
fərqlənən Eldar müəllim əsl Azərbaycan
ağsaqqalı üçün səciyyəvi olan xüsusiyyətləri
öz xarakterində cəmləşdirmişdir. İstər Re-
spublika Ağsaq qallar Şurasının sədri, istər
Milli Məclisin deputatı, istərsə də bir alim
kimi onun çoxşaxəli, gərgin və səmərəli
fəaliyyəti ilə dövlətçilik ideallarına sadiqlik
nü mayiş etdirməsi, insanpərvərliyi zəngin
daxili aləmindən qaynaqlanır. Həyatının
böyük bir hissəsini ictimai-siyasi və elmi
fəaliyyətə həsr etmiş Eldar Quliyevin bu

günlərdə 70 yaşı tamam
olur. Sinninin bu vədəsinə
baxmayaraq, sağlamlığı
və gümrahlığı nəticəsində
bu gün də respublikamızın
ictimai-siyasi həyatinda
öz sözünü deyən Eldar
Quliyev elimizin dəyərli
ağsaq qal la rın dan, ictimai-
siyasi və elm xa dim lə rin -
dən biri kimi təkcə Azər -
bay canda deyil, ölkəmizin
hü  dudlarından kənarda da
yax şı tanınır. O, zəngin
hə yatı və geniş diapazonlu
fəa liyyəti ilə görkəmli bir

şəxsiyyət kimi cəmiyyətimizin in ki şafına
önəmli töhfələr vermişdir.

Hər bir insan ömrünü yaşanmış illərin
sayı ilə deyil, ona məna və məzmun bəxş
etmiş əməllərin keyfiyyəti ilə ölçmək daha
düzgün olar. Hələ gənc yaşlarında müdrik
olmaq, başqalarının qayğısı na qalmaq hamıya
nəsib olmur. Belə xüsusiyyətlər daxilən saf,
zəhmətdən çəkinməyən, vətənpərvər, xalqını,
onun maddi-mənəvi dəyərlərini, elmini,
incəsənətini, mədəniyyətini sevən və bundan
ürəkdən zövq almağı bacaran insanlara
məxsus olur. Eldar Quliyev də belə xü su -
siy yətlərə malik insandır. Onun ali insani
key fiyyətləri, Vətəni sevməsi, səmimiyyəti,
in sanlarla münasibəti özünəməxsus tərzdə
ifa də olunur.

1951-ci il iyulun 26-da Bakının Sabunçu
rayonunda dünyaya göz açan Eldar Allahyar

XALQIMIZIN MİLLİ RUHUNU YAŞADAN 
İCTİMAİ-SİYASİ XADİM

Azərbaycan xalqı tarixən həyatını millətin taleyi ilə
bağlayan, onun hər bir nümayəndəsinin, xüsusilə də gənclərin
maariflənməsi, cəmiyyət üçün layiqli vətəndaş kimi yetişməsi
və parlaq gələcəyi yolunda əzmlə çalışan zəka sahibləri,
ziyalıları və ağsaqqalları ilə qürur duymuş, onları qorumuş,
özünün milli sərvəti saymışdır. Məhz belə müdrik şəxslərin
sayəsində xalqımız inkişaf yolunu düzgün müəyyənləşdirmiş,
nurlu sabahına doğru inamla irəliləmiş, insanlar arasında
müsbət harmoniya qorunub saxlanılmışdır. Bu cür şəxsiyyətlər
cəmiyyətin mütərəqqi inkişafı, maariflənməsi və müsbət
dəyərləri əxz etməsi naminə yorulmadan çalışmağı özlərinin
başlıca həyat amalı sayaraq, bu yolda yüksək əzmkarlıq
göstərmişlər. Bu xüsusiyyətlər həm də on ları dəyərli
şəxsiyyətlər kimi başqalarından fərqləndirmiş, bütövlükdə,
cəmiyyət üçün layiqli örnəyə çevirmişdir.
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oğlu Quliyevdə hələ uşaqlıqdan məsuliyyət
və ça lışqanlıq keyfiyyətləri özünü qabarıq
göstərməyə başlamışdır. İstedadı, savadı ilə
müəllimlərinin diqqətini cəlb edən Eldar
fundamental elmlərin incəliklərinə dərindən
vaqif olmağa çalışmışdır. Çalışqanlığı və
yüksək intizamlılığı onun gələcək uğurlu
fəaliyyətinə apa ran yoluna körpü salmış,
seçiminin müəyyənləşməsinə əsaslı dərəcədə
təsir göstərmişdir. Təhsildə fərqlənərək orta
məktəbi uğurla başa vurmuş Eldar Quli yev
arzularını gerçəkləşdirəcək ünvana –
Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstituna (indiki
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) üz
tutmuş, qəbul imtahanlarını müvəffəqiyyətlə
verərək ali təhsilini bu universitetdə almışdır.

Əmək fəaliyyətinə gənc yaşlarından
başlayan və elmə böyük həvəsi olan Eldar
Quliyev 1973-1974-cü illərdə Elmi-Tədqiqat
İnstutunda işləmiş, 1974-1975-ci illərdə
həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur. 1975-1987-
ci illərdə Respublika Ticarət Nazirliyi
sistemində məsul vəzifələrdə çalışmış, 1981-
1985-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad
Uni versitetinin aspirantı kimi elmi tədqiqat
işi ilə məşğul olmuşdur. 1987-1990-cı illərdə
Azərbaycan Mərkəzi Kooperativlər İttifaqında
(AMKİ) idarə rəisi işləmişdir. 1990-cı ildə
Azərbaycan Mərkəzi Kooperativlər İttifaqı
İdarə Heyətinin sədr müavini, 1993-cü ildə
İdarə Heyətinin sədri vəzifəsinə seçilərək
indiyə kimi ictimai əsaslarla həmin təşkilata
rəhbərlik edir. 2011-ci ildən Azərbaycan
Koope rasiya Universitetinin rektoru, iqtisad
elmləri doktoru, professordur. Ölkə
ictimaiyyətində qazandığı böyük nüfuz
nəticəsində 2020-ci ilin sentyabr ayında
Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının sədri

seçilən Eldar Quliyev qısa müddətdə bu
təşkilatın fəaliyyətinin müasir çağırışlara
uyğun təşkil olunmasını təmin etmiş dir.
Tutduğu yüksək vəzifələrdə işinin gər gin li -
yi nə, çətinliyinə baxmayaraq, hər bir və tən -
da şa qarşı xüsusi diqqət və hörmət göstərən
qay ğıkeş bir rəhbər kimi Eldar müəllimin
insanlarla ünsiyyət ba carığı, təmkinliliyi və
uzaqgörənliyi örnək sayıla bilər.

Bütün həyatını və fəaliyyətini Azərbaycan
dövlətinin və xalqının inkişafına, tərəqqisinə
həsr etmiş Eldar Quliyev 2000-ci ildən daha
bir məsuliyyətli missiyanı öz üzərinə gö -
türmüşdür. İkinci çağırış Azərbaycan Res -
publikası Milli Məclisinə keçirilən seçkilərdə
seçicilərinin böyük etimadını qazanaraq,
deputat seçilən Eldar Quliyev bu gün də
Milli Məclisin hesablayıcı komissiyasının
sədri, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatının Parlament As sambleyasında
Azərbaycan nümayəndə heyətinin, həmçinin
Azərbaycan–Nider land parlamentlərarası
əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri, Elm və
təhsil komitəsinin və bir sıra işçi qruplarının
üzvü kimi millətimizin rifahı naminə taleyüklü
qərar və qanunların qəbul olunmasında,
xalqımızı narahat edən bir çox problemli
məsələlərin həllində, o cümlədən, müstəqil
Azərbraycanda həyata keçirilən demokratik
islahatların qanunvericilik bazasının ha -
zırlanması işində, qanunların təkmil ləş di ril -
mə sində öz səylərini əsirgəmir. Daim fəal
ictimai mövqe nümayiş etdirən Eldar müəllim
heç zaman ədalətsizliklə barışmır, həmişə
mərdlik nümunəsi göstərir. O, Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin deputatı kimi
ko missiyaların işində, elm, təhsil, kənd tə -
sər rüfatı, tibb, ekologiya və s. sahələrlə əla -
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qə dar qanun layihələrinin hazırlanmasında
iş tirak edir, şəhid ailələri və qazilərlə gö rü -
şə rək, onlara maddi və mənəvi dayaq olur.
Haqqın, ədalətin yerini tutması üçün zəhmət
sərfindən usanmayan, öz prinsiplərindən bir
ad dım da geri çəkilməyən Eldar müəllim
yalnız parlament seçkiləri zamanı ona etimad
göstərmiş vətəndaşların deyil, xalqımızın
hər bir nümayəndəsinin sosial qayğıları nı,
onların üzləşdikləri problemləri daim diqqət
mərkəzində saxlayır.

Eldar Quliyevin mövqeyi hər za man
dövlətçilik mövqeyi, ulu öndər Heydər
Əliyevin, onun layiqli davamçısı, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin siyasi kursuna sa diqlik mövqeyi
olmuşdur. Çünki əsl depu tat, millət vəkili,
ziyalı və ağsaqqal üçün vacib sayılan mühüm
keyfiyyətlərdən biri də onun aydın mövqeyə
sahib olmasıdır. Bu mövqe bir çox hallarda
öz yolunu müəyyənləşdirmək istəyən,
ağsaqqal sözünə ehtiyacı olan insanlar üçün
də istiqamət rolunu oynayır.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin
“Xalqın, Vətənin taleyi hər bir insanın
taleyinə çevrilməlidir!” çağırışını öz həyat
kredosuna çevirən Eldar Quli yev taleyini
xalqın taleyi ilə bağlayaraq respublikamızın
ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak etmiş,
Azərbaycanın həlledici tarixi məqamlarında
həmişə milli və dövlət maraqlarını üstün tu-
taraq xal qa və ölkə başçısına sadiqlik nüma -
yiş etdirmişdir. O, Azərbaycanımızın gələcək
tərəqqisinə, iqtisadi yüksəlişinə istiqa mə t -
lən miş Heydər Əliyev siyasətini fəaliyyətində
əsas götürmüşdür. Bu gün də möhtərəm Pre -
zi dentimiz İlham Əliyevin respublikamızda
iqtisadi-siyasi sabitliyi, milli-mənəvi birliyi

təmin edən siyasi xəttini dəstəkləyən, müstəqil
dövlət quruculuğu prosesində öz imkanlarını
əsirgəməyən Eldar müəllim ölkəmizin dünya
səviyyəsinə yüksəlməsi üçün onun dinamik
inkişafına öz töhfəsini verir.

Eldar Quliyevin rəhbərliyi altında Azər -
bay can Ağsaqqallar Şurası hazırda xalqımızın
milli mənafeyinə xidmət edən fəaliyyətini
daha da intensivləşdirmiş və ictimai-siyasi
proseslərdə daha yaxın dan iştirak etməyə
üstünlük vermişdir. Belə ki, Azərbaycan
ağsaqqalları bu gün qarşılarında duran əsas
vəzifələrinin öhdəsindən layiqincə gələrək,
ümummilli liderimizin bizə ərmağan etdiyi,
cənab İlham Əliyevin isə daha da inkişaf et -
dir di yi və hərtərəfli zənginləşdirdiyi döv lə -
ti mizi qoruyur, yaşadır və gələcək nəsillərə
ötürürlər. Milli-mənəvi dəyərlərimizin qızıl
fondu sayılan bu insanlar cəmiyyətimizin
dəyərlər sisteminə daxil olduğu üçün ağsaqqal
sözü daim xalqımız tərəfindən ehtiramla
qarşılanır. Cəmiyyətin sağ lam ruhda inkişafı,
gənc nəslin yüksək vətənpərvərlik ruhunda
böyüməsi üçün Azərbaycan Ağsaqqallar
Şurası Eldar Quliyevin başçılığı ilə öz
fəaliyyyətini son zamanlarda ölkəmizdə
davam edən pandemiya ilə mübarizə və
işğalçı Ermənistanla müharibə şəraitinə
uyğun qurmağa çalışmışdır. Əhali, xüsusilə
də gənclər arasında vətənpərvərlik ruhu nun
yüksəldilməsi, bütün imkanların ərazi bü -
töv lüyümüzün bərpası üçün səfərbər olunması
istiqamətində geniş təbliğat işləri aparılmışdır.
Həm silahlı qüvvələrimizə, həm də 44 günlük
Vətən müharibəsində şəhid olanların ailələrinə
və qazilərimizə maddi-mənəvi qayğı gös -
tərilməsi daim diqqət mərkəzində olmuşdur.
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Eldar müəllimin birbaşa nəzarəti altında
Azərbaycan Ağsaqqallar Şu rasının yerli
təşkilatlarının fəaliyyətini müasir tələblər
səviyyəsində qurmaq üçün təşkilati işlər
həyata keçirilmiş, cari ilin yanvar-iyun
aylarında mövcud pandemiya şəraitində op-
erativ qərargah tərəfindən qoyulmuş
məhdudiyyətlərə əməl etməklə rayon və
şəhərlərdə keçirilən konfranslarda yerli
şuraların yeni əsasnamələri qəbul olunmuş,
əhali arasında tanınmış, hörməti və nüfuzu
olan şəxslərdən ibarət idarəetmə və nəzarət
orqanları formalaşdırılmış dır. Azərbaycan
Ağsaqqallar Şurası üzvlərinin və məsul
işçilərinin müvafiq rayon və şəhər icra
hakimiyyətləri ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində
təşkil etdikləri bu konfranslarda çıxış edən
nümayəndələr ölkəmizdə ağsaqqallara ayrılan
xüsu si diqqət və qayğıya görə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyevaya öz dərin təşəkkürlərini bil -
dirərək, xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin,
tarixi ənənələrinin qorunması, təmsil etdikləri
ərazidə sosial-iqtisadi və humanitar inkişafa
dəstək verilməsi istiqamətində ağsaqqal ların
qarşısında duran vəzifələrə diqqət yetirmişlər.
Eldar Quliyevin sədrliyi ilə ölkəmizin mədəni-
ictimai həyatında mü hüm rol oynayan, öz
sı ralarında respub likamızın müdrik ağsaq -
qal larını, dəyərli ziyalılarını, ictimai-siyasi
xadimlərini birləşdirən Azərbaycan Ağ saq -
qallar Şurası, hər zaman olduğu kimi, 44
günlük Vətən müharibəsi dövründə də Azər -
baycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş
Komandan cənab İlham Əliyevin uğurlu
daxili və xarici siyasətini təbliğ et miş, əhaliyə
və ordumuza mənəvi dəstək olmuşdur.

Eldar müəllim respublikamızı ya xın və
uzaq xaricdə layiqincə təmsil və təbliğ edən
böyük ictimai-siyasi xadimlərimizin, zi ya -
lılarımızın sıralarında ön cərgələrdə dayanır.
Onun müxtəlif illərdə dünyanın bir sıra
ölkələrində beynəlxalq tədbirlərdəki məruzə
və nitqlərində, keçirdiyi görüşlərdə res -
publikamız barədə, ölkəmizin ədəbi-mədəni
həyatı, elmi səviyyəsi, geosiyasi vəziyyəti,
sürükləndiyi ədalətsiz Qarabağ münaqişəsi
və sair problemlər haqqında həqiqətlərin
dünya ictimaiyyətinə çat dırılması yolunda
göstərdiyi fədakarlıq yüksək dəyər lən di ril -
mə lidir. O, hər zaman Azərbaycanın icti-
mai-siyasi həyatı ilə bağlı ən aktual mə sə -
lələrə, ölkəmizdə həyata keçirilən demokratik
proseslərə, islahatlara fədakar ictimai xadim,
əsl ziyalı, müdrik ağsaqqal və vətəndaş
məsuliyyətilə münasibət bildirir, öz əməli
fəaliyyəti ilə bu prosesin fəal iştirakçısı olur.

Eldar Quliyevin insanlarla ünsiyyət
mədəniyyəti, təmkinliyi, tələbkarlığı, iradəsi,
nikbinliyi, gələcəyə inam his si onu çox la -
rından fərqləndirir. Bu keyfiyyətlər onun
yüksək təvazökarlığı ilə tamamlanır. Müdrik
ağsaqqal imi ci və yorulmaz əzmi ilə tanınan
Eldar müəllim işgüzarlığı, təşkilatçılığı,
müasir düşüncə tərzi ilə Azərbaycan xalqı
və dövləti tərəfindən layiqli qiymətini almış -
dır. Vaxtilə tuduğu vəzifələrdəki uğurlu
fəaliyyətinə görə bir çox fəxri fərman və
dövlət təltifləri ilə mükafatlandırılan Eldar
Quliyev 2011-ci ildə Türkdilli dövlətlərin
parlamentlərinin “Fəxri millət vəkili” seçilmiş,
2016-cı ildə Azərbaycan Res publikası Milli
Məclisinin qərarı ilə Qara Dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament As sam -
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ble yasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin
rəhbəri təyin olunmuşdur. Geniş elmi
fəaliyyətinə və iqtisad elminə verdiyi töhfələrə
görə Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq
Elmlər Akademiyasının, Almaniyanın Han-
nover şəhərində yerləşən Avropa Təbiət
Elmləri Akademiyasının, İtaliya Beynəlxalq
İq tisadi və Sosial Elmlər Akademiyasının
hə qiqi üzvü, Gürcüs tan Respublikasının Su -
xuşvili Texniki Universitetinin fəxri doktoru
se çilmişdir. Roma şəhərinin “Fəxri alimi”dir.
“Atatürk” Beynəlxalq mükafatı, Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Təltif Komitəsi tərə -
fin dən “Taclı Xidmət” ordeni və İctimai
Mü ka fatlar Şurasının Beynəlxalq Mükafatlar
Ko mitəsi (UNCOPA) tərəfindən “Avropa
Xidmət Ordeni”, Avropa Təbiət Elmləri
Akademiyası tərəfindən “Senator Ulduzu”
və “Qızıl Qartal” ordenləri ilə təltif olun -
muşdur. Almaniyanın Berlin şəhərində Leyb-
nis adına medalla mükafatlandırıl maqla
“Avropanın Əməkdar elm xadimi” fəxri
adına layiq görülmüşdür.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev 2019-cu il iyulun 3-də
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yara -
dılmasının 100 illiyi münasibətilə Eldar
Quliyevi “Qı zıl medal”la təltif etmişdir.
Beynəlxalq təşkilatlarda ölkəmizi uğurla
təmsil etdiyinə görə Azərbaycan Respublikası -
nın Xarici İşlər Nazirliyinin yaradılmasının
100 illiyi ilə əlaqədar olaraq yubiley me -
dalına layiq görülmüşdür. Türk dünyası
Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Aka -
demiyası Eldar Quliyevi Türk Dünyası
elmində xidmətlərinə görə “Böyük Qızıl Ul-
duz” medalı ilə təltif etmişdir.

Səmərəli ictimai-siyasi fəaliyyətinə görə
2011-ci ilin iyul ayında Azərbaycan Res -
publikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
sərəncamı ilə ali dövlət müka fatlarından
olan “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmuşdur.

Dövlətin və xalqın öz ləyaqətli övla dına
böyük diqqət və ehtiram göstəricisi olan bu
mükafatlar Eldar Quliyevin necə şərəfli bir
ömür və fəaliyyət yolu keçdiyini sübut et -
məklə yanaşı, həm də gənc nəsil üçün əsl
in sanlıq və vətəndaşlıq örnəyi kimi böyük
tərbiyəvi əhəmiyyət daşıyır. Lakin biz əmin -
liklə deyə bilərik ki, Eldar müəllim üçün ən
bö yük mükafat xalqı mızın öz dəyərli ağsaq -
qalına, yüksək ictimai fəaliyyət əzmi və in-
sanlara örnək ola biləcək siyasi mövqeyi ilə
fərqlənən ictimai-siyasi xadiminə olan tü -
kənməz sevgisidir.

İqtisad elmləri doktoru, professor Eldar
Quliyevin Azərbaycan və bir sıra keçmiş
sovet dövlətləri ilə yanaşı, Türkiyədə, ABŞ-
da və Avropa ölkələrində çoxsaylı elmi
əsərləri və kitabları nəşr edilmişdir. Onlardan
ali məktəblərdə dərs vəsaiti kimi istifadə
edilən “Mü asir dövrdə xarici-iqtisadi fəa -
liyyətin dövlət tənzimlənməsinin xüsu siy -
yət ləri”, “Gömrük işinin təşkili”, “Etibarlı
ərzaq təminatı sistemi: Kooperasiya və İn -
te qrasiya problemləri”, “Aqrar iqtisadiy yat”
əsər lərini, həmçinin “Qlobal ərzaq təhlü kə -
sizliyi: reallıqlar, çağırışlar və perspektivlər”,
“Qida təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi
problemləri və strateji istiqamətləri”, “Ko-
operasiya Hərəkatı: Təkamülü, Mövcud du-
rumu və İnki şaf meyilləri” monoqrafiyalarını
misal göstərə bilərik. 2017-ci ilin mart ayında
Almaniyanın çap edilmiş, dünyanın ən qlobal
problemlərindən birinə – ərzaq təhlükə siz li -
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yinə həsr olunmuş “Qlobal ərzaq təh lü kə -
sizliyi: reallıqlar, çağırış lar və perspektivlər”
adlı kitabı ekspert komitəsi tərəfindən
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İsveçrədə
yerləşən mərkəzi kitabxanasının fonduna
qəbul edilmişdir.

Milli-mənəvi dəyərlərimizə, həmçinin
dinimizə, Allaha sidq-ürəkdən bağlı olan
Eldar müəllimin böyüklüyü həm də onun
sadəliyindədir. O, heç vaxt özünü zəhmətkeş
insanlardan üstün tutmur, onlardan
fərqləndirmir.

Zəngin və vüsətli həyat yolu keçən Eldar
Quliyev həm də gözəl ailə başçısı, xeyirxah
ata və qayğıkeş babadır. Öv ladlarını yüksək
mənəvi ideallar ruhunda tərbiyə edən Eldar
müəllimin bu gün nümunəvi ailə ocağı var.
Ləyaqətli, nəcib və savab əməllərlə ucalan
Quliyevlər xalqını sevən, millətinin tərəqqisi
üçün əlindən gələni əsirgəməyən ziyalılar
kimi tanınırlar.

Ağılları, ürəkləri fəth edə bilmək yalnız
zamanın fövqündə duran, sağ lığında insanların
qəlbində ölməzlik məşəlini yandıran, mənəvi
nüfuz və böyüklük qazanan şəxslərə nəsib
olur. Bu şəxsiyyətlərin həyatı bütöv bir
xalqın taleyinə dönür. Taleyini xalqın, millətin
taleyi ilə bağlayan bu insanların ömrü də
millətin ömrü qədər olur. Şərəflə yaşan mış,
insanlığa və insanlara örnək olan bu ömür
yolunun ən parlaq və yüksək müd riklik
zirvəsində dayanaraq bəşəriyyətin tarixinə
işıq salan belə şəxsiyyətlər tarixi məqamlarda
xalqın taleyinin müəyyənləşməsində mühüm
rol oyna maqla adlarını tarixin yaddaşına
əbədi həkk edirlər. Və bu gün biz əminliklə
deyə bilərik ki, xalqımızın milli ruhunu
yaşadan ictimai-siyasi xadim, müdrik

ağsaqqal, işıqlı şəxsiyyət Eldar Quliyevin
adı xalqımızın yaddaşına və qəlbinə qızıl
hərflərlə yazılmışdır.

Azərbaycanımızın tərəqqisinə həsr olunan
mənalı ömür yolu, nümunəvi həyat tərzi,
gərgin və məsuliyyətli fəaliyyəti ilə xalq
arasında nüfuzlu ziyalı və müdrik bir ağsaqqal
kimi tanınan və qəbul edilən Eldar müəllimin
şəxsiyyətini qiymətləndirmək, şübhəsiz, geniş
diapazonlu ictimai-siyasi fəaliyyətinin
konturlarını cızmaq çox çətindir. Lakin bu,
bir danılmaz faktdır ki, Allah-Təala onu
Vətənin tərəqqisinə istiqamətlənmiş əməli
fəaliyyət göstərmək, yaxşılıq və xeyirxahlıq
etmək, el-obanın dərdinə-sərinə yaramaq,
bir sözlə, insanlıq nümunəsi olmaq üçün
yaratmışdır. Fəxr edirik ki, onun kimi müdrik
ağsaqqalın, dəyərli ziyalının, əzmkar millət
vəkilinin və vətənpərvər ictimai-siyasi
xadimin rəhbərliyi altında çalışmaq bizə
nəsib olmuşdur.

Hörmətli Eldar müəllim!
Sizi – xalqına və dövlətinə xidmət

duyğusunu hər şeydən üstün tutan görkəmli
şəxsiyyəti, xalqın elçisi adını şərəflə daşıyan
və hamının sevgisi ni qazanmış dəyərli insanı
Vətənimiz Azərbaycanın sivil, azad, firavan
gələcəyi naminə tükənməz enerji və sevgi
ilə sərf etdiyiniz ömrünüzün növbəti ildö -
nümü – 70 illik yubileyiniz münasibətilə
ürəkdən təbrik edir, Sizə uzun ömür, həmişə
görməyə adət etdiyimiz şux yeriş və gümrah
görkəm, möhkəm cansağ lığı, ailə səadəti,
ölkəmizin, xalqımızın tərəqqisi naminə gərəkli
ictimai-siyasi fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar
arzulayı rıq. Allah Sizi qorusun!

Azərbaycan Ağsaqqallar Şurası
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Əminliklə söyləmək olar ki, professor
Hafiz Paşayev ziyalılı ğı, müdrikliyi,

xal qına, Vətəninə bağlılığı, dövlətə, ulu ön -
də rimiz Heydər Əliyev siyasətinə sədaqəti
ilə bu gün gənclərimiz üçün bir nümunədir.
Bu kamil insanın çoxşaxəli fəaliyyətini iz -
lə dikcə görürük ki, o, ömrünün 80-ci zir və -
sinə, sözün əsl mənasında, yurdsevər və fə -
dakar fəaliyyəti ilə yüksəlib. Hafiz müəllim
is tər bir alim kimi yazdığı bir-birindən dəyərli
el mi-tədqiqat əsərləri, istər bir diplomat kimi
öl kəmizin dünya miqyasında tanıdılmasın -
da müstəsna xidmətləri, istərsə də ictimai-
si yasi xadim kimi əsl vətəndaş və ziyalı
möv qeyi ilə adı nı elm, təhsil, diplomatiya,
elə cə də ictimai-siyasi tariximizə parlaq
hərf lərlə həkk etdirmişdir.

Professor Hafiz Paşayevin simasında
alim, pedaqoq, diplo mat və rəhbər işçi xü -
su siyyətləri sadəlik, səmimiyyət, təvazökarlıq,
yük sək mədəniyyət və əsl ziya lılıq kimi də -
yər lərlə üzvi şəkildə birləşərək onu insanların
se vimlisinə, idealına çevirmiş dir. Bu yetkin
şəx siyyət zəngin potensialı, yüksək təş ki -
lat çılıq qabiliyyəti, demokratik dü şün cə tərzi,
müasirliyi, yeniliklərə və tə şəb büs lə rə açıq
olması ilə məş ğul olduğu hər bir fəaliyyət

sa hə sin də, çalışdığı hər bir vəzifədə
hə mi şə insanların həd siz hörmətini,
eh tiram və etibarını qa zanıb.

Bu gün elm aləmində görkəmli
fi zik kimi şöhrət qazanmış Hafiz
Pa şayev hələ ömrünün gənclik çağ -
la rından – 1964–1967-ci illərdə
Azər  baycan Elmlər Aka demiyasının
Fi zika İnstitutunda çalışdığı dövrdən
ye nilikçi, modern düşüncəli təd qi -
qat çı kimi özünü təsdiqləmişdir. Tə -
sa düfi de yil ki, o, Moskvada nüfuzlu
elmi-təd  q iqat mər kəzlərindən olan
Kurçatov adına Atom Ener jisi İn-

stitutunun as pi ran tu ra sını mü vəf fə qiyyətlə
bitirmiş, elm yollarında inam  la yük səlmiş,
gənc yaşlarında elmlər dok torluğu dis -
sertasiyası nı müadfiə etmişdir. Hələ sovet
döv ründən Hafiz Paşayev fizika sahəsində
gör kəmli alim kimi dün yanın nüfuzlu elm
mər kəzlərinin diqqətini cəlb etmiş, bir müddət
Ka liforniya Universitetində təd qi qatlarını
da vam etdirmişdir.

Professor Hafiz Paşayevin 1992–2006-
cı illərdə Azərbaycan Respublikasının Ameri-
ka Birləşmiş Ştatlarında (eyni zamanda,
Mek   sika və Kanadada) fövqəladə və sə la -
hiy yətli səfiri vəzifəsində ça lışması onun
hə yatında böyük bir mərhələ təşkil edir. Bu
bö yüklük əhatə etdiyi zaman məsafəsini de -
yil, daha çox Hafiz müəllimin peşəkar diplo-
mat kimi həyata ke çirdiyi misilsiz fəaliyyətin
miq yasını ifadə edir. Məhz Hafiz Paşayevin
pe şəkar diplomat kimi səyləri ilə yenicə
müs təqilliyini əldə etmiş Azərbaycanın ABŞ-
la və bir sıra digər dövlətlərlə, eyni zamanda,
beynəlxalq təşkilatlarla diplomatik mü na si -
bət lərinin təməl daşları qoyulmuşdur.

Hafiz Paşayev səfir işlədiyi illərdə hər
an canı-qanı ilə bağlı olduğu doğma Azər -

FƏDAKARLIQ, ZİYALILIQ, XEYİRXAHLIQ NÜMUNƏSİ

Çağdaş dövrümüzün parlaq simalarından
olan professor Hafiz Paşayev şərəflə yaşadığı
öm rünün 80-ci zirvəsinə qədəm qoyur. Bu zən -
gin və mənalı ömrün səhifələrini vərəqlədikcə
bir daha şahid oluruq ki, görkəmli ictimai-si -
ya si xadim, peşəkar diplomat, dünya miqya -
sın da tanınan alim, bacarıqlı elm və təhsil təş -
ki latçısı, əsl ziyalılıq nümunəsi olan Hafiz
müəl limin şüurlu həyatı xalqının maarif lən -
mə sinə, Azərbaycanın tərəqqisinə və dünyada
la yiqincə tanıdılmasına həsr olunub.
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bay canın mənafelərini, milli maraqlarını mü -
da fiə etmişdir. O, ümum milli liderimiz Hey -
dər Əliyevin rəhbərliyi ilə, ulu öndərin müd -
rik tövsiyələri əsasında əzmlə çalı şaraq Azər -
bay can həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında
mü hüm rol oynamışdır. Bu fəaliyyəti ilə
Ha fiz müəllim peşəkar, yüksək erudisiyalı,
sə riştəli bir diplomat kimi dövlətimizin, xal -
qı mızın adını zirvələrə ucaltmışdır.

2006-cı ildə cənab Preziden timiz İlham
Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Res pub -
li kası Xarici İşlər nazirinin müavini– Azər -
bay can Respublikası Xa rici İşlər Nazirliyinin
Dip lomatik Akademiyasının (indiki “ADA”
Uni versiteti) rektoru təyin edilən Hafiz
Paşayev həm diplomatiya cəbhəsində peşəkar
fəa liyyətini davam etdirmiş, həm də elm və
təh sil təşkilatçısı kimi həyatında yeni uğurlara
im za atmışdır. Pro fessor Hafiz Paşayevin
tə şəbbüsü ilə yaradılan “ADA” Universiteti
onun fədakar əməyi və müd rik rəhbərliyi
ilə qısa müddətdə ölkəmizdə, eləcə də bey -
nəl xalq aləmdə yeni tipli ali təhsil müəssisəsi
ki mi şöhrət qazanmış dır.

Təsadüfi deyil ki, əsas məqsədi diplo-
matiya, ictimai münasibətlər, biznes, informa -
siya texnologiyaları və sistem mühəndisliyi
üz rə qlobal liderlər hazırlamaqdan ibarət
olan “ADA” Universitetində bu gün dünyanın
nü fuzlu alimləri peda qoji və elmi-tədqiqat
fəa liyyəti ilə məşğul olurlar. Xalqımızın is -
te dad lı övladları ilə yanaşı, dünyanın bir
çox ölkələrindən olan tələbələr də təhsil al -
maq üçün məhz bu nüfuzlu ali təhsil müəs -
si sə sini seçirlər. Şübhəsiz, bu günlərdə ya -
ra dılmasının 15 illiyi tamam olan “ADA”
Uni versiteti görkəmli elm və təhsil təşkilatçısı,
pro fessor Hafiz Paşayevin rəhbərliyi ilə öl -
kə mizdə elm və təhsil sahəsində aparılan
mü tərəqqi islahatların, nəzərdə tutulan ge -
niş miqyaslı layihələrin reallaşdırılmasında
hə mişə olduğu kimi, bundan sonra da aparıcı

ro la malik olacaq. Bu modern ali təhsil ocağı
XXI əsrin tələblərinə uyğun gənc nəslin ye -
tişdirilməsinə, onların müasirlik və vətən -
pər vərlik ruhunda tərbiyə edilməsinə öz mi -
sil siz töhfələrini verəcəkdir.

Onu da vurğulamaq lazım dır ki, professor
Hafiz Paşa yevin səmərəli ictimai-siyasi fəa -
liy yəti və elmi-pedaqoji xidmətləri dövlətimiz
tə rəfindən layiqincə qiymətləndirilmişdir.
Azər baycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin
sə rəcamları ilə Hafiz Paşayev çalışdığı sa -
hə lərdə səmərəli fəaliyyətinə və samballı
xid mətlərinə görə dövlətimizin yüksək mü -
ka fatlarına– 2011-ci ildə “Şöhrət”, 2016-cı
il də “Şərəf”, 2019-cu ildə isə 2-ci dərəcəli
“Və tənə xidmətə görə” ordenləinə layiq gö -
rül müşdür. Bugünlərdə isə dövlət başçısı İl-
ham Əliyevin sərəncamı ilə professor Hafiz
Pa şayevin Azərbaycan Res publikasında təh -
si lin inkişafında uzunmüddətli səmərəli fəa -
liy yətinə görə daha bir ali mükafat– 1-ci də -
rə cəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif
edil məsi isə görkəmli alimin 80 illik yu bi le -
yi nə dövlətimizin ən dəyərli töhfsidir. Azər -
bay can Respublikasının Birinci vitse-prezi-
denti, hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın
de diyi kimi, professor Hafiz Paşayev öm rü -
nün hər bir mərhələsində, çalış dığı hər bir
və zifədə Azərbaycanın maraqlarını hər şeydən
üs tün tutaraq istər elmi-pedaqoji, istərsə də
ic timai-siyasi fəaliyyətində həmişə bir məq -
sə də– ölkəmizin güclənməsinə, inkişafına
xid mət etmişdir.

Nüfuzlu alim, pedaqoq və ictimai xadim
ola raq Hafiz Pa şayevin cəmiyyətdə yüksək
qiy mətləndirlilən üstün mənəvi key fiy yət -
lə rindən biri isə onun hər zaman insanlara
yax şılıq etməsi, ehtiyacı olanlara dayaq dur -
ma sı, ətrafındakı insanlara doğru yol gös -
tər məsi, çoxsaylı xeyirxah əməllərin sahibi
ol ması dır. Məhz bu mənəvi keyfiyyətləri,
özü nəməxsus xarakteri onu ağsaqqallıq mər -
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tə bəsinə yüksəltmişdir. Bu gün bizim hər
bi rimizin Hafiz müəllimin ağsaqqal sözünə,
də yərli öyüd-nəsihətlərinə böyük ehtiyacımız
var. Eyni za manda, çox xoşbəxtik ki, bu
müd  rik insan öz tövsiyələrini bizlərdən əsir -
gə mir, xüsusilə gələcəyimiz olan gənclərə
öl kəmizin inkişafı, xalqımızın rifahı naminə
gə rəkli məsləhətlərini verir.

Əlbəttə, xeyirxahlıq, pozitiv düşüncə tər -
zi, nadir insanlarda cəmləşmiş ziyalılıq və
müd  riklik, ağayanalıq kimi bütün bu key -
fiy yətlər Hafiz müəllimə yaşadığı həyat tər -
zin dən, mənsub olduğu soy-kökdən, ən əsası
isə atası – görkəmli yazıçı və alim Mir Cəlal
Pa şayevdən keçmişdir. Azərbaycanda estetik
fik rin forma laşmasında mühüm xidmətləri
olan görkəmli alim, ədəbiyyatşünaslıq el -
mi mizə “Füzulinin poetik xüsusiyyətləri”,
“Azər baycanda ədəbi məktəblər (1905–
1917)” kimi orijinal elmi əsərlər bəxş edən,
qə ləmə alındığı gündən indiyə qədər alimlərin,
tə ləbələrin stolüstü kitabı olan “Ədə biy yat -
şü naslığın əsasları” dərsliyinin müəllifi, yük -
sək məharət və parlaq istedadla yazılmış
bə dii əsərləri– hekayə və romanları ilə xal -
qı mızın bir neçə nəslinin düşüncə tərzinin,
mil li şüu runun formalaşmasında müstəsna
xid mətləri olan müəllimlər müəllimi Mir
Cəlal Paşayevin hər kəsin bildiyi məşhur
bir kəlamı var: “Ən böyük əsərim – ailəmdir”.

Qətiyyətlə söyləyə bilərik ki, bu gün biz
pro fessor Hafiz Paşaye vin və unudulmaz
şəx siyyət Mir Cəlalın ailəsinin digər üzv lə -
ri nin də timsalında uzaqgörənliklə deyil miş
bu məşhur kəlamın doğrulu ğunun bir daha
şa hidi oluruq, bu müdrik qənaəti dönə-dönə
tək rar və təsdiq edirik. Eyni zamanda, çox
məm nunuq ki, Hafiz məllim böyük qə dir -
şü naslıq nümunəsi göstərərək, XX əsr Azər -
bay can ədəbiyyatı, mədəniyyəti və elmi ta -
ri xində parlaq şəxsiyyətlərdən olan, həqiqət,
düz lük, mənəvi təmizlik, səmimiyyət mü -

cəs səməsi, Azərbaycanın ali məktəblərinin
bay raqdarı sayı lan Bakı Dövlət Universitetinin
hör mətli, sevimli və unudulmaz müəllimi,
nü fuzlu professoru kimi bu gün də xatirələrdə
ya şayan Mir Cəlal müəllimin ruhunun və
mə nəviyyatının daşıyıcısı kimi atasının uzun
müd dət çalışdığı, özünün isə məzunu olduğu
ali təhsil ocağı ilə mütəmadi olaraq əlaqə
sax layır, onun hərtərfli inki şafına, xüsusilə
son illər aparılan islahatlara mənəvi dəstək
gös tərir, dəyərli məsləhətlərini əsirgəmir.

Ziyalılıq, xeyirxahlıq və müd riklik timsalı
olan Hafiz müəllim yaşının bu çağında da
gənc lik həvəsi,yenilik ruhu ilə yazıb-ya ra -
dır, elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyətini
uğur la davam etdirir. Böyük sevinc hissi ilə
söy ləmək olar ki, professor Hafiz Paşayev
80 yaşının tamam olmasını ötən yu bi ley lə -
rin dən üstün ovqatda, pozitiv əhval-ruhiyyədə
qar şıla yır. Çünki onun da diplomat kimi
uzun illər məşğul olduğu Qara bağ problemi
ar tıq xalqımızın zəfəri ilə tarixə qovuşmuşdur.
Möh tərəm Prezidentimiz, yenilməz sər kər -
də miz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğal al -
tın da olan torpaqlarımız 44 günlük Vətən
Mü haribəsindəki parlaq qələbəmiz nəticəsində
iş ğaldan azad edilmiş, Azərbaycanın ərazi
bü tövlüyü təmin olunmuşdur.

Azərbaycanın görkəmli ziyalısı, ictimai
xa dimi, mahir diplomatı, fədakar elm və
təh sil təşkilatçısı Hafiz Paşayevi əlamətdar
yu bileyi münasibətilə təbrik edir, görkəmli
ali mə öz adımdan, məzunu olduğu Bakı
Döv lət Universite tinin çoxminli professor-
mü əllim heyəti və tələbə kollektivi adından
möh kəm cansağlığı, uzun ömür, Vətənimizin
tə rəqqisi, xalqımızın rifahı naminə həyata
ke çirdiyi irimiqtaslı işlərində, çoxşaxəli fəa -
liy yətində uğurlar arzulayıram.

Elçin BABAYEV, 
Bakı Dövlət Universitetinin rektoru.
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Ulu öndər Heydər Əliyev xatırladırdı
ki, dövlət iki şeydən sarsıla bilər:

“Günahkar cəzasız qalanda və günahsıza
cəza veriləndə”. 1993-cü ilin yayından sonrakı
proseslər ümummilli liderimizin uzaq gö rən -
lik lə söylədiyi həmin fikrin real həyatdakı
təs diqinə çevrildi. Çünki gənc müstəqil Azər -
baycan dövləti çoxsaylı təzyiqlərə, təhdidlərə,
bədxahlarımızın fitnə-fəsadlarına baxmayaraq,
nəinki sarsılmadı, hətta ildən-ilə, aydan-aya
inkişaf edərək, müasir dünyanın əsas
aktorlarından birinə çevrildi. Biz, hüquq-
mü hafizə orqanlarının əməkdaşları fəxr edirik
ki, dövlətimizin qazandığı böyük nailiy yət -
lər də bizim də payımız vardır. Məmnunluqla
xa tırladırıq ki, Azərbaycanın hüquq-mühafizə
or qanları daim ulu öndərin siyasətini dəs -
tək ləmiş, Prezident İlham Əliyevin qarşıya
qoy duğu bütün vəzifələri layiqincə yerinə
ye tirmişlər.

Tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, nəinki
1993-2003-cü illərdəki irəliləyişlərimizin,
hət ta bu günədək qazandığımız bütün uğur -
ların təməlində, məhz Heydər Əliyev siyasi
kur su, onun start verdiyi hərtərəfli islahatlar
və xüsusən, gənc müstəqil dövlətimiz üçün
ha va və su kimi vacib olan hüquq is la -

hatlarının prinsipiallıqla davam et -
di rilməsi dayanır. Ulu öndər çıxış la -
rın dan birində de mişdir: “Biz istəyirik
ki, dövlətimiz tam demokratik, tam
hüquqi, tam dünyəvi bir dövlət olsun.
Bunun üçün də Azərbaycanda demok -
ratiyanın bərqərar olması, inkişaf
etdirilməsi, hüquqi aliliyin təmin
olun ması əsas vəzifəmizdir”. Heydər
Əliyev belə bir perspektivi istəyirdi.
Onun siyasi varisi və müasir
nailiyyətlərimizin müəllifi olan Prezi-

dent İlham Əliyev Azər bay canı, məhz həmin
düstur üzrə inkişaf etdirdi.

Xalqımızın ümummilli lideri başqa bir
çı xında isə demişdir ki, biz humanist, de -
mok ratik dövlət qururuq, demokratik prin -
sip lər əsasında yaşamaq istəyirik: “İnsan
hü quqlarının, insan şəxsiyyətinin qorunmasına
ça lışacağıq. An caq gərək insan da dövlətin
qa nunlarına riayət etsin. Dövlətin qanunlarına
əməl etməyən insan dövlətin qanunları əsa -
sın da cəzalanmalıdır. Başqa yol yoxdur. Biz
öz başınalığa, hərc-mərcliyə yol verə bil mə -
rik”.

Böyük dövlət xadiminin qeyd etdiyi öz -
ba şınalıq və hərc-mərcliyin nəticələrini Prezi-
dent İlham Əliyev Bakıda Hərbi Qənimətlər
Par kının açılışındakı nitqində çox aydın ifa -
də etmişdir: “Hərbi çevriliş edərək, parlament
bi nasını zəbt edərək hakimiyyəti devirdilər
və qanunsuz olaraq hakimiyyətə gəldilər…
On dan son ra ölkə faktiki olaraq idarəolunmaz
və ziyyətə düşmüşdü. Xaos, anarxiya, öz ba -
şı nalıq, hərc-mərclik, talançılıq hökm sürürdü.
Kənd lər işğal altına düşürdü, Xalq Cəbhəsi-
Müsavat hakimiyyəti Ermənistana benzin
satırdı”.

TƏRƏQQİNİN ƏSAS DAYAQLARINDAN BİRİ HÜQUQ 
SİSTEMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİDİR

Prokurorlar demokratik cəmiyyətdə proku -
ror luğa xas olan funksiyaları yerinə yetirərkən
cə miyyətimizin və dövlətimizin qorunmasında
prin si piallıq və peşəkarlıq nümayiş etdirir, cina -
yət karlıqla mübarizədə, qanunçuluğun təmin
edil məsində, bütövlükdə hüquq sisteminin in ki -
şa fında əhəmiyyətli rol oynayırlar.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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Mən bu sətirləri qələmə alarkən fəxr edi -
rəm ki, Azərbaycan prokurorluğu, ümu miy -
yət lə, hüquq-mühafizə orqanlarımız çox bö -
yük mübarizələrdən keçmiş, milli dövlətçiliyin
qo runmasın da fəal iştirak etmişdir. Atəşkəs
döv ründə, əmin-amanlıq illərində işləməyə
nə var ki?! Çətini məhz cənab Prezidentin
xa tır  latdığı illərdə xalqın və dövlətin mə na -
fe yini qorumaq idi. Bizim təcrübəli həm -
kar larımız həmin vəzifənin öhdəsindən də
la yiqincə gəlmişlər.

Prokurorluq orqanlarının vəzifələrindən
söz düşmüşkən, bir faktı da yada salaq.
Azər baycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev ötən il mayın 1-də Azərbaycan Res -
pub likasının Baş prokuroru Kamran Əliyevi
bu vəzifəyə təyin ediməsi münasibətilə video -
for matda qəbul edərkən müasir dövrdə pro -
kuror luq orqanlarının üzərinə böyük vəzifələr
düş düyünü qeyd etmişdir.

Dövlət başçımız xatırlatmış dır ki, bu gün
öl kəmizin bütün sahələrində olduğu kimi,
pro kuror luq orqanlarında da daha geniş miq -
yaslı islahatlara ehtiyac var. Cənab Prezident
məm nunluğunu dilə gətirmişdir ki, biz isla-
hatlar aparmaqla ölkəmizi gücləndiririk və
öl kəmizin gələcək dayanıqlı inkişafını şərt -
lən diririk. Tərəqqi islahatlarsız mümkün de -
yil. Ona görə hüquq mühafizə orqanla rında
da digər sahələrdə olduğu kimi, islahatlara
bö yük ehtiyac var. Ümid edirəm ki, Azər -
bay can Respublikasının Prokurorluğu bu is -
la hatların aparılmasında uğurlar qazanacaq.

Ancaq dövlət başçımız təkcə islahatların
apa rılması ilə kifayətlənmir. Prokurorluq or -
qan  larının maddi-texniki bazasının möh -
kəm ləndirilməsi istiqamətində də kifayət
qə dər genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilir.
Son 17 ildə bu istiqmətdə həyata keçirilən
la yihələrin pik nöqtəsi ilə bu il fevralın 8-də
ta nış ol duq. Həmin gün Prezident İlham

Əliyev Azərbaycan Respublikası Baş Pro -
ku rorluğunun paytaxtın Binəqədi rayonu
əra zisində yeni inzibati bina kompleksinin
açı lışın da iştirak etmişdir.

Həmin faktı yada salmaqda məqsədim
odur ki, Baş Prokuror luğun fəaliyyətinə sti -
mul olacaq yeni binanın imkanlarını xatırla -
dım. O tədbirdə dövlət başçımıza məlumat
ve rildi ki, dörd korpusdan ibarət kompleksdə
Baş Prokuror luğun altı idarəsi və Elm-Tədris
Mər kəzi fəaliyyət göstərəcək. Kompleksdəki
bü tün otaqlar müasir informasiya-kom mu -
ni ka siya qurğuları ilə təchiz olunub. Yeni
in zibati binada yaradılmış müasir şərait pro -
ku rorluq orqanları əməkdaşlarının daha sə -
mə rəli və məhsuldar fəaliyyətini təmin edə -
cək. Eyni zamanda, vətəndaş məmnunluğunun
tə min olunması işi də yeni kompleksdə mü-
vafiq standartlara uyğunlaşdırılıb. Elə cənab
Pre zidentin bizim qarşımıza qoyduğu ilk
və zifələrdən biri də məhz vətəndaş məm -
nun luğunun təmin olunmasıdır.

Dövlət başçısının fikrincə, insan hüquq
və azadlıqları nın, eləcə də vətəndaşların la -
yiq li həyat səviyyəsinin təmin edilməsi Azər -
bay can dövlətinin ali məqsədidir. Hüquq
mü təxəssislərinin fikrincə isə insan hüquq
və azadlıqlarının müdafiəsi ilə layiqli həyat
sə viyyəsinin təmin olunması bir-birindən
ay rılmaz, qarşılıqlı asılılıqda olan anlayış -
lar dır. Mütərəqqi hüquqi islahat ların həyata
ke çirildiyi dövlətlərdə iqtisadi və sosial ri -
fa hın daha yüksək səviyyədə təmin olun -
ması artıq əksər dövlətlərin təcrübəsində öz
təs diqini tap mışdır. Yəni ölkəmizdə rifahın
və inkişafın təmin edilməsini ali dövlət rəh -
bər liyi tələb edir, mütəxəssislər isə həmin
tə ləbləri reallığa çevirirlər. Şəksizdir ki, bü -
tün bunlar ölkədə qətiyyətlə davam etdirilən
is lahatlar fonunda baş verir.

Prokurorluq orqanlarında aparılan is la -
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hat ları isə hörmətli baş prokurorumuz Kamran
Əliyev hələ ötən ilin yayında bu şəkildə xa -
rak terizə etmişdir: “Prokurorluq orqanlarında
baş verən yeniliklər və dəyişikliklər, fəa liy -
yə tin təkmilləşməsi üzrə görülən tədbirlər
öl kədə aparılan kardi nal islahatların tərkib
his səsidir. Cinayətkarlığın yeni və daha mü -
rək kəb formalarının meydana çıxmasına gə -
ti rən qloballaşma, cəmiyyətlərin sıx in teq -
ra siyası və informasiya texnologiyalarının
sü rətli inkişafı prosesləri hüquq-mühafizə
or qanları üçün də yeni çağırışlar formalaşdırır.
Bu yeni çağırışlarla şərtlənən hazır kı dövrdə
za manın tələblərinə uyğunlaşmanın əhə miy -
yə ti dərk edilərək ölkəmizdə ictimai həyatın
və dövlət idarəetməsinin bütün sahələrində
is lahatlar reallaşdı rılır ki, bu istiqamətdə
mü hüm əhəmiyyət kəsb edən məhkəmə-hü -
quq sisteminin keyfiyyətcə yenilənməsi pro -
se si çərçivəsində prokurorluq orqanlarında
da isla hatların həyata keçirilməsi zərurəti
or taya çıxıb”.

Baş prokuror xatırladıb ki, hüquq-mü ha -
fizə orqanlarında, o cümlədən, prokurorluqda
ge  nişmiqyaslı islahatların aparıl ması məq -
sə dilə yüksəkixtisaslı kadr korpusunun for -
ma laşması mühüm şərt kimi qeyd olunub.
Yük sək keyfiyyətli təhsil almış, gənc, peşəkar,
bi likli, müasir yanaşmalara malik kadrların
irə li çəkilməsi, kadrların peşəkarlığının tək -
mil ləşdirilməsi üçün əlavə tədbirlər görülməsi,
pro kurorluq orqanlarına yeni qəbul olunacaq
iş çilərin yüksək nəzəri biliklərə malik olması,
ey ni zamanda, dövlətçiliyə sədaqət prin sip -
lə rini üstün tutması, həmçinin təcrübəli kadr -
la rın da öz biliklərini gənc nəsillə bölüşməsi
diq qət yetirilməli məqamlar kimi vurğulanıb.

Fikrimcə, məsələyə bu prizmadan ya na -
şıl  ması təkcə peşəkarlıqdan yox, həm də
və  təndaş təəssübkeşliyindən irəli gəlir. Diqqət
ye tirin. Qeyd edilir ki, prokurorluq or qan la -

rın da kadr is lahatları zamanı “gənc, bilikli,
mü  a sir yanaşmalara malik kadrların irəli çə -
kil məsi ilə yanaşı, təcrübəli kadrların da öz
bi liklərini gənc nəsillə bölüşməsi” bir mə -
su liyyət, vəzifə olaraq, qarşıya qoyulur. Bu
isə növbəti uğurlara zəmin yaradıl ması de -
mək dir.

Qeyd edək ki, ötən il mayın 1-də möh tə -
rəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin
qə bulunda olan baş prokurorumuz, hörmətli
Kam ran Əliyev bildirmişdir ki, prokurorluq
or qanlarının fəaliyyət dairəsi doğrudan da
ge nişdir. Prokurorluğun əsas fəaliyyət is ti -
qa mətlərindən biri də təbii ki, ağır cinayətlərə,
döv lətə, dövlətçiliyə qarşı yönələn bütün
da xili və xarici təhdidlərə qarşı amansız mü -
ba rizə aparmaqdır. Bu sahədə təbii ki, pro -
ku rorluq or qanları digər dövlət qurumları
ilə – həm Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti,
həm Daxili İşlər Nazirliyi və digər müvafiq
döv lət qurumları ilə birba şa sıx əlaqədə iş -
lə məlidirlər.

Mən qətiyyətlə deyə bilərəm ki, hörmətli
baş prokurorun dilə gətirdiyi həmin tezislər
bu gün mü asir Azərbaycanın həqiqətləri sıra -
sındadır. Biz fəxr edirik ki, 44 gün lük Vətən
mü haribəsi dövründə və xüsusən, əra zi lə ri -
mi zin düşmən əsarətindən azad edilməsindən
son rakı aylarda prokurorluq orqanları böyük
mə suliyyət və peşəkarlıqla fəaliyyət gös tər -
miş lər. Əminəm ki, bu tendensiya qar şıdakı
bü tün aylarda və illərdə, məhz dövlət baş çı -
sı nın qarşı mıza qoyduğu şəkildə davam et -
di ri ləcəkdir.

Biz şanlı Azərbaycan dövlətinə, müzəffər
Ali Baş Komandana və qalib xalqımıza xid -
mət etməyin məmnunluğunu yaşayırıq.

Hidayət NURƏLİBƏYOV,
Bakı şəhəri, Nərimanov rayon

prokuroru, kiçik ədliyyə müşaviri.
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Bu tədbirlərin strukturunda “Cinayət -
kar lığa qarşı mübarizənin güc lən di -

ril məsi, qanunçuluğun və hüquq qaydasının
möh kəmləndirilməsi tədbirləri haqqında” 9
avqust 1994-cü il tarixli Prezident fərmanı
xü susi əhəmiyyətə malikdir. Proqram məz -
mun lu bu fərman ilə qeyd edilən dövrdə və -
zi fələrin həyata keçirilməsində müxtəlif çə -
tin liklərlə üzləşən hüquq-mühafizə sistemi,
o cümlədən polis orqanları üçün yeni inzibati
fəa liyyət modeli formalaşdırıldı. Həmin döv -
rün siyasi-hüquqi və sosial-iqtisadi tələblərinə
ca vab verən hüquq-mühafizə fəaliyyətinin
for malaşdırılması bu fərmanın müəyyən et -
diyi qaydaların təmin edilməsi hesabına
müm kün olmuşdur.

Məlum olduğu kimi, 12 noyabr 1995-ci
il dən Azərbaycan Respublikasında dövlət
qu ruculuğu üçün vacib sayılan növbəti bir
mər hələ başlanmışdır. Həmin gün tariximizə
müs təqil dövlətimizin ilk Konstitusiyasının
qə bul olunması günü kimi daxil olmuşdur.
Bu nunla da milli hüquqi-tənzimləmə mexa -
nizminin bünövrəsi qoyulmuşdur. Kons ti tu -
si ya  mızda hüquq-mühafizə fəaliyyətinə, o

cüm lədən polis or qan la -
rı nın inzibati fəaliyyətinə
aid zəruri müddəalar təs -
bit olunmuşdur. Kons ti -
tu  siyaya əsasən, insan
hü quq və azadlıqlarının,
ey ni zamanda, hüquqi
şəxs lərin qanuni mə na -
fe lərinin hüquqazidd
qəsd lərdən qorunması
və zifəsi öz səlahiyyətləri
da xilində polisə həvalə
edil mişdir. Bu təşkilati-

hü quqi tənzimləmədə polisin hüquqi və ziy -
yəti, fəaliyyətinin prinsip və əsas istiqamətləri,
tər kib hissələri və tabeliyi, həmçinin müxtəlif
si tuasiya lara uyğun fəaliyyəti “Polis haq -
qın da” Azərbaycan Respublikasının 28 ok-
tyabr 1999-cu il tarixli Qanunu ilə müəyyən
edil mişdir. Qeyd edək ki, qanun qabaqcıl
döv lətlərin təcrübələrinə əsaslanmaqla ha -
zır lanmışdır. Qanunun qəbul edilməsi Azər -
bay can Respublikasının Avropa ins titutlarına
in teqrasiya olunduğu dövrün başlanğıcına
tə sadüf edir. İnteqrasiyanın şərtlərinə uyğun
alı nan rəylər qanunun redaksiyasında əks
olun muşdur. İnsan hüquqlarının müdafiəsi
sa həsində polisin fəaliyyəti və aşkarlığı, və -
zi fələrin yerinə yetirilməsində dövlət or qan -
la rının, yerli özünüidarəetmə orqanlarının
və ayrı-ayrı şəxslərin iştirakı, polisin bey -
nəl xalq əlaqələri, həmçinin şəxsin azadlıq,
mən zil toxunulmazlığı hüquqlarının məh -
dud laşdırılması, fiziki qüvvənin, xü susi va -
si tələrin və ya odlu silahın tətbiqi əsasları
və şərtlərinə aid tənzimləmə qanunun mət -
nin də öz əksini tapmışdır.

AZƏRBAYCAN POLİSİNİN İNZİBATİ FƏALİYYƏTİNİN
TƏŞKİLATİ-HÜQUQİ FORMA VƏ ƏSASLARI

1991-ci il oktyabrın 18-dən müstəqilliyimizin bərpası ilə
ölkəmizdə başlanılan dövlət quruculuğu işlərinin strukturunda
təhlükəsizlik mühitinin formalaşmasına da yer verilmişdir.
Lakin ilk dövrlərdə yalnız bu sahədə deyil, digər istiqamətlərdə
də aparılan işlər uğursuzluğa düçar olmuşdur. Dövrün ən
böyük çətinlikləri ilə üzləşən Azərbaycan xalqı ümid yeri
olan Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışı üçün ulu
öndərə müraciət etdi. Siyasi hakimiyyətə qayıdan Heydər
Əliyevin rəhbərliyi ilə cəmiyyətdəki xaosun aradan qaldırılması
üçün qısa zamanda kompleks tədbirlər hazırlanaraq həyata
keçirildi.
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Hüquq-mühafizə fəaliyyətinin tək mil ləş -
di rilməsi yönümündə Daxili İşlər Nazirliyi
tə rəfindən zəruri təşkilati və hüquqi me xa -
nizmlər formalaşdırılır. Onların strukturunda
tə limatların hazır lanması, polis əməkdaşlarının
tə limlərə cəlb edilməsi, həmçinin peşəkar
za bit korpusunun formalaşdırılması xüsusi
əhə miyyətə malikdir. Azərbaycan poli sinin
ya ranmasının 84-cü ildönümündə ümummilli
li der Heydər Əliyev tərəfindən Daxili İşlər
Na zirliyi sistemində mütəxəssis polis kadr
ha zırlığının vacibliyinin xüsusilə qeyd edil -
mə si, bu peşənin hərtərəfli öyrənilməsinin
zə ruriliyini və mövcud imkanlarının artı rıl -
ma sını şərtləndirdi. Ali Baş Koman danın bu
gös tərişinin peşəkarlıqla icrası məqsədilə
ha zırlanmış kompleks planın məzmununda
DİN-in xüsusi ali təhsil müəssisəsi olan Po -
lis Akademiyası qar şısında konkret vəzifələr
qo yul muşdur.

1921-ci il sentyabrın 28-də Azərbaycan
Xalq Daxili İşlər Komissarlı ğının məruzəsi
əsa sında təsis olunmuş Polis Akademiyasının
sə ləfi olan milis məktəbi şanlı bir inkişaf
yo lu keçmişdir. 1954-cü ildən etibarən məktəb
SSRİ-nin ayrı-ayrı regionları üçün kadrlar
ha zırlamağa başlamışdı. 1957-ci ildə Bakı
M ilis Məktəbi SSRİ DİN-in Bakı Xüsusi
Or ta Milis Məktəbinə (BXOMM) çev ril -
miş dir. 1970–1980-ci illər BXOMM-in ta -
ri xində özünəməxsus yer tutur. Ümummilli
li der Heydər Əliyevin res publikaya rəhbərlik
et diyi həmin dövrdə milis orqanlarına gös -
tər diyi qayğı və tələbkarlıq sayəsində BX-
OMM və onun maddi-texniki bazası inkişaf
et miş, kadr potensialı möhkəmlənmiş və
aka demiya səviyyəsinə qədər yüksəlmişdir.
Məhz bu inkişafın məntiqi nəticəsi olaraq
Ba kı Xüsusi Orta Milis Məktəbinin bazasında
Po lis Akademiyası yaradılmışdır.

Dövlətin və Daxili İşlər Nazirliyi rəh -
bər liyinin Polis Akademiyasının qarşısında
qoy duğu vəzifələrin ic rası prosesinə başlayan
struk tur vahidlərdən biri kimi “Daxili işlər
or qan larının inzibati fəaliyyəti” kafedrasında
pro fessor-müəllim heyəti tərəfindən Türkiyə
Cüm huriyyəti, Rusiya Federa siyası, Ukrayna
və Belarusun xüsusi ali təhsil müəssisələrinin
təd ris resursları təhlil edilmiş və pedaqoji
təc rübələri öyrənilmişdir. Çox keçmədən qa -
baq cıl təcrübəyə əsaslanaraq kafedrada polisin
in zibati fəaliyyətinə aid tədris və təlim və -
sait ləri hazırlanmış və çap olunaraq təh sil -
alan ların istifadəsinə verilmişdir.

Nəzəri biliklərin təcrübə ilə əla qə lən di -
ril məsi, təhsilalanlarda peşə vəzifələrinin ic -
ra sı prosesində situasi yaya uyğun davranmaq
qa biliyyətinin formalaşdırılması məqsədilə
təd ris kampusunda “Şərti yaşayış” sahəsi
nü munəsində fənn kabineti yaradılmış dır.
Fənn kabinetində Bakı şəhərinin Səbail, Ya -
sa mal və Binəqədi rayonla rının bir hissəsinin
ma ketləri hazırlan mışdır. Maketlərdə müxtəlif
növ kütləvi tədbirlərdə polisin fəaliyyətinə
aid təqlid nümunəsi əks etdirilir. İşıqlandırma
və istifadə olunan digər elementlərin fərq -
lən dirilməsi hesabına idarəetmə imkanı olan
bu təqlid modeli, kütləvi tədbirlərdə polisin
qüv və və vasitələrinin yerləşdirilməsinə və
xü susi şəraitlərdə operativ idarə olunmasına
həsr edilmişdir.

Ölkəmizdə hüquq qaydasının və ictimai
təh lükəsizliyin təmin edilməsi yönümündə
hə yata keçirilən təşkilati-hüquqi tədbirlərin
da vamı olaraq ümum milli lider Heydər Əli -
yev tərəfindən 2001-ci il 30 iyun tarixində
Azər baycan Respublikası Daxili İşlər Nazir-
liyinin Əsasnaməsi və strukturu təsdiq edil -
miş  dir. Həmin sənədə əsasən, ictimai qay -
da nın qorunması və təhlükəsizliyin təmin
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edil məsi, yetkinlik yaşına çatmayanların hü -
quq pozuntularının qarşısının alınma sı, mül -
kiy yətin hüquqazidd əməllərdən qorunması
üz rə inzibati fəaliyyətin təşkil və təmin edil -
mə si üçün DİN aparatında və polis or qan -
larında ictimai təhlükəsizlik xidmətləri ya -
ra dılmışdır.

Polisin inzibati fəaliyyətində əhəmiyyətli
növ bəti bir institutun forma laşması 12 mart
2007-ci ilə təsadüf edir. Azərbaycan Res -
pub likasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
sə rəncamına əsasən, polis sahə məntəqələrinin
fəa liyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı
DİN-in ərazi polis orqanlarında pilot layihəyə
start verildi. Layihədə hüquq pozuntularının
tö rədilməsinə şərait yaradan halların təhlili,
on ların aradan qaldırılması və qabaqlayıcı
təd birlərin tətbiqinə həssaslıqla yanaşıldı.
Po lis sahə məntəqələrinin sayı və disloka si -
ya sının yenidən müəyyən edilməsi, ida rə çi -
li yin səmərəli qurulması üçün qabaqcıl təc -
rü bənin öyrənilməsi və ümumiləşdirilməsi
tə min edildi.

Dünya dövlətlərinin müasir təcrübəsinə
əsas lanmaqla deyə bilərik ki, ictimai asayişin
tə min edilməsi prosesində yalnız hüquqi tə -
sir lərdən deyil, digər amillərdən də istifadə
məq sədəuyğun sayılır. Müasir dövrdə və -
tən daş cəmiyyəti institutlarının imkan larından
qeyd edilən sahələrdə istifadəsi növbəti bir
ye nilikdir. Təqdirəlayiqdir ki, Azərbaycanda
ar tıq son on ildə təcrübi cəhətdən effektivliyi
ilə müsbət mənada fərqlənən ictimai şura
mo deli tətbiq edilir. Polisin bu inzibati fəa -
liy yət mo deli müasir idarəetmə elmində və
son dövrlər təcrübədə tətbiqinə daha çox
rast gəlinən əlaqələndirmə funksiyası na əsas -
la nır. Yaşayış yeri üzrə ictimai asayişin təmin
edil məsi ilə bağlı yaranan sosial problemlərin
bir gə həlli üçün ayrı-ayrı şəxslər könüllülük

əsa sında polis or qanları tərəfindən ictimai
təh lükəsizliyin təmin olunması işinə cəlb
edi lirlər. Bura da diqqət çəkən məqam ondan
iba rətdir ki, ictimai şuranın fəaliyyəti Azər -
bay can xalqının multikultural dəyərlərinə
əsas lanır. İctimai şuraya inzibati ərazinin
sa kinləri sırasından olan şəxslər dəvət edilir.
Şu rada ağsaqqallara, müharibə veteranlarına,
zi yalılara, sosial sahə üzrə işçilərə daha çox
üs tünlük verilməsi vəzifələrin icrasında ef -
fek tivliyə zəmin yaradır.

Müasir dövrdə polisin inzibati fəaliyyətinin
növ bəti bir istiqaməti ölkənin bütün şəhər
və rayonlarında “Təhlükəsiz şəhər” Av to -
mat laşdırılmış İdarəetmə Mərkəzi və “102
xid məti – Zəng Mərkəzi Sistemi”nin tətbiq
olun masıdır. Bu sistem vasitəsilə əhalinin
da ha çox olduğu ictimai yerlərdə videokamera
ilə müşahidənin aparılması hesabına da ic ti -
mai asayiş təmin edilir. Həmin ərazilərdə
hü quqpozma törədilməsi ilə bağlı istənilən
fakt haqqında məlumatlar dərhal dislokasiyada
olan polis əməkdaşlarına ötürülür. Bundan
əla və, təhlükəsiz şəhər kameraları polisin
pro  filaktik fəaliyyətində artıq özünəməxsus
yer tutur. Səslənən fikirləri statistik göstəricilər
də öz növbəsində təsdiq edir. İnzibati sahə
təc rübəsində görülən işlərin nəticəsi barədə
sta tistik məlumatlara görə 2019-cu ildə xırda
xu liqanlıq inziba ti xətasına görə 10252 pro-
tokol, 2020-ci ildə isə 8506 fakt üzrə protokol
tər tib edilmişdir. Respublika üzrə 2019-cu
il də xuliqanlıq cinayətləri 790 fakt, 2020-ci
il də isə 502 fakt olmuşdur.

“102 xidməti – Zəng Mərkəzi Sistemi”
po lisin respublika üzrə mərkəzləşdirilmiş
bir inzibati fəaliyyət modelidir. Burada daxil
olan zənglərə operativ reaksiya verilməklə
mə lumatların yerli polis or qanlarına ötü rül -
mə si, sonradan isə onun həlli üzrə həyata
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ke çirilən fəaliyyətin koordinasiyası təmin
olu nur. Mərkəzə edilən müraciətlər üçün
zən g lər bütün mobil operatorlardan pulsuzdur.
Hü quq pozma haqqında məlumat verən şəxsə
və zərərçəkənə həyata keçirilən tədbirlər
haq qında məlumat təqdim olunur.

Daxili İşlər Nazirliyi sistemində real laş -
dı rılan və tətbiqinə başlanı lan yeniliklərin
po lis əməkdaşlarına öyrədilməsi hər zaman
diq qətdə sax lanılır. Konkret sahələr üzrə,
xü susən, polis sahə rəislərinin gündəlik fəa -
liy yəti haqqında nəzəri biliklərin öyrədilməsi
ilə yanaşı, onun tətbiqi sahəsində bacarıq la -
rın formalaşdırılması üçün kafedranın tə -
şəb büsü ilə Polis Akademiyasında “İnzibati
sa hə” tədris modulu yaradıl mışdır. Modulda
po lisin üzərinə düşən vəzifələrin icrası, yerli
döv lət və polis orqanları, o cümlədən polis
sa hə ins pektorlarının fəaliyyəti üçün zəruri
olan məlumatlar nəzərdə tutulmuşdur.

Hər tədris ilində digər kafedralarla birgə
əya ni təhsilin V kurs təhsilalanları ilə əmə -
liy yat-taktiki təlim həyata ke çirilir. Bu təlimdə
“Şər ti polis orqan ları” siniflərində rollu oyun
in teraktiv təlim metodu əsasında təhsilalanlar
po lis əməkdaşları qismində fəaliyyət gös tə -
rir lər. Təlim prosesi növbətçi hissəyə vətəndaş
mü raciətlərinin daxil olması, törədilən hü -
quq pozma ya veriləcək rəsmi reaksiya, həm -
çinin polisin müxtəlif xidmətləri tərəfindən
edi ləcək hərəkətlər üzrə fəaliyyəti özündə
əks etdirir. Bu prosesdə kafedra nın profes-
sor-müəllim heyəti tərəfindən təhsilalanların
pe şə bacarıqlarının tətbiqi qiymətləndirilir,
ey ni zamanda, yol verilən nöqsan və ça tış -
maz lıqların aradan qaldırılması üçün elmi-
təc rübi tövsiyələr verilir.

Azərbaycan xalqının dövlətçilik tarixinə
mü zəffər Ali Baş Komandan cənab İlham
Əliyevin qızıl hərflərlə yazdığı 44 günlük

Zə fər müharibəsi nəticəsində erməni iş ğa -
lın dan azad edilən ərazilərdə normal həyat
ahən ginin qurulması məqsədilə zəruri infra -
st rukturun bərpa edilməsi və ərazilərin ye -
ni dən qurulması üçün ilk atılmalı olan ad -
dımlar sırasında cinayətkar erməni rejiminin
si lahlı qüvvələri tərəfindən basdırılan yüz
minlərlə minanın təmizlənməsi çox mürəkkəb
və xüsusi bir fəaliyyətdir. Vurğulanması va -
cibdir ki, azad olunan ərazilərdə bərpa işlə -
ri nin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan
Res publikasının Prezidenti tərəfindən əla -
qə ləndirmə qərargahı yaradılmış dır. Qərargah
tə rəfindən təhlükəsizlik tədbirlərinin plan -
laş dırılması və həyata keçirilməsi təmin olu -
nur. Hazırda bu ərazilərdə təhlükəsizliyin
tə min edilməsi müvəqqəti xüsusi idarəetmə
me xanizmi çərçivəsində tətbiq edilir. Polis
orqan ları azad edilən ərazilərə köçürülmüş,
di gər inzibati ərazi vahidləri ilə xidməti sər -
həd lər dəqiqləşdirilmiş, eləcə də giriş və çı -
xış postları qurulmuşdur. Həmin ərazilərdə
ic timai təhlükəsizliyin təmin edilməsi üzrə
aidiy yəti dövlət orqanları ilə birlikdə fəa liy -
yə tin koordinasiyası təmin olunur.

Müstəqil dövlətçilik tarixində polisin sa -
da lanan inzibati fəaliyyət istiqamətləri üzrə
mü təxəssis hazırlığına dair həyata keçirilən
təd birlər də arzuolunan nəticələrin əldə edil -
mə sinə yönəlmişdir. Həyat ahənginə uyğun
ola raq ölkədə, o cümlədən işğaldan azad
edi lən inzibati ərazi vahidlərində qa nun çu -
lu ğun təmin edilməsi üçün polisin fəaliyyəti
uğur la davam edir.

Rafiq NƏCƏFQULIYEV,
DİN Polis Akademiyası “Daxili işlər
or qanlarının inzibati fəaliyyəti” ka -
fed rasının rəisi, polis polkovniki, hüquq
üz rə fəlsəfə doktoru, dosent.
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Ermənistanın özünə, ya xın qonşulara
və bütövlükdə beynəlxalq aləmə

vur duğu zərbənin amansız cəzasını çəkir,
sar sıdıcı aqibətini yaşayır. İşğalçı ölkənin
bu “özünəqapanma sind romundan” ayılması
üçün 30 illik sülh danışıqları kifayət etmədiyi
ki mi, II Qarbağ savaşındakı ağır məğlubiyyət
də 7 aydır ki, bəs et mir. Yaxın qonşular və
bey nəlxalq aləm isə israrlıdır: “Zəngəzur
dəh lizi mütləq açılmalıdır!”.

Bütün bunların nəticəsi olaraq Er mə -
nis tanın 30 ildən artıq müddətdə donmuş
möv  qeyi, deyəsən, yavaş-yavaş əriməkdədir.
Bu ölkənin siyasi dairələri Zəngəzur dəh -
li zinin açılmasını hakimiyyət uğrun da mü -
ba rizə alətinə çevirsələr də, indiki rəhbərliyi
təm sil edən Nikol Paşinyan İrəvandan Nax -
çı vana, oradan da Azərbaycana gedən yolun
açıl masını “uzun müddət evdə oturmuş
ada mın, nəhayət, çölə çıxmaq ethtiyacı”
ki mi dəyərləndirmişdir. Ölkəyə “azər bay -
can lıların gəlməsi qorxusu”nu xatırladanlara
isə onun cavabı belə olmuşdur: “Qonşu
İran dan və Gürcüstan dan azər bay canlılar

Ermənistana ötən müd dətdə
həmişə gəliblər, bu ba rədə
danışılmasa da, odan qorx maq
lazım deyil”.

Qədim Azərbaycan vilayəti,
ta rixin amansız hökmü ilə iki
ye rə bölünmüş Zəngəzur təkcə
bey nəlxalq nəqliyyat dəhlizi de -
yil, həm də qədim sivilizasiya
mə kanı olmuş zəngin turizm
böl gəsidir. Bu sivilizasiyanı
azər baycanlıların əcdadları ya -

rat dığından Zən gəzurun beynəlxalq və re -
gio  nal turizm şə bəkəsinə qoşulması da, ilk
növ bədə, Azər bay canın maraq dairəsində
ol malıdır. Zən gə zur nəqliyyat dəhlizinin
bey nəlxalq önə m i ni onun hələlik çətin gö -
rünən turizm hə dəf ləri daha da artıra bilər.
Əvv əla, azər bay canlılar yaxın 1 əsrdə itir -
dik ləri dogma yer lərə gedə bilmək imkanı
qa zanarlar. Bun dan əlavə, Zəngəzura gələn
hər bir xa rici turist bu mədəniyyətin xalqı -
mıza məxsus ol duğuna əmin olar. Bu zəruri
hədəfə çatmaq üçün ölkəmiz indidən lazımi
hazırlıq işləri apar malıdır.

Ölkəmizdə turizmin inkişaf üçün poten-
sial cazibə gücünə ma lik olan istiqamətlərdən
biri Naxçı van–Zəngəzur–Şuşa turizm marş -
rutudur. Həm beynəlxalq, həm də Azər -
bay can daxili turizm səfərləri üzrə səyahət
gü zərgahlarında mühüm keçid məntəqəsi
olan Zəngəzurdan bu məqsədlə istifadə
olun ması uzun müddət istifadəsiz qalmış
hə min marşrutun imkan larının real laş dır -
ma ğa imkan verərdi. Bu, eyni zamanda,

NAXÇIVAN–ZƏNGƏZUR DƏHLİZİNİN BÖLGƏDƏ 
SABİTLİK VƏ ƏMƏKDAŞLIQ PERSPEKTİVLƏRİ

Zaman bəşəri maraqlara, ümumi faydalara qarşı
çıxanları ağır cəzalandırır. Ermənistanın işğalçılıq
siyasəti regional maraqlara da zərbə vurdu. Qərbi
Şərqlə birləşdirən tarixi nəqliyyat xətlərindən biri
olan Zəngəzur dəhlizi məhz Ermənistanın Azərbaycana
ərazi iddiası və hərbi təcavavüzü ilə bağlandı. İlk
növ bədə, Ermənistanın özü blakadaya düşdü. Ən azı,
region dakı 6 dövlətin beynəlxalq aləmə çıxışı çətinləşdi.
Bu nun Şanxaydan Lissabonadək uzanan dünyanın
ən uzun nəqliyyat şəbəkəsinə də mənfi təsiri ciddi
du yulmaqdadır.
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2020-ci ildə 44 günlük Vətən müharibəsi
nə ticəsində ölkəmizin qazandıgı parlaq qə -
lə bədən sonra bölgədə uzunmuddətli sa -
bit liyin yaradıl ması yolunda daha bir maraqlı
ide yadır.

Turizmin bütün dünyadakı post-kon -
flikt lər dövründə ən yaxşı sabitləşdirici,
so sial-iqti sadi, humanitar inkişaf vasitəsi
ol ması bu baxımdan, Naxçıvan– Zəngəzur–
Şu şa turizm marşru tunun, ümumiyyətlə,
Zən gəzur dəhlizinin gələcək perspektivlərini
bir daha ortaya qoyur. Təcavüzkar Er mə -
nis tan tərəfindən otuz ilə yaxın müddətdə
iş ğal altında saxlanılmış Azərbaycanın Qa -
rabağ bölgəsinin yenidən inki şaf etdirilməsi,
bu torpaqlardan köçkün düşmüş dinc əha -
li nin öz doğma yerlərinə qaytarılması, ümu -
mi l ikdə, Cənubi Qafqazda da yanıqlı sülhün
bər qərar olunması baxımından Zəngəzurun
ta nışlıq, rekreasya və tranzit imkanlarının
tu rizm dövriyyəsinə cəlb olun ması bu böl -
gədə həllivacib ən əhəmiyyətli məsələlərdən
bi ridir.

Bu mənada, 10 noyabr 2020-ci il tarixdə
Azər baycan, Rusiya və Ermənistanın birgə
im zaladığı üçtərəfli razılaşmanın şərtlərinə
əsa sən, bölgədə kommunika siyaların yenidən
açıl ması bu turizm marşrutunu da yenidən
ger çəyə çevirəcəkdir. Tank üstündə olmasa
da, bu dəhliz vasitəsilə 101 il əvvəl olduğu
ki mi, azərbaycanlılar yenidən keçərək İslam
mə dəniyyətinin taytax tı Naxçvandan Azər -
bay canın mədəniyyət paytaxtı Şuşayadək
bü tün Zəngəzura, oradan da Qərbi Azər -
bay cana çıxış yolu əldə edəcəklər.

Zəngəzur özünün yerləşmə mövqeyi,
qey ri-adi təbiəti və tarixi-mədəni zən gin -
lik ləri ilə hər kəs üçün cazibədardır. Cənubi

Qaf qaza ilk dəfə səyahət edən çox sayda
əc nəbi üç parçaya bölün müş böyük Azər -
bay can arasındakı bu dilimin xəritədə nədən
baş qa rəngdə olmasını çox çətin başa düşür.
Elə cə də Naxçıvana ilk dəfə səyahət edən
tu ristlər bu ərazinin Azərbaycanın əsas his -
sə sindən nədən aralı düşdüyünü anlamaq -
da çətinlik çəkirlər. Doğurdan da, son min
il ərzində baş vermiş tarixi prosesləri bir
tə rəfə qoyub, hətta mövcud xəritəyə belə
diq qətlə baxdıqda Dərbənddən Zəncana,
Xə zərdən Kərkükə qədər üç tərəfdən Türk–
Oğuz yaşayış məskənləri ilə əhatə olunmuş
bir ərazinin nəyə görə hazırda ermənilərə
aid olduğu hər kəsdə haqlı suallar yaradır.
Hər halda, tarixi ədalət olsaydı, bu belə ol -
ma  malıydı!

Tarixi Azərbaycan torpağı Zəngəzurun
tu rizm marağı baxı mından öyrənilməsi nos -
tal ji deyil və gələcək iqtisadi-humanitar
in ki şaf perspektivləri baxımından çox əhə -
miyyətlidir. Keçmişə qayıdış ona görə va -
cib dir ki, yeni dövrdə Zəngəzura səyahət
edə biləcək hər bir şəxs, xüsusən, gələcək
nə sillər bu torpağın əsl sahibləri haqqında
tə səvvürlər əldə edə biləcək. Onlar indiki
Er mənistanın bir dövlət kimi forma laş dı -
rıl ma sı zamanı baş vermiş bütün hadisələrin
ger çək üzü ilə tanış olacaqlar. İndiki dövrdə
er mənilər buradakı yerləri erməniləşirilmiş
ad ları ilə dünyaya tanıtmağa çalışsalar da,
on ların buraya köçürülməsindən min il əv -
vəllər mövcud olmuş tarixi abidələr əsl hə -
qi qətə güzgü tutur.

Zəngəzurun türkmənşəli yaşayış mən -
tə qələrinə qayıda bilmək, bu baxımdan,
hər bir azərbaycanlının arzusudur. Qərbi
Azər baycanda indiki erməni əhalsinin dörddə
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üçü nün 1828-ci il Türkmənçay mü qa vi lə -
sin dən sonra buraya köçürülməsi ilə ya -
ran dığını və onların heç zaman burada abo -
ri gen insanlar olmadı ğını biliriksə, o zaman
Zən gəzurun və digər mahalların da türk -
mən şəli yaşayış məntəqələri, qədim mə də -
niy yət nümunələri daim bizim diqqətmizi
cəlb edir. Belə yaşayış məntəqələri isə çox
da uzaq olmayan keçmişdə yüzlərlə və da -
ha çox olub.

Belə ki, 1932-ci ildə, yəni sovet ha ki -
miy yətinin gücləndiyi bir dövrdə Tiflisdə
dərc olunmuş “Sovet Ermənistanın əhalisi”
ad lı nəşrdə ermənilərin özləri tərəfindən
bu ölkdəki 2 min 310 kənddən 2 mininin
adı nın türk mənşəli olduğu göstərilir. Bu
öl kədəki 36 rayondan 33-də azər bay can lı -
la rın yaşaması da tarixi sənədlərdə çox cid -
di şəkildə əks olunmaqdadır. Zəngəzura
gəl dikdə isə XX əsrin əvvəllərində bu ma -
hal daki 7 rayonda 240 azərbaycanlı kəndi
olub ki, bu da ermənilər yaşayan mən tə qə -
lə rin sayından 3 dəfə artıq idi.

Zəngəzurun tarixi çox keşməkeşli olub.
Hələ VII əsrdə ərəblərin istilasına məruz
qalmış Zəngəzur daha sonra xronoloji olaraq
Şəddadi, Səlcuqlu, Mon qol, Qaraqoyunlu,
Ağqoyunlu, Səfəvi, Osmanlı dövlətlərinin
tabeliyində olub. Nadir şahın ölümündən
sonra Azərbaycanda xanlıqların yaranması
ilə Zəngəzur mahalı, əsasən, Qa rabağ xan -
lı ğının tərkibində olub. XIX əsrin əvvəlində
Cə nubi Qaf qaza rusların gəlməsi ilə başlayan
qa ra günlər Zəngəzurdan da yan keç mə -
miş dir.

Əvvəllər Qarabağ əyalətinin tərkibində
Hə kəri və Bərgüşad çayları hövzəsindən
tut muş Zəngəzur dağ silsləsinədək böyük

bir mahalı tutan bu tor paqlar 1841-ci ildə
Zən gəzur və Mehridən ibarət olmaqla iki
ye rə bölünmüşdür. Daha sonrakı dövrlərdə
Zən gəzurun taleyi daha da mürəkkəb olsa
da, bu ərazinin Qafqaz Albaniyası döv rün -
də ki kimi yenə də Azərbaycanın tərkib his -
sə si olduğu tarixi sənədlərdə qəti şəkildə
öz əksini tapıb. Buna görə də xalqımızın
Zən gəzura olan marağı hər bir azər bay -
can lının min illər ərzində formalaşmış qan
yad daşından süzülüb gələn Vətən sevgisinin
məh sulu kimi dəyərləndirilməli və bütün
dün ya da bunu belə qəbul etməlidir.

Yüzillər əvvəlki kimi, indi də Zəngəzurda
zən gin tanışlıq və təbii-rekreasya ehtiyatları
var  dır. Təəssüf ki, buradakı təbii və tarixi-
mə dəni turizm ehtiyatları hazırda Ermənistan
tə rəfində istismar olunub, bu ölkə iqtisa -
diy yatına külli miqdarda gəlir qazandırır.
Ona görə də bunların Azərbaycana məxsus
eh tiyatlar kimi tanınması və tanıdılması
ba xımından, gələcəkdə Naxçıvan– Zən gə -
zur–Şuşa turizm marşru tunun mühüm cazibə
ele mentləri kimi öyrənilməsinin əhəmiyyəti
bö yükdür.

Ermənilər 30 ilə yaxın bir dövrdə işğal
et dikləri Qarabağ torpağından qovulduqdan
son ra onların Azərbaycanın nə qədər sər -
vət lərini talan etdiyini görən dünya birliyi
bun dan sonra Zəngəzurda və eləcə də indiki
Er mənistanda nə qədər say da tarixi Azər -
bay can kənd və şəhərlərinin er mə ni ləş di -
ril diyini, alban kilsələrinin qriqoriyanlaşdı -
rılıb erməni abidəsi kimi istismar olun du -
ğu nu, azərbaycanlıların təkcə XX əsrdə
dörd dəfə depor tasiya məruz qo yul du ğu -
nu, onların tarixi məskənlərinin necə yox
edil diyini səyahətlər yolu ilə görəcək. Azər -
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bay can Respub likasının Prezidenti, Ali Baş
Ko mandan İlham Əliyevin dediyi kimi:
“Er mənistan bunu istəsə də, istəməsə də!”.

Naxçıvandan Zəngəzur dəhlizi ilə bu
uzun və maraqlı yola çıxanlar, ilk olaraq,
Meh ri rayonu ilə tanışlıq imkanı əldə edirlər.
Azər baycanlılar üçün bu bir növ daxili tu -
rizm marşrutu olsa da gələcəkdə Zəngəzur
dəh lizindən istifadə edəcək əcnəbilər üçün
bu yol çox maraqlı beynəlxalq turizm mar -
şru tu kimi yaddaşlarda qalacaq. Adının heç
cür sona qədər erməniləşdirə bilinmədikləri
Meh ri cənubda Araz çayı vasitəsilə İranla,
qərb də Ordubadla, şərqdə Zəngilan və şi -
mal da Qafan rayonları ilə həmsərəhddir.
Əra zisi, təxminən, 660 kvadrat kilometr
olub, yüksək dağlıq lanşafta malikdir. Sovet
döv ründə rayon ərazisindən, Araz çayı bo -
yunca Azərbaycanın mülkiyyətində olmuş
də mir yolu keçirdi. 1988-ci ildən ermənilərin
baş latdığı münaqişədən sonra bu dəmir yo -
lu da istifadəsiz qalmış, yol infrastrukturu
da ğıdılmış, hətta polad relslər belə metal
par çası kimi qonşu ölkəyə satılmışdır.

Mehri rayonu ərazsində sonra dan adları
ey bəcər hala salınmış çox sayda azərbaycanli
kənd ləri vardır. Hazırda 5 min nəfərdən də
az əhalisi olan Mehri şəhəri ilə ya naşı, ra -
yon dakı Aynazur, Əlidərə, Əmrah daşı, Bə -
növ şəbuşt, Qul, Maralzəmi, Mülkü, Nüvədi
ki mi kəndlərin də qədim türklərə aid yurd
yer ləri olduğunu onların adla rından da gör -
mək olar.

Hazırda Ermənistandakı gərgin demoqra -
fik vəziyyət ucbatından onların da əksəriyyəti
ta mamilə boşdur. Mehri özünün yüksək
dağ aşırımı ilə seçilir. Şimaldan 2 min 500
metr dən yüksək olan dağ aşırımı və cə -

nub dakı Mehri qalası diqqəti cəlb edir.
Zən gəzura köçü rülmüş erməniər bir qayda
ola raq alban kilsələrinin özləşdirilməsi ilə
məş ğul olduğundan Mehri qalası qalıqlarının
er məniləşdirilməsinə imkan tapmamışlır.
Əvə zində, Mehriyə gəlmiş turistlərin yol
qeyd lərindən və fotoşəkillərdən buradakı
ti pik erməni həyat tərzi elementləri diqqəti
cəlb edir. Belə ki, Qarabağdan fərqli olaraq,
ya xın keçmişdə bu torpaqlarda döyüşlər
ol masa da, dağıdılmış infrastruk tur, primitiv
so sial-mədəni şərait və Anadolu türklərinin
ifa dəsi ilə desək, “Hacı Murad dönəmi”ndən
qal mış nəqliyyat vəsitələri və yaşayış binaları
Meh ridə kəskin nəzərə çarpır.

Tarixi baxımından Zəngəzura səyahət
edən turistlər üçün Mehridə ən cazibədar
ya şayış məntəqələrindən biri, şübhəsiz, Nü -
və di kəndidir. Belə ki, 1920-ci ildə Mos -
kva nın təzyiqi ilə Zəngəzurun Ermənistana
ve rilməsindən sonra Nüvədi kəndi əvvəlcə
Zən gilanda qalmışdır. 1969-cu ildə isə rəs -
mi olaraq Mehri rayonuna hədiyyə olunmuş
Nü vədi kəndinin əhalisi sovet hakimiyyəti
döv ründə bu res publikada azərbaycanlılara
qar şı həyata keçirilmiş mənəvi terror və
dis kriminasiyaya qarşı inadla müqavimət
gös tərmişdir. Onlar burada gülcü təsərrüfat
qur muş və öz vəsaitləri hesabına sosial-
mə dəni həyat şəraiti–məktəb, klub, kitabx-
ana, həkim ambulato riyası yaratmış, 30-
dan artıq alim yetişdirmişlər.

1988-ci ilin sonuna yaxın Ermənistandan
250 min nəfər soydaşımızın deportasiyası
ta mamlansa da, Nüvədi Qərbi Zəngəzurda
azər baycanlıların son qalası statusunu qo -
ru yub saxladı. Yalnız 1991-ci ilin avqustunda
kənd rus əsgərlərinin də dəstəyinə arxalanan
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er mənilər tərəfindən işğal olundu və 2 minə
ya xın sa kini qaçqın düşdü. Buna görə də
Nax çıvan–Zəngəzur–Şuşa mar şurutunda
hər bir azərbaycanlının Nüvədinin hünər
das tanı ilə yerində tanış olması, bu kənddə
qal mış həyat izlərini öz gözləri ilə görmək
is təyi olacaqdır. Turizm marağı baxımından
Zən gəzurun hər yerində olduğu kimi, Meh -
ri nin Nüvədi kəndində də qədim türk tay -
fa larının izlərinə rast gəlmək olar. Nüvədi
ya xınlığındakı Qar qadaş dağındakı Göytürk
qa ya üstü rəsmlərini xatırladan işarələr qə -
dim də burada yaşamış qarqar tayfalarından
xə bər verir.

Qafan Zəngəzurun böyük ra yonlarından
bi ri olub, cənubda Qu badlı və Zəngilan,
şərq də Sisyan və Qorus, cənub-qərbdə Meh -
ri rayonları ilə həmsərhəddir. Ərazisi Mehri
ra yonundan, təxminən, 2 dəfə çox olub
1345 kvadrat kilometrdir. Əsasən, dağlıq
əra ziyə malik olub, ən yüksək zirvələri Qa -
pı cıq və Xusdub dağlarıdır. Dəmir yolu
xət ti vardır. Qafan Bakı və İrəvan şə hər lə -
rin dən, təxminən, eyni məsafədədir.

Qafana tarixi nəzərdən baxdıqda, Er -
mə nistan sovet ensiklopediyasında da ya -
zıl dığı kimi, bu qədər böyük ərazinin V
əsr dən 1920-ci ilə qədər heç bir erməni
döv lətinin tərkibində olmadığını görürük.
Zən gəzurla ilk dəfə tanış olanlar üçün təkcə
Qa fan rayonunda 200-dən artıq kənd, çay,
göl, dağ zirvəsi adları nın türk mənşəli ol -
du ğunu bilmək çox maraqlı faktlardır. Nə
qə dər erməniləşdirilməyə çalışsalar da,
müa sir Ermənistan xəritəsində hələ də azər -
bay canca adları görmək mümkünüür.

Kitabi Dədə Qorqud dasta nında da xa -
tır lanan belə yurd yerlərmizə Zəngəzur ma -

ha lında da rast gəlinməkdədəir. Qafanda
1988-ci ilədək 40-a yaxın kənddə azər bay -
can lılar yaşamışlar. Lakin 1918-ci ildə bu
kənd lərdə, xüsusən, 5 mindən çox əhalisi
ol muş Qatar və 2 mindən çox sakini olmuş
Ox çu kəndlərində baş vermiş qırğınlar nə -
ti cəsində azərbaycanlılara qarşı kütləvi ci -
nayətlər törədilib. Qafana getmək üçün
səy yahlar Mehri–Qacaran yolunu seçə bi -
lər lər. İran sərhəddindən 50 kilometr mə -
safədə, Oxçuçay yatağında yerləşən və keç -
miş adı Oxçu olmuş bu şəhər özünün mis-
mo libden mədənləri ilə tanınır. Buradan,
təx minən, 30 kilometr məsafədəki Qafan
şə hərinə 40 dəqiqəyə çatmaq olar.

Qafan Zəngəzurun bö yük şəhərlərindən
bi ridir. Ermənistanda törədilmiş ən son et -
nik təmizləmədən sonra 1991- ci ildə şəhərin
adı da mənəvi terrora məruz qalaraq rəsmi
qə rarla “Kapan” adlandırılmış dır. Habuki,
“Qaf” dağı haqqında Azərbaycandakı möv -
cud əfsanəyə görə, Qapıcığa ən yaxın böyük
şə hərin adının onunla bağlı olması da ən
mən tiqli səslənir. Oxçuçayın orta axarındakı
Qa fan cənub-şərqdən Bərgüşad, cənubdan
Meh ri dağ silsiləsi, qərbdən Xus tub zirvəsi
ilə əhatə olunmuşdur. Qafanın təkrarsız tə -
biəti və florası çox qədimlərdən səyyahları
özü nə cəlb etmişdir. Qafan Zəngəzurda
me şələrlə zəngin olan bir rayon dur. Burada
Ox çuçay hövzəsinin yuxarı hissəsində “Turş -
su” deyilən məşhur mineral bulaqlar vardır.
Qa zangöl və Yaşılgöl gölləri də Qafanda
yer ləşir.

Əli CABBAROV,
Naxçıvan Dövlət Universitetinin dosenti,
Sankt-Peterburq Beynəlxalq Turizm
Akademyiasının üzvü.
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Çətinliklərinə baxmayaraq, AMEA
Biologiya və Tibb Elmləri Böl mə -

si nin (BTEB) institutları öz fəaliyyətlərini
da vam etdirərək bir çox uğurlara imza at -
mışlar.

AMEA Rəyasət Heyətinin “AMEA-nın
2020-2025-ci illər üçün İnkişaf proqramı”nda
və postpandemiya dövrü üçün nəzərdə tu -
tul muş digər rəsmi qərar və sərəncamlarda
biologiya, tibb, aqrar və ekologiya elmlərinə
aid bir neçə ən müasir istiqamətin əks olun -
ması müsbət qiymətləndirilməlidir. Həmin
proq ramda biotəhlükəsizlik, Azərbaycan po -
pulyasiyası ilə bağlı elmi tədqiqatlar öz ək -
si ni tapmış, biologiya və tibb elmlərinə diq -
qə tin artırılması, xüsusilə patologiyaların, o
cüm lədən yoluxucu xəstəliklərin molekul-
yar-genetik metodlarla, eləcə də populyasiya
sə viyyəsində öyrənilməsi, biotexnologiya,
mik robiologiya, immunologiya, virusologiya,
bio informatika və neyrobiologiya sahələrində
ən müasir elmi-texnoloji yanaşmaların -
yük sək texnologiyaların, maşınöyrənmə və

süni intellekt metodlarının,
riyazi modellərin tət biqi ilə
təd qi qat ların daha da ge niş -
lən di ril  məsi kimi vacib
məsələlər nə zərə alınmışdır.
Sa dalanan prob lemlər ölkədə
bio logiya, tibb, aqrar və eko -
logiya elm lə rinin AMEA Rə -
ya sət He yə tinin qərarı ilə təs -
diq edil miş 4 başlıca is ti qa -
mət in müəy yən ləş di ril mə sin -
də bazis kimi gö tü rül müş -

dür.
2020-ci ildə aparılmış is la hatların fonunda

20-dən çox dövlət proqramının, strateji yol
xəritələrinin və di gər dövlət tapşırıqlarının
ic rası və yeni proqramların ha zırlanaraq mü-
vafiq şəkildə təqdim edilməsi işi
gücləndirilmiş, bu istiqamətlərdə bir neçə
ye ni mühüm müqavilə bağlanmışdır. Azər -
bay can Respublikası Prezidentinin “Su eh -
ti yatlarından səmərəli istifadənin təmin edil -
mə si ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 27
iyul 2020-ci il tarixli sərəncamının icrası
çər çivəsində AMEA-nın Yer Elmləri Bölməsi
ilə birgə hazırlanmış “Azərbaycanın su mən -
bə lərinin qiymətləndirilməsi, qorunması və
su ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsinə
dair 2021-2024-cü illər üzrə Dövlət Proqramı”
la yihəsi bu sahədə atılmış mühüm addım
he sab edilə bilər.

Ötən ilin əvvəllərində Azərbaycan Res -
pub likası “Qırmızı kitabı”nın 2023-cü il
üçün nəzərdə tutulmuş III nəşrinin redaksiya

MÜASİR DÜNYANIN ÇAĞIRIŞLARI VƏ ELMİN 
QARŞISINDA DURAN VƏZİFƏLƏR

2020-ci il Azərbaycan xalqı və dövləti üçün görünən
və görünməz düşmənlərə qarşı ağır mübarizə ilə yadda
qalmışdır. 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə qəh rə -
man Azərbaycan Ordusu müzəffər Ali Baş Komandanın
rəh bərliyi altında görünən düşmənə qalib gələrək doğma
Qa rabağ torpaqlarını 30 illik işğaldan azad etdi. Görünməz
düş mənə - koronavirusa qarşı mübarizə isə müəyyən
elmi nailiyyətlərin əldə olunmasına baxmayaraq, hələ də
davam edir. İnanırıq ki, ən qısa zamanda bütün dünyanın
ənənəvi düzənini pozmuş COVID-19 xəstəliyinə də qalib
gə lərək həyatımızın əvvəlki ritminə dönə biləcəyik.
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he yəti və daimi işçi qrupu yaradılmış, iş
pla nı təsdiq edilmişdir. Bununla bağlı Eko -
lo giya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə əmək -
daş lıq müqaviləsi imzalanmışdır.

AMEA ilə Azərbaycan Respublikası Kənd
Tə sərrüfatı Nazirliyi arasında bağlanmış
“Niy yət Sazişi”nə uyğun olaraq, BTEB-in
elmi müəssisələri tərəfindən təqdim edilmiş
layihə təkliflərindən 24-ü qarşılıqlı anlaşma
əsasında birgə icra üçün bəyənilmiş, onların
sırasından müştərək əməkdaşlığa dair 4 elmi
tədqiqat proqramı ilkin olaraq maliy yə ləş -
di rilmə məqsədilə seçilmişdir. Ötən il müvafiq
təd qiqatlar bölmənin strukturundakı 9 elmi
mü əssisədə 786 elmi işçi, o cümlədən 5
aka demik, 13 AMEA-nın müxbir üzvü, 82
elm lər doktoru, 365 fəlsəfə doktoru tərəfindən
apa rılmışdır. AMEA-nın Lənkəran Regional
El mi Mərkəzində, Səhiyyə Nazirliyinin və
TƏBİB-in 12 elmi tədqiqat müəssisəsində
və Azərbaycan Tibb Universitetində, Kənd
Tə sərrüfatı Nazirliyinin 8 elmi tədqiqat ins -
ti tutunda və Azərbaycan Dövlət Aqrar Uni -
versitetində, Bakı Dövlət Universitetinin və
di gər ali təhsil müəssisələrinin müvafiq ka -
fed ralarında yerinə yetirilən tədqiqatların
əla qələndirilməsi də BTEB tərəfindən həyata
ke çirilmişdir.

2020-ci ildə biologiya, tibb, aqrar və
eko logiya elmləri sahəsində çoxsaylı elmi
nə ticələr əldə edilmişdir. Nəticələrin bir qis -
mi BTEB-in əsas tədqiqat istiqamətlərindən
bi ri olan biomüxtəlifliyin, torpaq və su eh ti -
yat larının müasir yanaşmalarla tədqiqi, bər -
pa sı, mühafizəsi, səmərəli istifadəsi, elektron
mə lumat bazaları və xəritələrinin ya ra dıl -

ma sına aiddir. Bu istiqamətə uyğun olaraq
Bo tanika İnstitutunun alimləri tərəfindən
hər il Azərbaycan və elm üçün yeni növlər
təs vir edilir. Bu mənada ötən il də istisna ol -
mamış, müasir morfoloji, ekoloji yanaşmalarla
apa rılan təhlillər nəticəsində Xəzər dənizi
və Xəzəryanı regionda yayılmış elm üçün
ye ni nadir yosun növü aşkar edilmişdir.

Həmçinin molekulyar-bioloji tədqiqatlar
nə ticəsində ilk dəfə olaraq şabalıd ağacında
pa togenlik edən Cryphonectria parasitica
gö bələk növü ilə assosiasiyada olan iki yeni
vi rus aşkar edilmişdir. Bitki biomüxtəlifliyinin
öy rənilməsi sahəsində Dendrologiya İnstitu -
tunun əməkdaşları da əhəmiyyətli fəaliyyətləri
ilə seçilmişlər. Burada Abşeron yarımadasının
tə bii və mədəni florası təhlil edilərək, 201
fə silə, 846 cins, 2879 növ və 6 variasiya aş -
kar edilmişdir.

Zoologiya İnstitutunun əməkdaşları isə
fauna müxtəlifliyinin tədqiqi sahəsində
mühüm uğurlara imza atmışlar. 2020-ci ildə
əldə edilmiş elmi nailiyyətlərdən biri kimi
Naxçıvan MR-in Ordubad rayonunda Azər -
bay can faunası üçün ilk dəfə katokala sovkası
tap ılmışdır.

Torpaqların genezisi, ekoloji və meliorativ
qiy mətləndirilməsi, eroziyası, mühafizəsi və
sə mərəli istifadəsi sahəsində tədqiqatlar apa -
ran Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun
alim ləri tərəfindən Azərbaycanın Kür-Araz
fi ziki-coğrafi vilayəti torpaqlarının 1:100000
miq yasında tədqiqi, CİS əsasında xə ri tə ləş -
di rilməsi və ekoloji qiymətləndirilməsi apa -
rıl mışdır. İnstitutda həmçinin geoinformasiya
tex nologiyaları və kosmik təsvirlər əsasında
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BMT-nin Qlobal Torpaq Tərəfdaşlığı proq -
ra mının tələblərinə və beynəlxalq inteqrasiya
şərt lərinə uyğun Azərbaycanın 1:100000
miq yasında rəqəmsal torpaq xəritəsi işlənib
ha zırlanmışdır.

Bölmə institutlarında aparılan tədqiqatların
mü hüm bir hissəsi aqrobiomüxtəlifliklə bağ -
lı dır. Bu isə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin
olun masına dəyərli töhfələr verməkdədir.
Bu istiqamətdə fəaliyyətlərini ilbəil güc lən -
di rən Molekulyar Biologiya və Biotex no lo -
gi yalar İnstitutunun (MBBİ) alimləri tə rə -
fin dən duz stresinin təsirinə məruz qalmış
qar ğıdalı bitkisinin yarpaqları ultrastruktur
sə viyyədə analiz edilmiş, stresin təsirindən
me zofil və örtüktopa hüceyrələrinin xlo ro -
plast larında əhəmiyyətli dəyişikliklərin baş
ver məsi müəyyən edilmişdir. İnstitutda həm -
çinin yüksək temperatur və su qıtlığı şəraitində
ko ntrast buğda genotiplərində askorbat-qlü-
tation tsikli komponentlərinin gün ərzində
temperaturdan asılılıq dinamikasının tədqiqi
əsasında müəyyən edilmişdir ki, bitkilər an-
tioksidant fermentlərin aktivliyini, askorbat
və qlütationun miqdarını tənzimləməklə stre -
sə müqavimət göstərir.

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə
Ge netik Ehtiyatlar İnstitutunun alimləri tə -
rəfindən də real töhfələr verilmişdir. Burada
yum şaq buğdanın yeni “Cənub” və “Mərcani
buğ da”, bərk buğdanın “Korifey-88”, üzümün
isə “Nərgizi” sortları respublikanın müxtəlif
re gionlarında becərilmək üçün rayon laş dı -
rıl mış və onlar Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
Aq rar Xidmətlər Agentliyi tərəfindən pa -
tent ləşdirilmişdir. Alimlər tərəfindən Azər -
bay canın müxtəlif bölgələrindən toplanılmış

egilops bitkisinin 9 növünə aid 150 nümunə
ilk dəfə olaraq, genom səviyyəsində tədqiq
edil miş, əldə edilmiş tək nukleotid poli mor -
fizmlər müxtəlif genomlara malik olan növləri
bir-birindən ayırmış və hər bir Aegilops nö -
vünü identifikasiya etmişdir. Azərbaycanda
ya yılmış Ae.tauschii növü daxilində isə ge -
netik baxımdan tam fərqli iki qrupun olması
aş kar edilmişdir.

İnstitutda Paxlalılar fəsiləsinin 4 cinsinə
(Üç yarpaq yonca, Gülülcə, Lərgə, Qarayonca)
aid 30 növün toxumlarının mühüm biomor-
foloji və taksonomik əlamətləri qiy mət lən -
di rilmiş, 16 Qarayonca növü molekulyar
mar kerlərlə analiz edilmiş, sistematik möv -
qe yinə görə yaxın və uzaq genotiplər, həm -
çinin növlərarası filogenetik əlaqələr mü əy -
yən ləşdirilmişdir.

Ərzaq təhlükəsizliyinə istiqamətlənmiş
di gər bir tədqiqatda Azərbaycanın müxtəlif
bio toplarında yayılmış mikroskopik və iri
öl çülü göbələklərdə bioloji aktiv maddələrin
sin tezi Mikrobiologiya İnstitutunun alimləri
tə rəfindən ekofizioloji göstəricilərə görə qiy -
mət ləndirilmiş, göbələklərin böyümə və in -
ki şaf sərhədləri müyyənləşdirilmiş, onlardan
tor paqların fitosanitar vəziyyətinin yax şı -
laş dırılmasına və kənd təsərrüfatı bitkilərinin
məh suldarlığının yüksəldilməsinə imkan ve -
rən preparatların alınması və istehsalının
təş kilinin, eləcə də fitotoksigen və fitopatogen
gö bələklərin böyüməsini məhdudlaşdıran
va sitələrin alınmasının elmi və praktiki əsas -
la rı işlənib hazırlanmışdır.

Son illərdə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq
po pulyasiya səviyyəsində tədqiqatların apa -
rıl ması olduqca təqdirəlayiq hal kimi qiy -
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mət ləndirilməlidir. MBBİ-də Azərbaycan
ge nefondunun öyrənilməsi istiqamətində
apa rılan molekulyar-genetik tədqiqatlar bu
mə nada xüsusi qeyd edilməlidir. Bir neçə
nə sil Azərbaycanda yaşayan və qohum ol-
mayan 765 aborigen azərbaycanlıdan ayrılan
DNT nümunələrinin institut alimləri tə rə -
fin dən STR markerlərlə tədqiqi nəticəsində
hər bir STR lokus üçün populyasiya-genetik
və məhkəmə-tibbi parametrləri təyin edilmiş,
test lərin dəqiqliyi və STR lokusların məcmusu
üz rə kombinə olunmuş parametrlər hesab -
lan mış, 17 dünya populyasiyası arasında
mul tiplet differensiasiya testləri aparılmışdır.
Nə ticədə Azərbaycan populyasiyası ilə İraq,
İran və Türkiyə populyasiyaları arasında bü -
tün STR lokuslar üzrə statistik cəhətdən
əhə miyyətli fərqlərin olmadığı aşkar edil -
miş dir.

Patologiyaların müalicəsində bitki mənşəli
va sitələrdən istifadə edilməsi üzrə tədqiqatlar
ha zırda dünya elminin prioritetlərindəndir
və bu sahədə də nailiyyətlərin əldə edilməsi
sevindiricidir.

İnstitutda son illərdə riyazi biologiya və
süni intellekt sahəsində ciddi tədqiqat fəa -
liy yətləri həyata keçirilir və artıq əhəmiyyətli
nə ticələr əldə edilməkdədir. Bu istiqamətdə
2020-ci ildə makromolekulyar quruluş mo -
dellərinin validasiyası üçün atom yerdəyişmə
parametrlərinin analizlərinə əsaslanan yeni
metod hazırlanmış və açıq lisenziya ilə is ti -
fa dəyə verilmişdir.

Dövrün tələblərinə uyğun olaraq AMEA-
nın bölmə institutları üçün yeni olan tədqiqat
is tiqamətlərindən biri də koronaviruslar və

on ların törətdiyi patalogiyalarla bağlıdır.
2020-ci ildə MBBİ-nin alimləri tərəfindən
İran İslam Respublikasından olan həmkarlarla
bir likdə COVID-19 infeksiyasının sürətli
diaq nostikası və ona qarşı təsirli terapevtik
mad dələrin dizaynı və hazırlanması stra te -
gi yaları təklif edilmişdir. SARS-CoV 2-nin
ge netik müxtəlifliyi, virusun hüceyrəyə en-
dositozunda əsas rol oynayan angiotenzin
çe virən fermentin (ACE) polimorfizmi və
hü ceyrəyə invaziyanı minimuma endirmək
üçün ACE reseptorlarının modifikasiya edilmə
im kanları araşdırılmışdır.

Bölmənin mühüm tədqiqat isti qa mət lə -
rin dən biri də patologiyaların fizioloji və
mo lekulyar-genetik əsaslarının tədqiqi, yeni
diaq nostika və müalicə üsullarının öyrənilməsi
ilə bağlıdır. Artıq neçə illərdir ki, akademik
Ab dulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitu-
tunda qocalmanın molekulyar-genetik və fi -
zio loji əsasları öyrənilir. 2020-ci ildə uzun -
ömür lülər də daxil olmaqla müxtəlif yaş
qrup larında bukkal epiteli hüceyrələrində
im munoflüoresent analiz üsulu ilə melatoninin
sə viyyəsi tədqiq edilmişdir.

İnstitutun alimləri tərəfindən sakit geo-
maqnit şəraitli (Kp=1-2) və zəif geomaqnit
həyəcanlanmalar olan günlərdə (Kp=4) baş
be ynin bioelektrik aktivliyi araşdırılmışdır.

Bölmə institutlarında fundamental təd -
qi qatlarla yanaşı, tətbiqi işlərə, elmin müvafiq
isti qamətlərinə uyğun təsərrüfat fəaliyyətlərinə
də getdikcə daha çox diqqət ayrılmaqdadır.
2020-ci ildə bütün çətinliklərə baxmayaraq,
elmi tədqiqatların nəticələri üzrə 4 iş isteh -
sa lata tətbiq edilmiş, təsərrüfat müqavilələri
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əsa sında 16 iş görülmüş, 4 patent üzrə təd -
qi qatlar aparılmışdır. Əlamətdar haldır ki,
BTEB-in institutları bir sıra yerli və bey -
nəlxalq layihə müsabiqələrinin qalibləri ol -
muş lar. Bunlardan AMEA və İtaliya Milli
Təd qiqatlar Şurası arasında imzalanmış elmi
əmək daşlıq sazişi üzrə müştərək proqram
çər çivəsində müsabiqənin qalibi olmuş 1 la -
yi həni, İtaliya Respublikası Xarici İşlər və
Bey nəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyi ilə AMEA
ara sında 2021-2023-cü illər üçün Elmi və
Tex noloji Əməkdaşlıq üzrə İcra Proqramı
çər çivəsində “Azərbaycanda dəqiq onkologiya
üçün mükəmməllik mərkəzinin təşkili” möv -
zu sunda 1 layihəni, Avropa Komissiyasının
“Ho rizon 2020” Tədqiqat və İnnovasiya
Proq ramının COST (Elm və Texnologiyada
Av ropa Əməkdaşlığı) fəaliyyəti üzrə 4 me -
qa layihəyə qoşulma faktını xüsusi qeyd et -
mək olar.

Məlumdur ki, akademik elmi tədqiqat
mü əssisələrinin göstəricilərini qiymət lən di -
rər kən ən mühüm indikatorlardan biri nəş -
riy yat fəaliyyətlərini əks etdirən rəqəmlərdir.
Bu baxımdan 2020-ci il bölmənin institutları
üçün məhsuldar olmuşdur. İl ərzində alim -
lə rimiz tərəfindən 859 elmi əsər, o cümlədən
13 kitab (2-si xaricdə), 10 monoqrafiya (1-i
xa ricdə), 573 məqalə (357-si xaricdə, onlardan
160-ı impakt faktorlu jurnallarda), 262 tezis
(118-i xaricdə) nəşr olunmuşdur.

Bütün planlaşdırılan istiqamətlərdə təd -
qi qatlar savadlı, yüksək hazırlıqlı, lazımi
ba carıqlara yiyələnmiş milli kadr potensialının
möv cudluğunu tələb edir. Bunu nəzərə alaraq,
böl mədə kadr hazırlığı üzrə son illərdə məq -

sədyönlü fəaliyyətlər icra olunur. 2020-ci
il də bölmə institutlarında doktoranturada
fəl səfə doktoru hazırlığı üzrə 43, elmlər
dok toru hazırlığı üzrə 26 nəfər təhsil almış,
18 nəfər doktoranturanı bitirmişdir. Disser-
tanturada fəlsəfə doktorluğu üzrə 94, elmlər
doktorluğu üzrə 65 nəfər tədqiqat aparmışdır.
Bölmənin 5 institutunda magistratura təhsili
yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Gənc
kadr ların beynəlxalq vebinarlarda, tanınmış
xarici universitetlərin distant kurslarında
iştirakı intensiv xarakter almışdır. Əlamətdar
haldır ki, 25 gənc əməkdaş xarici ölkələrin
tanınmış universitetlərinin doktoranturasında
təhsillərini davam etdirir.

Müştərək elmi tədqiqat işlərinin apa rıl -
ması, ortaq layihələrin hazırlanması və icrası,
el mi tədbirlərin təşkili, birgə beynəlxalq
eks pedisiyaların keçirilməsi, nüfuzlu jurnallar -
da həmmüəllifliklə elmi məqalələrin çapı,
kadr hazırlığı məsələləri beynəlxalq elmi
əla qələrin əsas hədəflərindəndir. BTEB-in
ins titutları öz istiqamətləri üzrə 40-dan çox
öl kənin 80-ə yaxın elmi tədqiqat və təhsil
mü əssisəsi, genbankları, nəbatat bağları ilə,
elə cə də beynəlxalq mərkəz və təşkilatlarla
el mi əlaqələri davam etdirmişlər. Sevindirici
hal dır ki, bölmə institutlarında 9 beynəlxalq
la boratoriya uğurla fəaliyyət göstərir.

2020-ci il ərzində beynəlxalq tədbirlərdə
iş tirak əsasən onlayn səviyyədə olmuşdur.
Ümu mi sayı yüzdən çox olan belə tədbirlərdən
bi ri keçən ilin martında UNESKO-nun baş
qə rargahında bu qurumun Təbiət Elmləri
Sek torunun təşkilatçılığı ilə 120-dən çox
üzv ölkənin 200-dən artıq səhiyyə, elm və



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 3 2021202170

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

təh sil nazirlərinin və məsul şəxslərinin iştirakı
ilə COVID-19 pandemiyasına həsr edilmiş
“Açıq elm” beynəlxalq elmi əməkdaşlıq üz -
rə virtual dialoq keçirilmişdir.

Hamıya məlumdur ki, hazırda elmi təd -
qi qat fəaliyyətlərinin xarakterinə ciddi təsir
edən amillərdən biri COVID-19 xəstəliyinin
qlo bal miqyasda törətdiyi pandemiya ol -
muş dur. Ötən dövr ərzində bölmə əmək daş -
la rının COVID-19-la bağlı kütləvi informasiya
va sitələrində yüzlərlə məqalə, çıxış, müsahibə
və müraciətləri yayımlanmışdır. BTEB-in
təş kilatçılığı və müvafiq sahələrdə tanınmış
alim və mütəxəssislərin iştirakı ilə “Çin ko -
ro navirusu: miflər və gerçəklər, problemə
el mi baxış” mövzusunda maarifləndirici se -
minar, “Koronavirus pandemiyası: elmi təd -
qi qatlardan sağlam gələcəyin təminatına
doğ ru” mövzusunda beynəlxalq onlayn kon-
frans keçirilmişdir.

Molekulyar Biologiya və Biotex -
nologiyalar İnstitutu və Genetik Ehtiyatlar
İns titutu tərəfindən Azərbaycan Respublikası
Qi da Təhlükəsizliyi İnstitutu və Xüsusi Təh -
lükəli İnfeksiyalara Nəzarət Mərkəzi ilə bir -
gə “Azərbaycan Respublikasında yayılmış
SARS-CoV-2 virusunun genomunun oxun -
ması, beynəlxalq genom bazalarına yer ləş -
di rilməsi və müqayisəli təhlili, təhlükəli pa -
to genlər üzrə genom məlumat bazasının ya -
ra dılması” mövzusunda layihə hazırlanaraq
Azər baycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə
təq dim edilmişdir.

Son aylar ərzində BTEB-in alimləri artıq
Böyük Qayıdışla bağlı fəaliyyətlərə ciddi

şəkildə qoşulmuş, Azərbaycan Respublikası
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərən Ekoloji
məsələlər üzrə İşçi Qrup tərəfindən Qarabağ
regionunda keçirilən monitorinqlərdə, torpaq
və su nümunələrinin götürülməsi və
analizlərində iştirak etmişlər.

Ötən il Azərbaycanın haqq səsinin dünya
ic timaiyyətinə çatdırılması istiqamətində də
çox iş görülmüşdür. Tərəfimizdən biologiya,
tibb və aqrar elmlər sahəsində fəaliyyət gös -
tərən beynəlxalq təşkilatlara, müxtəlif öl kə -
lərin elmlər akademiyalarının müvafiq böl -
mə lərinin rəhbərlərinə, tanınmış elmi mər -
kəz lərə, görkəmli elm xadimlərinə erməni
iş ğalçılarının Qarabağda törətdikləri ekoloji
fə lakətin, regionun biomüxtəlifliyinə vurulan
zi yanların miqyası barədə bəyanatlar ün -
van lanmış, sözügedən bəyanatlar 50-yə yaxın
öl kə üzrə ümumilikdə 300-dən çox ünvana
gön dərilmişdir. Bu istiqamətdə fəaliyyətlər
bu gün də davam etdirilir.

Azərbaycanda cəmiyyət həyatının müxtəlif
sa hələrində, o cümlədən elm və təhsil sis -
tem lərində aparılan islahatlar, pandemiyaya
qar şı davam edən mübarizə, Qarabağa Böyük
Qa yıdışın, Azərbaycan dövlətçiliyinin yük -
sə lişi və inkişafı planlarının gerçəkləşdirilməsi
is tiqamətində elmi təşkilatlarımızın və alim -
lə rimizin qarşısında bu gün böyük vəzifələr
du rur və onlar yaxın illərdə daha yüksək
nai liyyətlər qazanmağa tam səfərbər edilir.

İradə HÜSEYNOVA,
AMEA-nın vitse-prezidenti,

akademik.
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Heydər Əliyev siyasi kursu bu gün
onun ideyalarına sadiq olan Prezi-

dent İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilir. Ümummilli liderimizin: “Mən
ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə
böyük ümidlər bəsləyirəm” deyərək qiy -
mətləndirdiyi Prezidentimiz bu gün, xalqın
etimadını doğrultmaqla həmin ümidləri
gerçəkləşdirir.

Ümummilli lider Heydər Əliyev tə rə -
findən yeridilən siyasətin göstəricisi kimi,
2003-cü ildə keçirilmiş seçkilərdə İlham
Əliyevin mütləq səs çoxluğu ilə xalq tə -
rəfindən prezident seçilməsində öz ifadəsini
tap mışdır. Əslində xalq yalnız İlham Əliyev
şəx siyyətinə deyil, həm də ümummilli li -

derin daxili və xarici siyasətinin
uğurlu davamçısı kimi ona səs
vermişdi.

Son 30 ilin ən mühüm siyasi
hadisəsi - 2020-ci ilin 44 gün-
lük Vətən müharibəsində Ali
Baş Komandanın və Azər bay -
can Ordusunun əldə etdiyi tarixi
hər bi-siyasi zəfər Prezident İl-
ham Əliyevin qətiyyətli, prin-
sipial, milli maraqları əsas tutan
fenomenal liderlik missiyasını
bir daha təsdiqləməklə yanaşı,
vətəndaşların böyük sevinc və
məmnunluğuna səbəb ol muş -
dur. Azərbaycanın Vətən mü -
ha ribəsindəki layiqli qələbəsi
Pre zident İlham Əliyevin re-
gional və qlobal miqyasda nü-

fuzunu daha da artırmış, ilin yekunları
üzrə dünyanın ən uğurlu liderləri sırasında
yer almasını təmin etmişdir.

Dövlət müstəqilliyimizin bərpasından
sonra dünya şöhrətli ümummilli liderimiz
tərəfindən cəmiyyət və dövlət həyatının
bütün sahələrində olduğu kimi hüquqi
sahədə də köklü islahatlar aparılmış, bu
islahatların həyata keçirilməsinin əsası isə
onun müəllifliyi ilə 1995-ci ildə qəbul
olun muş ilk milli Konstitusiyamızla qo -
yul muşdur.

Azərbaycan xalqının milli, mədəni və
tarixi ənənələrinə söykənərək, həqiqi, de -
mok ratik cəmiyyət yaradılmasına xidmət

İSLAHATLAR İNSAN HÜQUQLARININ TƏMİNATINA 
GENİŞ İMKANLAR YARADIR

Müasir Azərbaycanda dövlət quruculuğunun, iqti-
sadi dirçəlişin, ictimai-siyasi və sosial həyatda tərəqqinin
bütöv bir dövrü ümummilli lider Heydər Əliyevin adı
ilə bağlıdır. Həmin dövrdən etibarən Azərbaycanda
milli mənlik şüuru yüksəlmiş, kadr korpusunun
milliləşdirilməsi istiqamətində qətiyyətli addımlar
atılmış, yeni, o cümlədən müxtəlif ixtisaslar üzrə
kadrların hazırlanması üçün təhsil ocaqları yaradılmış,
qısa müddət ərzində yeni istehsal sahələri təşkil
edilərək çoxsaylı böyük zavodlar, fabriklər istifadəyə
verilmiş, mühüm sosial dəyişikliklər həyata
keçirilmişdir. Nəhayət, 1993-cü ildə Heydər Əliyevin
yenidən hakimiyyətə qayıdışı dövlətimizi və xalqımızı
özbaşınalıqdan, xaosdan və iqtisadi tənəzzüldən xilas
edərək yeni inkişaf strategiyasının təməlini qoydu.

Bu da öz növbəsində müasir Azərbaycanımızı həm
siyasi, həm də iqtisadi cəhətdən sabit və dinamik
inkişaf yolu seçən bir ölkəyə çevirdi.
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edən bu islahatlar ilk növbədə insan
hüquqlarının daha etibarlı təmin edilməsinə
yönəlmişdir.

Hüquqi islahatlar yolunda inamla
irəliləyən Azərbaycan Respublikasında
qısa müddətdə hüquq sisteminin təməlini
təşkil edən mühüm qanun və məcəllələr
qəbul edilmiş, hüquq-mühafizə orqanlarının
funksiya və səlahiyyətlərinə yenidən ba -
xı laraq, bu sahədə fəaliyyət demokratik
prin siplər və beynəlxalq hüquq normalarının
tələblərinə uyğunlaşdırılmış, ümumiyyətlə,
ölkəmizdə əvvəlkindən prinsipcə köklü
sürətdə fərqlənən yeni hüquq sistemi
yaradılmışdır.

Konstitusiyamızda hakimiyyət bölgüsü,
məh kəmə hakimiyyətinin, xüsusilə ha kim -
lərin müstəqilliyinin təminatı barədə müd -
dəa lar təsbit edilmiş, insan hüquqları daha
eti barlı təmin edilmiş, insan haqlarının
daha etibarlı təmin edilməsi üçün yeni -
üç pilləli məhkəmə sistemi yaradılmış, məh -
kəmələrə müstəsna səlahiyyətlər verilmiş,
onların üzərində əvvəllər mövcud olmuş
total nəzarətə və müdaxiləyə son qo yul -
muş dur.

Eyni zamanda, Konstitusiyamıza görə
məh kəmə hakimiyyətinin müstəqilliyini
tə min etmək məqsədilə Azərbaycan ta ri -
xində ilk dəfə olaraq hakimlər test üsulu
ilə seçilirlər. Ölkə başçısının diqqət və
qay ğısının təzahürü olaraq əksər məh kə -
mə lər statuslarına uyğun yeni binalarla tə -
min edilmişlər.

Hüquqi islahatın yüksələn xətt üzrə
inkişafını daim diqqət mərkəzində saxlayan

hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyevin
“Azərbaycan Respublikasında məhkəmə
sisteminin müasirləşdirilməsi haqqında”
19 yanvar 2006-cı il tarixli fərmanı xüsusilə
qeyd olunmalıdır. Həmin fərmanla məh -
kə mə sisteminin müasirləşdirilməsinin növ -
bəti mərhələsi kimi regionların sosial-iqti-
sadi inkişafı şəraitində əhalinin hüquq
institutlarına və hüquqi yardıma tələbatının
ödənilməsi üçün yeni məhkəmələrin ya -
radılması, vətəndaşların narazılıqlarına sə -
bəb olan sui-istifadə, süründürməçilik hal -
la rının və digər nöqsanların aradan qal dı -
rılması, ədalət mühakiməsinin sə mə rə -
liliyinin və vətəndaşların məhkəmələrə
ina mının artırılması təmin edilmişdir. Məh -
kəmələrə müraciət imkanlarının asan laş -
dı rılması, məhkəmələrin fəaliyyətində yeni
in formasiya texnologiyalarının tətbiq edil -
məsi, məhkəmə aparatlarının strukturunun
və işinin daha optimal şəkildə qurulması,
ha belə digər mühüm məsələlərin həlli nə -
zər də tutulur. Fərmanda Azərbaycan Res -
pub likasının Apellyasiya məhkəmələrinə
və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali
Məh kəməsinə tövsiyə edilir ki, İnsan Hü -
quq ları üzrə Avropa Məhkəməsinin pre -
se dent hüququnun öyrənilməsi işini təşkil
et sinlər və onu məhkəmə təcrübəsində nə -
zərə alsınlar.

Ədalət mühakiməsinin həyata ke çi ril -
mə si zamanı məhkəmələr tərəfindən “İnsan
hü quqlarının və əsas azadlıqlarının mü da -
fiəsi haqqında” Avropa Konvensiyası müd -
dəa larının və İnsan Hüquqları üzrə Avropa
Məh kəməsinin presedentlərinin düzgün və
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va hid qaydada tətbiqinin təmini məqsədilə,
Azər baycan Respublikası Ali Məh kə mə -
si nin Plenumu 30 mart 2006-cı il tarixli
Qə rarı ilə məhkəmələrə bir daha izah edir
ki, insan hüquqları müasir dünyada ümum -
bəşəri mədəniyyətin mühüm tərkib his sə -
sidir. Konstitusiyamızın 12-ci maddəsinə
əsa sən insan və vətəndaş hüquqlarının və
azad lıqlarının təmin edilməsi dövlətin ali
məq sədidir.

Ali Məhkəmənin Plenumu insan hü -
quq larının həyata keçirilməsi ilə bağlı
məh kəmələrə tövsiyəsində bildirir ki, bütün
insanlar heç bir ayrı-seçkiliyə yol vermədən
əsas hüquq və azadlıqlara malikdirlər. Bu
hüquq və azadlıqlar məkan, ərazi hüdudları
ilə bağlı deyil. İnsan hüquqları universal,
bö lünməzdir. Milli, dini, tarixi, mədəni
özü nəməxsusluq nəzərə alınmaqla, insan
hü quq və azadlıqlarına ali dəyər kimi hör -
mət və riayət edilməli, onların müdafiəsi
tə min olunmalıdır. İnsan hüquq və azad -
lıq ları yalnız qanun, konstitusiya və bey -
nəl xalq hüquq normalarında nəzərdə tu -
tul muş hallarda və qaydada məhdudlaşdırıla
bi lər. Hər kəsin hüquq və azadlıqlarının
məh kəmədə müdafiəsinə təminat verilir.

Hüquqi sahədə aparılan tədbirlərə Azər -
baycan Respublikasında hakim seçkiləri
ilə əlaqədar məhkəmə islahatlarının davam
etdirilməsini də göstərmək olar. Bu is -
lahatların məqsədi məhkəmələrin müs tə -
qil liyinin və onların fəaliyyətinin sə mə rə -
li liyinin artırılması, hakimlərin seçilməsi
pro sedurlarının təkmilləşdirilməsi, Məh -
kə mə-Hüquq Şurasının yenidən for ma laş -

dı rılması və hakimlərin seçilməsində yeni
seç ki qurumunun iştirakının təmin edil -
mə sidir. İslahatlar həyata keçirilərkən Av -
ropa Şurasının və BMT-nin həmin sahə
üz rə tövsiyələri nəzərə alınır.

2019-cu il 20 mart tarixində xalqa
ənənəvi müraciətində cənab İlham Əliyev
cə miyyətin digər sahələri ilə yanaşı, məh -
kəmə-hüquq sistemində islahatların davam
et dirilməsinin zəruriliyini bir daha bil -
dirmişdir. Dövlətimizin başçısının 3 aprel
2019-cu il tarixli “Məhkəmə-hüquq sis te -
mində islahatların dərinləşdirilməsi haq -
qında” fərmanı keyfiyyətcə yeni mərhələdə
məh kəmə-hüquq islahatlarının də rin ləş -
mə sinə geniş imkanlar açmışdır. Fərmana
əsasən, Azərbaycan Respublikasının bütün
məh kəmə sədrlərinə və hakimlərinə məh -
kəmə hakimiyyətinin nüfuzunun artırılması
və cəmiyyətdə məhkəmələrə etimadın möh -
kəmlənməsi üçün fəaliyyətlərində ədalət,
qanunçuluq, qərəzsizlik, aşkarlıq, hər kəsin
qanun və məhkəmə qarşısında bərabərliyi
kimi prinsiplərə dönmədən riayət etmək
tövsiyə edilmişdir.

Fərmanda müvafiq qurumlara sa hib -
kar lıq fəaliyyəti ilə bağlı yaranan mü ba -
hi sələrə müvafiq sahədə daha dərin hüquqi
bi lik və təcrübəsi olan hakimlər tərəfindən
ba xılmasını təmin etmək məqsədilə ixti -
sas laşmış məhkəmələrin yaradılması isti -
qa mətində təkliflərin verilməsi tap şı rıl -
mış dır. Qeyd etməliyik ki, ötən dövr ərzində
Fər mandan irəli gələn vəzifələr yerinə ye -
tirilmiş və bu gün məhkəmə sistemində
in zibati və kommersiya məhkəmələri fəa -
liy yət göstərməkdədir.
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Aparılan hüquqi islahatlara daxili işlər
or qanları da fəal surətdə qoşulmuşdur və
5 fevral 2007-ci il tarixdə “DİN-də insan
hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyanın
ya radılması” barədə əmr imzalanmışdır.
DİN-in müvafiq əmri ilə yaradılan komis-
siya “Azərbaycan Respublikasında insan
hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət
Planı”nın daxili işlər orqanlarına aid
müddəalarının yerinə yetirilməsi məqsədilə
hazırlanmış tədbirlər planına uyğun olaraq
insan hüquqları sahəsində beynəlxalq
sənədləri və təcrübəni öyrənmək, müvafiq
təhsil müəssisələrinin ədəbiyyat fondunun
zən ginləşdirilməsi və hüquqi maarif lən -
dir mə işinin genişləndirilməsi istiqamətində
la zımi tədbirin görülməsini həyata keçir -
mək lə məşğuldur.

Təbii ki, peşəkar polis kadrlarının ha -
zır lanmasına öz töhfələrini verən və bu il
100 illiyini qeyd edəcək DİN-in Polis Aka -
demiyası ölkəmizdə aparılan hüquqi isla-
hatlardan kənarda qala bilməz. Polis
Akademiyası təhsil ocağı olmaqla yanaşı,
həm də ictimai mühit hesab olunur. Kur-
santlar burada gələcəyə hazırlanır, xidməti
peşə xüsusiyyətlərinə yiyələnməklə yanaşı,
həm də nizamnamə qaydalarını öyrənirlər.
Bu məqsədlə Polis Akademiyasının “Ci -
nayət prosesi” kafedrası mütəmadi və əməli
işlər görərək cəmiyyətin və cinayət işləri
üz rə ədalət mühakiməsinin həyata keçi ril -
mə sinin qaydalarını təsbit edən cinayət-
pro sessual qanunvericiliyini gələcəyin polis
kadr larına öyrədir.

Cinayət işləri üzrə ədalət mühakiməsinin
qa nunvericiliyin tələblərinə riayət edilməklə

hə yata keçirilməsinin insan hüquq və azad -
lıq larının qorunmasında müstəsna əhə miy -
yətə malik olmasını nəzərə alaraq “Cinayət
prosesi” kafedrasında ədəbiyyat fondunun
zənginləşdirilməsi, bu sahədə beynəlxalq
aləmdə mövcud məhkəmə təcrübəsi
materiallarından, insan hüquqları sahəsində
beynəlxalq konvensiyalarla bağlı mövzu-
lardan daha geniş şəkildə istifadə olunması
təşkil edilir, eyni zamanda hərtərəfli, tam
və real biliklər əldə etmələri üçün kursant
və dinləyicilərə “Cinayət-prosessual hüquq”
fənni ilə yanaşı “Hüquq-mühafizə or -
qanları”, “Daxili işlər orqanlarında təhqiqat”
fən ləri tədris olunur.

Ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən
hüquqi islahatlar artıq yeni mərhələyə
qədəm qoymuşdur. Beynəlxalq təcrübədən
bəhrələnməklə hüquqi islahatlar daim
təkmilləşir. Bu mənada məhkəmə
hakimiyyəti də cəmiyyətimizlə birlikdə
inkişaf edir və müasirləşir. İmzalanan
hüquqi aktlar insan hüquq və azadlıqlarının
təminatı baxımından mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Bütün bunlar öz növbəsində
dövlətimizin bəşəri dəyərlərə sadiqliyini
əyani nümayiş etdirir, insan hüquqlarının
qorunmasını daim diqqət mərkəzində
saxlandığını bir daha təsdiq edir.

Səyyad AĞAYEV,
Azərbaycan Respublikası DİN-in Polis
Akademiyasının “Cinayət prosesi”
kafedrasının rəisi, polis polkovniki,
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.
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Êå÷ìèø Ñîâåòëÿð Èòòèôàãû êèìè áþ -
éöê áèð äþâëÿòèí çÿíýèí èãòèñàäè

ïî òåíñèàëûíäàí âÿ ýåíèø èìêàíëàðûíäàí
èñ òèôàäÿ åäÿðÿê ðåñïóáëèêàíû òÿðÿããè éî-
ëóíà ÷ûõàðàí Ùåéäÿð ßëèéåâ éåíè âÿ
ìö òÿðÿããè ñÿíàéå ñàùÿëÿðèíèí éàðàäûëìàñû
èñ òèãàìÿòèíäÿ ìöùöì òÿäáèðëÿð ùÿéàòà
êå ÷èðìèøäèð. Ùÿìèí èëëÿðäÿ ðåñïóáëèêàíûí
áö òöí áþëýÿëÿðèíèí èíêèøàôû, èñòåùñàëëà
áè ëàâàñèòÿ áàüëû îëàí åëìè-òÿäãèãàò ñàùÿ -

ëÿ ðèíèí ýåíèøëÿíäèðèëìÿñè
ñà ùÿñèíäÿ êîìïëåêñ
òÿä áèðëÿð ýþðöëìöø, åë -
ìè-òåõíèêè òÿðÿããèíèí
íàè ëèééÿòëÿðè, ìöòÿðÿããè
òåõ íîëîýèéàëàðûí èñòåùñà -
ëàòäà òÿòáèãè Àçÿðáàéúà -
íûí êå÷ìèø Èòòèôàã ìèãé-
àñûíäà þíúöë ìþâãåëÿðÿ
÷ûõìàñûíà, þëêÿíèí ñî-
ñèàë-èãòèñàäè ùÿéàòûíäà
éöêñÿëèøÿ òÿêàí âåðìèø-
äèð. 

Óëó þíäÿð Àçÿðáàéú-
àíûí èøûãëû âÿ ïàðëàã ýÿ-
ëÿúÿéèíè ýþðöð, õàëãûìûçû
áó ýÿëÿúÿéÿ ùàçûðëàéûð,
ðåñïóáëèêàíûí èãòèñàäè
ïîòåíñèàëûíû ýöúëÿíäèðèð-
äè. Î èëëÿðèí úàíëû øàùèäè
îëàí éàøëû íÿñëèí íöìà-
éÿíäÿëÿðèíèí éàõøû õà-
òèðèíäÿäèð êè, Àçÿðáàéú-
àí áöòöí ñàùÿëÿðäÿ ñû÷-
ðàéûøà íåúÿ ñöðÿòëÿ íàèë

îëìóøäóð. Ñîíðàëàð ìöñòÿãèë äþâëÿò ãó-
ðóúóëóüóíà à÷ûëàí éîë ÿñëèíäÿ 1969-úó
èëäÿí — Ùåéäÿð ßëèéåâèí ðåñïóáëèêà
ðÿù  áÿðè ñå÷èëäèéè âàõòäàí áàøëàìûøäûð. 

Ìöñòÿñíà õèäìÿòëÿðè èëÿ ÿáÿäèëèê ãà-
çàíàí öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâèí
ìÿíàëû ùÿéàò éîëó, çÿíýèí âÿ ÷îõøàõÿëè
èðñè òöêÿíìÿç èáðÿò ìÿêòÿáèäèð. Þòÿí
èëëÿðÿ íÿçÿð ñàëàðêÿí Àçÿðáàéúàí õàë-
ãûíûí þç ìöäðèê ëèäåðèíèí ðÿùáÿðëèéè èëÿ

ÕÀËÃÛÍ ÃßËÁÈÍÄß ßÁßÄÈ ÉÀØÀÉÀÍ ÖÌÓÌÌÈËËÈ ËÈÄÅÐ

Àçÿðáàéúàíûí ÷àüäàø òàðèõè äöíéà øþùðÿòëè ñèéàñÿò÷è,
äþâëÿò õàäèìè, öìóììèëëè ëèäåðèìèç Ùåéäÿð ßëèéåâèí
àäû âÿ ôÿàëèééÿòè èëÿ áàüëûäûð. Óëó þíäÿðèìèç Ùåéäÿð
ßëèéåâ Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí éåòèøäèðäèéè åëÿ áèð òàðèõè
øÿõñèééÿòäèð êè, îíóí ùàããûíäà äàíûøàíäà éàëíûç
ùÿéàòû âÿ ôÿàëèééÿòè áàðÿäÿ äåéèë, äþâëÿò èäàðÿ÷èëèéèíäÿ
òÿìñèë îëóíäóüó âÿ Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ìöùöì
òàðèõè äþâðöíö ÿùàòÿ åäÿí áöòþâ áèð ãÿðèíÿäÿí áÿùñ
åòìÿê ëàçûì ýÿëèð. Îíà ýþðÿ êè, öìóììèëëè ëèäåð
Ùåéäÿð ßëèéåâ áöòöí þìðöíö ìÿíñóá îëäóüó õàëãà,
îíóí èíêèøàôûíà, ìèíèëëèêëÿðèí ñöçýÿúèíäÿí êå÷èá ýÿëÿí
ìèëëè-ìÿíÿâè äÿéÿðëÿðèí ãîðóíìàñû, èíêèøàô åòäèðèëìÿñè
âÿ ýÿëÿúÿê íÿñèëëÿðÿ ÷àòäûðûëìàñûíà ùÿñð åäèá. Áèðìÿíàëû
øÿêèëäÿ äåìÿê îëàð êè, öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð
ßëèéåâ Àçÿðáàéúàí äþâëÿòè âÿ õàëãû ãàðøûñûíäà ìèñèëñèç
õèäìÿòëÿð ýþñòÿðèá. Áó õèäìÿòëÿð òàðèõèí éàääàøûíà
ãûçûë ùÿðôëÿðëÿ éàçûëûá. Ùå÷ øöáùÿñèç, ãÿòèééÿòëÿ äåìÿê
îëàð êè, Ùåéäÿð ßëèéåâ Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí éåòèøäèðäèéè
ÿí áþéöê äöùàëàðäàí áèðèäèð. Óëó þíäÿð ôÿàëèééÿòè
èëÿ òÿêúÿ áþéöê øÿõñèééÿò îëäóüóíó íöìàéèø åòäèð-
ìÿéèá, ùÿì äÿ ìàëèê îëäóüó ãÿòèééÿò âÿ ñèéàñè èðàäÿ
ñàéÿñèíäÿ ìÿíñóá îëäóüó õàëãû âÿ ãóðäóüó äþâëÿòè
äöíéà ìèãéàñûíäà òàíûäà áèëèá. 
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ãàçàíìûø îëäóüó ìöùöì òàðèõè íàè-
ëèééÿòëÿðèí áèð äàùà øàùèäè îëóðóã. Èíòèáàù
âÿ ìèëëè øöóðóí îéàíûøû Ùåéäÿð ßëèéåâèí
ùàêèìèééÿòÿ ýÿëèøè èëÿ áàøëàìûø, ìöñòÿ-
ãèëëèéèìèç ìÿùç îíóí ñàéÿñèíäÿ ÿáÿäè
âÿ äþíìÿç õàðàêòåð àëìûøäûð.

Þëêÿìèç äöíéàäà ëàéèã îëäóüó ìÿð-
òÿáÿéÿ óëó þíäÿðèí óçàãýþðÿíëèéè,
ìöäðèêëèéè, ãÿòèééÿòè, äÿìèð èðàäÿñè,
çÿíýèí äþâëÿò÷èëèê òÿúðöáÿñè ñàéÿñèíäÿ
éöêñÿëÿ áèëìèøäèð. Ìöàñèð Àçÿðáàéúàí
òàðèõèíèí áöòþâ áèð åïîõàñû, þíÿìëè áèð
ìÿðùÿëÿñè óëó þíäÿðèìèç Ùåéäÿð ßëèéå -
âèí àäû âÿ ôÿàëèééÿòè èëÿ áàüëûäûð. Öìóì -
ìèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâèí 34 èëëèê
ðÿùáÿðëèéè äþâðö Àçÿðáàéúàí òàðèõèíèí
ÿí éöêñÿê èíêèøàô ìÿðùÿëÿñè îëìóøäóð.
Ìöñòÿãèë þëêÿìèçèí áóýöíêö óüóðëàðû
Ùåéäÿð ßëèéåâ ñòðàòåýèéàñûíûí òÿíòÿíÿ-
ñèäèð. Àçÿðáàéúàí áó ýöí ùÿðòÿðÿôëè âÿ
äèíàìèê èíêèøàô éîëóíäàäûð, ùÿéàòûìûçûí
áöòöí ñàùÿëÿðèíäÿ éöêñÿëèø, òÿðÿããè âàð.
Èãòèñàäè àðòûì òåìïèíÿ ýþðÿ, ðåñïóáëè-
êàìûç ñîí èëëÿð áöòöí äöíéàäà ëèäåð
ìþâ ãåéÿ éöêñÿëèá.

Áó ýöí þëêÿìèçäÿ äàâàì åäÿí ýåíèø
ãóðóúóëóã èøëÿðè Ùåéäÿð ßëèéåâ çÿêàñûíûí
áÿùðÿñèäèð. Àçÿðáàéúàíûí òàðèõèíÿ ãóðóúó
âÿ õèëàñêàð êèìè äàõèë îëìóø óëó þíäÿ-
ðèìèç õàëãûìûçûí òàëåéèíäÿ, ìÿíÿâè, ñè-
éàñè âÿ èúòèìàè ùÿéàòûíäà ìèñèëñèç õèä-
ìÿòëÿð ýþñòÿðìèøäèð. Àçÿðáàéúàí òàðèõè -
íèí ýþðêÿìëè ñèìàñû îëàí Ùåéäÿð ßëèéåâ
õàëãûìûçûí ãÿëáèíäÿ þçöíÿ àáèäÿ ãóðìóø
øÿõñèééÿòäèð. Àçÿðáàéúàíûí éåíè òàðèõè
ìÿùç óëó þíäÿðèí ëèäåðëèéè âÿ ìöÿëëèôëèéè

èëÿ éàðàíûá. Áó äàùè èíñàí äþâëÿò èäà-
ðÿ÷èëèéèíèí ùÿð áèð ìÿðùÿëÿñèíäÿ âÿòÿ-
íèíÿ, õàëãûíà ñîíñóç ìÿùÿááÿò âÿ ñÿ-
äàãÿò ùèññè èëÿ éàíàøûá, ìèëëè èäåàëëàðà
äàõèëÿí áàüëû îëóá. Àçÿðáàéúàíûí ìÿøùóð
èñèìëÿðèíèí ìàëèê îëäóüó àëè êåéôèééÿòëÿð
ìÿúìó ùàëûíäà Ùåéäÿð ßëèéåâ äöùàñûíûí
êàìèë øÿõñèééÿòèíäÿ òÿúÿññöìöíö òàïûð.
Öìóììèëëè ëèäåð óíèêàë áèð ñèéàñè ìÿê-
òÿáèí, ìöêÿììÿë äþâëÿò÷èëèê âÿ èäàðÿ -
÷è ëèê ñèñòåìèíèí áàíèñè, ìèëëè èíêèøàôû
øÿðò ëÿíäèðÿí èäåîëîæè-ñèéàñè èðñèí ìöÿëëèôè
êè ìè ÿáÿäèéàøàðëûã ãàçàíûá.

Öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâ
ìöñ òÿãèë Àçÿðáàéúàí äþâëÿò÷èëèéèíèí ñè-
éàñè, èãòèñàäè ÿñàñëàðûíû éàðàòìûø, õàëãûí
ìöñ òÿãèë âÿ ýöúëö äþâëÿòÿ ñàùèá îëìàã
àð çóñóíó ðåàëëûüà ÷åâèðìèø ôåíîìåí
øÿõ ñèééÿò êèìè ÷àüäàø òàðèõèìèçäÿ ÿáÿäè -
éàøàðëûã ãàçàíàðàã ùÿëÿ ñàüëûüûíäà úàíëû
ÿô ñàíÿéÿ ÷åâðèëìèøäèð. Ìÿùç äöíéà
ìèã éàñëû èúòèìàè-ñèéàñè õàäèì Ùåéäÿð
ßëè éåâèí òèòàíèê ÿìÿéè, ãÿòèééÿòè, ìþù-
êÿì ñèéàñè èðàäÿñè ñàéÿñèíäÿ ìöàñèð
Àçÿð áàéúàí äþâëÿòè ãóðóëìóø, þëêÿìèç
äöí éà ìÿêàíûíäà þç ëàéèãëè éåðèíè
òóòìóø äóð.

Óëó þíäÿðèí âàõòèëÿ ñþéëÿäèéè “Ùå÷
êÿ ñèí øöáùÿñè îëìàñûí êè, þìðöìöí
áóí äàí ñîíðàêû ùèññÿñèíè ùàðàäà îëóð-
ñà-îëñóí, éàëíûç âÿ éàëíûç Àçÿðáàéúàí
Ðåñ ïóáëèêàñûíûí ìöñòÿãèë äþâëÿò êèìè
èí êèøàô åòìÿñèíÿ ùÿñð åäÿúÿéÿì” êÿëàìû
áó ýöí äÿ õàëãûìûç òÿðÿôèíäÿí ãöðóðëà
õà òûðëàíûð. 

Áó ýöí áþéöê ôÿõð ùèññè èëÿ ãåéä
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îëóíìàëûäûð êè, õàëãûìûçûí öìóììèëëè
ëèäåðè, äöíéà øþùðÿòëè ñèéàñè õàäèì Ùåé-
äÿð ßëèéåâèí òèòàíèê ÿìÿéè, ãÿòèééÿòè,
ìþùêÿì ñèéàñè èðàäÿñè ñàéÿñèíäÿ ìöàñèð
Àçÿðáàéúàí äþâëÿòè ãóðóëìóø, þëêÿìèç
äöíéà áèðëèéèíäÿ þç ëàéèãëè éåðèíè òóò-
ìóøäóð. 

Ìÿùç Àçÿðáàéúàíûí ùÿðòÿðÿôëè èíêè-
øàôû, ýÿëÿúÿê òÿðÿããèñè ö÷öí ìþùêÿì
ÿñàñëàðûí éàðàäûëìàñû çÿíýèí òÿúðöáÿéÿ,
áþéöê èñòåäàäà, ïàðëàã çÿêàéà, àëè ìÿ-
íÿâè êåéôèééÿòëÿðÿ, éöêñÿê ñèéàñè èäà-
ðÿ÷èëèê âÿ ëèäåðëèê ãàáèëèééÿòèíÿ, òöêÿí-
ìÿç åíåðæèéÿ ìàëèê Ùåéäÿð ßëèéåâèí
ñî  ñèàë-èãòèñàäè âÿ ùöãóãè èñëàùàòëàð ñòðà-
òåýèéàñûíûí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè íÿòèúÿ-
ñèíäÿ ìöìêöí îëìóøäóð. Ùàçûðäà Àçÿð-
áàéúàíäà ñîñèàë-èãòèñàäè, èúòèìàè-ìÿäÿíè
ùÿéàòûí åëÿ áèð ñàùÿñè éîõäóð êè, ùÿìèí
ñàùÿíèí èíêèøàôû öìóììèëëè ëèäåðèí àäû
èëÿ áàüëû îëìàñûí.

Ìöàñèð äöíéà òàðèõèíäÿ éàðàäûúû èç
ãîéìóø òàðèõè øÿõñèééÿòëÿðëÿ îðòàã ìÿ-
çèééÿòëÿð äàøûäûüû ö÷öí âÿ áÿçè ùàëëàðäà
èñÿ ùÿìèí ñèéàñè õàäèìëÿðè áåëÿ öñòÿëÿ-
éÿí êåéôèééÿòëÿðÿ ìàëèê îëäóüó ö÷öí
Ùåéäÿð ßëèéåâ äöíéà ìèãéàñëû ôåíî-
ìåíàë øÿõñèééÿòäèð, Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí
ùÿð çàìàí ôÿõð åäÿúÿéè âÿ ùÿéàò éî-
ëóíäàí èáðÿò ýþòöðÿúÿéè áþéöê áèð ìöòÿ-
ôÿêêèðäèð. Áöòöí îõøàðëûãëàðëà éàíàøû,
Ùåéäÿð ßëèéåâ øÿõñèééÿòèíèí þçöíÿìÿõ -
ñóñ ëóüó äà õöñóñè ÿùÿìèééÿò êÿñá åäèð.
Î, áèð ÷îõ ñèéàñÿò÷è ìöàñèðëÿðèíäÿí
ôÿðã ëè îëàðàã òÿêúÿ þç äþâðöíöí äåéèë,
äà ùà ýåíèø çàìàí ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ áàø

âåðÿí èúòèìàè-ñèéàñè ïðîñåñëÿðèí àõàðûíû
ìö ÿééÿí åäÿ áèëÿí ýöúëö ñèéàñè èðàäÿ
ñàùèáè, éåíè äöíéà òàðèõèíèí ðàñèîíàë ñè-
éàñÿò÷èñè, óçàãýþðÿí áèð äþâëÿò õàäèìè-
äèð.

Ùÿð áèð òàðèõè øÿõñèééÿòèí õèäìÿòëÿðè
ìÿíñóá îëäóüó õàëãûí éàääàøûíäà ÿáÿäè
ãàëûð, àíúàã áóíóíëà ìÿùäóäëàøìûð.
×öí êè åëÿ äöùàëàð âàð êè, îíëàð ùÿì äÿ
áÿøÿðè ÿùÿìèééÿòëè èøëÿð ýþðöðëÿð. Àçÿð-
áàéúàí õàëãûíûí ýþðêÿìëè îüëó Ùåéäÿð
ßëèéåâ ìÿùç ùÿìèí øÿõñèééÿòëÿðäÿíäèð.
Òàðèõ ñöáóò åäèð êè, ìöÿééÿí ñÿáÿá-
ëÿðäÿí ìèëëè äþâëÿò÷èëèéèíè âÿ ìöñòÿãèë-
ëèéèíè èòèðìÿê òÿùëöêÿñè èëÿ öçëÿøÿí õàë-
ãëàð ÷ÿòèí ñûíàãëàðäà ìÿñóëèééÿòè öçÿðèíÿ
ýþòöðìöø ãÿòèééÿòëè ëèäåðëÿðèí ñàéÿñèíäÿ
ìþâúóäëóãëàðûíû ãîðóìóø, ÷ÿòèíëèêëÿðÿ
ñèíÿ ýÿðìèø, ìèëëè èäåéà ÿòðàôûíäà áèð-
ëÿøìèøëÿð. Óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâ þç
õàëãûíà, Âÿòÿíèíÿ ñîíñóç ñÿäàãÿòè, òö -
êÿíìÿç ìÿùÿááÿòè, óçàãýþðÿíëèéè, õå-
éèðõàùëûüû, äöøöíöëìöø âÿ ýÿðýèí ÿìÿéè
èëÿ Àçÿðáàéúàíûí èéèðìèíúè ÿñð èúòèìàè-
ñèéàñè, ñîñèàë-èãòèñàäè, ìÿäÿíè âÿ ìÿíÿâè
ùÿéàòûíäà äþíöø éàðàäàðàã öìóììèëëè
ëèäåðëèê óúàëûüûíà éöêñÿëìèøäèð. Ìöäðèê
ðÿùáÿð áþéöê ôÿäàêàðëûãëàð ùåñàáûíà
ãóðóá-éàðàòäûüû äþâëÿòèí ñàðñûëìàçëûüûíû,
äå ìîêðàòèê éöêñÿëèøèíè, Àçÿðáàéúàíûí
ìöñòÿãèëëèéèíèí ÿáÿäèëèéèíè, äàèìèëèéèíè,
äþí ìÿçëèéèíè òÿìèí åòìèøäèð.

Àçÿðáàéúàí äþâëÿò÷èëèéèíèí ìöàñèð
òà ðèõèíÿ þç àäûíû ÿáÿäè ùÿêê åòìèø áó
íà äèð òàðèõè øÿõñèééÿòèí, ôåíîìåíàë ñèéàñè
õà äèìèí þëêÿìèçÿ ðÿùáÿðëèê åòäèéè èëëÿð
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èíòèáàù, ìèëëè òÿðÿããè, ìèëëè îéàíûø âÿ
ÿí áàøëûúàñû ìöñòÿãèë äþâëÿò ãóðóúóëóüó
äþâðö êèìè ãÿáóë åäèëèð. Õàëãûìûçûí
áþéöê îüëó Ùåéäÿð ßëèéåâèí ñèéàñè âÿ
äþâëÿò÷èëèê ôÿàëèééÿòèíèí ÿí áþéöê íÿ-
òèúÿñè õàëãûìûçà áÿõø åòäèéè ìöêÿììÿë
ìèëëè äþâëÿò, ìöñòÿãèë Àçÿðáàéúàí Ðåñ-
ïóáëèêàñûäûð.

Ýþðêÿìëè äþâëÿò õàäèìè Ùåéäÿð ßëè-
éåâèí èêèíúè äÿôÿ ñèéàñè ùàêèìèééÿòÿ
ýÿëèøè Àçÿðáàéúàíû, áöòþâ áèð õàëãû
ìÿùâ îëìàã òÿùëöêÿñèíäÿí õèëàñ åòäè.
Óëó þíäÿðèí Àçÿðáàéúàí òàðèõèíäÿ ÿí
áþ éöê õèäìÿòëÿðèíäÿí áèðè äÿ îëäóãúà
àüûð øÿðàèòäÿ ìöñòÿãèëëèéèìèçè õèëàñ åò-
ìÿê, ùöãóã âÿ ÿäàëÿòÿ, äåìîêðàòèê èí-
êèøàôà ÿñàñëàíàí ýöúëö äþâëÿò÷èëèéèí
ÿñà ñûíû ãîéìàãäàí èáàðÿò îëìóøäóð.
Ìÿùç áþéöê þíäÿðèí ùàêèìèééÿòÿ ãà-
éûäûøûíäàí ñîíðà Àçÿðáàéúàíûí ìöñòÿ-
ãèëëèê òàðèõèíäÿ éåíè, ðåàë äþâëÿò ãóðó-
úóëóüó ñÿùèôÿñè à÷ûëìûøäûð.

Öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâèí
Àçÿðáàéúàí ðÿùáÿðëèéèíÿ ãàéûäûøû èëÿ
áàøëûúà ãàéÿñèíè ìöñòÿãèëëèê, àçÿðáàéú-
àí÷ûëûã, äþâëÿò÷èëèê, ÿäàëÿòëèëèê, äåìî-
êðàòèéà, ìèëëè òÿðÿããè, äöíéÿâèëèê êèìè
öìóìáÿøÿðè äÿéÿðëÿð òÿøêèë åäÿí éåíè
áèð èäåîëîýèéàíûí ÿñàñû ãîéóëìóø, þë-
êÿìèçäÿ ìöñòÿãèë äþâëÿò òÿñèñàòëàðûíûí
éàðàíìàñû âÿ äþâëÿò ãóðóúóëóüó ïðîñå-
ñèíèí éåíè ìÿðùÿëÿñè áàøëàíìûøäûð. Ãûñà
çàìàíäà ìöäðèê ðÿùáÿðèí äÿðèí ìÿíòè-
ãèíèí, ñèëèíìÿç äÿñò-õÿòòèíèí, çÿíýèí
ñè éàñè òÿúðöáÿñèíèí âÿ èøûãëû çÿêàñûíûí
ÿí áþéöê áÿùðÿëÿðèíäÿí áèðè îëàí Êîíñ -

òèòóñèéà ëàéèùÿñè ùàçûðëàíìûø âÿ ýåíèø
èúòèìàè ìöçàêèðÿëÿðäÿí êå÷ÿðÿê 1995-
úè èë íîéàáðûí 12-äÿ öìóìõàëã ñÿñâåð-
ìÿñè èëÿ ãÿáóë îëóíìóøäóð. Éåíè Êîí-
ñòèòóñèéà Àçÿðáàéúàíäà äþâëÿò ãóðóúó-
ëóüó ñàùÿñèíäÿ ôóíäàìåíòàë èñëàùàòëàðà
éîë à÷ìûøäûð. Êîíñòèòóñèéà ñîâåò ðåæèìèíèí
èíñòèòóòëàðûíû, äÿéÿðëÿð êèìè õàëãûí áåé-
íèíÿ éåðèäèëÿí èäåîëîýèéàëàðû ÿáÿäèëèê
òàðèõÿ ýþìÿðÿê äåìîêðàòèê èíêèøàôûí
ìþùêÿì áöíþâðÿñèíè ãîéìóøäóð. Ùÿìèí
äþâðäÿ ìÿùç óëó þíäÿðèí Êîíñòèòóñèéàíûí
ùàçûðëàíìàñû èøèíÿ ðÿùáÿðëèê åòìÿñè
îíóí ìöêÿììÿëëèéèíè, ñèéàñèùöãóãè àêò
âÿ òàðèõè ñÿíÿä êèìè éöêñÿê íöôóçóíó
òÿ ìèí åäÿí àìèë îëìóøäóð. Áåéíÿëõàëã
åêñïåðòëÿð òÿðÿôèíäÿí äöíéàíûí äåìî-
êðàòèê êîíñòèòóñèéàëàðûíäàí áèðè êèìè
ãèéìÿòëÿíäèðèëÿí ßñàñ Ãàíóíóìóç Àçÿð-
áàéúàíûí ãàíóíâåðèúèëèê ìöñòÿâèñèíè
äöíéàíûí ìöòÿðÿããè, äåìîêðàòèê äÿ-
éÿðëÿðè èëÿ çÿíýèíëÿøäèðìÿêëÿ þëêÿìèçèí
èíêèøàôûíûí ïðèíñèïúÿ éåíè ìÿðùÿëÿéÿ
ãÿäÿì ãîéìàñûíûí ýþñòÿðèúèñèíÿ ÷åâðèë -
ìèøäèð. Ìÿùç áó àëè ñÿíÿääÿ ñîñèàë
äþâëÿò êîíñåïñèéàñû þç ÿêñèíè òàïìûø,
Àçÿð áàéúàí äþâëÿòèíèí ùÿð áèð âÿòÿíäà -
øûíûí ðèôàùûíûí éöêñÿëäèëìÿñèíèí, îíóí
ñî ñèàë ìöäàôèÿñèíèí âÿ ëàéèãëè ùÿéàò
ñÿ âèééÿñèíèí ãàéüûñûíà ãàëûíäûüû áÿéàí
åäèë ìèø, èíñàí âÿ âÿòÿíäàø ùöãóã âÿ
àçàä ëûãëàðûíûí òÿìèí åäèëìÿñè äþâëÿòèí
àëè ìÿãñÿäè åëàí åäèëÿðÿê áó ùöãóã âÿ
àçàä ëûãëàðûí ãîðóíìàñû äþâëÿò ùàêèìèé -
éÿòè îðãàíëàðûíûí ÿñàñ âÿçèôÿñè êèìè
ìö ÿééÿíëÿøäèðèëìèøäèð.
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“Éåíè Êîíñòèòóñèéà Àçÿðáàéúàíäà
äåìîêðàòèê, ùöãóãè äþâëÿòèí ãóðóëìàñû,
âÿòÿíäàø úÿìèééÿòèíèí éàðàíìàñû ö÷öí
áöòöí ÿñàñëàðû éàðàäûáäûð, áöòöí òÿìè-
íàòëàðû âåðèáäèð. Áèçèì áîðúóìóç áó
òÿìèíàòëàðäàí, Êîíñòèòóñèéàíûí áèçÿ âåð-
äèéè ãàíóíè ÿñàñëàðäàí ñÿìÿðÿëè èñòèôàäÿ
åòìÿê âÿ þëêÿìèçäÿ ùöãóãè, äåìîêðàòèê
äþâëÿò éàðàòìàã, âÿòÿíäàøëàðûí, èíñàíëàðûí
ùöãóãëàðûíûí ãîðóíìàñûíû òÿìèí åòìÿê-
äÿí èáàðÿòäèð”, - äåéÿí öìóììèëëè ëèäåð
áóíóíëà Êîíñòèòóñèéàíûí áàøëûúà ùÿäÿô-
ëÿðèíè ìöÿééÿí åòìèøäèð.

Ùåéäÿð ßëèéåâèí Àçÿðáàéúàíà ðÿù-
áÿðëèê åòäèéè èëëÿð òàðèõèìèçèí ãûçûë äþâðö
êèìè éàääàøëàðà ùÿêê îëóíìóøäóð. Ùåé-
äÿð ßëèéåâ óíèâåðñàë çÿêà ñàùèáè îëàí
ýþðêÿìëè äþâëÿò õàäèìè èäè. Úÿìèééÿò
ùÿéàòûíûí ÿí ìöõòÿëèô ñàùÿëÿðèíÿ êàìèë
ìöòÿõÿññèñ ñÿâèééÿñèíäÿ äÿðèíäÿí áÿëÿä
îëìàãäà îíóíëà ìöãàéèñÿ åäèëÿ áèëÿúÿê
äþâëÿò õàäèìè ýþñòÿðìÿê ÷ÿòèíäèð. Ùàãëû
îëàðàã îíóí àäûíû äöíéà ñèéàñÿòèíäÿ
þçöíö òÿñäèã åòìèø Úîðú Âàøèíãòîí,
Óèíñòîí ×þð÷èëë, Øàðë äå Ãîëë, Ìóñòàôà
Êàìàë Àòàòöðê êèìè ãöäðÿòëè äþâëÿò
õàäèìëÿðè èëÿ áèð ñûðàäà ÷ÿêèðëÿð. Ùÿãè-
ãÿòÿí äöíéàäà ýåäÿí ñèéàñè ïðîñåñëÿðè
äÿðèíäÿí òÿùëèë åäèá äÿéÿðëÿíäèðìÿêäÿ,
íÿòèúÿëÿð ÷ûõàðìàãäà, ùÿëë éîëëàðûíû ïðî-
ãíîçëàøäûðìàãäà äà Ùåéäÿð ßëèéåâ ÿë-
÷àòìàç çèðâÿäÿ äàéàíûð.

Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí áþéöê îüëó,
ìöàñèð Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí õè-
ëàñêàðû âÿ ìåìàðû, Éåíè Àçÿðáàéúàí
Ïàðòèéàñûíûí (ÉÀÏ) éàðàäûúûñû óëó þíäÿð

Ùåéäÿð ßëèéåâ äöùàñûíûí ÿçÿìÿòè,
áþéöêëöéö, Àçÿðáàéúàí õàëãû âÿ ìöñòÿ-
ãèë äþâëÿò÷èëèéèìèç ö÷öí ýþñòÿðäèéè ìè-
ñèëñèç, òÿêðàðîëóíìàç õèäìÿòëÿðè äàùà
àéäûí âÿ ãàáàðûã øÿêèëäÿ íÿçÿðÿ ÷àðïûð.
Ùåéäÿð ßëèéåâ éàëíûç Àçÿðáàéúàí õàë-
ãûíûí äåéèë, áöòþâëöêäÿ ìöñÿëìàíòöðê
äöíéàñûíûí áó ýöíÿäÿê ýÿëìèø-êå÷ìèø
ýþðêÿìëè þíäÿðëÿðèíäÿí áèðèäèð. Ùåéäÿð
ßëèéåâ òàðèõèí ýåäèøàòûíû äÿéèøÿ áèëÿí,
éåíè òàðèõ éàðàäàí äþâëÿò õàäèìè èäè.
Îíó Ìóñòàôà Êàìàë Àòàòöðêëÿ, Óèíñòîí
×þð÷èëëÿ, Äåí Ñéàîïèíëÿ ìöãàéèñÿ åòìÿê
îëàð. Ãÿäèì äþâëÿò÷èëèê òàðèõèíÿ ìàëèê
îëàí Àçÿðáàéúàíà çàìàíçàìàí áþéöê
äþâëÿò õàäèìëÿðè, ñÿðêÿðäÿëÿð, ñèéàñÿò÷èëÿð
ðÿùáÿðëèê åòìèøëÿð. Ëàêèí Ùåéäÿð ßëèéåâ
ãÿäÿð Àçÿðáàéúàí òàðèõèíäÿ ìöùöì
ðîë îéíàéàí, õàëãûíà, ìèëëÿòèíÿ âÿ äþâ-
ëÿò÷èëèéèíÿ õèäìÿòëÿð ýþñòÿðÿí, îíóí
èíêèøàôû ö÷öí ñþçöí òàì ìÿíàñûíäà õè-
ëàñêàðëûã ìèññèéàñûíû éåðèíÿ éåòèðÿí
èêèíúè äþâëÿò õàäèìèíè òÿñÿââöð åòìÿê
÷îõ ÷ÿòèíäèð. Óëó þíäÿð ðåñïóáëèêàìûçà
ðÿùáÿðëèê åòäèéè ùÿð èêè ùàêèìèééÿòè
äþâðöíäÿ õàëãû ö÷öí ýþðäöéö òàëåéöêëö
èøëÿðèí ÿùÿìèééÿòèíÿ ýþðÿ Àçÿðáàéúàíûí
áöòöí äþâëÿò÷èëèê òàðèõèíäÿ ùå÷ êèìëÿ
ìöãàéèñÿ îëóíìàéàí áþéöê äþâëÿò õà-
äèìèäèð.

Ùåéäÿð ßëèéåâ øÿõñèééÿòè Àçÿðáàéúàí
òàðèõèíäÿ, ìèëëè-ñèéàñè òÿôÿêêöðöìöçäÿ,
äþâëÿò÷èëèê øöóðóìóçäà ÷îõ áþéöê ìÿíà
éöêöíö äàøûéàí ôåíîìåíäèð. Ìöñòÿãèë
Àçÿðáàéúàí äþâëÿòèíèí ùÿð áèð àòðèáóòó
Ùåéäÿð ßëèéåâèí àäû, îíóí éîðóëìàç
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ôÿàëèééÿòè èëÿ áàüëûäûð. Óëó þíäÿðèí ðÿù-
áÿðëèéè èëÿ õàëãûìûç ñîñèàë-èãòèñàäè òÿðÿããè,
ìèëëè îéàíûø, ìÿäÿíè èíòèáàù, àçàäëûã
ùÿðÿêàòû ìÿðùÿëÿñèíäÿí êå÷ÿðÿê ìöñòÿ-
ãèëëèê ÿëäÿ åòìèø, ñóâåðåíëèéèíè âÿ ìèëëè
áèðëèéèíè òÿìèí åäÿðÿê îíó ãîðóìàã
èìêàíëàðûíà ìàëèê îëìóøäóð. Áó ýöí
áèç þòÿí äþâðëÿðèí ñèéàñè äóðóìóíó
äÿðê åòìÿéÿ ÷àëûøàðêÿí áàøà äöøöðöê
êè, áó áþéöê èíñàíûí áöòöí ôÿàëèééÿòè,
áó ôÿàëèééÿòèí ùÿð ñÿùèôÿñè, ùÿð ìÿðùÿëÿñè
äþâð âÿ çÿìàíÿìèçè èôàäÿ åäÿí ÿçÿìÿòëè
áèð àáèäÿäèð. Óëó þíäÿðèí êå÷äèéè éîë
èñÿ çÿíýèí áèð ùÿéàò åíñèêëîïåäèéàñûäûð.
Ùåéäÿð ßëèéåâ òÿêúÿ þç þìðöíöí, áèð
èíñàí ùÿéàòûíûí ìöäðèêëèê çèðâÿñèíäÿ
äåéèë, áöòþâ áèð õàëãûí òàðèõèíèí éöêñÿê
çèðâÿñèíäÿäèð. Áó çèðâÿäÿí éàëíûç áèð
þìðöí éàøàíäûüû èëëÿð äåéèë, áèð õàëãûí
äöíÿíè, áó ýöíö, ñàáàùû ýþðöíöð. Áó
çèðâÿ Ùåéäÿð ßëèéåâ ñèìàñûíäà áöòöí
Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí, äþâëÿò÷èëèê, ìöñòÿ-
ãèëëèê, äåìîêðàòèéà òàðèõèìèçèí éöêñÿëäèéè
çèðâÿäèð.

Ùÿéàòû äàèì õàëã âÿ ùàãã éîëóíäà
ìöáàðèçÿäÿ êå÷ÿí Ùåéäÿð ßëèéåâ ìÿùç
ìàëèê îëäóüó ôèòðè èñòåäàäû, éöêñÿê èí-
òåëëåêòè, ôåíîìåíàë éàääàøû, ðÿùáÿðëèê
ìÿùàðÿòè, úÿñàðÿòè, ìÿðäëèéè, ýöúëö èðà-
äÿñè, èäàðÿ÷èëèê ìÿäÿíèééÿòè, áþéöê
ùÿéàò âÿ äþâëÿò÷èëèê òÿúðöáÿñè èëÿ áöòöí
áó ÷ÿòèíëèêëÿðèí þùäÿñèíäÿí ëÿéàãÿòëÿ
ýÿëìèø, Àçÿðáàéúàí äþâëÿòèíè ìÿùâ îë-
ìàã òÿùëöêÿñèíäÿí õèëàñ åòìèø, þëêÿìèçè
èãòèñàäè òÿíÿççöëäÿí èíêèøàô âÿ òÿðÿããè
éîëóíà ÷ûõàðòìûøäûð. Ùåéäÿð ßëèéåâ áö -

òöí âàðëûüûéëà Àçÿðáàéúàí õàëãûíà, ìöñ -
òÿ ãèë Àçÿðáàéúàí äþâëÿò÷èëèéèíÿ áàüëû
èäè âÿ óëó þíäÿð, ëàçûì ýÿëÿðñÿ, ùÿéàòûíû
áå ëÿ áó éîëäà ÿñèðýÿìÿçäè. Óëó þíäÿðèí
êå ÷ äèéè çÿíýèí âÿ øÿðÿôëè ùÿéàò éîëó,
õàë ãûìûçûí ìÿíàôåëÿðèíè ãîðóìàã ö÷öí
áö òöí äþâðëÿðäÿ àïàðäûüû ãÿòèééÿòëè ìö -
áà ðèçÿëÿð, ýþðäöéö èøëÿð, íöìàéèø åòäèð -
äèéè ñèéàñè èðàäÿ âÿ Àçÿðáàéúàíûí ùÿãèãè
ìöñ òÿãèëëèéè éîëóíäà ýþñòÿðäèéè ìèñèëñèç
ôÿ äàêàðëûãëàð áóíóí ÿéàíè ñöáóòóäóð.
Ìÿùç áöòöí áóíëàðûí íÿòèúÿñèäèð êè,
ùÿ éàò ôÿàëèééÿòèíÿ äþâëÿò òÿùëöêÿñèçëèê
îð ãàíëàðûíäà ýÿíú áèð ÿìÿêäàø êèìè
áàø ëàéàí Ùåéäÿð ßëèéåâ ìöñòÿãèëëèê
äþâ ðöíäÿ íÿèíêè Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí
âÿ áöòöí äöíéà àçÿðáàéúàíëûëàðûíûí,
åëÿ úÿ äÿ òöðê äöíéàñûíûí Ëèäåðè ñÿâèé -
éÿ ñèíÿ éöêñÿëäè. Àçÿðáàéúàíûí äþâëÿò-
÷èëèê òàðèõèíÿ ãûçûë ùÿðôëÿðëÿ éàçûëàí
Ùåé äÿð ßëèéåâ åïîõàñû áèð èíñàí þìðöíÿ
ñû üûøìàéàí âÿ ùÿð êÿñÿ íÿñèá îëìàéàí
ÿë ÷àòìàç çèðâÿ âÿ òÿêðàðîëóíìàç òàëå-
äèð.

Ùåéäÿð ßëèéåâ ìÿãñÿäéþíëö ôÿà-
ëèééÿòè âÿ ìöäðèê ðÿùáÿðëèéè èëÿ Àçÿðáàé -
úàí õàëãûíûí òàðèõèíäÿ áþéöê ðîë îéíàìûø,
öìóììèëëè ëèäåð ñòàòóñóíó ãàçàíìûøäûð.
Þë êÿìèçèí áóýöíêö èíêèøàô éîëóíóí
ÿñàñ èñòèãàìÿòëÿðèíäÿí äàíûøàðêÿí áèð-
ìÿíàëû øÿêèëäÿ ãÿáóë åäèëèð êè, áó, èëê
íþâáÿäÿ, õàëãûìûçûí öìóììèëëè ëèäåðè
Ùåéäÿð ßëèéåâèí ìöÿééÿí åòäèéè ñèéàñè
õÿòòèí, äöçýöí ñòðàòåýèéàíûí, äÿðèí èñ-
ëàùàòëàðûí àðäûúûë äàâàì åòäèðèëìÿñèíèí
íÿòèúÿñèäèð.
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“Èíàíûðàì êè, ìÿíèì àõûðà ÷àòäûðà
áèëìÿäèéèì òàëåéöêëö ìÿñÿëÿëÿðè, ïëàí-
ëàðû, èøëÿðè ñèçèí êþìÿéèíèç âÿ äÿñòÿéè-
íèçëÿ Èëùàì ßëèéåâ áàøà ÷àòäûðà áèëÿúÿê.
Ìÿí îíà þçöì ãÿäÿð èíàíûðàì âÿ ýÿ-
ëÿúÿéèíÿ áþéöê öìèäëÿð áÿñëÿéèðÿì”. -
Óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí 2003- úö
èëäÿ õàëãà ìöðàúèÿòèíäÿ ÿêñèíè òàïàí
áó ôèêèðëÿð Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí
ñîí 17 èëäÿ ýþðäöéö èøëÿðÿ, Àçÿðáàéúàíûí
ÿëäÿ åòäèéè óüóðëàðà, ÿí ÿñàñû áóýöíêö
ãÿëÿáÿìèçÿ áÿëÿä÷èëèê åäèð: áóýöíêö
ãÿëÿáÿíèí ìÿíòèãè ÿñàñû, áöíþâðÿñè âÿ
îíó éàðàäàí ôÿëñÿôÿ Ùåéäÿð ßëèéåâèí
ôÿàëèééÿòèíèí ìÿùñóëóäóð. Áó ýöí Àçÿð-
áàéúàí ÿí éöêñÿê çèðâÿëÿðè ôÿòù åòìÿêëÿ
óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí ýþðìÿê èñ-
òÿäèéè Àçÿðáàéúàíäûð.

Öìóììèëëè ëèäåðèí äöíéàéà ýþç éóì-
äóüó ýöíëÿðäÿ õàëãûìûçà áþéöê òÿñÿëëè
ýÿòèðìèø, ñàáàùà èíàìûìûçû àðòûðìûø “Íÿ
ãÿäÿð êè, õàëãûìûç âàð, íÿ ãÿäÿð êè,
Àçÿðáàéúàí âàð — Ùåéäÿð ßëèéåâ äÿ
âàð îëàúàãäûð” — äåéèìèíäÿ èôàäÿ îëóí-
ìóø óçàãýþðÿíëèê âÿ ùÿãèãÿò çàìàí
êå÷äèêúÿ äàùà äÿðèíäÿí âÿ àéäûí äÿðê
îëóíóð. Èëëÿð êå÷èð, óëó þíäÿðèí “Àçÿð-
áàéúàí äöíéàéà Ýöíÿø êèìè äîüàúàã!”
èäåàëû ùÿãèãÿòÿ ÷åâðèëèð. Áó ýöí Àçÿð-
áàéúàí, ñþçöí ÿñë ìÿíàñûíäà, òàì
ìöñòÿãèë ñèéàñÿò éöðöäÿí þëêÿäèð. Áó
ñóâåðåí Àçÿðáàéúàí äþâëÿòèíèí þç ñèéàñè
äÿñò-õÿòòè, äþâëÿò÷èëèê ñèìàñû, èíêèøàô
éîëó âàðäûð.

Öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâèí
Àçÿðáàéúàí õàëãû ãàðøûñûíäà õèäìÿòëÿðè
ùå÷ áèð òàðèõè øÿõñèééÿòëÿ ìöãàéèñÿî-

ëóíìàç äÿðÿúÿäÿ áþéöêäöð, ÷îõøàõÿëèäèð
âÿ ãèéìÿòëèäèð. Ùåéäÿð ßëèéåâ òÿêúÿ
áèð òàðèõè øÿõñèééÿò, éàõóä áþéöê äþâëÿò
õàäèìè äåéèë, åéíè çàìàíäà, ìöñòÿãèë
Àçÿðáàéúàí äþâëÿòèíèí áàíèñè âÿ ãóðó-
úóñóäóð. Ýþðêÿìëè äþâëÿò õàäèìè Ùåéäÿð
ßëèéåâ Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ìöñòÿãèë
äþâëÿò÷èëèê ðÿìçè âÿ ìèëëè èôòèõàðûäûð.
Áó áþéöê èíñàí çÿíýèí âÿ ýåíèø äþâ-
ëÿò÷èëèê òÿôÿêêöðöíÿ ìàëèê îëàí íàäèð
äþâëÿò õàäèìëÿðèíäÿí áèðèäèð. Äþâëÿò÷è-
ëèéèí íÿçÿðèééÿñè èëÿ òÿúðöáÿñèíèí ìþù-
êÿì âÿùäÿòèíÿ íàèë îëìàã âÿ áöòöí
áóíëàðû þçöíöí èíòåëëåêòóàë ãàáèëèééÿòëÿðè
èëÿ ÿëàãÿëÿíäèðìÿéè áàúàðìàã Ùåéäÿð
ßëèéåâ ôåíîìåíèíèí ÿñàñëàðûíû òÿøêèë
åäèð. 

×îõÿñðëèê ÿíÿíÿëÿðÿ ìàëèê îëàí Àçÿð-
áàéúàí äþâëÿò÷èëèéè òàðèõèíäÿ Ùåéäÿð
ßëèéåâèí àäû âÿ ôÿàëèééÿòè èëÿ áàüëû
îëàí åïîõà õöñóñè ÿùÿìèééÿòÿ ìàëèêäèð.
Ñèéàñè îëèìïèí çèðâÿñèíÿ äîüðó èíêèøàôäà
Ùåéäÿð ßëèéåâ àäèäÿí àëèéÿ äîüðó áö -
òöí ïèëëÿëÿðè àääûì-àääûì êå÷ìèø, çÿíýèí
ùÿ éàò òÿúðöáÿñè ÿëäÿ åòìèø âÿ ìöêÿì-
ìÿë äþâëÿò èäàðÿ÷èëèéè ôîðìàëàøäûðìûø-
äûð.

Áó ýöí öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð
ßëèéåâèí çÿíýèí èðñèíèí þéðÿíèëìÿñè,
îíóí ìèëëè äþâëÿò÷èëèê èäåéàëàðûíûí éåíè
íÿñèëëÿðÿ àøûëàíìàñû ìÿãñÿäèëÿ 2004-
úö èëäÿ éàðàäûëìûø Ùåéäÿð ßëèéåâ Ôîíäó
ìÿùç Ìåùðèáàí õàíûì ßëèéåâàíûí ðÿù-
áÿðëèéè àëòûíäà Àçÿðáàéúàíûí, åëÿúÿ äÿ
ðåýèîíóí ÿí áþéöê èúòèìàè òÿøêèëàòûíà
÷åâðèëèá. Ìàé àéûíûí 10-ó óëó þíäÿðè-
ìèçèí äîüóì ýöíö èëÿ éàíàøû, äàùè
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øÿõñèééÿòèí àäûíû äàøûéàí Ùåéäÿð ßëèéåâ
Ôîíäóíóí äà éàðàíäûüû ýöíäöð. 17 èë
þíúÿ éàðàíàí Ùåéäÿð ßëèéåâ Ôîíäó äà
óëó þíäÿðèí èäåéàëàðûíäàí ÷ûõûø åäÿðÿê
ôÿàëèééÿòè èëÿ þëêÿäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëÿí
ñèéàñè êóðñóí äàùà áþéöê óüóð ãàçàí-
ìàñûíà ëàéèãëè òþùôÿëÿð âåðèð. Èúòèìàè
òÿøêèëàò îëàí Ùåéäÿð ßëèéåâ Ôîíäó ãàð-
øûéà ãîéäóüó, ðåàëëàøäûðäûüû ìÿãñÿä âÿ
âÿçèôÿëÿðèí ÿùÿìèééÿòèíÿ, ìèãéàñûíà
ýþðÿ þëêÿìèçäÿ àíàëîãó îëìàéàí ãó-
ðóìäóð. Áàúàðûãëû òÿøêèëàò÷ûëûüû, öçÿðèíÿ
ýþòöðäöéö âÿçèôÿéÿ ñàäèãëèéè, èðàäÿñè,
àðäûúûë âÿ ãÿòèééÿòëè ôÿàëèééÿòè íÿòèúÿ-
ñèíäÿ ôîíä ùÿì ðåñïóáëèêàìûçäà, ùÿì
äÿ õàðèúäÿ, íöôóçëó áåéíÿëõàëã ãóðóì-
ëàðäà áþéöê ùþðìÿò ãàçàíûá. Ôîíäóí
ýåíèø ñïåêòðè ÿùàòÿ åäÿí ôÿàëèééÿòè, ùÿ-
éàòà êå÷èðäèéè ÷îõøàõÿëè ëàéèùÿëÿð ùÿð
áèð àçÿðáàéúàíëûéà éàõøû ìÿëóìäóð.
Ôîíäóí ÿñàñ ìÿãñÿäè Àçÿðáàéúàí õàë-
ãûíûí ðèôàùûíûí éöêñÿëäèëìÿñèíÿ éþíÿë-
äèëìèø ëàéèùÿëÿðèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíÿ
éàðäûì÷û îëìàã, åëì, òÿùñèë, ìÿäÿíèééÿò,
ñÿùèééÿ, èäìàí, åêîëîæè ñàùÿëÿðÿ àèä
ïðîãðàìëàðû ýåð÷ÿêëÿøäèðìÿê, ìèëëè-ìÿ-
íÿâè äÿéÿðëÿðÿ ñàäèã ýÿíúëÿð éåòèøäèðìÿê
âÿ õåéðèééÿ÷èëèêäèð. Ùÿð àääûìû èëÿ þë-
êÿìèçèí èíêèøàôûíà áþéöê òþùôÿëÿð âåðÿí
Ùåéäÿð ßëèéåâ Ôîíäóíóí ôÿàëèééÿòè,
åéíè çàìàíäà, áÿøÿðèééÿòèí ùÿìðÿéëèéè
ö÷öí ñèâèëèçàñèéàëàðàðàñû äèàëîãà éþíÿëèá.
Àçÿðáàéúàíû äöíéàéà äàùà éàõûíäàí
òàíûäàí, ùÿð çàìàí êþìÿéÿ, éàðäûìà
åùòèéàúû îëàíëàðûí éàíûíäà éåð àëàí Ùåé-
äÿð ßëèéåâ Ôîíäóíóí óüóðëàðûíûí ÿñà-
ñûíäà äàéàíàí ÿñàñ àìèë îíà ðÿùáÿðëèê

åäÿí þëêÿìèçèí áèðèíúè õàíûìû, Àçÿð-
áàéúàíûí Áèðèíúè âèòñå-ïðåçèäåíòè Ìåù-
ðèáàí õàíûì ßëèéåâàíûí ÿçìêàðëûüû âÿ
òÿøÿááöñêàðëûüûäûð. Åéíè çàìàíäà,
ÓÍÅÑÚÎ-íóí âÿ ÈÑÅÑÚÎ-íóí õîøìÿ-
ðàìëû ñÿôèðè îëàí Ìåùðèáàí ßëèéåâà
ñöëùÿ âÿ ÿìèí-àìàíëûüà òþùôÿëÿð âåð-
ìÿéè, èíñàíëàðà ãàéüû âÿ òÿìÿííàñûç
õèäìÿò àìàëûíû, Àçÿðáàéúàí ùÿãèãÿò-
ëÿðèíèí äöíéàéà ÷àòäûðûëìàñûíû, ìÿäÿ-
íèééÿòèìèçèí, ìÿíÿâè äÿéÿðëÿðèìèçèí
òÿáëèüèíè, ìèëëè ýåíåôîíäóìóçóí ãîðóí-
ìàñûíû âÿ úÿìèééÿòèí äèããÿòèíè áó èñòè-
ãàìÿòëÿðÿ úÿëá åòìÿéè þçöíöí âÿòÿí-
äàøëûã áîðúó ùåñàá åäèð.

Ìåùðèáàí õàíûì ßëèéåâà ýþðêÿìëè
ñèéàñè õàäèìäèð, éöêñÿê òÿøêèëàò÷û, áà-
úàðûãëû èäàðÿ÷èäèð, óëó þíäÿð Ùåéäÿð
ßëèéåâèí äþâëÿò÷èëèê êóðñóíóí ÿí ôÿàë
òÿìñèë÷èëÿðèíäÿíäèð. ßí ÿñàñû èñÿ áþéöê
âÿòÿíïÿðâÿð âÿ ãàäûí ùÿðÿêàòûíûí ëèäå-
ðèäèð! Þëêÿíèí áèðèíúè õàíûìû èñòÿð
èúòèìàè, èñòÿðñÿ äÿ ñèéàñè ôÿàëèééÿòèíäÿ
äàèì óëó þíäÿðèí àìàëëàðûíû éàøàäûð âÿ
òÿáëèü åäèð. Áó àìàëëàðà òàïûíàí
ÓÍÅÑÚÎ âÿ ÈÑÅÑÚÎ-íóí õîøìÿðàìëû
ñÿôèðè Ìåùðèáàí ßëèéåâà ñîí èëëÿðäÿêè
ÿçìêàð ôÿàëèééÿòè èëÿ ìÿùç áåëÿ áèð
óúàëûüà éöêñÿëìèø, úÿìèééÿòäÿ áþéöê
íöôóç, ÿí ÿñàñû èñÿ èíñàíëàðûí ñîíñóç
ìÿùÿááÿòèíè, åòèìàäûíû ãàçàíìûøäûð.
Àçÿðáàéúàíûí áèðèíúè õàíûìûíûí òÿ-
øÿááöñö èëÿ èëê ýöíëÿðäÿí ùÿéàòà êå÷è-
ðèëÿí ÷îõøàõÿëè ëàéèùÿëÿðè áèðëÿøäèðÿí
öìóìè îðòàã õÿòò ìèëëè ýåíåôîíäóí ãî-
ðóíìàñû, ñàô äóéüóëàðûí èúòèìàè øöóðäà
ìþùêÿìëÿíìÿñè îëìóøäóð.
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Ìåùðèáàí õàíûì Àçÿðáàéúàí Ïðåçè-
äåíòèíèí äþâëÿò÷èëèê èäåéàëàðûíäàí ýöú
àëûð. Äþâëÿò ðÿùáÿðèìèçèí âÿòÿíïÿðâÿðëèéè,
þëêÿìèçèí ìàðàãëàðûíû ñÿäàãÿòëÿ, èðàäÿ
èëÿ, úÿñàðÿòëÿ ãîðóìàüû, õàëãûìûçëà ñàð-
ñûëìàç áèðëèéè îíóí ö÷öí äÿ ïàðëàã áèð
íöìóíÿäèð. Áó íöìóíÿ Ìåùðèáàí õà-
íûìûí ôÿàëèééÿòèíè èñòèãàìÿòëÿíäèðèð. Þë-
êÿìèçäÿêè ìöñáÿò ìåéèëëÿðÿ, äÿéèøè-
êëèêëÿðÿ, èíêèøàôà, Àçÿðáàéúàíûí áåé-
íÿëõàëã àðåíàäà íöôóçóíóí àðòìàñûíà
þç òþùôÿëÿðèíè âåðìÿéÿ ðóùëàíäûðûð.
Ìåùðèáàí õàíûì ßëèéåâà Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèðèíúè âèòñå-ïðåçèäåíòè
âÿçèôÿñèíäÿ äÿ þç ôÿàëèééÿòèíè ìÿùç
áó ïðèíñèïëÿð ÿñàñûíäà ãóðóá. Îíóí áó
âÿçèôÿäÿ èðÿëè ñöðäöéö âÿ èúðàñûíà
áèðáàøà ðÿùáÿðëèê åòäèéè ëàéèùÿëÿðèí ùÿð
áèðè ñîñèàëéþíöìëöäöð. Ùÿð áèðè âÿòÿí-
äàøëàðû íàðàùàò åäÿí êþêëö ïðîáëåìëÿðèí
ùÿëëèíÿ éþíÿëèá. Ùÿì õàëãûìûçà, ùÿì
äÿ áåéíÿëõàëã èúòèìàèééÿòÿ ìÿëóì îë-
äóüó êèìè, Ìåùðèáàí õàíûì ßëèéåâàíûí
äåïóòàòëûã ôÿàëèééÿòè äþâðöíäÿ äÿ þëêÿ
ùÿéàòûíûí åëÿ áèð ñàùÿñè îëìàéûá êè,
îðàäàêû ïðîáëåìëè ìÿñÿëÿëÿð äèããÿòèíäÿí
êÿíàðäà ãàëñûí. Áöòöí èìêàí âÿ áàúà-
ðûüûíû èíñàíëàðûí éöêñÿê ðèôàùû íàìèíÿ
ùóìàíèòàð ïðîãðàìëàðûí ðåàëëàøìàñûíà,
Àçÿðáàéúàíûí äöíéàäà ñèâèë þëêÿ êèìè
òàíûíìàñûíà éþíÿëäÿí Áèðèíúè âèòñå-ïðå-
çèäåíò êþìÿéÿ åùòèéàúû îëàí èíñàíëàðà
ùÿð àí éàðäûì åòìÿéÿ ùàçûð îëóá. Ãàð-
øûéà ãîéóëàí íþâáÿòè ïðèîðèòåò âÿçèôÿ
èñÿ ãà÷ãûí âÿ ìÿúáóðè êþ÷êöíëÿðèí
ñîñèàë ìöäàôèÿñèíèí ýöúëÿíäèðèëìÿñè, ùÿ-

éàò ñÿâèééÿñèíèí éöêñÿëäèëìÿñèäèð. Õàëã
îíó ñåâèð âÿ îíà èíàíûð. Åëÿ áóíà ýþðÿ
äÿ Ìåùðèáàí ßëèéåâàíûí ñàéÿñèíäÿ úÿ-
ìèééÿòèí ñîñèàë ùÿéàòûíäà õåéðèééÿ÷èëèê
ÿíÿíÿëÿðè úàíëàíûá. Áèðèíúè âèòñå-ïðåçè-
äåíò èíñàíëàðà õåéèðõàùëûüà ìåéèë, áàø-
ãàñûíûí äÿðäèíÿ øÿðèê îëìàã, êþìÿéÿ
åùòèéàúû îëàíà éàðäûì ÿëèíè óçàòìàã
êèìè ùèññ âÿ áàúàðûãëàðû àøûëàéûá. Ìåù-
ðèáàí õàíûì ßëèéåâàíûí ùÿéàòà êå÷èðäèéè
áþéöê ìèññèéà Àçÿðáàéúàíäà ãàäûí
ùöãóãëàðûíûí éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ òÿìèí
åäèëìÿñèíÿ ñöáóò âÿ áöòöí õàíûìëàðûìûç
ö÷öí þðíÿêäèð.

Þòÿí èëèí ñåíòéàáðûí 27-äÿ Åðìÿíè-
ñòàíûí ùÿðáè òÿõðèáàòëàðûíà ãàðøû ÿêñ-
ùöúóì ÿìÿëèééàòû èëÿ áàøëàéàí âÿ íî-
éàáðûí 10-äà äöøìÿíèí òÿñëèì îëìàñû
èëÿ íÿòèúÿëÿíÿí Èêèíúè Ãàðàáàü ìöùàðè-
áÿñèíäÿ Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè, Àëè Áàø
Êîìàíäàí Èëùàì ßëèéåâ õàëãûìûçûí
÷àüäàø òàðèõèíÿ ìþùòÿøÿì çÿôÿð ñàëíà-
ìÿñèíè éàçäû. Àçÿðáàéúàí ìèñèëñèç Ãÿ-
ëÿáÿ ãàçàíäû.

Áó ãÿëÿáÿ ìöñòÿãèë äþâëÿòèìèçèí
ýöúöíö, þëêÿìèçèí ãöäðÿòèíè, õàëãûìûçûí
äþéöø ðóùóíó, ãÿëÿáÿ ÿçìèíè äöíéàéà
áèð äàùà òÿãäèì åòäè. Ãÿäèìäÿí-ãÿäèì
Àçÿðáàéúàí òîðïàüû îëàí Ãàðàáàüûí ýåðè
ãàéòàðûëìàñû óüðóíäà áàøëàäûüûìûç
ìöãÿääÿñ Âÿòÿí ìöùàðèáÿñèíèí áþéöê
ãÿëÿáÿ èëÿ ñîíà ÷àòìàñû ÷îõìèíèëëèê òà-
ðèõèìèçèí ÿí ïàðëàã ñÿùèôÿñèäèð. Áó ùÿð
áèð Àçÿðáàéúàí âÿòÿíäàøûíûí ãÿëáèíäÿ
áþéöê ãöðóð âÿ èôòèõàð ùèññè éàðàòìûøäûð.
30 èë äàâàì åäÿí èøüàëà ñîí ãîéóëìàñû,
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þëêÿìèçèí ÿðàçè áöòþâëöéöíöí áÿðïà
åäèëìÿñè ìöàñèð òàðèõèìèçèí ÿí ìþùòÿøÿì
ùàäèñÿñèäèð.

Áó ãÿëÿáÿíèí ñèéàñè, ìÿíÿâè, áÿøÿðè
ìÿíàñû îëäóãúà çÿíýèí âÿ åùòèøàìëûäûð.
Âÿ ÿí ÿñàñ îäóð êè, áöòöí äöíéà Àçÿð-
áàéúàíûí áèð äþâëÿò îëàðàã ýöúöíöí áèð
äàùà ôÿðãèíäÿ îëäó. Äöíéà Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè úÿíàá Èëùàì
ßëèéåâèí ñèéàñè, äèïëîìàòèê ùàçûðëûüûíà,
áàúàðûãëû äþâëÿò ðÿùáÿðè, Ìöçÿôôÿð Àëè
Áàø Êîìàíäàí, éåíèëìÿç ñÿðêÿðäÿ îë-
äóüóíà áèð äàùà ÿìèí îëäó, õàëãûìûçûí
âÿòÿíïÿðâÿðëèéèíè, ìèëëè áèðëèéèíè ýþðäö.
Áåéíÿëõàëã àëÿì îðäóìóçóí ðÿøàäÿòèíÿ,
ÿñýÿðëÿðèìèçèí èýèäëèéèíÿ øàùèäëèê åòäè.

Áèç äÿ þçöìöçö õîøáÿõò ùåñàá åäèðèê
êè, Àçÿðáàéúàí òàðèõèíäÿ ñîí éöçèëëèêëÿðèí
ÿí ïàðëàã ãÿëÿáÿ òàðèõèíèí úàíëû øàùèäëÿðè
îëäóã. Ýÿëÿúÿê íÿñèëëÿðèí êå÷ìèøÿ áîé-
ëàíàíäà ùÿð çàìàí áþéöê ãöðóð ùèññè
èëÿ õàòûðëàéàúàüû ýöíëÿðèí úàíëû øàùèäëÿ-
ðèíÿ ÷åâðèëäèê. Åéíè çàìàíäà, ùàãã äà-
âàìûçûí íÿòèúÿñè îëàí áó ãÿëÿáÿ õàëãû-
ìûçû äàùà äà áöòþâëÿøäèðäè, ìöáàðèç
åòäè, ìèëëè ùÿìðÿéëèéèìèçè ýöúëÿíäèðäè.
44 ýöíëöê ìöãÿääÿñ ñàâàø äþâëÿòèìèçèí
âÿ õàëãûìûçûí èôòèõàð öíâàíûíà ÷åâðèëäè.
Ìèëëè òàðèõèìèçè íÿ ãÿäÿð îõóñàã äà,
ýþçÿë áèëñÿê äÿ, îíà ùÿð çàìàí ñàäèã
ãàëñàã äà, Ãàðàáàüñûç áó òàðèõ, ñàíêè,
òàì äåéèëäè. Ìÿùç áåëÿ áèð ìÿíÿâè
áîøëóüó Àëè Áàø Êîìàíäàíûí áþéöê
úÿñàðÿòè, ãÿòèééÿòè, Ìöçÿôôÿð Îðäóìóçóí
áþéöê ðóù éöêñÿêëèéè, äþéöø ùàçûðëûüû
òàìàìëàäû. 

Àçÿðáàéúàí, ñàäÿúÿ, òîðïàãëàðûìûçûí
èøüàëäàí àçàä îëóíìàñû èëÿ êèôàéÿòëÿí-
ìÿäè, åéíè çàìàíäà, öìóììèëëè ìÿ-
ñÿëÿëÿðäÿêè ùÿìðÿéëèéèíè, õàëãûìûçûí
ïàðëàã ýÿëÿúÿéèíè áöòöí äöíéàéà íöìà-
éèø åòäèðäè. Þëêÿ áàø÷ûñûíûí óüóðëó ðÿù-
áÿðëèéè, ùÿðáè ñàùÿäÿ éåíèëèêëÿðèí òÿòáèã
åäèëìÿñè, ùÿðáè òåõíèêè áàçàíûí ìþùêÿì -
ëÿí äèðèëìÿñè òàðèõè çÿôÿðèí, òàðèõè Ãÿëÿáÿ -
íèí ãàçàíûëìàñûíäà ÿñàñ àìèë îëäó.

Áó ýöí Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí
ðÿùáÿðëèéè èëÿ ãàçàíûëàí íàèëèééÿòëÿð õàë-
ãûìûç òÿðÿôèíäÿí éöêñÿê ãèéìÿòëÿíäèðèëèð.
Àçÿðáàéúàí õàëãû ùÿéàòà êå÷èðèëÿí ñÿ-
ìÿðÿëè, ìÿãñÿäéþíëö äàõèëè ñèéàñÿòèí
âÿ ìöñòÿãèë õàðèúè ñèéàñÿò êóðñóíóí
óüóðëó íÿòèúÿëÿðèíè éöêñÿê äÿéÿðëÿíäèðèð.
Àçÿðáàéúàí õàëãû Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëè-
éåâèí ðÿùáÿðëèéè èëÿ ùÿéàòà êå÷èðèëÿí
óüóðëó ñèéàñÿòÿ àëòåðíàòèâ ýþðìöð. Òàì
ÿìèíëèêëÿ äåéÿ áèëÿðèê êè, óëó þíäÿð
Ùåéäÿð ßëèéåâèí èäåéàëàðû éàøàéûð âÿ
ãàëèá ýÿëèð, Àçÿðáàéúàí õàëãûíû äàùà
áþéöê ãÿëÿáÿëÿðÿ àïàðûð. Áó ýöí ùÿð
áèð àçÿðáàéúàíëûíûí ãÿëáèíäÿ Ùåéäÿð
ßëèéåâ ñåâýèñè äöíÿíêèíäÿí äàùà ýöú-
ëöäöð, äàùà ïàðëàãäûð. Íÿ ãÿäÿð êè áó
âÿòÿí âàð, Ùåéäÿð ßëèéåâ éàøàéàúàãäûð,
íÿ ãÿäÿð êè Îäëàð éóðäó Àçÿðáàéúàí
âàð îëàúàãäûð, öðÿêëÿðäÿ Ùåéäÿð ßëèéåâ
ìÿùÿááÿòè äàùà äà àëîâëàíàúàãäûð!

Àéäûí ÃÀÑÛÌÎÂ,
Ùöãóã åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð.
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Âÿòÿí âÿ õàëã ãàððøûñûíäàêû
õèäìÿòëÿðèí ìöñòÿñíà ÿùÿìèééÿòè

Ùàãã äöíéàñûíà êþ÷äöêäÿí ñîíðà
ùàôèçÿëÿðäÿ ãàëìàã âÿ õàëãûí ãÿëáèíäÿ
ÿáÿäè éàøàìàã ùå÷ äÿ ùÿð êÿñÿ íÿñèá
îëìóð. Õàëã éàëíûç ñåâäèéè èíñàíëàðû
éàääà ñàõëàéûð âÿ îíó äàèì ãÿëáèíäÿ
éàøàäûð. Áó ñåâýèíè èñÿ éàëíûç Ùåéäÿð
ßëèéåâ êèìè ìèëëÿòèíè âÿ äþâëÿòèíè ñåâÿí
âÿòÿíïÿðâÿð èíñàíëàð þç ìöñòÿñíà õèä-
ìÿòëÿðè èëÿ ãàçàíûð. Ùÿð êÿñÿ ìÿëóìäóð
êè, íÿùÿíý òàðèõè øÿõñèééÿò Ùåéäÿð ßëè-
éåâ õàëãû âÿ âÿòÿíè ãàðøûñûíäà ìèñèëñèç
õèä ìÿòëÿðè èëÿ ùÿëÿ ñàüëûüûíäà èêÿí
“äöí éàíûí ÿí áþéöê àçÿðáàéúàíëûñû”
àäû íû ãàçàíìûø âÿ áó àäû òàðèõèí éàääà -
øûíäà ÿáÿäè ùÿêê åòäèðìèøäèð. Áóíà ýþ -
ðÿ äÿ, óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí äî -
üóì ýöíö ùÿð èë ðåñïóáëèêà ìûçäà, åëÿúÿ

äÿ îíóí ùöäóäëàðûíäàí ÷îõ-
÷îõ óçàãëàðäà áþéöê òÿíòÿíÿ
èëÿ ãåéä îëóíóð, ÿáÿäèéàøàð
ëèäåðèìèçèí ïàðëàã õàòèðÿñè
äÿðèí åùòèðàìëà éàä åäèëèð
âÿ ÿìèíèê êè, áó ÿíÿíÿ ùÿð
çàìàí äàâàì åòäèðèëÿúÿê-
äèð.

Ýÿíú éàøëàðûíäàí äþâëÿò
òÿùëöêÿñèçëèéè îðãàíëàðûíäà
ãóëëóã êå÷ÿí Ùåéäÿð ßëè-
éåâèí çÿíýèí åëìè, ýåíèø
äöíéàýþðöøö, éöêñÿê ìÿ-
íÿâè-ÿõëàãè êåéôèééÿòëÿðè,
ïåøÿ áèëèêëÿðèíè ìöêÿììÿë

ãàâðàìàñû, íöìóíÿâè õèäìÿòè, ïðèíñè-
ïèàëëûüû âÿ ìà ùèð èäàðÿ÷èëèê ãàáèëèééÿòè
îíóí óüóðëàðûíûí äàâàìëûëûüûíû øÿðòëÿí-
äèðèð âÿ ìöõòÿëèô ìöêàôàòëàðëà òÿëòèô
îëóíàí, åëÿúÿ äÿ àðäûúûë îëàðàã âÿçèôÿäÿ
èðÿëè ÷ÿêèëÿí óëó þíäÿð 1967-úè èëäÿ
Àçÿðáàéúàí ÑÑÐ Íà çèðëÿð Ñîâåòè éàíûíäà
Äþâëÿò Òÿùëöêÿñèçëèéè Êîìèòÿñèíèí ñÿäðè
âÿçèôÿñèíÿ ãÿäÿð éöêñÿëèð, åëÿ ùÿìèí
èëäÿ äÿ îíà ýåíåðàë-ìàéîð àëè ùÿðáè
ðöòáÿñè âåðèëèð. Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Òÿù-
ëöêÿñèçëèê Êîìèòÿñèíèí ñÿäðè âÿçèôÿñèíÿ
óçóí îíèëëèê ëÿðäÿí ñîíðà èëê äÿôÿ îëàðàã
àçÿðáàéúàí ëûíûí òÿéèí åäèëìÿñè, Àçÿð-
áàéúàíûí, î úöì ëÿäÿí áó îðãàíûí òàðè-
õèíäÿ éåíè áèð ìÿð ùÿëÿíèí áàøëàíüûúû
èäè. Ùåéäÿð ßëèéå âèí áó âÿçèôÿéÿ ýÿëèøè
ùÿð øåéäÿí ÿââÿë Àçÿð áàéúàí ÑÑÐ
ÄÒÊ-íûí óüóðó èäè, ÷öí êè àðòûã áó

ÖÌÓÌÌÈËËÈ ËÈÄÅÐÈÍ ÈÄÅÉÀËÀÐÛ ÉÅÍÈ ÌÖÑÒßÂÈÄß
ÓÜÓÐËÀ ÐÅÀËËÀØÄÛÐÛËÛÐ

“...Ìöñòÿãèëëèéèí ÿëäÿ îëóíìàñû íÿ ãÿäÿð
÷ÿòèíäèðñÿ, îíóí ñàõëàíûëìàñû, äàèìè, ÿáÿäè îëìàñû
áóíäàí äà ÷ÿòèíäèð...”.

Ùåéäÿð ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí Öìóììèëëè ëèäåðè.

“...1993-2003-úö èëëÿð ñàáèòëèê, èíêèøàô èëëÿðè
îëìóøäóð. Ùåéäÿð ßëèéåâ áèð äàùà ýþñòÿðäè êè, ÿí
àüûð, áþùðàíëû âÿçèééÿòäÿí ÷ûõûø éîëó âàð. Î äà
äöøöíöëìöø ñèéàñÿòäèð, úÿñàðÿòäèð, ìöñòÿãèë ñèéàñÿò
âÿ àääûìëàðäûð...”.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè. 
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îðãàíà ñÿðèøòÿëè, òÿúðöáÿëè âÿ ïåøÿêàð,
òÿùëöêÿñèçëèê ñèñòåìèíèí äàõèëè èø ìåõà-
íèçìèíè, ÿìÿëèééàò ùåéÿòèíèí ãàð øûñûíäà
äóðàí âÿçèôÿëÿðè äÿðèíäÿí áè ëÿí, ÿí
áàøëûúàñû èñÿ õàëãûíûí ìèëëè ìà ðàãëàðûíûí
òÿìèíàò÷ûñû îëàí àçÿðáàéúàí ëû ðÿùáÿðëèê
åäÿúÿêäè.

14 èéóë 1969-úó èë òàðèõäÿ Àçÿðáàé -
úàí äà ñèéàñè ùàêèìèééÿòÿ ýÿëÿí äàùè
øÿõ ñèééÿò Ùåéäÿð ßëèéåâ èëê ýöíäÿí
ùÿð úöð èäåîëîæè-ñèéàñè âÿ äèýÿð ìàíåÿ-
ëÿðÿ ñèíÿ ýÿðÿðÿê Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí
ìèë ëè þçöíöäÿðêè ö÷öí áöòöí ìöìêöí
òÿä áèðëÿðè ùÿéàòà êå÷èðìÿéÿ áàøëàìûø,
èú òèìàè øöóðäàêû ãîðõóíó, òÿðÿääöäö
àðà äàí ãàëäûðìàüà, úÿìèééÿòè áöòöí
ñàùÿ ëÿð öçðÿ ýÿëÿúÿê ìÿíÿâè éöêñÿëèø-
ëÿðÿ ðóùëàíäûðìàüà ìöâÿôôÿã îëìóø âÿ
àçÿð áàéúàí÷ûëûã ìÿôêóðÿñèíèí ðåæèìèí
èäåî ëîæè ðåïðåññèéà ìàøûíûíäà áîüóëìà-
ñûíûí ãàðøûñûíû ãÿòèééÿòëÿ àëìûøäûð. Áó
ñà ùÿäÿ êöòëÿâè èíôîðìàñèéà âàñèòÿëÿðèíèí
ÿùÿìèééÿòèíè íÿçÿðÿ àëàí ìöäðèê ëèäåð
Ùåéäÿð ßëèéåâ Àçÿðáàéúàí ÊÏ ÌÊ-
íûí 20 ìàðò 1970-úè èë òàðèõëè ïëåíóìóí -
äà êû ÷ûõûøûíäà îíëàðûí ôÿàëèééÿòèíäÿí
íà ðàçûëûüûíû èôàäÿ åäÿðÿê äåìèøäèð:
“...Áÿ çÿí ìÿòáóàò, òåëåâèçèéà âÿ ðàäèî
èø ÷èëÿðè ìÿäÿíèééÿòèí âÿ ìÿèøÿòèí èíêè-
øàôûíà, õàëãûí ìÿíÿâè ùÿéàòûíà àèä ìö -
ùöì ìÿñÿëÿëÿðè ëàçûìè ñÿâèééÿäÿ èøûã -
ëàí äûðìàüû áàúàðìûðëàð...”. Áó êÿñÿðëè
÷û õûøäàí ñîíðà ìÿòáóàòäà, òåëåâèçèéà
âÿ ðàäèîäà õàëãûí ìèëëè-ìÿíÿâè äÿéÿðëÿ -
ðèíè, àäÿò-ÿíÿíÿëÿðèíè, òàðèõèíè, ÿäÿáèééà -
òû íû, ìÿäÿíèééÿòèíè, èíúÿñÿíÿòèíè, ôîëêëî -
ðóíó òÿáëèü åäÿí ìàòåðèàëëàð ÿùÿìèééÿòëè

äÿ ðÿúÿäÿ ÷îõàëìûø, ìèëëè èðñè òÿúÿññöì
åäÿí âåðèëèøëÿð ÿðñÿéÿ ýÿòèðèëìèø, àíà
äè ëèíèí òÿáëèüè èñòèãàìÿòèíäÿ êîíêðåò
àä äûìëàð àòûëìûøäûð.

Áöòöí ùÿéàòûíû äîüìà õàëãûíà âÿ
Àçÿðáàéúàíûí ÷è÷ÿêëÿíìÿñèíÿ ùÿñð åòìèø
óëó þíäÿð ìèëëè ìàðàãëàðà õèäìÿò åäÿí
áèð ÷îõ ìèñëè ýþðöíìÿìèø óüóðëàðà èì -
çà àòûðäû êè, îíëàðäàí áèðè ùÿéàòà êå÷èðèëÿí
ñÿìÿðÿëè ôÿàëèééÿò íÿòèúÿñèíäÿ 1978-úè
èëäÿ Àçÿðáàéúàí äèëèíèí Àçÿðáàéúàí
Ñî âåò Ñîñèàëèñò Ðåñïóáëèêàñûíûí äþâëÿò
äèëè êèìè Àçÿðáàéúàíûí Êîíñòèòóñèéàñûíäà
òÿñáèò îëóíìàñû èäè. Ùåéäÿð ßëèéåâ ùÿð
çàìàí äåéèðäè: “...þç àíà äèëèíè áèëìÿéÿí
àäàì ëàð øèêÿñò àäàìëàðäûð...”. Áóíäàí
áàøãà, î äþâðäÿ ÑÑÐÈ ìÿêàíûíäà àíà-
ëîãó îëìàéàí ùàäèñÿ áàø âåðäè. Ìÿùç
Ùåéäÿð ßëèéåâèí ñÿéè íÿòèúÿñèíäÿ áþéöê
äðàìàòóðã Ùöñåéí Úàâèäèí íÿøè 1982-
úè èëäÿ þç âÿòÿíèíÿ, Àçÿðáàéúàíà ýÿòè-
ðèëäè. Ìöäðèê ñòðàòåã Ùåéäÿð ßëèéåâèí
áöòöí ôÿëñÿôè êîíñòðóêñèéàñû ìÿùç õàëãûí
ìèëëè äèð÷ÿëèøè, ìèëëè ãöðóð ùèññëÿðèíèí
îéàíìàñû èäåéàñûíà ÿñàñëàíûðäû. Ãàëàí
ùÿð øåé, î úöìëÿäÿí äÿ èãòèñàäè èíêèøàôûí
ñöðÿòëè ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè òàêòèêàñû äà
ìèëëè øöóðóí éöêñÿëìÿñèíÿ òÿêàí âåðìÿëè,
ìèëëè äèð÷ÿëèøèí ÿñàñ òÿìÿëèíÿ ÷åâðèëìÿëè
èäè. Äàùè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâ êèôàéÿò
ãÿäÿð ìöðÿêêÿá áèð äþâðäÿ àçÿðáàéú-
àí÷ûëûã ìÿôêóðÿñèíèí ðåæèìèí èäåîëîæè
ðåï ðåññèéà ìàøûíû èëÿ áîüóëìàñûíà èìêàí
âåð ìÿìÿêëÿ áÿðàáÿð, ìèëëè äöøöíúÿ ñà-
ùèáè îëàí çèéàëûëàðû äà ãîðóìóøäóð.
Öìóì ìèëëè ëèäåð ùÿëÿ þòÿí ÿñðèí 70-úè
èë ëÿðèíäÿ Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ýþðêÿìëè
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øÿõ ñèééÿòëÿðèíèí, î úöìëÿäÿí ÿäèáëÿðèíèí
âÿ øàèðëÿðèíèí õàòèðÿñèíè ÿáÿäèëÿøäèð-
ìÿêëÿ, îíëàðûí ÿñÿðëÿðèíèí íÿøðèíè òÿìèí
åò ìÿêëÿ ìèëëè ÿäÿáè äöøöíúÿíèí äÿ èí -
êè øàôûíà òÿêàí âåðìèø, ùÿì÷èíèí àçÿð-
áàéúàíëûëàðûí íåúÿ çÿíýèí òàðèõÿ, ãÿäèì
ñîéêþêöíÿ ìàëèê îëäóüóíó äöíéàéà
áÿ éàí åòäèðìèøäèð. Ãÿòèééÿòëè ðÿùáÿð
Íè çàìè Ýÿíúÿâèíèí âÿ Èìàäÿääèí Íÿ-
ñèìèíèí éóáèëåéëÿðèíèí äöíéà ìèãéàñûíäà
ãåéä îëóíìàñû èëÿ áàüëû ïàðòèéà ãÿðàð-
ëàðûíûí âåðèëìÿñèíÿ áåëÿ íàèë îëìóøäóð.

Ìèëëÿòèí áèðëèéèíäÿ, ùÿìðÿéëèéèíäÿ
ìö ùöì ðîëà ìàëèê, ìöãÿääÿñ äÿéÿðëÿðèí
ãî ðóíìàñûíäà ìöñòÿñíà ÿùÿìèééÿòè
îëàí äèíÿ ùÿð çàìàí õöñóñè åùòèðàìëà
éà íàøàí Ùåéäÿð ßëèéåâ, îíóí ñèéàñè
àëÿ òÿ ÷åâðèëìÿñèíÿ, èíñàíëàðûí ñàô èíàíúëà -
ðûíûí úÿìèééÿòäÿ ýåäÿí ïðîñåñëÿðèí òÿ -
ñèðè èëÿ àäèëÿøèá äÿéÿðèíè èòèðìÿñèíÿ ùå÷
çà ìàí èìêàí âåðìÿìèøäèð. Ãåéä îëóí-
ìàëûäûð êè, óëó þíäÿð þëêÿäÿ èñëàì äè-
íèíèí ìöòÿðÿããè äÿéÿðëÿðèíèí òÿøâèãèíÿ,
ôîðìàëàøìàñûíà âÿ èíêèøàôûíà õöñóñè
äèããÿò éåòèðìÿêëÿ éàíàøû, áàøãà äèíëÿðèí
äÿ òÿøÿêêöë òàïìàñûíû, òîëåðàíò ìöùèòèí
éàðàäûëìàñûíû òÿìèí åòìèø, äèíè êîíôåñ-
ñèéàëàð àðàñûíäà ãàðøûëûãëû ùþðìÿòÿ ÿñà-
ñëàíàí ìöíàñèáÿòëÿðèí éàðàíìàñûíà ìö -
éÿñ ñÿð îëà áèëìèøäèð.

Èñòèãëàëà âÿ ôèðàâàí èñòèãáàëà 
ýåäÿí éîë

Öìóììèëëè ëèäåðèìèç ùÿëÿ áèðèíúè
äÿôÿ þëêÿìèçÿ ðÿùáÿðëèê åòäèéè èëê ýöí-
ëÿðäÿí Àçÿðáàéúàíû ùÿðòÿðÿôëè âÿ ñöðÿòëè

èíêèøàô åòäèðìÿêëÿ ìöñòÿãèë ýöúëö äþâ-
ëÿòÿ ÷åâèðìÿéè ãàðøûñûíà ìÿãñÿä ãîéäó.
“Èãòèñàäèééàòû ýöúëö îëàí äþâëÿò ùÿð
øåéÿ ãàäèðäèð” — äåéÿí Ùåéäÿð ßëèéåâ
äÿðèíäÿí äÿðê åäèðäè êè, ìèëëÿòèí ñèéàñè
ìöñòÿãèëëèéèíèí þçöëöíö îíóí èãòèñàäè
úÿùÿòäÿí àçàäëûüû øÿðòëÿíäèðèð. Áóíà
ýþðÿ äÿ, ÑÑÐÈ-íèí ÿéàëÿòëÿðèíäÿí áèðè
êèìè éàíàøûëäûüûíäàí 60-úû èëëÿðèí ñîí-
ëàðûíà äîüðó ùÿéàòûí áöòöí ñàùÿëÿðèíäÿ,
î úöìëÿäÿí èãòèñàäè ñàùÿäÿ ýåðèëÿéÿí,
ìÿíôè ìåéèëëÿðèí ýöúëÿíÿðÿê ýåòäèêúÿ
äàùà äÿðèí êþê ñàëäûüû Àçÿðáàéúàíäà
ùàêèìèééÿòÿ ýÿëÿí äàùè þíäÿðèí èëê èø-
ëÿðèíäÿí áèðè, ðåñïóáëèêàäà èãòèñàäè ïî-
òåíñèàëûí äàüûëìàñûíûí, èúòèìàè-ñèéàñè
ùÿéàòäà éàðàíìûø òÿíÿççöëöí ãàðøûñûíû
àëìàãäàí èáàðÿò îëäó. Ùåéäÿð ßëèéåâèí
ýÿðýèí ÿìÿéèíèí, éîðóëìàç ôÿàëèééÿòèíèí
âÿ éöêñÿê èäàðÿ÷èëèê ãàáèëèééÿòèíèí ñà-
éÿñèíäÿ î èëëÿð èúòèìàè âÿ èãòèñàäè ñà-
ùÿäÿêè êþêëö èñëàùàòëàð, áàø âåðÿí äÿ-
éèøèêëèêëÿð ìèãéàñûíà âÿ õàëãûí ðèôàùûíûí
êåéôèééÿòúÿ éåíè ìÿðùÿëÿéÿ êå÷ìÿñèíÿ
ýþðÿ Àçÿðáàéúàíûí ãóðóúóëóã ñàëíà-
ìÿñèíäÿ ÿí ïàðëàã äþâðö òÿøêèë åòìèøäèð.
Ùåéäÿð ßëèéåâèí ìöñòÿãèë äþâëÿò÷èëèê
ñòðàòåæè ïðîãðàìûíûí þçöíÿìÿõñóñëóüó
îíóíëà ñÿúèééÿëÿíèðäè êè, áóðàäà íÿçÿðäÿ
òóòóëàí òÿäáèðëÿðèí èúðàñû áèð ñàùÿíèí
äåéèë, áöòöí ñàùÿëÿðèí ÷îõøàõÿëè èíêèøàôûíû
âÿ ìèëëèëÿøäèðèëìÿñèíè òÿìèí åäèðäè.

Ùåéäÿð ßëèéåâèí ìèëëè ìöñòÿãèë äþâëÿò
ãóðóúóëóüóíà ýåäÿí éîëäà ýþðäöéö
áþéöê èøëÿð, ÑÑÐÈ-íèí äàõèëè âÿ õàðèúè
ñèéàñÿòè ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ îëñà äà, Àçÿð-
áàéúàíûí õàðèúè àëÿìëÿ èãòèñàäè, ìÿäÿíè,
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åëìè âÿ ñàèð ñàùÿäÿ ÿëàãÿëÿðèíèí ýåíèø-
ëÿíäèðèëìÿñèíÿ õèäìÿò åäèðäè. Áó ìÿã-
ñÿäëÿ Áàêûäà èòòèôàã âÿ áåéíÿëõàëã ÿùÿ-
ìèééÿòëè òÿäáèðëÿð òÿøêèë îëóíóð, åëÿúÿ
äÿ ÑÑÐÈ ðåñïóáëèêàëàðû âÿ äèýÿð õàðèúè
þëêÿëÿðäÿ Àçÿðáàéúàí åëìè, ìÿäÿíèééÿòè
âÿ èíúÿñÿíÿòè ýöíëÿðè êå÷èðèëèðäè êè,
áöòöí áóíëàð õàðèúè þëêÿëÿðëÿ, îðàäà
éàøàéàí èíñàíëàðëà ÿëàãÿëÿðèí ãóðóëìà-
ñûíà, àçÿðáàéúàíëûëàðûí õàëã îëàðàã þçö-
íÿìÿõñóñ òàðèõè, ìÿäÿíè ÿíÿíÿëÿðèíèí
ùÿð éåðäÿ òàíûíìàñûíà, Áàêûíûí èñÿ ùÿ-
ìèí äþâðäÿ äöíéà ìèãéàñûíäà òàíûíàí
ìÿäÿíèééÿò âÿ åëì ìÿðêÿçèíÿ ÷åâðèë-
ìÿñèíÿ, íÿòèúÿäÿ èñÿ Àçÿðáàéúàí èãòè-
ñàäèééàòûíûí ìþùêÿìëÿíìÿñèíÿ ùåñàá-
ëàíìûøäû.

Óëó þíäÿðèí äÿðèíäÿí äöøöíöëìöø
ìÿãñÿäéþíëö ñèéàñÿòè íÿòèúÿñèíäÿ Àçÿð-
áàéúàíûí àãðàð-ñÿíàéå êîìïëåêñè äÿ
áèð íåúÿ äÿôÿ ýåíèøëÿíäèðèëäè âÿ þëêÿíèí
íÿèíêè ÿðçàã ìöñòÿãèëëèéè òÿìèí îëóíäó,
öñòÿëèê, äàõèëè ìÿùñóëóí éàðûñûíäàí äà
àðòûã ÷ÿêèñè îëàí áèð ñàùÿéÿ ÷åâðèëäè.
Àçÿðáàéúàíûí ðàéîíëàðûíäà éöçëÿðëÿ çà-
âîä âÿ ôàáðèê òèêèëäè. Êÿíäëÿðäÿ ÿùàëèíèí
ÿêñÿðèééÿòè äþâëÿòäÿí ÿìÿêùàããû àëìàüà
áàøëàäû. Èãòèñàäè éöêñÿëèø ñþçñöç êè,
áöòöí ñàùÿëÿðèí èíêèøàôûíà úèääè òÿêàí
âåðäè. 

Àçÿðáàéúàí èíêèøàô åäèá éöêñÿëäèêúÿ,
îíóí ðÿùáÿðèíèí äÿ íöôóçó àðòûðäû. Ùåé-
äÿð ßëèéåâèí “Ñîñèàëèñò ßìÿéè Ãÿùðÿ-
ìàíû” ôÿõðè àäûíû àëìàñû, Ñîâåò Èòòèôàãû
Êîììóíèñò Ïàðòèéàñû Ìÿðêÿçè Êîìèòÿ-
ñèíèí Ñèéàñè Áöðîñó öçâëöéöíÿ íàìèçÿä
ñå÷èëìÿñè õàëãûìûçû íÿ ãÿäÿð ãöðóðëàí-

äûðûðäûñà, òàðèõè äöøìÿíëÿðèìèç îëàí åð-
ìÿíèëÿðè áèð î ãÿäÿð ìÿéóñ åäèðäè. Áó-
íóíëà áåëÿ, îíëàð èëê âàõòëàð áóíó
áöðóçÿ âåðìèð, òÿôÿêêöð òÿðçëÿðèíÿ õàñ
îëàí éàëòàãëûãëà âÿçèééÿòäÿí ÷ûõìàüà
÷àëûøûðäûëàð. 1982-úè èëäÿ áþéöê þíäÿðè-
ìèçèí Èòòèôàã ðÿùáÿðëèéèíèí ÿí éöêñÿê
ïèëëÿëÿðèíäÿí áèðèíÿ - Ñîâåò Èòòèôàãû Íà-
çèðëÿð Ñîâåòè ñÿäðèíèí áèðèíúè ìöàâèíè
âÿçèôÿñèíÿ èðÿëè ÷ÿêèëìÿñè èñÿ åðìÿíèëÿð
ö÷öí ãîðõóëó éóõóéà ÷åâðèëäè. Ùåéäÿð
ßëèéåâèí Ìÿðêÿçè Êîìèòÿíèí Ñèéàñè
Áöðîñóíà öçâ ñå÷èëìÿñè âÿ èêèíúè äÿôÿ
“Ñîñèàëèñò ßìÿéè Ãÿùðÿìàíû” ôÿõðè
àäûíà ëàéèã ýþðöëìÿñè îíëàðà äàùà áèð
àüûð çÿðáÿ îëäó. Öìóììèëëè ëèäåðèìèç
éåíè âÿçèôÿíèí äÿ þùäÿñèíäÿí ëàéèãèíúÿ
ýÿëèðäè. Ùåéäÿð ßëèéåâèí øþùðÿòè àðòäûãúà,
þëêÿ ðÿùáÿðëèéèíèí éöêñÿê åøàëîíóíäà
ÿéëÿøÿíëÿðèí äÿ îíà ãàðøû ãûñãàíúëûã
ùèññëÿðè ýöúëÿíèðäè âÿ áó åðìÿíèïÿðÿñò
Ãîðáà÷îâóí ùàêèìèééÿòÿ ýÿëèøèíäÿí ñî-
íðà à÷ûã-àøêàð íÿçÿðÿ ÷àðïûðäû. Áó
ôöðñÿòäÿí èñòèôàäÿ åäÿí åðìÿíèëÿð îíóí
âÿçèôÿäÿí óçàãëàøäûðûëìàñû ïëàíûíû èøÿ
ñàëäû. Áó ïðîñåñÿ äöíéàäà ìÿøùóð îëàí
åðìÿíè ëîááèñè äÿ ãîøóëìóøäó. Þç ÿëè
èëÿ ãóðóá-éàðàòäûüû Àçÿðáàéúàíäà äà
áÿçè ãöââÿëÿðèí îíà ãàðøû ÷ûõìàñû Ùåé-
äÿð ßëèéåâè ìÿíÿí àüðûäûðäû. Áó ñÿ-
áÿáäÿí Óëó Þíäÿð 1987-úè èëèí îê-
òéàáðûíäà âÿçèôÿäÿí èñòåôà âåðäè. Ùÿìèí
äþâðäÿ þëêÿäÿ éåíèäÿíãóðìà ïÿðäÿñè
àëòûíäà áèð-áèðèíäÿí ìöðÿêêÿá ïðîñåñëÿð
úÿðÿéàí åäèðäè. Àçÿðáàéúàíûí ÿçÿëè òîð-
ïàüû îëàí Äàüëûã Ãàðàáàüû Åðìÿíèñòàíà
áèðëÿøäèðìÿê èäåéàñû äà îðòàéà àòûëäû.
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Áóíà ãÿäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâ àìèëè, îíóí
ýöúö, äÿìèð èðàäÿñè âÿ ãöäðÿòè åðìÿíè
ìèëëÿò÷èëÿðèíè áó êèìè ÷èðêèí ôèêèðëÿðäÿí
÷ÿêèíäèðèðäè. Òÿñàäöôè äåéèëäèð êè, åðìÿíè
ìèëëÿò÷èëÿðè Äàüëûã Ãàðàáàü ìÿñÿëÿñèíè
1987-úè èëäÿ îíóí ñèéàñè ðÿùáÿðëèêäÿí
ýåòìÿñèíäÿí ùå÷ èêè ùÿôòÿ êå÷ìÿìèø
ãàëäûðäû âÿ Äàüëûã Ãàðàáàüûí Àçÿð-
áàéúàíäàí àéðûëûá Åðìÿíèñòàíà áèðëÿø-
äèðìÿê ôèêðèíè îðòàéà àòäû. Áóíóíëà ÿëà-
ãÿäàð Õàíêÿíäèäÿ âÿ Åðìÿíèñòàíäà ôà-
ñèëÿñèç ìèòèíãëÿð áàøëàíäû. ßëáÿòòÿ, î
âàõòêû Àçÿðáàéúàí ðÿùáÿðëèéè áó òÿõðè-
áàòëàðûí ãàðøûñûíäà àúèç îëäóüóíäàí þç
ãÿòèééÿòëè ìþâãåéèíè îðòàéà ãîéà áèë-
ìÿçäè.

Áþéöê ãàéûäûø ùÿðòÿðÿôëè 
óüóðëàðû øÿðòëÿíäèðäè

Ñèðð äåéèë êè, Ñèéàñè Áöðîäàí óçà-
ãëàøìàüà ãÿðàð âåðìèø Ùåéäÿð ßëèéåâèí
20 Éàíâàð ôàúèÿñè áàø âåðÿíÿäÿê ôÿàë
ñèéàñÿòëÿ ìÿøüóë îëìàã íèééÿòè éîõ
èäè. Àíúàã óëó þíäÿð áó ùàäèñÿéÿ
áèýàíÿ ãàëà áèëìÿçäè âÿ ãàëìàäû äà.
Îíóí 1990-úû èëèí ñÿðò ãûø ýöíëÿðèíäÿ
Àçÿðáàéúàíûí Ìîñêâàäàêû Äàèìè Íöìà-
éÿíäÿëèéèíÿ ýÿëÿðÿê ðåñïóáëèêàäà 20
Éàíâàð ôàúèÿñèíè òþðÿòìèø Ñîâåò Èòòèôàãû
ðÿùáÿðëèéèíè êÿñêèí øÿêèëäÿ èòòèùàì åäÿí
ãÿòèééÿòëè áÿéàíàòëà ÷ûõûø åòìÿêëÿ, Àçÿð-
áàéúàí õàëãûíûí éàíûíäà îëäóüóíó áèë-
äèðìÿñè, éåíè òàðèõè åïîõàíûí áàøëàíü-
ûúûíäà Ùåéäÿð ßëèéåâèí ìöñòÿãèëëèê óü-
ðóíäàêû ìöáàðèçÿñèíèí áàøëàíüûúû êèìè
áþéöê ÿùÿìèééÿò êÿñá åäèðäè.

Òÿáèè îëàðàã áóíäàí ñîíðà îíà ãàðøû
òÿçéèãëÿð âÿ òÿõðèáàòëàð êàìïàíèéàñû
ýåíèø âöñÿò àëäû. Ùÿìèí êàìïàíèéà äà-
õèëèíäÿ ùÿòòà îíó ùÿáñ åòìÿê äÿ èñòÿ-
ìèøëÿð. Áóíà áàõìàéàðàã î, ùå÷ íÿäÿí
âÿ ùå÷ êèìäÿí ÷ÿêèíìÿéÿðÿê Àçÿð-
áàéúàíà öç òóòñà äà, îíà Áàêûäà éàøà-
ìàüà èìêàí âåðìÿäèêëÿðè ö÷öí äîüóëóá
áîéà-áàøà ÷àòäûüû Íàõ÷ûâàíà ãàéûòäû.
Íàõ÷ûâàíäà õàëã îíó, î, èñÿ õàëãû
ìöäàôèÿ åòäè. Ãåéä îëóíìàëûäûð êè,
ùÿìèí âàõò åðìÿíèëÿðèí ìÿêðëè íèééÿòè
Íàõ÷ûâàíà äà éþíÿëìèøäè, îíëàðûí ïëàí-
ëàðûíäà áóðàíûí èøüàëû äà íÿçÿðäÿ òóòóë-
ìóøäó. Óëó þíäÿð áóíà èìêàí âåðìÿ-
éÿðÿê åðìÿíèëÿðè éåðèíäÿ îòóðòìàãëà,
Íàõ÷ûâàíû ãîðóäó âÿ áóíóíëà äà ìöñòÿ-
ãèëëèéèí ÿëäÿ åäèëìÿñè ö÷öí ùÿëëåäèúè
àääûìëàð àòäû. Ìÿùç îíóí òÿøÿááöñö
èëÿ èëê äÿôÿ îëàðàã Àçÿðáàéúàí Õàëã
Úöìùóðèééÿòèíèí áàéðàüû äþâëÿò áàéðàüû
åëàí åäèëäè âÿ Àçÿðáàéúàíûí Àëè Ìÿú-
ëèñèíÿ áó áàéðàüûí äþâëÿò áàéðàüû êèìè
ãÿáóë åäèëìÿñè áàðÿäÿ âÿñàòÿò ýþíäÿðèëäè.
Áóíóíëà éàíàøû, Íàõ÷ûâàí Ìóõòàð Ñîâåò
Ñîñèàëèñò Ðåñïóáëèêàñûíûí àäû äÿéèøäèðè-
ëÿðÿê “Ñîâåò Ñîñèàëèñò” ñþçëÿðèíèí ÷ûõà-
ðûëìàñû äà ìöñòÿãèëëèéÿ äîüðó ýåäÿí
éîëäà àòûëàí ÷îõ úèääè àääûìëàðäàí áèðè
èäè. Ýþðöíäöéö êèìè, Àçÿðáàéúàíûí
äþâ ëÿò ìöñòÿãèëëèéèíÿ ýåäÿí éîë äàùè
þí äÿðèí òÿøÿááöñö, óçàãýþðÿí òÿôÿêêöðö,
ýÿðýèí ÿìÿéè, äÿðèí äöøöíúÿñè, èòè çÿ -
êà ñû, úÿñàðÿòè âÿ ãÿòèééÿòè ùåñàáûíà
Íàõ ÷ûâàíäàí áàøëàìûøäûð.

Ùàäèñÿëÿðèí ìÿíòèãè äàâàìû îëàðàã,
1992-úè èëèí íîéàáðûíäà ñèéàñè ïëàòôîðìàñû
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Àçÿðáàéúàíûí ïàðëàã ýÿëÿúÿéèíäÿí õÿáÿð
âåðÿí Éåíè Àçÿðáàéúàí Ïàðòèéàñû éàðà-
äûëäû. Éåíè Àçÿðáàéúàí Ïàðòèéàñû þç
äöçýöí ôÿàëèééÿòè, ùÿì÷èíèí áèëàâàñèòÿ
õàëãà âÿ ìèëëè ìàðàãëàðà õèäìÿòè ñàéÿ-
ñèíäÿ ãûñà çàìàí êÿñèéèíäÿ, 1993-úö
èëäÿ èãòèäàð ïàðòèéàñûíà ÷åâðèëäè. Àçÿð-
áàéúàí õàëãû íþâáÿòè äÿôÿ ìöäðèêëèéèíè
ýþñòÿðèá þç äàùè ðÿùáÿðèíÿ öç òóòàðàã
îíóí ùàêèìèééÿòÿ ýÿëìÿñèíè òÿêèäëÿ
õàùèø åòìÿêëÿ Éåíè Àçÿðáàéúàí Ïàðòè-
éàñûíûí èãòèäàð ïàðòèéàñûíà ÷åâðèëìÿñèíè
ðåàëëàøäûðäû. Àçÿðáàéúàíûíû âÿ õàëãûíû
úàíûíäàí ÷îõ ñåâÿí óëó þíäÿðèí áó àí -
äà áàøãà ñå÷èìè éîõ èäè. Ùåéäÿð ßëèéåâ
Áàêûéà ýÿëäè âÿ ùÿìèí àíäà ùÿëë åäèë-
ìÿëè îëàí ÿí öìäÿ ìÿñÿëÿíè - âÿòÿíäàø
ìöùàðèáÿñèíèí äàéàíäûðûëìàñûíû ùÿëë åò -
äè. Áóíäàí ñîíðà, Àçÿðáàéúàíäà ñàáèòëèê
éàðàíäû âÿ áó áþéöê èñëàùàòëàðûí áàø-
ëàíìàñûíà ðÿâàú âåðäè.

Ùÿð êÿñÿ ìÿëóìäóð êè, î èëëÿðäÿ
Àçÿð áàéúàí âÿòÿíäàø ìöùàðèáÿñèíäÿí
òÿ çÿúÿ ãóðòóëìóø, àòÿøêÿñ ðåæèìèíè éå -
íèúÿ ÿëäÿ åòìèø þëêÿ îëäóüóíäàí, ùÿìèí
âàõòëàðäà Àçÿðáàéúàíà ñÿðìàéÿ ýÿòèð-
ìÿê, èíâåñòîðëàðû ñÿðìàéÿ ãîéìàã ö÷öí
ùÿâÿñëÿíäèðìÿê, îíëàðû èíàíäûðìàã ùÿä-
äèíäÿí àðòûã ÷ÿòèí, äåìÿê îëàð êè,
ìöìêöíñöç áèð ìÿñÿëÿ èäè. Àíúàã
áöòöí áóíëàðà áàõìàéàðàã, óëó þíäÿð
1994-úö èëèí ñåíòéàáð àéûíäà Àçÿðáàéú-
àíûí ìöñòÿãèëëèê òàðèõèíäÿ ìöùöì ÿùÿ-
ìèééÿòè îëàí “ßñðèí ìöãàâèëÿñè” êèìè
áèð ìöãàâèëÿíèí áàüëàíûëìàñûíà íàèë
îëäó. Î äà ìÿëóìäóð êè, Àçÿðáàéúàí
íåô òèíèí äöíéà áàçàðëàðûíà ÷ûõìàñûíäà

ýÿðýèí ÿìÿéè îëàí óëó þíäÿð Ùåéäÿð
ßëèéåâ Áàêû-Òáèëèñè-Úåéùàí íåôò êÿìÿ-
ðèíèí òÿìÿëèíè þç ÿëëÿðè èëÿ ãîéìóøäóð.
Áóíäàí ñîíðà, áó ýöí Àçÿðáàéúàíû
äöí éàäà áþéöê ãàç ïîòåíñèàëûíà ìàëèê
îëàí áèð äþâëÿò êèìè òàíûäàí “Øàùäÿíèç”
ëàéèùÿñè ðåàëëàøäû. 

Öìóììèëëè ëèäåðèí òÿøÿááöñö âÿ ðÿù-
áÿðëèéè èëÿ ùÿéàòà êå÷èðèëìèø èãòèñàäè èñ-
ëàùàòëàðûí ñàéÿñèíäÿ ñöðÿòëÿ ãöäðÿòëÿíÿí
Àçÿðáàéúàíäà ïàðàëåë îëàðàã äèýÿð ñà-
ùÿëÿðäÿ, î úöìëÿäÿí ùöãóã ñàùÿñèíäÿ
ÿñàñëû èñëàùàòëàðûí àïàðûëìàñûíà çÿìèí
éàðàíäû. 1993-úö èëèí èêèíúè éàðûñûíäàí
áàøëàéàðàã Àçÿðáàéúàíäà úèíàéÿòêàðëûüà
ãàðøû ìöáàðèçÿ ýöúëÿíäèðèëÿðÿê ãàíóí-
÷óëóüóí âÿ ùöãóã ãàéäàñûíûí ìþù-
êÿìëÿíäèðèëìÿñè èñòèãàìÿòèíäÿ ìöùöì
àääûìëàð àòûëäû. Áó áàðÿäÿ äàíûøûëàðêÿí
óëó þíäÿðèí 9 àâãóñò 1994-úö èë òàðèõäÿ
èìçàëàäûüû “Úèíàéÿòêàðëûüà ãàðøû ìöáà-
ðèçÿíèí ýöúëÿíäèðèëìÿñè, ãàíóí÷óëóüóí
âÿ ùöãóã ãàéäàñûíûí ìþùêÿìëÿíäèðèë-
ìÿñè òÿäáèðëÿðè ùàããûíäà” Ôÿðìàíûíûí
ÿâÿçñèç ðîëó õöñóñè âóðüóëàíìàëûäûð.
Áó ñàùÿäÿ àïàðûëàí èñëàùàòëàð, î úöìëÿ-
äÿí ñþçöýåäÿí ôÿðìàí ÿñàñûíäà ùöãóã-
ìöùàôèçÿ îðãàíëàðûíûí ôÿàëèééÿòè úèíà-
éÿòêàð òÿçàùöðëÿðÿ, õöñóñÿí äÿ, ìöòÿ-
øÿêêèë úèíàéÿòêàðëûüà, êîððóïñèéàéà âÿ
òåððîðèçìÿ, íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí ãàíóíñóç
äþâðèééÿñèíÿ ãàðøû ñÿôÿðáÿð åäèëäè. Áöòöí
áóíëàð Àçÿðáàéúàíäà àðäûúûë âÿ ñèñòåìëè
ñóðÿòäÿ ùöãóãè äþâëÿò ãóðóúóëóüó âÿ
âÿòÿíäàø úÿìèééÿòèíèí ôîðìàëàøäûðûëìàñû
ïðîñåñèíÿ áàøëàìàã èìêàíûíû âåðäè.
Ìÿùç óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí éî-
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ðóëìàç ôÿàëèééÿòè íÿòèúÿñèíäÿ ùöãóãè,
äåìîêðàòèê, äöíéÿâè äþâëÿò ãóðóúóëóüó
éîëó èëÿ èðÿëèëÿéÿí ìöñòÿãèë ðåñïóáëèêà-
ìûçäà âÿòÿíäàø úÿìèééÿòèíèí ôîðìà-
ëàøìàñû, èíñàíëàðûí àçàä, ñÿðáÿñò éàøà-
ìàñû, ãàíóíóí àëèëèéèíèí òÿìèí åäèëìÿñè
ö÷öí ÿí éöêñÿê òÿëÿáëÿðÿ úàâàá âåðÿí
íîðìàòèâ-ùöãóãè áàçà éàðàäûëäû. 12 íî-
éàáð 1995-úè èë òàðèõäÿ öìóìõàëã ñÿ-
ñâåðìÿñè éîëó èëÿ ìöñòÿãèë Àçÿðáàéúàíûí
èëê Êîíñòèòóñèéàñû ãÿáóë åäèëäè. Áó àëè
ùöãóãè àêò þëêÿìèçèí ýÿëÿúÿê èíêèøàô
ïðèîðèòåòëÿðèíè ìöÿééÿíëÿøäèðìÿêëÿ áÿ-
ðàáÿð, äåìîêðàòèê-ùöãóãè äþâëÿò âÿ âÿ-
òÿíäàø úÿìèééÿòè ãóðóúóëóüóíóí òÿìÿëèíè
ãîéäó. Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè éàíûíäà
ßôâ Êîìèññèéàñûíûí éàðàäûëìàñû âÿ ÿô-
âåòìÿ èíñòèòóòóíóí áÿðïàñû èñÿ àïàðûëàí
ùóìàíèñò ñèéàñÿòèí áàðèç íöìóíÿñè èäè.
Õöñóñè âóðüóëàíìàëûäûð êè, 1995-2003-
úö èëëÿðäÿ öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëè-
éåâèí èìçàëàäûüû 32 ÿôâ ôÿðìàíû èëÿ ö÷
ìèíäÿí àðòûã ìÿùêóì àçàäëûüà áóðà-
õûëìûø, ùÿì÷èíèí îíóí òÿøÿááöñö èëÿ
Ìèëëè Ìÿúëèñèí áó äþâðäÿ ãÿáóë åòäèéè
éåääè “Àìíèñòèéà ùàããûíäà” ãÿðàðû 60
ìèíäÿí àðòûã øÿõñÿ øàìèë åäèëìèøäèð.

Àçÿðáàéúàí åòèáàðëû ÿëëÿðäÿäèð

Òàðèõè ïðîñåñëÿðèí òÿùëèëè âÿ ìöõòÿëèô
äþâðëÿðèí òÿúðöáÿñè áåëÿ ãÿíàÿòÿ ýÿëìÿ-
éÿ ÿñàñ âåðèð êè, âàðèñëèê ïðèíñèïèíÿ
ðèàéÿò åäèëìÿäÿí äèíàìèê èíêèøàô, õàëãûí
ðèôàùûíà õèäìÿò åäÿí èäåéàëàð ìÿúìó-
ñóíóí ðåàëëàøìàñûíûí äàâàìëû õàðàêòåð
àëìàñû ìöìêöí äåéèë. Áåëÿ êè, áó

ùàëäà ìþâúóä îëàí ìöòÿðÿããè èäåéàëàð
àøûíìàëàðà ìÿðóç ãàëàðàã ìÿùâÿ ìÿù-
êóì îëà áèëÿð. Áóíà ýþðÿ äÿ, õàëãà,
úÿìèééÿòÿ õèäìÿò åäÿí èäåéàëàðûí ñèâèë
ãàéäàäà, äåìîêðàòèê ïðèíñèïëÿð ÿñàñûíäà
þòöðöëìÿñè úÿìèééÿòèí èíêèøàôû ö÷öí
÷îõ âàúèá àìèëäèð. Áó ìÿíàäà ñèéàñè
ñÿëÿôèíäÿí åñòàôåò êèìè ãÿáóë åòäèéè
ñòðàòåæè èíêèøàô êóðñóíó äàùà äà òÿêìèë-
ëÿøäèðìÿêëÿ çÿíýèíëÿøäèðÿí âÿ éåíè
äþâðöí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí øÿêèëäÿ,
éöêñÿê äèíàìèçìëÿ ðåàëëàøäûðàí Ïðåçèäåíò
Èëùàì ßëèéåâ ÿñë âÿòÿíïÿðâÿð âÿ ãóðóúó
ëèäåð ÿçìè èëÿ õàëã ãàðøûñûíäà âåðäèéè
âÿäëÿðè ýþðäöéö èøëÿðëÿ äîüðóëäàðàã ùÿð
áèð âÿòÿíäàøûí Ïðåçèäåíòè îëäóüóíó
ñöáóòà éåòèðìèø, ìèëëè èäåéàëàðà ñàäèãëèéèí
ìöêÿììÿë íöìóíÿñèíè éàðàòìûøäûð.
Ìþùêÿì ñèéàñè èðàäÿñè, ãÿòèééÿòè, ìÿã-
ñÿäÿ äîüðó èíàìëà èðÿëèëÿìÿñè, éöêñÿê
åðóäèñèéàñû, ïðàãìàòèçìè, òÿâàçþêàðëûüû
âÿ ñàäÿëèéè, ÿí ÿñàñû Ùåéäÿð ßëèéåâ ñè-
éàñè êóðñóíóí åòèáàðëû ãàðàíòû îëìàñû
þëêÿ ëèäåðèíÿ õàëãûí áþéöê ðÿüáÿòèíè
ãàçàíäûðìûøäûð. Îíóí 11 àïðåë 2018-úè
èë òàðèõäÿ êå÷èðèëìèø Ïðåçèäåíò ñå÷êèëÿ-
ðèíäÿêè íþâáÿòè ïàðëàã ãÿëÿáÿñè äåäèê-
ëÿðèìèçè áèð äàùà òÿñäèã åòìèøäèð. Ìþù-
òÿðÿì Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí þçöíö
õàëãûí áèðèíúè õèäìÿò÷èñè êèìè áÿéàí
åòìÿñè äÿ ìÿùç Ùåéäÿð ßëèéåâ èäåîëîæè
êóðñóíà, îíóí ñèéàñè èðñèíÿ ñÿäàãÿòèíèí
ýþñòÿðèúèñèäèð. Õàëãûíà áàüëûëûüûíû âÿ
õàëãëà èãòèäàð àðàñûíäà îëàí ñûõ áèðëèéè
òÿúÿññöì åòäèðÿí áåëÿ áèð îïòèìèñò ìþâ-
ãåéèí 2003-úö èëäÿí áÿðè ýåòäèêúÿ äàùà
äà ìþùêÿìëÿíäèðèëìÿñèíèí íÿòèúÿñèäèð
êè, áó ýöí ðåñïóáëèêàìûçûí äèíàìèê èí-
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êèøàôûíû òÿìèí åäÿí ôóíäàìåíòàë èñòèãà-
ìÿòëÿð ñöðÿòëÿ ðåàëëàøûð. Àçÿðáàéúàíà
óëó þíäÿðèí çÿíýèí äþâëÿò èäàðÿ÷èëèéè
òÿúðöáÿñèíèí ÿñàñëàðûíû äÿðèíäÿí ìÿ-
íèìñÿìèø, õàëãûíà õèäìÿòè ùÿéàò àìàëûíà
÷åâèðìèø Èëùàì ßëèéåâ êèìè ìöäðèê áèð
ñèéàñÿò÷è ðÿùáÿðëèê åäèð âÿ Ùåéäÿð
ßëèéåâ ñèéàñÿòèíÿ ñàäèãëèéèíè þç ìöñòÿñíà
õèäìÿòëÿðè èëÿ ÿéàíè øÿêèëäÿ ñöáóòà éå-
òèðèð. Ìþùòÿðÿì Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ
äþâëÿò èäàðÿ÷èëèéèíèí ìþùêÿì òÿìÿë
ïðèíñèïëÿðè ÿñàñûíäà Àçÿðáàéúàíûí ñöðÿòëÿ
ãöäðÿòëÿíìÿñèíèí òÿìèí åäèëìÿñèíè þçö-
íÿìÿõñóñ ïåøÿêàðëûãëà áàúàðìàãëà éà-
íàøû, îíóí äàâàìëûëûüûíûí éöêñÿê òåìïëÿ
èíêèøàôûíû áó ýöí äÿ óüóðëà äàâàì
åòäèðèð. Àçÿðáàéúàíäà ÿëäÿ åäèëÿí èãòèñàäè
ìÿíôÿÿòëÿðèí áó ýöí ãëîáàëëàøàí äöíéà-
íûí ÿí ãèéìÿòëè ñÿðâÿòè ðîëóíäà ÷ûõûø
åäÿí èíñàí êàïèòàëûíà ÷åâðèëìÿñè ö÷öí
ìÿãñÿäéþíëö àääûìëàð àòûëûð, èíôîðìà-
ñèéàëû úÿìèééÿò ôîðìàëàøûð, èíôîðìàñèéà
òåõíîëîýèéàëàðûíûí ñîí íàèëèééÿòëÿðè äàùà
áþéöê ñöðÿòëÿ Àçÿðáàéúàíûí ùÿéàòûíûí
àéðûëìàç áèð ùèññÿñèíÿ ÷åâðèëèð. Áöòöí
áóíëàðëà éàíàøû, þëêÿäÿ àïàðûëàí äåìî-
êðàòèê èñëàùàòëàð ýåòäèêúÿ äàùà ýåíèø
âöñÿò àëûð, èíñàí ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí
òÿìèíàòû ñèñòåìè äàùà äà ìöêÿììÿë-
ëÿøäèðèëèð, Àçÿðáàéúàíäà òîëåðàíò áèð
ìöùèòèí ìþâúóäëóüóíà øÿðàèò éàðàäàí
ÿñàñëàð ìþùêÿìëÿíäèðèëèð, ðåñïóáëèêà-
ìûçäà âÿòÿíäàø úÿìèééÿòè ôîðìàëàøäûðûëûð.
Ùÿð áèð âÿòÿíäàø îíóíëà äþâëÿò àðàñûí-
äàêû ìöíàñèáÿòëÿðäÿ ìöÿééÿí åäèëìèø
ðîë âÿ âÿçèôÿëÿðè, ìÿíñóá îëäóüó äþâ-
ëÿòèí áó ýöíöíÿ âÿ ýÿëÿúÿéèíÿ ýþðÿ
äàøûäûüû ìÿñóëèééÿòè äàùà àéäûí ýþðöð,

ùÿð àääûìûíäà áóíà ðèàéÿò åòìÿéÿ ÷à-
ëûøûð.

Áó ýöí Àçÿðáàéúàíûí éöêñÿê òåìïëÿ
ùÿðòÿðÿôëè ãöäðÿòëÿíìÿñèíäÿí äàíûøàðêÿí,
õàëãûíà âÿ ùÿéàò éîëäàøûíà îëàí ñÿäàãÿòè,
äàâðàíûøû, åëìè áèëèêëÿðè, äÿðèí äöøöíúÿñè,
ïåøÿêàð èäàðÿ÷èëèê ãàáèëèééÿòè âÿ äèýÿð
áó êèìè ÿñë Àçÿðáàéúàí õàíûìûíà õàñ
ìöñáÿò úÿùÿòëÿðè èëÿ áöòöí äöíéà ãà-
äûíëàðûíà þðíÿê îëàí Ìåùðèáàí õàíûì
ßëèéåâàíûí äþâëÿò âÿ õàëã ãàðøûñûíäà
ýåíèøìèãéàñëû ôÿàëèééÿòè ùàããûíäà äà-
íûøìàìàã ìöìêöí äåéèë. Îíóí þëêÿíèí
Áèðèíúè âèòñå-ïðåçèäåíòè êèìè ìöùöì
äþâëÿò ïîñòóíà ýÿëèøè ùàçûðêû èíêèøàôû-
ìûçûí äàùà äà ñöðÿòëÿíìÿñèíÿ âÿ óüóð-
ëàðûìûçûí äàâàìëûëûüûíà, ùÿì÷èíèí ìèëëè
ìàðàãëàðà ùåñàáëàíìûø áèð ãÿðàð èäè.
Ùå÷ êÿñÿ ñèðð äåéèë êè, õàëãûìûçûí ãÿë-
áèíäÿ Ìåùðèáàí õàíûìà äÿðèí èíàì âÿ
åòèìàä âàð. Èíñàíëàðûí þç äÿðäñÿðè èëÿ
äîëó îëàí ìöðàúèÿòëÿðèíèí ÷îõ áþéöê
áèð ùèññÿñèíèí îíà öíâàíëàíìàñû áóíóí
àøêàð ýþñòÿðèúèñèäèð. Áó ùÿì äÿ äþâëÿ-
òèìèçèí ÿäàëÿò ýöúöíÿ îëàí èíàìäûð.
Ïðåçèäåíòèí ñîñèàëéþíöìëö ñèéàñÿòèíèí
ýåð÷ÿêëÿøìÿñèíäÿ äÿ, Ìåùðèáàí õàíûìûí
çÿùìÿòè âÿ ôÿàëèééÿòè ìèñèëñèçäèð. Òÿáèèäèð
êè, âàõòèëÿ îíóí õàðèúè âÿ äàõèëè ñèéàñÿòäÿ
àïàðäûüû âÿ áöòöí äöíéàäà åòèðàô îëóíàí
ôÿàëèééÿòè ùàçûðäà éåíè ñòàòóñäà äàùà
éöêñÿê ñÿìÿðÿëèëèêëÿ äàâàì åäèð, áó
äà þç íþâáÿñèíäÿ õàëãûìûçûí âÿ äþâëÿ-
òèìèçèí éåíè óüóðëàðûíû øÿðòëÿíäèðèð.
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Ìþùòÿøÿì 44 ýöí — Ïðåçèäåíò —
õàëã áèðëèéèíèí òÿíòÿíÿñè

Óëó þíäÿðèí ìöêÿììÿë ñèéàñÿòèíèí
îíóí ÿí ëàéèãëè äàâàì÷ûñû úÿíàá Ïðåçè-
äåíò Èëùàì ßëèéåâ òÿðÿôèíäÿí óüóðëà
äàâàì åòäèðèëìÿñèíäÿí áÿùñ åäÿðêÿí
Âÿòÿí ìöùàðèáÿñèíäÿ ãàçàíäûüûìûç
ìþùòÿøÿì ãÿëÿáÿíè õöñóñè âóðüóëàìàã
ëàçûìäûð. Öìóììèëëè ëèäåð èëëÿð þíúÿ
áþéöê óçàãýþðÿíëèêëÿ äåéèðäè: “Ãàðàáàü
ìÿñÿëÿñèíè ùÿëë åäÿúÿéèê. Çàìàí ëà-
çûìäûð, âàõò ëàçûìäûð. Àçÿðáàéúàí òîð-
ïàãëàðû ùå÷ âàõò îíóí ÿëèíäÿí ýåäÿ
áèëìÿç. Áèçèì èøüàë îëóíìóø òîðïàãëà-
ðûìûç ìöòëÿã ãàéòàðûëàúàãäûð. Íÿéèí áà-
ùàñûíà îëóð-îëñóí”.

27 ñåíòéàáð 2020-úè èë òàðèõäÿ ñÿùÿð
ñààòëàðûíäà íþâáÿòè òÿõðèáàòëàðà áàøëàéàí
Åðìÿíèñòàí Ñèëàùëû Ãöââÿëÿðèíèí úÿá-
ùÿáîéó çîíàäà éåðëÿøÿí Àçÿðáàéúàí
îðäóñóíóí ìþâãåëÿðèíè âÿ éàøàéûø ìÿí-
òÿãÿëÿðèíè èðè÷àïëû ñèëàùëàð, ìèíààòàíëàð
âÿ ìöõòÿëèô ÷àïëû àðòèëëåðèéà ãóðüóëàðûíäàí
èíòåíñèâ àòÿøÿ òóòìàñû îðäóìóçó ìÿíôóð
äöøìÿíèí ëàéèãëè úàâàáûíû âåðìÿéÿ
âàäàð åòäèéèíäÿí Àçÿðáàéúàí Ñèëàùëû
Ãöââÿëÿðè ÿêñ-ùöúóì ÿìÿëèééàòëàðû ùÿ-
éàòà êå÷èðäè âÿ áóíóíëà äà èêèíúè Ãàðà-
áàü ìöùàðèáÿñè áàøëàäû. Áöòöí õàëã
Âÿòÿí ìöùàðèáÿñèíèí ãÿëÿáÿ èëÿ áàøà
÷àòìàñûíû ãàðøûéà ìÿãñÿä ãîéäó. Äþâëÿò
áàø÷ûñû úÿíàá Èëùàì ßëèéåâèí “Áèç áèð-
ëèêäÿ ýöúëöéöê!” øöàðû äèëëÿðäÿ ÿçáÿð
îëìàãëà õàëãû þç ëèäåðèíèí ÿòðàôûíäà
äàùà äà ñûõ áèðëÿøäèðÿðÿê ìöëêè âÿòÿí-

äàøëàðäà ìöáàðèçÿ ÿçìè, ùÿðá÷èëÿðèìèçäÿ
èñÿ áþéöê ðóù éöêñÿêëèéè éàðàòäû. Åð-
ìÿíèñòàíûí íþâáÿòè òÿõðèáàòëàðûíûí ãàð-
øûñûíû àëìàã âÿ äöøìÿíè ñöëùÿ ñþâã åò-
ìÿê ìÿãñÿäèëÿ ýåäÿí 44 ýöíëöê ìöùà-
ðèáÿäÿ ìöäðèê âÿ ãÿòèééÿòëè Àëè Áàø
Êîìàíäàí âÿ îíóí ðÿùáÿðëèê åòäèéè
ãöäðÿòëè Àçÿðáàéúàí Ñèëàùëû Ãöââÿëÿðèíèí
ùÿðá÷èëÿðè øàíëû òàðèõ éàçìàüà ìöâÿôôÿã
îëäóëàð. Åëÿ èëê ýöíëÿðäÿí äöøìÿíÿ
ñàðñûäûúû çÿðáÿëÿð âóðàí ãÿùðÿìàí þâëàä-
ëàðûí ñàéÿñèíäÿ ãûñà çàìàíäà àðäûúûë
óüóðëàð ãàçàíûëìàãëà êÿíäëÿðèìèçèí, ãÿ-
ñÿáÿëÿðèìèçèí, éàøàéûø ìÿíòÿãÿëÿðèìèçèí,
åëÿúÿ äÿ øÿùÿðëÿðèìèçèí, î úöìëÿäÿí
Úÿáðàéûëûí, Ôöçóëèíèí, Çÿíýèëàíûí, Ãó-
áàäëûíûí âÿ íÿùàéÿò Øóøàíûí èøüàëäàí
àçàä îëóíìàñû Åðìÿíèñòàíû ñöëùÿ ñþâã
åòäè âÿ áó áè÷àðÿ äöøìÿíèí êàïèòóëéàñèéà
àêòûíû èìçàëàìàñû èëÿ íÿòèúÿëÿíäè. Áó-
íóíëà äà, ùàãã ìöáàðèçÿñè ùÿðáè-ñèéàñè
ãÿëÿáÿìèçëÿ áàøà ÷àòäû âÿ ÿäàëÿò áÿðïà
îëóíäó. Ùÿðáè Ïðîêóðîðëóã èø÷èñè îëàðàã
ãåéä îëóíàí äþâðëÿðäÿ áèëàâàñèòÿ äþéöø
ÿìÿëèééàòëàðûíûí âÿ ÿëäÿ îëóíàí àðäûúûë
çÿôÿðëÿðèí øàùèäè, åëÿúÿ äÿ èøüàëäàí
àçàä îëóíìóø òîðïàãëàðà èëê àéàã áàñàí
øÿõñëÿðäÿí áèðè êèìè õöñóñè âóðüóëàìàã
èñòÿðäèì êè, ìöøàùèäÿ åòäèéèì ìÿíçÿ-
ðÿëÿðèí óíóäóëìàç òÿÿññöðàòëàðûíû ñþçëÿ
èôàäÿ åòìÿê ìöìêöí äåéèë. Àðäûíúà
Àüäàì, Êÿëáÿúÿð âÿ Ëà÷ûí ðàéîíëàðûíûí
ãàí òþêöëìÿäÿí âÿ øÿùèä âåðèëìÿäÿí
èøüàëäàí àçàä åäèëìÿñè èñÿ ùÿð áèðèìèçäÿ
þìöð áîéó õàòûðëàíàúàã õîø îâãàò éà-
ðàòäû.



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 3 2021202194

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

Õöñóñè âóðüóëàíìàëûäûð êè, Âÿòÿí
ìö ùàðèáÿñè çàìàíû Àçÿðáàéúàí úÿìèé -
éÿòèíäÿ èíäèéÿ ãÿäÿð ýþðöíìÿìèø áèðëèê
âÿ ùÿìðÿéëèê éàøàíäû. Úÿáùÿäÿ øèääÿòëè
äþ éöøëÿðèí ýåòäèéè áèð âàõòäà ñèéàñè
ïàð òèéà âÿ òÿøêèëàòëàð, ùÿì÷èíèí àéðû-
àé ðû òàíûíìûø èúòèìàè-ñèéàñè õàäèìëÿð,
áö òöí çèéàëûëàð õàëãûí, äþâëÿòèí, Àëè
Áàø Êîìàíäàíûí, îðäóíóí éàíûíäà îë -
äóã ëàðûíû áÿéàí åäèð, öìóììèëëè ìÿñÿëÿ
ÿò ðàôûíäà áèðëèê íöìàéèø åòäèðèðäèëÿð.
Òÿ áèè êè, ãàçàíûëàí áó ìþùòÿøÿì ãÿëÿáÿ
ìöä ðèê âÿ éåíèëìÿç ñÿðêÿðäÿñè îëàí
ãöä ðÿòëè îðäó âÿ îíà äÿñòÿê âåðÿí
ÿçì êàð õàëã áèðëèéèíèí íÿòèúÿñè èäè.

Ùÿëÿ 2018-úè èëäÿ Àçÿðáàéúàí Ñèëàùëû
Ãöââÿëÿðèíèí éàðàäûëìàñûíûí 100 èëëèéè
ìöíàñèáÿòèëÿ êå÷èðèëÿí ùÿðáè ïàðàääà
óçàãýþðÿí ëèäåð Èëùàì ßëèéåâ äåìèøäèð:
“Ýöí ýÿëÿúÿê âÿ áó ýöí èøüàë àëòûíäàêû
òîðïàãëàð àçàä îëóíàíäàí ñîíðà îðàäà
ãàëäûðûëàúàã Àçÿðáàéúàí áàéðàüû Àçàäëûã
ìåéäàíûíà ýÿòèðèëÿúÿê âÿ ùÿðáè ïàðàääà
ýþñòÿðèëÿúÿê. Áèç áó ìöãÿääÿñ ýöíö
éàõûíëàøäûðìàëûéûã âÿ éàõûíëàøäûðûðûã”.
Áÿëè, ýþçëÿíèëÿí î ìþùòÿøÿì ýöí ýÿëäè.
Äåêàáðûí 10-äà ïàéòàõòûìûçûí ÿí áþéöê
ìåéäàíû îëàí Àçàäëûã ìåéäàíûíäà
Âÿòÿí ìöùàðèáÿñèíäÿêè ãÿëÿáÿéÿ ùÿñð
îëóíìóø Çÿôÿð ïàðàäû êå÷èðèëäè. Ïàðàäûí
êå÷èðèëäèéè ýöí òÿñàäöôè ñå÷èëìÿìèø,
äöøìÿíèí úÿôÿíý “ìöñòÿãèëëèê” òàðèõèíèí
éàääàøëàðäàí ñèëèíìÿñèíÿ ùåñàáëàíìûøäûð.
Áó ìöíàñèáÿòëÿ êå÷èðèëÿí ìþùòÿøÿì
ïàðàä áþéöê çÿùìÿòèí, åëÿúÿ äÿ óçóí

èëëÿð ÿðçèíäÿ ýþðöëìöø íÿùÿíý èøëÿðèí
áÿùðÿñè èäè. Àçÿðáàéúàí õàëãû òàðèõè
ÿäàëÿòèí áÿðïà åäèëìÿñèíè áàéðàì åäÿðÿê
ìöñòÿãèëëèê èëëÿðèíäÿ ÿëäÿ åòäèéè ÿí
áþéöê çÿôÿðèíè áåéíÿëõàëã èúòèìàèééÿòÿ
ðÿñìÿí åëàí åòäè.

Ùÿð êÿñÿ ìÿëóìäóð êè, áóíäàí þíúÿ
äÿ ùÿìèí ìåéäàíäà áèð íå÷ÿ ïàðàä
êå÷èðèëìèøäèð. Áó ïàðàäûí ÿââÿëêè ïà-
ðàäëàðäàí ôÿðãè îíäàí èáàðÿò èäè êè,
ùÿìèí ýöí, ìåéäàíäàí äöøìÿí îðäó-
ñóíó äàðìàäàüûí åòìÿêëÿ ÿðàçè
áöòþâëöéöìöçö òÿìèí åòìèø Ìöçÿôôÿð
Îðäó êå÷èðäè. Ùÿð áèðèìèçè ùÿäñèç ãöðóð-
ëàíäûðàí âÿ ùÿëÿ äÿ òÿÿññöðàòëàðûíûí
òÿñèðè àëòûíäà îëäóüóìóç áó ïàðàä ìöñòÿ-
ãèë Àçÿðáàéúàíûí èëê Çÿôÿð ïàðàäû èäè.
Åéíè çàìàíäà, Òöðêèéÿ-Àçÿðáàéúàí
ÿáÿäè ãàðäàøëûüûíûí íþâáÿòè òÿçàùöðö
îëàí áó ùÿðáè ïàðàä ùÿì äÿ Àçÿðáàéúàíû
ñåâìÿéÿí åðìÿíèïÿðÿñò äþâëÿòëÿð ö÷öí
áþéöê ÿùÿìèééÿòëè ñèéàñè áèð åéùàì
îëäó. Öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâèí
ìöàñèð òÿëÿáëÿðÿ óéüóí ýåð÷ÿêëÿøäèðèëÿí
àëè âÿ þëìÿç èäåéàëàðûíûí þëêÿìèçÿ,
åëÿúÿ äÿ õàëãûìûçà ãàçàíäûðäûüû ñàäà-
ëàäûüûìûç áöòöí áó óüóðëàð ãÿòè ÿìèíëèêëÿ
îíó äåìÿéÿ ÿñàñ âåðèð êè, áó ìöòÿðÿããè
èäåéàëàðûí ìöÿëëèôè ìèëëÿòèìèçèí ãÿëáèíäÿ
ÿáÿäè îëàðàã éàøàéàúàãäûð. 

Ðàñèì ÊÀÇÛÌÎÂ, 
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ùÿðáè
ïðîêóðîðóíóí ìöàâèíè, ÿäëèééÿ ýå -
íå ðàë-ìàéîðó.
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Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyev tərəfindən 1998-ci

il iyunun 18-də təsdiq edilmiş və ölkəmizdə
insan hüquqları sahəsində ilk strateji sənəd
olan “İnsan hüquqlarının müdafiəsinə dair
Dövlət Proqramı”nda ümumbəşəri dəyər
olaraq daim yüksək qiymət verilən insan
hü quqlarının təmini dövlət siyasətinin əsas
is tiqamətlərindən biri kimi müəyyən olun -
muş dur.

Azərbaycanda insan və vətəndaş hü -
quqlarının və azadlıqlarının təmin olun ması
sahəsində son illərdə böyük irə li lə yişlər əldə
edilmiş, vətəndaş cəmiyyətinin və demokratik
hüquqi dövlətin bərqərar olun ması, habelə
hər bir şəxsin hüquq və azadlıqlarının təmin
edilməsi, eyni za manda demokratiyanın və
vətəndaş cə miyyəti təsisatlarının inkişafı
sahəsində mü hüm addımlar atılmışdır.

Müstəqil dövlətimizin insan hü quq la rına
verdiyi ali dəyərin bariz təzahürüdür ki, ölkə
Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2007-ci il
18 iyun tarixli Sərəncamına əsa sən, insan
hüquqlarına dair ilk strateji sə nəd hesab olan
həmin Dövlət Proq ramının qəbul edildiyi
18 iyun tarixi Azərbaycanda İnsan Hü quqları
Günü kimi qeyd olu nur.

18 iyun – Azərbaycanda İnsan
Hü quqları Günü ərəfəsində insan
hü quqlarının müdafiəsi və təbliği
sa həsində həyata keçirilən fəa liy -
yəti gücləndirmək, əldə olunmuş
nai liy yətlər barədə ictimaiyyəti
məlu mat lan dırmaq, mövcud
problemlərin aradan qal dırılması
ilə bağlı qarşıda duran vəzi fə ləri
müəyyən etmək, habelə əhalinin

hü quq düşüncəsini və hüquq mə də niy yə tini
inkişaf etdirmək, ayrı-seçkiliyin yol -
verilməzliyinin zəruriliyini diqqətə çat dırmaq
məqsədilə Ombudsman tə si sa tının təşəbbüsü
ilə ənənəvi olaraq hər il olduğu kimi 18
may – 18 iyun tarix lə rin də ölkəmizdə “İnsan
Hüquqları Aylığı” elan olunmuşdur.

Ölkə ictimaiyyətinə ünvanlanmış açıq
mü raciətimizdə aylıq çərçivəsində xüsusi
ka rantin rejimi qaydalarına ciddi əməl olun -
maqla elektron və yazılı mediada, teleradio
ka nallarında, sosial şəbəkələrdə insan hü -
quq l arının, o cümlədən sağlamlıq hüquqlarının
təb liğinə dəstək verilməsi, onlayn görüşlərin,
videokonfransların keçirilməsi, bu mövzuda
müxtəlif sosial çarxların hazırlanması tövsiyə
olunmuş, insanların müraciətlərinə, pozulmuş
hü quq larının bərpası məsələlərinə həssaslıqla
ya naşılması ilə bağlı çağırış edilmişdir.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tə rə findən
2020-ci ildən etibarən qlobal pandemiya
elan olunmuş yeni növ korona virus (COVİD-
19) infeksiyasının qar şı sının alınması isti -
qa mətində həyata ke çi rilən tədbirlər dövlət
və cəmiyyətdən, bü tövlükdə ayrı-ayrı insan -
lar dan həm rəy lik, birgə əməkdaşlıq və mə -
su liyyət tə ləb etdiyindən ölkəmizdə bu infek -

İNSAN HÜQUQLARININ MÜDAFİƏSİ MİLLİ VƏ 
ÜMUMBƏŞƏRİ DƏYƏR KİMİ

İnsan hüquqlarının effektiv şəkildə müdafiəsi
müasir dünyamızda ən yüksək dəyər kimi qə -
bul edilməklə bütün bəşəri çağırışların önündə
da yanır. Azərbaycan Respublikasının Kons ti -
tu siyasında məhz insan və vətəndaş hüquqlarının
və azadlıqlarının, ölkəmizin vətəndaşlarının
la yiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi dövlətin
ali məqsədi kimi bəyan edilmişdir.
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si ya nın geniş yayılmasının qarşısının alın -
ması məqsədilə profilaktik və mübarizə xa -
rakterli təxirəsalınmaz sosial izolyasiya təd -
birlərinin həyata keçirilməsi ilə xüsusi ka -
rantin rejimi davam etdirilməkdədir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka -
bi neti yanında Operativ Qərargah tərə fin -
dən qəbul edilmiş müvafiq qərarlara uy ğun
olaraq ölkədə kütləvi tədbirlərin ke çirilməsi
təxirə salındığına görə Om buds manın Aparatı
və regional mərkəzləri, ha belə digər aidiyyəti
dövlət qurumları, mər kəzi və yerli icra
hakimiyyəti or qan ları, elm-təhsil müəssisələri,
vətəndaş cə miyyəti institutları, o cümlədən
qeyri-hö kumət təşkilatları və kütləvi infor-
masiya va sitələri tərəfindən aylıq çərçivəsində
in san hüquqlarının təmini və təbliği is ti qa -
mətində silsilə maarifləndirmə təd birləri can lı
təmas olmadan, müasir informasiya-kom-
munikasiya tex no lo gi ya la rının imkan la rından
istifadə edilməklə hə yata keçi ril miş dir.

Təsisatımız, o cümlədən Gəncə, Şəki,
Qu ba və Cəlilabadda yerləşən və ətraf ra -
yonları əhatə edən regional mər kəz lə ri miz
tərəfindən Bakı şəhərində və res pub likanın
bölgələrində onlayn formada sil silə
maarifləndirmə tədbirləri keçirilmiş, ha belə
təsisatın nümayəndələri müxtəlif qu rumlar
tərəfindən təşkil olunmuş onlayn gö rüş və
konfranslarda insan hüquqlarına dair müxtəlif
mövzularda məruzə və çı xışlar etmişlər.
Bununla yanaşı, “İnsan Hü quqları Aylığı”
ərzində Milli Preventiv Me xanizm fəaliyyəti
çərçivəsində dövlət uşaq müəssisələrinə
başçəkmələr ke çi ril miş, uşaqların hüquqlarının
təmini, tib bi və psixoloji xidmətlərin təşkili
və ziy yəti araşdırılmışdır. Eləcə də, regionlarda
xüsusi karantin rejiminin tələblərinə əməl
etməklə dövlət qurumlarının əmək daş ları
üçün informasiya əldə etmək hü qu qunun

müdafiəsi ilə bağlı Om buds ma nın fəaliyyətinə
dair hüquqi maa rif lən dirici tədbirlər təşkil
edilib.

Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev
tə rəfindən qoyulmuş humanizm siyasətini
uğur la davam etdirən ölkə Prezidenti cə nab
İlham Əliyevin bu il martın 18-də im zaladığı
və ümumilikdə, 625 nəfərə şa mil olunmuş
“Məhkum edilmiş bir sı ra şəxslərin əfv
olunması haqqında” Sə rən cama uyğun olaraq,
azadlıqdan məh rum etmə cəzasına məhkum
olunmuş 475 nə fər cəzasının çəkilməmiş
hissəsindən azad edilmiş və cəzaçəkmə mü -
əs si sə lə rin dən azadlığa buraxılmışlar.

Müstəqil dövlətimizin insan hü quq la rına
verdiyi ali dəyərin bariz təzahürüdür ki, ölkə
Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2007-ci il
18 iyun tarixli Sərəncamına əsa sən, insan
hüquqlarına dair ilk strateji sə nəd hesab olan
həmin Dövlət Proq ramının qəbul edildiyi
18 iyun tarixi Azər baycanda İnsan Hüquqları
Günü kimi qeyd olunur.

Sonuncu əfv sərəncamı nəticəsində içə -
risində ahılların, müxtəlif xəstəlikdən əziy -
yət çəkənlərin, əlilliyi olan şəxslərin və
qadınların da olduğu azadlıqdan məh rumetmə
cəzasına məhkum edilmiş 98 nə fərin cəzasının
çəkilməmiş hissəsi ya rı yadək azaldılmışdır.
Ömürlük azadlıqdan məh rumetmə cəzasına
məhkum edilmiş 2 nəfərin cəzası 25 il
müddətə azadlıqdan məh rumetmə cəzası ilə
əvəzlənmişdir. Azad lıqdan məhrumetmə
cəzasına şərti ola raq məhkum edilmiş 2
nəfər cəzadan azad edilmiş, həmçinin azad -
lıqdan məh rum etmə cəzasına məhkum edilmiş
və cə zasının çəkilməsi təxirə salınmış 3
nəfər cəzadan azad olunmuşdur. Eləcə də
azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məh -
kum edilmiş 9 nəfər və islah işləri cə zasına
məh kum olunmuş 12 nəfər cə za nın çəkil -
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mə miş hissəsindən, cərimə cə zasına məhkum
olu nan 23 nəfər isə cə zadan azad edilmişdir.

Yeri gəlmişkən, 72 məhkum mü ra ciət -
lərimiz əsasında azadlığa buraxılmış, 3 nəfər
ömürlük məhkumun cəzaçəkmə müd dəti 25
ilə endirilmiş, həbsdə olan bir qrup şəxsin
cəzaları yarıya qədər azal dılmışdır.

Bir məsələni də qeyd etmək istərdik ki,
Ombudsmanın Milli Preventiv Mexa nizm
fəaliyyəti çərçivəsində Ədliyyə Na zirliyi
Penitensiar Xidmətinin Tərbiyə mü əssisəsində
həyata keçirilmiş başçəkmə za manı yetkinlik
yaşına çatmayan məh kum Rəhimov İlham
Emil oğlu da qəbul edilmiş, törətdiyi əməldən
səmimi peşman olduğunu bildirmiş və əfv
olunmasında köməklik göstərilməsi ilə bağlı
müraciət etmişdir.

Böyük minnətdarlıq hissi ilə bildirmək
istərdim ki, bu məsələyə müvafiq qaydada
baxılması və Azərbaycan Respublikasının
Pre zidenti yanında Əfv Məsələləri Ko mis -
siyasının müzakirəsinə çıxarılması ilə bağlı
təklifimiz də nəzərə alınmaqla, so nuncu əfv
sərəncamı ilə həmin məh ku mun cəzasının
çəkilməmiş hissəsi ya rı ya endirilmişdir. Bun-
dan əlavə onun rea bilitasiyası və cəmiyyətə
inteqrasiyası məq sədilə cəzadan şərti olaraq
vaxtından əv vəl azad edilməsində müvafiq
köməklik gös tərilməsi ilə bağlı Ombudsmanın
Əd liy yə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinə
ün vanladığı müraciəti də artıq nəzərə alın -
mış və həmin məhkumun qa nun ve ri ciliklə
müəyyən edilmiş qaydada cə za dan azad
edilməsi təmin olunmuşdur.

2020-ci il 27 sentyabr tarixindən baş la -
yaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azər -
baycana qarşı həyata keçirdiyi növ bə ti hərbi
təcavüz aktı nəticəsində mülki əha li arasında
çoxsaylı insan tələfatı baş ver miş, təhsil və
səhiyyə müəssisələri, sosial, mədəni, tarixi,

dini obyektlər ağır ar tilleriya qurğularından
və qadağan olun muş silahlardan istifadə
edilməklə da ğı dıl mışdır.

Ombudsman olaraq, tərəfimdən ilk gün -
dən Naftalan, Tərtər, Gəncə, Bərdə şə hər və
rayonlarında, ətraf kəndlərdə ye rində fakt -
araşdırıcı missiyalar həyata ke çirilmiş, 44
günlük Vətən müharibəsi döv ründə pozulmuş
insan hüquqları ilə bağ lı faktlar əsasında 8
bəyanat, video mü raciətlər də daxil olmaqla
15 müraciət, 7 hesabat, 50-dən çox mətbuat
açıqlaması ha zırlanaraq beynəlxalq təşkilatlara
ün van lanmış, dünya ictimaiyyəti məlu mat -
lan dırılmış, çağırışlar edilmişdir. Hesabatlar
və müvafiq məlumatlar 2 dildə www.om-
budsman.az rəsmi internet sə hi fəsində
yerləşdirilmiş, mütəmadi olaraq “Fa cebook”
və “Twitter” sosial şəbə kə lə rin də yayım lan -
mışdır.

Post-müharibə dövründə tərəfimizdən 5
bəyanat (“Metsamor AES-in bütün böl gə
üçün potensial təhlükəsi barədə”, “Azər -
baycanın işğaldan azad edilmiş əra zilərində
işarə olunmamış minalı əra zi lərlə bağlı”,
“BMT-nin “Nasizmin qəh rə manlıq kimi
qələmə verilməsinə, neo na sizmə və irqçiliyin
müasir formalarının ya yılmasına, irqi ayrı-
seçkiliyə, ksenofo biyaya və bununla bağlı
dözümsüzlüyə qar şı mübarizə” qətnaməsinin
icrasına dəs təklə bağlı”, “Ermənistan tərəfinin
Azər baycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər ra -
yonu istiqamətində təxribata əl atmasına eti -
raz olaraq”, “Azərbaycanın Kəlbəcər ra -
yonunda Ermənistan tərəfindən bas dı rılmış
minaya düşərək həlak olan mülki şəxs lərlə
bağlı”) və 2 hesabat (“Er mə nis tan tərəfindən
əsirlikdə və girovluqda sax lanıldıqları
müddətdə Azərbaycanın hər bi qulluqçularına
və mülki şəxslərinə qar şı törədilmiş işgəncə
və digər qəddar, qey ri-insani və ləyaqəti
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alçaldan rəftar və ya cəza halları barədə” və
“Azər bay can lılara qarşı nifrət cinayətləri və
nifrət nit qinə dair”) hazırlanaraq müvafiq
bey nəl xalq təşkilatlara göndərilmişdir.

Ümumilikdə, Vətən müharibəsi nə ti -
cəsində, habelə müharibədən sonrakı dövr -
də şəhid olmuş hərbi qulluq çu la rı mı zın və
mülki şəxslərin ailələrinin, qa zilərimizin
hüquqlarının müdafiəsi və on lara qayğı
hazırda qarşımızda duran va cib vəzifə lər -
dən dir. Bu istiqamətdə fəa liyyətimiz çər çi -
və sində təsisatda Şəhid ailə ləri və müharibə
ve teranları ilə iş sek toru yaradılmış, təşəb -
bü sümüz əsa sın da onlara dəstək məqsədilə
tib bi və psi xoloji yardım aksiyaları təşkil
olun muş, gə ləcəkdə də bu layihələrin davam
et di ril məsi nəzərdə tutulmuşdur.

Hesabatlarda Ermənistanın aktiv döyüş
əmə liyyatları zonasından uzaq məsafədə yer -
ləşən yaşayış məntəqələrini və hərbi əmə -
liyyatların iştirakçısı olmayan mülki əha lini
hədəf seçməklə, çoxsaylı dinc sa kinləri, o
cümlədən uşaq və qadınları qət lə yetirməsi,
tarixi, mədəni və dini abi dələri, qəbiris tan -
lıq ları əməliyyat-takti ki ballistik raket kom -
plek sindən və ağır artilleriya qurğularından
is tifadə et məklə atəşə tutması nəticəsində
tö rətdiyi ci nayətlər obyektiv və real faktlarla
diq  qətə çatdırılmışdır.

Faktaraşdırıcı missiyaların həyata ke çi -
rilməsi prosesinə dəvətimizlə beynəlxalq
təş kilatların, xarici ölkələrin milli insan hü -
quqları və ombudsman təsisatlarının nü ma -
yəndələri, yerli və xarici televiziya ka nalları
və digər media nümayəndələri də cəlb olun -
muşdur.

Təşəbbüsümüz əsasında İslam Əmək -
daşlıq Təşkilatı (İƏT) Ombudsmanlar As -
sosiasiyasının Prezidenti, Türkiyə Res -
publikasının Baş Ombudsmanının rəh bər lik

etdiyi nümayəndə heyətinin iştirakı ilə
Gəncədə faktaraşdırıcı missiya həyata ke -
çirilmiş və bununla bağlı hesabat dərc olu -
naraq beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim olun -
muşdur.

Ermənistanın Azərbaycanın işğal olun -
muş ərazilərində tarixi-mədəni və dini abi -
dələrə, o cümlədən ətraf mühitə, bioloji
müx təlifliyə, meşələrə, yeraltı və yerüstü
tə bii ehtiyatlara vurulan ciddi ziyanı nə zə rə
almadan, ekoloji terror aktları tö rə də rək həll
yolu kimi meşələrin yan dı rıl ma sını öz hərbi
məqsədləri üçün istifadə et məsi faktları
beynəlxalq təşkilatlara təq dim olunmuş, xü-
susi prosedurların tət biqi və hüquqi məsuliyyət
müəyyən edən tədbirlərin görülməsi tələb
edilmişdir. Və tən müharibəsi dövründə
Ermənistan si  lahlı qüvvələri tərəfindən
ölkəmizin mül ki əhalisinə qarşı fosfor tərkibli
kim yəvi silahlardan dəfələrlə istifadə edilməsi
ilə əlaqədar da tərəfimizdən beynəlxalq təş -
kilatlara müraciət ünvanlanmışdır.

Acı təəssüf hissi ilə qeyd edirik ki, ötən
il Vətən müharibəsi zamanı Er mə nis tan
silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Naf talan,
Ağcabədi, Gəncə və Bərdə şə hər və
rayonlarında yerləşən mülki yaşayış mən -
təqələrini ağır artilleriyadan atəşə tut ması
nəticəsində ümumilikdə 12 uşaq hə lak olmuş,
50-si yaralanmış, 4 uşaq hər iki valideynini,
bir çox uşaq isə va lideynlərindən birini
itirmişdir. Er mə nis tanın Azərbaycana qarşı
30 ilə yaxın da vam edən hərbi təcavüzü
dövründə çox saylı belə hallar baş vermişdir.

Azərbaycan insan hüquqlarının mü da -
fiəsinə milli və ümumbəşəri dəyər ki mi
böyük hörmət bəsləyən bir ölkə olaraq heç
bir əlamətinə görə ayrı-seçkiliyə yol ver -
mədən, hər bir uşağın hüquqlarına hör mət
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bəsləyir, onların sülh, multikultu ra lizm,
tolerantlıq şəraitində yaşamasını tə min edir.

1 iyun – Uşaqların Beynəlxalq Mü da -
fiəsi Günü və 4 iyun – Aqressiyanın Gü -
nahsız Uşaq Qurbanlarının Beynəlxalq Gü -
nü ərəfəsində yayımlanmış video mü ra -
ciətimizdə də bütün bu məsələləri işıq lan -
dıraraq, dünya birliyinə uşaqları mü ha -
ribədən, zorakılıqdan qorumaq, onlarla bağ lı
hüquq normalarını təmin etmək və BMT-
nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərində qeyd
olunan hədəflərə nail olmaq üçün səy ləri
birləşdirməyə, uşaqlara qarşı ayrı-seç kiliyə
yol verməməyə, onlara qayğı ilə yanaşmağa
və dəstək verməyə çağırış edil mişdir.

Uşaqlar və qadınların hüquqlarının mü -
dafiəsi sahəsində həyata keçirilmiş fəa liyyət
çərçivəsində Suriyada davam edən
münaqişəyə cəlb edilmiş şəxslərin ailə üzvləri
ilə bağlı məsələ də diqqət mər kəzində
saxlanmışdır. Azərbaycan və təndaşları olan
yaxın qohumlarını Su riyada axtaran bir sıra
şəxslər müxtəlif vaxt larda Ombudsmana
müraciət edərək, hə min ölkədə gedən
müharibədə müxtəlif qrup ların tərkibində
döyüşən qohum la rı nın, ailə üzvlərinin, o
cümlədən qadın və uşaqların oradakı
düşərgələrdə girov ki mi saxlanıldıqlarını,
eyni zamanda ya ralı və xəstələrin tibbi
yardımdan kənarda, ba xımsız vəziyyətdə
qaldıqlarını bildirmiş və onların respub li ka -
mıza qaytarılmasında kö məklik göstərilməsini
xa hiş etmişdirlər.

Həmin ölkədə köməksiz vəziyyətdə qa -
lan vətəndaşlarımızın qaytarılması isti qa -
mətində zəruri tədbirlərin görülməsi məq -
sədi ilə müxtəlif vaxtlarda Azərbaycan Res -
publikasının Nazirlər Kabinetinə, həm çinin
digər səlahiyyətli dövlət qu rum larına mü ra -
ciətlər etmişik. Beynəlxalq Qır mızı Xaç Ko -

mitəsinin Azərbaycan Nü mayəndəliyinin
rəhbəri ilə keçirilən gö rüşdə də Suriya
ərazisində girov kimi sax lanılan Azərbaycan
vətəndaşlarının möv cud vəziyyətini, onların
geri qay ta rıl ması ilə bağlı tədbirlərin həyata
keçi ril məsi üzrə əməkdaşlıq məsələlərini
ge niş müzakirə etmişik.

Yeri gəlmişkən, Azərbaycan hökuməti
tə rəfindən görülmüş tədbirlər nəticəsində
2021-ci ilin 27 may tarixində 6-sı qadın və
14-ü uşaq olmaqla, Suriyanın Cerabus şə -
hərindəki Amerna düşərgəsində sax la nı lan
20 nəfər Azərbaycan vətəndaşının Vətənə
repatriasiyası həyata keçirilmişdir.

Ombudsman olaraq tərəfimizdən bey -
nəlxalq təşkilatlara ünvanlanmış mü ra ciətlər
əsasında Ermənistan tərəfindən əsir
götürülmüş hərbi qulluqçularımızın mə sələsi
ilə bağlı da sistemli işlər gö rül müş, onların
qaytarılması üçün lazımi or qanlarla mütəmadi
təmaslar saxlanılmış və müraciətlər edilmişdir.
Ermənistanda əsir və girovluqda saxlanılmış
azər bay can lı hərbi qulluqçu və mülki şəxslərin
öl kəmizə qaytarılmasından sonra həmin şəxs -
lərlə görüşlər keçirilmiş, onlara qarşı iş -
gəncə və pis rəftar halları ilə bağlı fakt lar
toplanaraq tərəfimizdən beynəlxalq təş -
kilatlara hesabat şəklində ün van lan mış dır.

Mandatımıza uyğun olaraq hər hansı ay -
rı-seçkiliyə yol vermədən erməni əsir lə rə
də başçəkmələr keçirilmiş, habelə ter ror
cinayəti törətməkdə təqsirli bilinən er məni
silahlı qrupun üzvləri ilə bağlı da mo ni to -
rinq lər həyata keçirilmişdir. Be lə ki, Peniten -
siar Xidmətin İstintaq Təc ridxanasına
İşgəncələrin qarşısının alın ması üzrə Milli
Preventiv Mexanizm fəa liyyəti çərçivəsində
həyata keçirdiyimiz baş çəkmə zamanı Er -
mə nistan tərəfindən Azərbaycanın işğaldan
azad edilmiş əra zilərinə göndərilmiş, mülki
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şəxs lərə və hərbi qulluqçularımızın həyat
və sağ lamlığına qarşı törətdikləri cinayətlərin
qar şısının alınması zamanı saxlanılaraq is -
tintaqa təhvil verilmiş, terror cinayəti tö -
rətməkdə təqsirləndirilən silahlı qrupun üzv -
lərinə tərəfimizdən baş çəkilmişdir.

Post-müharibə dövründə tərəfimizdən 5
bəyanat (“Metsamor AES-in bütün bölgə
üçün potensial təhlükəsi barədə”, “Azər bay -
canın işğaldan azad edilmiş ərazilərində
işarə olunmamış minalı ərazilərlə bağlı”,
“BMT-nin “Nasizmin qəhrəmanlıq kimi
qələmə verilməsinə, neo nasizmə və irqçiliyin
müasir for ma la rının yayılmasına, irqi ayrı-
seçkiliyə, kse nofobiyaya və bununla bağlı
dözüm süz lüyə qarşı mübarizə” qətnaməsinin
ic rasına dəstəklə bağlı”, “Ermənistan tə -
rəfinin Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəl -
bəcər rayonu istiqamətində təxribata əl
atmasına etiraz olaraq”, “Azərbaycanın Kəl -
bəcər rayonunda Ermənistan tərə fin dən
basdırılmış minaya düşərək həlak olan mülki
şəxslərlə bağlı”) və 2 hesabat (“Ermənistan
tə rəfindən əsirlikdə və gi rov luqda sax la nıl -
dıq ları müddətdə Azər bay canın hərbi qul -
luq çularına və mülki şəxs lərinə qarşı törə -
dil miş işgəncə və di gər qəddar, qeyri-insani
və ləyaqəti al çal dan rəftar və ya cəza halları
ba rədə” və “Azərbaycanlılara qarşı nifrət
ci na yət ləri və nifrət nitqinə dair”) hazırlanaraq
mü  vafiq beynəlxalq təşkilatlara gön də ril -
mişdir.

Həmin şəxslər Azərbaycan, Ermənistan
və Rusiya liderləri arasında imzalanmış üç -
tərəfli bəyanat əsasında hərbi əmə liy yat ların
dayandırılmasından 1 ay sonra, 12-13 dekabr
tarixlərində Azərbaycan əra zisində dörd
Azərbaycan hərbçisinin qət lə yetirilməsi,
bir mülki şəxsin ağır ya ralanması ilə nəti cə -

lə nən cinayət və ter ror aktlarının qarşısı alı -
nar kən həbs olu nublar.

Başçəkmə zamanı həmin şəxslərlə tək -
bə tək görüşməklə onların hüquqlarının təmini
və ziyyəti araşdırılmış, müraciətləri fər di qay -
da da dinlənilmiş, onlara öz dil lərində ha -
zırlanmış qanunvericilik akt larını təqdim
etməklə hüquqları izah edil mişdir. Tərə fi -
mizdən qəbul olunmuş təq sirləndirilən şəxslər
saxlanma şərai tin dən, qidalanma və tibbi
xidmətdən, on lara göstərilən rəftardan razı
olduqlarını bil diriblər. Artıq həmin başçəkmə
çər çi və sində apardığımız araşdırmaların nə -
ti cəsi əsasında ad hoc hesabat hazırlayaraq
bey nəlxalq insan hüquqları təşkilatlarına
gön dərmişik.

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
Azər baycanın cəbhə bölgəsindən uzaq mə -
safədə yerləşən, əhalinin sıx məs kun laş dığı
yaşayış məntəqələrinin qadağan olun muş si -
lahlardan atəşə tutulması nəti cə sində uşaqların
qətlə yetirilməsi, o cüm lədən Ermənistan
tə rəfindən uşaqların hər bi əməliyyatlara cəlb
olun ması, uşaq bağ çalarından və mək təb -
lərdən hərbi ko man danlıq mərkəzləri, silah-
sursat an bar ları kimi istifadə edilməsi kimi
mü ha ribə cinayətlərinə beynəlxalq hüquqi
qiy mətin verilməsi ilə bağlı BMT-nin İn san
Hüquqları üzrə Ali Komissarlığına, BMT-
nin Uşaq Fonduna, BMT-nin Uşaq Hü quqları
üzrə Komitəsinə, BMT Baş Ka tibinin Uşaqlar
və Hərbi Münaqişələr üzrə Xüsusi nü ma -
yən dəsinə və Bey nəl xalq Qırmızı Xaç Ko -
mi təsinə ünvanlanan müraciətlərdə təkzib -
olun maz faktlar qeyd olunmuşdur.

Azərbaycan torpaqlarının işğalı döv ründə
Ermənistan tərəfindən yerləşdirilən müx -
təlif növ minalar və digər partlayıcı qur -
ğuların mövcudluğu səbəbindən 2020-ci ilin
10 noyabr tarixində üçtərəfli bə ya natın im -
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zalandığı gündən bəri 140-dan çox insan
mi naya düşmüş, 27 şəxs mi na partlaması
nəticəsində həlak ol muş dur.

Ermənistan siyasi və hərbi rəh bər li yi nin
vaxtilə işğal altında saxladıqları bu ərazilərə
basdırılan minaların xə ri tə lə rinin açıq lan -
ma sından imtina etməsi, hət ta Ermənistan
or dusunun həmin əra zi lərdən çıxarkən xü -
su silə mülki ərazilərə işa rələnməmiş minaları
bas dırması, son gün lərə qədər təxribat di-
versiya qrupları va sitəsilə yeni minaların
bas dırılmasına cəhd etməsi onların daha çox
in san tə lə fa tına yol açmaqda və regionda
ye ni mü naqişə ocaqlarının yaradılmasında
ma raqlı olduğunu göstərir.

Regionda insan həyatına və sağ lam lı ğına
ciddi təhdid olan bu vəziyyət bizi dərindən
narahat edir. Ölkə Ombudsmanı ola raq bu
barədə narahatlığımızı dəfələrlə bey nəlxalq
insan hüquqları qurumlarına bil dirərək, insan
tə ləfatının qarşısının alın ması məqsədilə Er -
mə nistan rəhbərliyi qarşısında müvafiq tə -
ləb lərin qoyulması ilə bağlı müraciətlər et -
mi şik. 4 aprel – Beynəlxalq Mina Xəbərdarlığı
və Mina Aksiyasına Yardım Günündə
tərəfimdən dünya ictimaiyyətinə ünvanlanmış
video mü raciətdə işarə olunmamış minaların
in san həyatı üçün potensial təhlükəsini, ha -
belə məcburi köçkünlərin işğaldan azad edil -
miş doğma torpaqlarına qa yıt ması pro se si -
nə maneə törətdiyini nəzərə ala raq, Er mə -
nis tana münasibətdə müvafiq ad dımların
atıl ması ilə bağlı çağırış edil mişdir. Keçirdiyi -
miz müxtəlif görüşlərdə mü təmadi olaraq
mina xəritələrinin ve rilməməsi ilə bağlı
məsələni qaldırmaqla ya naşı, BMT-nin İnsan
Hüquqları üzrə Ali Komissarına Kəlbəcərdə
qar əridikdən son ra üzə çıxmış minalarla
bağlı ayrıca mək tub ünvanlamışıq.

Təəssüflə qeyd etmək istərdim ki, mina
xəritələrinin verilməsi ilə bağlı Er mə nistana
hər hansı bir beynəlxalq təz yi qin gös tə ril -
mə məsi hər gün daha bir gü nahsız insanın
hə yatını itirməsinə səbəb olur. Hesab edirik
ki, aidiyyəti beynəlxalq qu rumlar baş verən
bu insan hüquqları po zuntularına laqeyd ya -
naşmamalı və man datları çərçivəsində mü-
vafiq addım la rı atmalıdırlar.

Məlum olduğu kimi, 2021-ci il iyunun
12-də Ermənistanın Ağdam rayonu üzrə 97
min tank və piyada əleyhinə minanı özündə
əks etdirən xəritələri Azərbaycan tə rəfinə
təqdim etməsi müqabilində Azər bay canda
saxlanılan 15 nəfər erməni hər bi qulluqçunun
Ermənistana təhvil ve rilməsi ilə bağlı hu-
manitar aksiya hə ya ta keçirilmişdir.

Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş yal -
nız bir rayonunda 100 minə yaxın müx təlif
növ minanın basdırılması faktı, Ermənistanın
baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Pa şin -
ya nın seçkiqabağı təbliğat kampaniyası çər -
çivəsində öz seçiciləri ilə görüşdə Azər bay -
ca na təqdim olunmuş mina xəritəsinin əl lə -
rin də olan xəritələrin kiçik bir hissəsi ol du -
ğu nu rəsmi olaraq bəyan etməsi bizim davamlı
olaraq beynəlxalq təşkilatlar qarşısında ifadə
et diyimiz narahatlığın nə dərəcədə əsaslı ol -
duğunu bir daha göstərmiş oldu.

Beynəlxalq təşkilatlara ünvanladığımız
müraciətdə Ermənistanın işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə piyada əleyhinə minalar
basdırmaqla və minalanmış ərazilərin xə ri -
tə lərini verməkdən boyun qaçırmaqla bey -
nəl xalq humanitar hüququn fərq qoymadan
hücum etmənin qadağan olunması prinsipini,
1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyalarının
I Əlavə Protokolunun tələblərini pozduğu
və bunu rəsmi şəkildə bəyan etməklə bey -
nəl xalq ictimaiyyətə açıq hörmətsizlik nü -
ma yiş etdirdiyi bir daha vurğulanmışdır.
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Ümumilikdə, Vətən müharibəsi nəti cə -
sin də, habelə müharibədən sonrakı dövrdə
şəhid olmuş hərbi qulluqçularımızın və mülki
şəxslərin ailələrinin, qazilərimizin hü quq la -
rının müdafiəsi və onlara qayğı hazırda qar -
şımızda duran vacib vəzifələrdəndir. Bu is -
tiqamətdə fəaliyyətimiz çərçivəsində təsisatda
Şə hid ailələri və müharibə veteranları ilə iş
sek toru yaradılmış, təşəbbüsümüz əsasında
on lara dəstək məqsədilə tibbi və psixoloji
yar dım aksiyaları təşkil olunmuş, gələcəkdə
də bu layihələrin davam etdirilməsi nəzərdə
tu tulmuşdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu günlərdə
Ombudsman Aparatı tərəfindən Ermənistan
rəhbərliyinin uzun illər azərbaycanlılara qarşı
apardığı nifrət siyasəti nəticəsində törədilmiş
cinayətlər və nifrət nitqi ilə bağlı videoçarx
hazırlanaraq kütləvi informasiya vasitələrində
işıqlandırılmaqla ictimaiyyətə təqdim edil -
miş dir. Ermənistan tərəfindən ölkəmizə qarşı
hə yata keçirilmiş hərbi təcavüz, işğal və et -
nik təmizləmə siyasəti ilə bağlı faktlar, Er -
mə nistanın siyasi rəhbərliyi səviyyəsində
azər baycanlılara qarşı nifrət ifadə edən nitqlər,
Və tən müharibəsi dövründə Azərbaycanın
mül ki yaşayış məntəqələrinin hədəfə alınması
ilə bağlı sosial şəbəkələrdə ermənilərin
verdiyi şərhlər və reaksiyalar həmin videoda
öz əksini tapmışdır. Bununla yanaşı, münaqişə
nəticəsində zərər çəkmiş ərazilərdə həyata
keçirdiyimiz faktaraşdırıcı missiya haqqında
məlumatlara da yer verilmişdir.

Bundan öncə tərəfimizdən beynəlxalq
təş kilatlara Ermənistanın azərbaycanlılara
qar şı nifrət cinayətləri və nifrət nitqlərinə
dair geniş məzmunlu hesabat göndərilmişdir.

Həmin fəaliyyət zamanı toplanmış ma-
teriallar Ermənistan tərəfindən azər bay can -

lı lara qarşı nifrət aşılanması məqsədilə uzun
il lərdir həyata keçirilən siyasət nəticəsində
gənc nəslin də bu ruhda yetişdirilməsini
sübut edir ki, bu da bölgədə sülhün bərqərar
olmasına böyük maneə yaradır.

Ombudsman təsisatı olaraq, Ermənistanın
siyasi və hərbi rəhbərliyinin insan hü quq la -
rı nın kobud pozuntusu ilə nəticələnən bu və
ya digər ağır cinayət əməllərinin ifşası və
on ların ədalət mühakiməsinə cəlb olunması
is tiqamətində fəaliyyətimizi bundan sonra
da davam etdirəcəyik.

Sonda qeyd etmək istərdim ki, COVİD-
19 pandemiyası səbəbindən 2020-ci il dünya
ölkələri üçün olduqca ağır və çətin il olaraq
yadda qalsa da, Azərbaycan üçün şərəfli bir
il olaraq tarixə düşdü, 44 günlük Vətən
müharibəsində xalqımız tarixi Zəfər qazandı.

Bu gün hər bir Azərbaycan vətəndaşı
xoş bəxtdir ki, uzun illərdən sonra müstəqil
Azər baycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
bər pa edildi və şəhidlərin qanı yerdə qalmadı,
məc buri köçkünlərimizin öz tarixi ata-baba
yurd larına qayıtmalarına, pozulmuş hüquq -
la rının bərpasına zəmin yarandı. Beləliklə,
Qa rabağın Azərbaycanın tarixi və əzəli tor -
pa ğı olduğu dünya birliyinə bir daha bəyan
edil di.

Ölkə Ombudsmanı olaraq xalqımızı 18
İyun – Azərbaycanda İnsan Hüquqları Günü
münasibətilə təbrik edir, hər kəsi milli və
ümumbəşəri dəyər olan insan hüquqlarının
müdafiəsi və təşviqi prosesində fəal iştirak
etməyə və bu sahədə daim həmrəylik nümayiş
etdirməyə çağırıram!

Səbinə ƏLİYEVA,
Azərbaycan Respublikasının İnsan
Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombuds-
man), hüquq üzrə fəlsəfə doktoru.
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Həsənov Elşad Eldar oğlu,
AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnsti-
tutunun dissertantı, hüquq üzrə fəlsəfə
doktoru.

Açar sözlər: Azərbaycan Respublikasının
Kons titusiyası, Azərbaycan Respublikasının
Mil li Məclisi, hüquq, hakimiyyət, qanunve -
ri c ilik hakimiyyəti, nümayəndəli hakimiyyət,
ha kimiyyətlərin bölünməsi prinsipi.

Azərbaycan Respublikası Milli Məc -
li sinin digər hakimiyyət orqanları

ilə qarşılıqlı əlaqəsindən bəhs edərkən onun
pro kurorluq orqanları və İnsan hüquqları

üz rə müvəkkillə (om-
budsmanla) qarşılıqlı
əla qəsini xüsusi qeyd
et mək lazımdır. 

Hüquq ədə biy ya -
tın da belə bir fikir irəli
sü rülür ki, prokurorluq
qa nunun aliliyini mü -
da fiə etdiyindən o, qa -
nun vericilik ha ki miy -
yə ti orqanlarına aid
edil məlidir (1) . Bəzi
mü əlliflər isə bu fikirlə
ra zılaşmayaraq gös tə -
rir ki, prokurorluq qa-
nunvericilik ha ki miy -
yə tinə qəti şəkildə aid
edi lə bilməz. Çünki
qa nunvericilik haki -
miy yətinin başlıca
funk siyası qanunların
qə bul edilməsindən
iba rətdir, pro ku ror lu -
ğun isə belə sə la hiy -
yə ti yoxdur. Eyni za-
manda, hesab edilir ki,

pro kurorluq icra ha ki -
miy yəti orqanlarına da aid edilə bilməz. Be -
lə ki, o, özü icra hakimiyyəti orqanları üzə -
rin də nəzarət həyata keçirir və həmin orqanlar
nə zarət qaydasında ona tabedirlər (2). Bu
mə sələ ilə bağlı bəzi müəlliflərin mülahizələri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN BƏZİ DİGƏR
HAKİMİYYƏT ORQANLARI (PROKURORLUQ, MÜVƏKKİL, MƏRKƏZİ

BANK VƏ HESABLAMA PALATASI) İLƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏSİNİN
XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ

Müasir şəraitdə dövlət quruculuğunun aktual prob -
lem lərindən bi ri kimi bütün hakimiyyət qollarının qarşılıqlı
əla qəsi problemi çı xış edir. Siyasi və hüquqi sistemlərdə həyata
ke çirilən islahatlar ha kimiyyətlərin bölgüsü sistemində məhkəmə
ha kimiyyətinin ye rini yeni prizmadan təyin etmək və nəzəri cə -
hət dən qiymətləndirmək, onu digər hakimiyyət qollarından
fərq ləndirmək, bütün hakimiyyət qol larının balansına nail
olun ması istiqamətində qanunvericiliyi tək milləşdirmək zərurəti
ya radır. Qanunvericilik hakimiyyəti or qan ları məhkəmələr
üçün normativ hüquqi baza müəyyən etməklə on lara təsir gös -
tə rir. Bu normativ hüquqi baza məhkəmə sisteminin təş kili və
məh kəmələrin fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərin hüquqi tən zimini
özün də əks etdirir. Bununla yanaşı, qanunların özü də qa nun -
ve ricilik hakimiyyəti orqanları tərəfindən müstəsna olaraq tək -
ba şına qaydada deyil, məhkəmə hakimiyyəti ilə əlaqəli surətdə,
onun təklifləri nəzərə alınmaqla qəbul edilir. Məhkəmə hakimiyyəti
qa  nunvericilik hakimiyyəti üçün yalnız hüquqtətbiqetmə materialı
təq  dim etmir, həm də diqqəti mənəvi normalara və konstitusion
prin  siplərə yönəltməklə qanunvericilik fəaliyyətinin keyfiyyətinin
yük səldilməsinə xidmət edir. Mənəvi aspekt, demək olar ki, hər
bir qanunda mövcuddur. Ona görə də qanun öz mənəvi ori -
yen  tir lərini itirdiyi hallarda ədalət mühakiməsinin həyata ke -
çi rilməsi çə tinləşir. Burada məhdud korporativ maraqlar na -

mi nə qəbul edil miş qanunlardan söhbət gedir.
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da ha inandırıcı görünür. Onların fikrincə,
pro kurorluq məhkəmə hakimiyyətinə aid
edil sə də, o, hakimiyyətin bölünməsi çər çi -
və sində aralıq mövqe tutmaqla, qanunçuluğa
nə zarət üzrə unikal dövlət orqanı kimi ha -
kimiyyətin hər üç qoluna – həm qanunverici -
lik hakimiyyətinə, həm məhkəmə ha ki miy -
yə tinə, həm də icra hakimiyyətinə xidmət
edir (3). 

Keçmiş SSRİ Ali Sovetinin və müttəfiq
res publikaların Ali sovetlərinin təcrübəsinin
öy rənilməsi həmin dövr üçün nümayəndəli
ha kimiyyət orqanları ilə prokurorluq or qan -
la rının qarşılıqlı əlaqəsinin xarakterik xü su -
siy yətlərini və əsas formalarını aşkara çı -
xar mağa imkan verir. Belə formalardan biri
pro kurorların Ali sovetlərin sessiyalarında
və onların Rəyasət Heyətinin iclaslarında
iş tirakı ilə bağlı idi. Sessiya qaydasında pro -
ku rorluqların fəaliyyətinin təhlilinə, onların
üzə rinə qoyulmuş funksiyaların yerinə ye ti -
ril məsinə, ayrı-ayrı qanunlara riayət olun -
ma sının təmin edilməsinə dair məsələlər
mü zakirə edilirdi. Bir tərəfdən, müvafiq qa-
nunvericilik aktlarına baxılması zamanı mə -
ru zələr və çıxışlar çərçivəsində prokurorluq
or qanlarının fəaliyyətinin ayrı-ayrı tərəfləri
təh lil edilir, onların ünvanına irad və təkliflər
səs ləndirilirdi. Digər tərəfdən isə, Ali so vet -
lə rin sessiyalarında rəhbər vəzifə tutan pro -
ku rorlar çıxış edərək, müvafiq aktları hüquq
tət biqetmə praktikası nəzərə alınmaqla qiy -
mət ləndirir və qanunvericiliyin tək mil ləş -
dirilməsi üzrə təkliflər irəli sürürdülər. SSRİ
və müttəfiq respublikaların Ali so vetlərinin
pro kurorluq orqanları ilə qarşılıqlı əlaqəsində
baş lıca kəsişmə nöqtəsi dövlət və ictimai
təş kilatlar tərəfindən qanunçuluğa əməl olun -
masına nəzarət məsələsi idi. Bu özünü belə
bir mexanizm çərçivəsində daha aydın biruzə

ve rirdi: Rəyasət Heyəti ayrı-ayrı qanunların
ic rasını nəzarətdə saxlayır, prokurorlar isə
on ların tətbiqini təhlil edir və Rəyasət He -
yə tinin iclaslarında həmin təhlilə dair məruzə
ilə çıxış edirdilər (4). Beləcə, ali dövlət ha -
ki miyyəti orqanları bütövlükdə bu və ya di -
gər qanunvericilik aktlarına əməl olunması
və ziyyətini və dövlət orqanlarının bu isti qa -
mət də fəaliyyətini qiymətləndirmək, onun
yax şılaşdırılması üzrə tədbirlər işləyib ha -
zır lamaq imkanı əldə edirdilər. Dövlət or -
qan ları tərəfindən bu və ya digər qanunların
po zulması haqqında prokurorların təqdim
et diyi aktlara baxılması Ali sovetlərin fəa -
liy yətində xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi.
De putatların və ictimaiyyət nümayəndələrinin
iş tirakı ilə yerlərdə yoxlamalar aparıldıqdan
son ra hazırlanan təqdimatları hərtərəfli mü -
za kirə etməklə və qanunçuluğa dönmədən
əməl olunması üzrə zəruri tədbirləri qeyd
et məklə Ali Sovetlərin Rəyasət heyətləri
döv lət orqanlarının və təşkilatlarının işinin
key fiyyətinə səmərəli təsir göstərir, habelə
pro kuror nəzarətinin yaxşılaşdırılmasına yar -
dım edirdilər (5).

Sovet dövründə prokurorlar və deputatlar
sıx qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərirdilər.
Pro kurorlar deputatlara hüquqi yardım gös -
tə rirdi. Qanun pozuntularının qarşısının alın -
ma sında iştirak etmək deputatların vəzifəsi
ki mi çıxış edirdi. Bununla bağlı prokurorlar
de putatlara mühazirələr oxuyur və seminar
məş ğələləri keçirdilər. Aşkar edilmiş istənilən
qa nun pozuntusu barədə deputat prokurorluq
or qanlarına məlumat verə bilərdi. Öz növ -
bə sində, prokurorluq orqanları bu məlumatlara
la zımi şəkildə reaksiya verməyə, deputat
sə lahiyyətlərinin həyata keçirilməsinə əngəl
ya radan şəxsləri qanunvericiliyə uyğun olaraq
mə suliyyətə cəlb etməyə borclu idi (6).
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Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
ilə prokurorluq orqanları arasında qarşılıqlı
əla qənin əsas formaları kimi aşağıdakıları
qeyd etmək olar: 

– qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında
Mil li Məclisə qanun layihəsi təqdim etmək;

– qanun layihələrinin hazırlanması üzrə
iş çi qruplarda təmsil olunmaq;

– qanunvericiliklə nəzərdə tutulduğu və
də vət olunduqları hallarda Milli Məclisin
və onun komitələrinin iclaslarında iştirak
et mək.

Təsadüfi deyildir ki, “Prokurorluq haq -
qın da” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
qa nunçuluq və hər kəsin qanun qarşısında
hü quq bərabərliyi prinsiplərini prokurorluğun
fəa liyyətinin əsas prinsipləri sistemində ilk
sı rada təsbit edir (7). 

Azərbaycan Respublikasının Baş Pro ku -
ror luğu “Prokurorluq haqqında” Azərbaycan
Res publikası Qanununun 4-cü maddəsində
nə zərdə tutulmuş fəaliyyət istiqamətlərinə
uy ğun olaraq qanunların icra və tətbiq olun -
ma sına prokuror nəzarəti təcrübəsini öyrənir
və ümumiləşdirir, prokuror nəzarətinin tək -
mil ləşdirilməsi və hüquq pozuntularının qar -
şısının alınması üçün tədbirlər hazırlayıb
hə yata keçirir.

Prokurorluq orqanları ilə qanunvericilik
ha kimiyyətini təmsil edən Azərbaycan Res -
pub likası Milli Məclisi arasında qarşılıqlı
əla qələrdən bəhs edərkən qeyd etmək lazımdır
ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
94-cü maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndinə
uy ğun olaraq prokurorluğun fəaliyyətinin
ümu mi qaydaları parlament tərəfindən müəy -
yən edilir. Bundan başqa, Azərbaycan Res -
pub likası Baş prokurorunun vəzifəyə təyin
və vəzifədən azad edilməsi Azərbaycan Res -
pub likasının Prezidentinin təqdimatına əsasən

par lamentin razılığı ilə həyata keçirilir (Azər -
bay can Respublikası Konstitusiyasının 95-
ci maddəsinin I hissəsinin 11-ci bəndi və
133-cü maddəsinin 3-cü hissəsi). Dövlətimizin
Nax çıvan Muxtar Respublikasını da ehtiva
edən unitar quruluşunu nəzərə alaraq gös -
tər mək lazımdır ki, Naxçıvan Muxtar Res -
pub likası prokurorunun, Naxçıvan Muxtar
Res publikasının rayon, şəhər və ixtisaslaşmış
pro kurorlarının vəzifəyə təyin edilməsi və
və zifədən azad edilməsi barədə təklifi Nax -
çı van Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
səd ri irəli sürür. Təklif Naxçıvan Muxtar
Res publikası Konstitusiyasının 5-ci mad də -
si nin II hissəsinin 11-ci bəndinə və 46-cı
mad dəsinin 3-cü və 4-cü bəndinə əsasən
irə li sürülür. Çünki Ali Məclisin sədri Muxtar
Res publikanın ali vəzifəli şəxsidir (8).

Azərbaycan Respublikasının Kons ti tu si -
ya sına 2002-ci il avqust ayının 24-də keçirilən
re ferendumla edilən dəyişikliklərlə pro ku -
ror luğa qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun
ve rilməsi ilə hüquq sisteminin tək mil ləş di -
ril məsində və inkişafında onun rolu artdı.
Baş qa sözlə, prokurorluq orqanlarının insan
hü quq və azadlıqları sahəsində praktiki fəa -
liy yətlə yanaşı, qanun yaradıcılığı və vətəndaş
qu ruculuğu prosesində fəal iştirak imkanları
ya randı. Bununla da Azərbaycan Respublikası
Pro kurorluğuna dövlət başçısının, Milli Məc -
lis deputatlarının, Ali Məhkəmənin, Naxçıvan
Mux tar Respublikası Ali Məclisinin müvafiq
qa nun layihələrini və digər məsələləri Milli
Məc lisin müzakirəsinə təqdim etmək hüququ-
nun verilməsi, fəaliyyəti bilavasitə qanunların
tət biqi və icrasına nəzarətlə bağlı olan bu
döv lət təsisatının qanunvericilik təşəbbüsü
hü ququndan istifadə edərək qüvvədə olan
nor mativ hüquqi aktların təkmilləşdirilməsinə,
qa nunvericilikdə mövcud olan müəyyən boş -
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luq ların və nihilizm təzahürlərinin aradan
qal dırılmasına, yeni yaranan ictimai mü na -
si bətləri tənzimləyən qanun və hüquq nor -
ma larının qəbuluna dair təkliflər verməklə
bey nəlxalq tələblərə uyğun hüquq sisteminin
for malaşdırılmasında daha yaxından iştirakı
tə min edildi (9).

İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil (Om-
budsman) özünün əsas funksiyalarından bir
ço xunu digər dövlət hakimiyyəti orqanları
ilə qarşılıqlı əlaqədə həyata keçirir. Bu kon -
tekst də onun parlamentlə qarşılıqlı əlaqəsini
qeyd etmək məqsədəmüvafiq olardı. Belə
qar şılıqlı əlaqənin formaları normativ hüquqi
akt larda öz əksini tapmışdır. İlk növbədə,
qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Res -
pub likası Milli Məclisinin deputatlarının
fəa liyyətinin yoxlanılması Müvəkkilin səla -
hiy yətlərinə aid deyil. Müvəkkil Azərbaycan
Res publikasının Milli Məclisinə insan hüquq
və azadlıqlarının təmin edilməsi məqsədi
ilə qanunların qəbul edilməsinə, ləğv edil -
mə sinə və ya qanunlarda dəyişikliklər edil -
mə sinə dair təkliflər verə bilər. Müvəkkil
Azər baycan Respublikasının Milli Məclisinə
am nistiya elan edilməsi barədə təklif verə
bi lər. Müvəkkilin vəzifəyə seçilməsində, to -
xu nulmazlığına və vaxtından əvvəl səla hiy -
yət lərinə xitam verilməsində Azərbaycan
Res publikasının Milli Məclisi bilavasitə iş -
ti rak edir. Belə ki, “Azərbaycan Res pub li -
ka sının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili
(ombuds man) haqqında” Azərbaycan Res -
pub likası Konstitusiya Qanununun 2-ci mad -
də sinə əsasən, Müvəkkili Azərbaycan Res -
pub likası Prezidentinin təqdim etdiyi üç na -
mi zəd arasından Azərbaycan Respublikasının
Mil li Məclisi 83 səs çoxluğu ilə seçir (10).
Azər baycan Respublikasının Milli Məclisi
Mü vəkkilin seçilməsi ilə bağlı qərarı qəbul

et mədikdə, Azərbaycan Respublikasının Pre -
zi denti 15 gün müddətində digər üç şəxsin
na mizədliyini Azərbaycan Respublikasının
Mi l li Məclisinə təqdim edir. Müvəkkilin to -
xu nulmazlığına yalnız Azərbaycan Res pub -
li kası Baş prokurorunun təqdimatına əsasən,
Azər baycan Respublikası Milli Məclisinin
83 səs çoxluğu ilə qəbul edilmiş qərarı ilə
xi tam verilə bilər. Müvəkkilin səlahiyyətlərinə
Azər baycan Respublikası Milli Məclisinin
tə şəbbüsü ilə və ya Azərbaycan Respublikası
Pre zidentinin təqdimatı əsasında Azərbaycan
Res publikası Milli Məclisinin 83 səs çoxluğu
ilə qəbul edilmiş qərarı ilə xitam verilir.
Mü vəkkilin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl
xi tam verildikdə, Azərbaycan Respublikasının
Pre zidenti 30 gün müddətində Azərbaycan
Res publikası Milli Məclisinə yeni Müvəkkilin
se çilməsi üçün üç şəxsin namizədliyini təq -
dim edir. Azərbaycan Respublikasının Milli
Məc lisi 15 gün müddətində Müvəkkilin se -
çil məsi ilə bağlı müvafiq qərar qəbul edir. 

Müvəkkilin parlamentlə qarşılıqlı əlaqə
for malarından biri onun illik məruzələri kon -
tekstində reallaşır. Cari il bitdikdən sonra 2
ay dan gec olmayaraq Müvəkkil ölkədə insan
hü quqlarının qorunması haqqında Azərbaycan
Res publikası Prezidentinə illik məruzəni
təq dim edir və həmin məruzə ilə Azərbaycan
Res publikası Milli Məclisi qarşısında çıxış
edir. İllik məruzədə insan hüquqlarını pozan,
Mü vəkkilin tələbləri ilə hesablaşmayan dövlət
və yerli özünüidarə orqanlarının, vəzifəli
şəxs lərin adları çəkilir və bununla əlaqədar
gö rülmüş tədbirlər barədə məlumat verilir.
Mü vəkkilin illik məruzəsində insan hü quq -
la rının təmin edilməsi ilə əlaqədar ümumi
fi kir, rəy və tövsiyələr öz əksini tapmalıdır.
İl lik məruzə Azərbaycan Respublikasının
Na zirlər Kabinetinə, Azərbaycan Res pub li -
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ka sının Konstitusiya Məhkəməsinə, Azər -
bay can Respublikasının Ali Məhkəməsinə
və Azərbaycan Respublikasının Baş pro ku -
ro runa göndərilir. Məruzə “Azərbaycan” qə -
ze tində və “Azərbaycan Respublikasının qa-
nunvericilik toplusu”nda dərc olunur (“Azər -
bay can Respublikasının İnsan hüquqları üzrə
mü vəkkili (ombudsman) haqqında” Azər -
bay can Respublikasının Konstitusiya Qanu -
nunun 14-cü maddəsi). 

Q.S.Əlibəyli qeyd edir ki, Ombudsmanın
fəa liyyətinin Milli Məclisin parlament nəzarəti
sa həsindəki səlahiyyətlərinə aid edilməsi
yol verilməz hesab olunmalıdır. Belə ki, bəzi
di gər ölkələrdən fərqli olaraq, Azərbaycan
Res publikasında Ombudsman Milli Məclis
tə rəfindən seçilsə də, parlamentin orqanı ki -
mi deyil, tamamilə müstəqil təsisat kimi
fəa liyyət göstərir. “Azərbaycan Res pub li ka -
sı nın İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (Om -
buds man) haqqında” Azərbaycan Res pub li -
ka sı Konstitusiya Qanununa uyğun olaraq,
Om budsmanın Milli Məclisə insan hüquq
və azadlıqlarının təmin edilməsi məqsədilə
qa nunların qəbul edilməsinə və ya yenidən
ba xılmasına dair, habelə amnistiya elan edil -
mə si barədə təklif verməsi, ölkədə insan
hü quqlarının qorunması haqqında Milli Məc -
lis qarşısında illik məruzə ilə çıxış etməsi
isə Ombudsmanın fəaliyyətini parlament nə -
za rəti ilə eyniləşdirməyə əsas vermir. Qeyd
et mək lazımdır ki, Ombudsman həmin mə -
ru zəni Prezidentə də təqdim edir (11) .

Azərbaycan Respublikasında İnsan hü -
quq ları üzrə müvəkkilin özü qanunvericilik
tə şəbbüsü hüququna malik deyildir. Bu isə
mən fi hal kimi qiymətləndirilməlidir. Belə
ki, fəaliyyət istiqamətlərindən biri qanunve -
ri ciliyin təkmilləşdirilməsindən ibarət olan
döv lət orqanı, təbii ki, qanunvericilik tə -

şəbbüsü hüququna malik olmalıdır. Əksər
xa rici dövlətlərin ombudsmanı bu hüquqa
ma likdir. Dünyanın 48 müxtəlif ölkəsini
təm sil edən 76 ombudsman arasında onların
fəa liyyətinin əsas məqamları ilə bağlı apa -
rıl mış sorğuda müvafiq sualı cavablandıran
res pondentlərin 89,5%-i qanunvericilik tə -
şəb büsü hüququna malik olduqlarını gös -
tər mişlər (12). Bu institutun funksiyası həm
po zulmuş hüquqların bərpa edilməsi, həm
də insan hüquqlarının mümkün pozulması
hal larının qarşısının alınması, onların ilkin
sə bəblərinin aradan qaldırılması üçün təd -
bir lərin görülməsindən ibarətdir. Belə hüquq
po zuntusu faktları isə dövlət-hüquq sistemində
mü əyyən qüsurların olmasını göstərir. Həmin
qü surların iki əsas səbəbi vardır: birinci,
döv lət orqanları və onların ayrı-ayrı nüma -
yən dələri tərəfindən Konstitusiya və qanun-
vericilik aktlarında təsbit edilmiş hüquq nor -
ma larına əməl edilməməsi; ikinci, qanunve -
riciliyin özünün təkmil olmaması, Konstitu -
siya və beynəlxalq hüquq normalarına uyğun
gəl məməsidir.

Müxtəlif qanunvericilik aktları arasında
zid diyyətlərin olması onların birmənalı şəkildə
təf sir və tətbiq edilməsinə mənfi təsir gös -
tər məklə Konstitusiya və beynəlxalq hüquq
nor malarına birbaşa zidd olan və fundamental
in san hüquqlarını pozan və ya məhdudlaşdıran
müx təlif normativ hüquqi aktların qəbul
edil məsinə gətirib çıxara bilər. Məlumdur
ki, belə aktların müstəqil və qərəzsiz qiy -
mət ləndirməyə ehtiyacı vardır. Belə qiyməti
isə bilavasitə pozulmuş insan hüquqlarının
bər pası ilə məşğul olan və insan hüquqları
ilə bağlı vəziyyəti və bu sahədə müşahidə
edi lən inkişaf dinamikasını öyrənən bir ins -
ti tut verə bilər. Beləliklə, bu funksiyanın İn -
san hüquqları üzrə müvəkkil (Ombudsman)



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 3 20212021108

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

ins titutu tərəfindən həyata keçirilməsi daha
məq sədəmüvafiqdir. Şikayətlərlə iş qanunve -
ricilik təşəbbüsü üçün Müvəkkilə zəruri ma-
teriallar verir. Bu halda əsas funksional gər -
ginlik Müvəkkilin aparatının analitik fəa -
liy yətlə məşğul olan əməkdaşlarının üzərinə
dü şür. Şikayət və müraciətlərin təhlilindən
baş qa, qüvvədə olan qanunvericiliyin və ba -
xıl maqda olan (hələ qəbul edilməyən) qanun
la yihələrinin monitorinqinin aparılması da
zə ruridir. Belə monitorinqin aparılması nor-
mativ hüquqi aktların Azərbaycan Res pub -
likasının Konstitusiyasına, beynəlxalq hüquq
nor malarına uyğunluğu fonunda onların eks -
pert qiymətləndirilməsinin aparılmasına, ha -
belə qanunvericiliyin insan hüquqları ilə
bağ lı vəziyyətə təsirini öyrənməyə (qiy mət -
lən dirməyə) imkan verir. Bu təhlil əsasında
qa nunvericilik təşəbbüsü qaydasında yeni
qa nun layihələri irəli sürülə bilər (13) . Mo -
ni torinq və təhlillərin aparılması zamanı
Mü vəkkil yanında ictimai və ekspert şuraları,
ha belə hüquqşünas alimlər və hüquq müdafiə
təş kilatları mühüm rol oynaya və köməklik
gös tərə bilərlər.

Azərbaycan Respublikasında İnsan hü -
quq ları üzrə Müvəkkilə qanun layihələri
üzə rində ilkin nəzarət həyata keçirmək im -
ka nının verilməsi məqsədəmüvafiq olardı.
Qa nunda Müvəkkilin belə fəaliyyətini təsbit
edən norma olmasa da, o, bu istiqamətdə
təd birlər həyata keçirə, məsələn, sonradan
mən fi nəticələr doğura biləcək qanun layi -
hə lərini aşkara çıxara, onların Azərbaycan
Res publikasının Konstitusiyasına və mövcud
qa nunvericiliyə uyğunluğunu yoxlaya, insan
hü quqlarına əməl edilməsi baxımından müm -
kün nəticələrini qiymətləndirə, hüquq və
azad lıqlarla bağlı qanun layihələrinə dair öz
rə yini qanunvericilik orqanına göndərə bilər.

Həm çinin parlamentlə İnsan hüquları üzrə
Mü vəkkilin qarşılıqlı əlaqələrinin daha sə -
mə rəli qurulması baxımından Milli Məclisdə
«İn san hüquqları üzrə müvəkillə iş üzrə»
xü susi komitənin yaradılması əhəmiyyətli
ola bilər.
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МИЛЛИ МЕДЖЛИСА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

С НЕКОТОРЫМИ ДРУГИМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ (ПРОКУРАТУРА, 
ОМБУДСМЕН, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК И СЧЕТНАЯ ПАЛАТА) 

Гасанов Эльшад Эльдар оглы

Одной из актуальных проблем государственного строительства в современных
условиях является проблема взаимодействия всех ветвей власти. Реформы политической
и правовой систем требуют пересмотра и теоретической оценки места судебной
власти в системе разделения властей, выделения ее среди других ветвей власти и со-
вершенствования законодательства для достижения баланса между всеми ветвями
власти. правительство. Законодательная власть влияет на суды, создавая для них нор-
мативную базу. Данная нормативно-правовая база отражает правовое регулирование
вопросов, связанных с организацией судебной системы и деятельностью судов. При
этом сами законы принимаются законодательной властью не исключительно само-
стоятельно, а совместно с судебной властью с учетом ее предложений. Судебная
власть не только обеспечивает законодательные органы правоохранительными мате-
риалами, но также служит для повышения качества законодательной деятельности,
уделяя особое внимание нормам морали и конституционным принципам. Моральный
аспект присутствует почти в каждом законе. Поэтому, когда закон теряет свою
моральную направленность, трудно вершить правосудие. Речь идет о законах,
принятых в интересах узких корпоративных интересов.

Ключевые слова: Конституция Азербайджанской Республики, Милли Меджлис
Азербайджанской Республики, закон, власть, законодательная власть, представительная
власть, принцип разделения властей.
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FEATURES AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE INTERACTION 
OF THE MILLI MAJLIS OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN WITH SOME

OTHER AUTHORITIES (PROSECUTOR'S OFFICE, OMBUDSMAN, 
CENTRAL BANK AND CHAMBER OF ACCOUNTS) 

Hasanov Elshad Eldar oglu

One of the urgent problems of state building in modern conditions is the problem of
interaction of all branches of government. Reforms in the political and legal systems make it
necessary to redefine and theoretically assess the place of the judiciary in the system of
separation of powers, to distinguish it from other branches of government, and to improve
the legislation to achieve a balance of all branches of government. The legislature influences
the courts by establishing a regulatory framework for them. This normative legal framework
reflects the legal regulation of issues related to the organization of the judicial system and
the activities of courts. At the same time, the laws themselves are adopted by the legislature
not exclusively on its own, but in conjunction with the judiciary, taking into account its
proposals. The judiciary not only provides law enforcement material for the legislature, but
also serves to improve the quality of legislative activity by focusing on moral norms and
constitutional principles. The moral aspect is present in almost every law. Therefore, when
the law loses its moral orientation, it is difficult to administer justice. We are talking about
laws adopted in the name of narrow corporate interests.

Keywords: Constitution of the Republic of Azerbaijan, Milli Majlis of the Republic of
Azerbaijan, law, power, legislative power, representative power, principle of separation of
powers.

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ MİLLİ MECLİSİNİN DİĞER BAZI 
MAKAMLARLA (SAVCILIK, OMBUDSMAN, MERKEZ BANKASI VE

SAYIŞTAY) ETKİLEŞİMİNİN ÖZELLİKLERİ VE GELİŞME OLASILIKLARI 

Hasanov Elşad Eldar oğlu

Modern koşullarda devlet inşasının acil sorunlarından biri, hükümetin tüm dallarının
etkileşimi sorunudur. Siyasal ve hukuk sistemlerinde yapılan reformlar, yargının kuvvetler
ayrılığı sistemi içindeki yerinin yeniden tanımlanmasını ve teorik olarak değerlendirilmesini,
diğer devlet kollarından ayırt edilmesini ve tüm yargı organları arasında bir denge sağlanması
için mevzuatın iyileştirilmesini gerekli kılmaktadır. Devlet. Yasama organı, mahkemeler
için düzenleyici bir çerçeve oluşturarak mahkemeleri etkiler. Bu normatif yasal çerçeve,
yargı sisteminin organizasyonu ve mahkemelerin faaliyetleri ile ilgili konuların yasal düzen-
lemesini yansıtmaktadır. Aynı zamanda, yasaların kendisi yasama organı tarafından münhasıran
kendi başına değil, önerileri dikkate alınarak yargı ile birlikte kabul edilir. Yargı, yasama
organı için yalnızca yasa uygulama materyali sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ahlaki
normlara ve anayasal ilkelere odaklanarak yasama faaliyetinin kalitesini artırmaya da hizmet
eder. Ahlaki yön hemen hemen her yasada mevcuttur. Bu nedenle, hukuk ahlaki yönünü
kaybettiğinde adaleti sağlamak zordur. Sınırlı şirket çıkarları için kabul edilen yasalardan
bahsediyoruz.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli
Meclisi, hukuk, güç, yasama gücü, temsil gücü, kuvvetler ayrılığı ilkesi.
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председатель Государственной кор-
порации развития «ВЭБ РФ», кан-
дидат юридических наук.
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В статье определены основные (непо-
средственные) субъекты предприниматель-
ской деятельности. Особое внимание уде-
лено дискуссионным вопросам участия не-
коммерческих организаций и обособленных
структурных подразделений юридического
лица в предпринимательской деятельности.
В результате автор поддерживает пози-
цию, согласно которой с определенными
оговорками некоммерческие юридические
лица можно отнести к субъектам пред-
принимательской деятельности. В отно-
шении филиалов и представительств как
обособленных структурных подразделений
юридического лица сформулирован вывод о
невозможности их включения в перечень
субъектов предпринимательской деятель-
ности. Правовое положение филиала опре-
деляется тем, что он не является юриди-
ческим лицом, а представляет собой часть
или структурное подразделение организации,
а следовательно, не может выступать в
качестве самостоятельного субъекта пред-
принимательской деятельности. При этом
ведение бизнеса филиалами должно рас-
сматриваться как продолжение предпри-
нимательской деятельности непосредствен-
но создавших их юридических лиц.

В статье предложена авторская си-
стематизация субъектов предпринима-
тельской деятельности по признаку суб-
ъектного состава, в основу которой поло-
жен критерий полноты предприниматель-
ского правового статуса с разграничением

субъектов на публично-правовые и част-
но-правовые. Выбранный критерий систе-
матизации имеет не только теоретическое,
но и практическое значение. Его суть за-
ключается в разработке единых критериев
поддержки тех или иных субъектов бизнеса,
в том числе в период социально-экономи-
ческого кризиса, а также установление
специальных правовых режимов для от-
дельных категорий субъектов предприни-
мательской деятельности, связанных с
ограничением их правового статуса.

Ключевые слова: субъект предпри-
нимательской деятельности, классифика-
ция, некоммерческие организации, ком-
мерческие организации, обособленное
структурное подразделение, государст-
венная корпорация.

Кчислу основных субъектов пред-
принимательства относятся ком-

мерческие юридические лица, а также
физические лица, имеющие статус инди-
видуальных предпринимателей. В соот-
ветствии с законодательством основная
цель их деятельности заключается в по-
лучении прибыли. 

Некоммерческие организации создают-
ся для достижения социальных, благо-
творительных, научных, образовательных
и иных направленных на получение об-
щественных благ целей, не связанных с
получением прибыли. Гражданский кодекс
РФ (далее – ГК РФ) также наделяет не-
коммерческие организации правом (при
соблюдении ряда условий) заниматься
деятельностью, направленной на полу-
чение дохода. 

СИСТЕМА СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Несмотря на то, что ГК РФ разрешает
некоммерческим организациям заниматься
такой деятельностью, а Федеральный
закон «О некоммерческих организациях»1

прямо указывает на возможность осу-
ществления некоммерческими юридиче-
скими лицами предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности (п.
2 ст. 24), в юридической литературе нет
единства в решении вопроса об их при-
знании субъектами предпринимательской
деятельности. 

По мнению Е.А. Суханова, некоммер-
ческие юридические лица не относятся к
«постоянным участникам профессиональ-
ного оборота»2. Подобной точки зрения
придерживается В.В. Долинская, которая
исключает некоммерческие организации
из числа субъектов предпринимательства.3

На наш взгляд, наиболее правильную
позицию отстаивает С.Д. Могилевский,
который считает, что «в праве осуществ-
ления предпринимательской деятельности
все равны».4

Действительно, с определенными ого-
ворками некоммерческие юридические
лица можно отнести к субъектам пред-
принимательской деятельности. Неком-
мерческие организации, в отличие от ком-
мерческих юридических лиц, создаются
в общественно полезных целях, следова-
тельно, они не обязаны осуществлять
предпринимательскую и иную принося-
щую доход деятельность, поскольку цель
их создания заключается не в получении
прибыли. Соответственно предпринима-
тельские интересы таких юридических
лиц ограничены возможностью получения
дохода для реализации своих уставных
задач.

Некоммерческие организации не долж-
ны быть заинтересованы в максимизации
получаемого от осуществления предпри-
нимательской деятельности дохода, в этом
также заключается одно из отличий осу-
ществления предпринимательской дея-
тельности некоммерческими и коммер-
ческими юридическими лицами, что од-

1 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "О некоммерческих органи-
зациях" // Собрание законодательства РФ, 15.01.1996, № 3, ст. 145.

2 Гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 1998. Т. 1, с.181.
3 Долинская В.В. Современные проблемы и тенденции теории юридических лиц // Госу-

дарство и право на рубеже веков: Материалы Всероссийской конференции. Гражданское
право. Гражданский процесс / Отв. ред. Т.Е.Абова. М., 2001, с. 111.

4 Но при этом для коммерческой организации как участника предпринимательской деятель-
ности эта деятельность является обязательной, ибо ее основная цель - извлечение прибыли.
Следовательно, коммерческие организации всегда участвуют в предпринимательской дея-
тельности, поскольку: а) это соответствует самой природе этих видов юридических лиц (ком-
мерческих); б) они обязаны осуществлять такую деятельность в силу прямого указания
закона. Некоммерческие организации не обязаны выступать участниками предприниматель-
ской деятельности, поскольку законом в качестве основных целей устанавливаются иные,
нежели извлечение прибыли. Для некоммерческой организации быть участником предпри-
нимательской деятельности - это право, а не обязанность. См.: Могилевский С. Автономная
не коммерческая организация: правовые вопросы // Хозяйство и право. Приложение. 2006.
№ 10,с.13.
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нако не препятствует их отнесению к
субъектам предпринимательской деятель-
ности. При этом, вступая в предприни-
мательские отношения, некоммерческие
организации наравне с коммерческими
обязаны соблюдать все нормы, регули-
рующие сферу предпринимательства. 

Данный вывод подтверждается судеб-
ной практикой. Так, Верховный Суд РФ
в своем постановлении от 23 июня 2015
г. прямо указал, что на приносящую доход
деятельность некоммерческой организации
должны распространяться нормы, при-
менимые к лицам, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность.5 В другом
своем постановлении Верховный Суд РФ
прямо отнес некоммерческие организации
к числу лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность.6

К некоммерческим организациям закон
относит также государственные корпо-
рации (госкорпорации). Однако закреп-

ление за госкорпорациями статуса неком-
мерческих организаций представляется
весьма сомнительным, поскольку анализ
их правового статуса свидетельствует о
том, что они являются полноправными
участниками предпринимательских от-
ношений. При этом их предприниматель-
ская деятельность носит вспомогательный
характер, поскольку, как ранее было от-
мечено, извлечение прибыли не является
основной целью их создания. Следова-
тельно, предпринимательская правосубъ-
ектность некоммерческих организаций
носит ограниченный характер. Вместе с
тем нормы специальных законов, кото-
рыми учреждаются госкорпорации, поз-
воляют сделать вывод о том, что они осу-
ществляют хозяйственную, коммерческую,
инвестиционную и иную приносящую
доход деятельность без каких-либо
ограничений.7 Так, Агентство по страхо-
ванию вкладов вправе осуществлятьдо-

5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 "О применении су-
дами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации" // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 8, август, 2015.

6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части чет-
вертой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Бюллетень Верховного Суда РФ, №
7, июль, 2019.

7 В частности, ВЭБ. РФ осуществляет различные банковские операции и операции на рынке
ценных бумаг, действует в статусе кредитора и инвестора без каких-либо ограничений. Вме-
сте с тем, ВЭБ. РФ создан в целях содействия в обеспечении долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации и создании условий для устойчивого
экономического роста, повышения эффективности инвестиционной деятельности и расши-
рения инвестирования средств в национальную экономику посредством реализации проектов
в Российской Федерации и за рубежом, в том числе с участием иностранного капитала, на-
правленных на развитие инфраструктуры, промышленности, инноваций, особых экономи-
ческих зон, защиту окружающей среды, повышение энергоэффективности, поддержку
экспорта и расширение доступа российской промышленной продукции (товаров, работ,
услуг) на зарубежные рынки, а также иных проектов и (или) сделок в рамках осуществления
инвестиционной, внешнеэкономической, консультационной и иной предусмотренной зако-
ном деятельности (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 17.05.2007 № 82-ФЗ (ред. от 07.04.2020)
"О государственной корпорации развития "ВЭБ. РФ" // Собрание законодательства РФ,
28.05.2007, № 22, ст. 2562).
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вольно обширный перечень инвестицион-
ных и торговых операций, которые при-
носят доход.8

Это говорит о том, что госкорпорации
являются активными участниками пред-
принимательских отношений, и как спра-
ведливо отмечено в научной доктрине,
«представляют собой новую форму госу-
дарственного предпринимательства».9

Не менее спорным является вопрос
определения правового статуса Централь-
ного Банка Российской Федерации (Банка
России). Решение данного дискуссионного
вопроса имеет не только теоретическое,
но и практическое значение, поскольку
Банк России является одной из ключевых
фигур в обеспечении экономической ста-
бильности государства, участвует в раз-
работке экономической политики Прави-
тельства РФ. Основы функционирования
Банка России установлены в Конституции
РФ,10 при этом Основной Закон не относит

Банк России ни к одной ветви власти.11

Как уже было отмечено, Банк России
осуществляет свою основную функцию
по защите и обеспечению устойчивости
рубля независимо от других органов го-
сударственной власти. Одним из элементов
его независимости выступает финансовая
независимость, которая проявляется в
реализации многочисленных возложенных
на Банк России полномочий за счет собст-
венных доходов. Доходы Банка России
формируются в результате проведения
установленных в специальном федераль-
ном законе банковских операций и сделок,
а также от участия в капиталах кредитных
организаций, то есть Банк России не по-
лучает федерального финансирования. В
то же время уставный капитал и иное
имущество Банка России являются фе-
деральной собственностью.

Следовательно, можно сделать вывод
о том, что Банк России обладает особым

8 В соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Фе-
дерации"  Агентству разрешено инвестировать временно свободные средства фонда обяза-
тельного страхования вкладов в депозиты Банка России и (или) в иные активы, объекты
инвестирования (п. 2 ст. 15); оно вправе приобретать акции (доли) банков - участников си-
стемы страхования вкладов (п. 6 ст. 15) и т.д. (Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ
(ред. от 25.05.2020) "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" // Собрание
законодательства РФ, 29.12.2003, № 52 (часть I), ст. 5029).

9 Иншакова А.О., Кагальницкова Н.В. Обусловленность правовым статусом законодательного
признания полномочий госкорпораций по осуществлению публичных функций // Власть За-
кона. 2017. № 3, с. 22 - 31.

10 В соответствии с пунктами 1 и 2 ст. 75 Конституции РФ «… Денежная эмиссия осуществ-
ляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия
других денег в Российской Федерации не допускаются… Защита и обеспечение устойчи-
вости рубля - основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он
осуществляет независимо от других органов государственной власти».

11 Вместе с тем, Конституция РФ не раскрывает правовой сущности данного субъекта, что
позволяет некоторым авторам сделать вывод о том, что Банк России следует отнести к ор-
ганам государственной власти. По мнению В.Ю. Патенковой, еще один аргумент, который
может свидетельствовать об отнесении Банка России к органам власти, заключается в на-
делении его правом издания нормативных актов в форме указаний, положений и инструк-
ций (Патенкова В.Ю. Правовой статус Банка России // Юрист. 2017. № 9, с. 38 – 41).
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статусом. Имеющий по закону организа-
ционно-правовую форму юридического
лица, он представляет собой уникальное
правовое образование, созданное с целью
стабильного развития экономики страны
в целом.12 Не представляется возможным
признать его органом публичной власти,
хотя он наделен государственно-власт-
ными полномочиями, участвует в пред-
принимательском обороте в целях обес-
печения одновременно публичных инте-
ресов (стабильности национальной ва-
люты и т.д.), а также частного интереса,
который заключается в получении на по-
стоянной основе прибыли, без которой
он не сможет реализовать публично-пра-
вовую цель. 

Изложенное свидетельствует о том,
что Банк России можно отнести к пуб-
лично-правовым субъектам предприни-
мательской деятельности. В этой ситуации

следует согласиться с высказанной в на-
учной доктрине позицией о том, что «пра-
вовое положение Банка России безусловно
говорит в пользу реально существующего
в нашем правопорядке юридического лица
публичного права».13

Спорным в научной доктрине также
является вопрос о наделении предпри-
нимательской правосубъектностью раз-
личных объединений юридических лиц.
С точки зрения традиционного цивили-
стического подхода такие объединения
не имеют статуса юридического лица,
вследствие чего они не являются право-
субъектными, что не позволяет отнести
их к субъектам предпринимательской дея-
тельности.14 Противоположную позицию
в той или иной степени отстаивают сто-
ронники предпринимательского права.15

В частности, В.В. Лаптев признает за
производственно-хозяйственными ком-
плексами, не обладающими статусом юри-

12 Уставный капитал и иное имущество Банка России являются федеральной собственностью.
В соответствии с целями и в порядке, которые установлены специальным федеральным
законом, Банк России осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению
имуществом Банка России, включая золотовалютные резервы Банка России. Изъятие и
обременение обязательствами указанного имущества без согласия Банка России не допус-
каются, если иное не предусмотрено федеральным законом. Государство не отвечает по
обязательствам Банка России, а Банк России - по обязательствам государства, если они не
приняли на себя такие обязательства или если иное не предусмотрено федеральными
законами. При этом Банк России осуществляет свои расходы за счет собственных доходов
(ст. 2 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 03.04.2020) "О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) //
Собрание законодательства РФ, 15.07.2002, № 28, ст. 2790). 

13 Лаутс Е.Б. Правовые аспекты антикризисного регулирования рынка банковских услуг и
институт банкротства кредитных организаций: монография. М.: Юстицинформ, 2018.

14 См.: Гражданское право: Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. М., 2002. Т. 1, с. 69.
15 В большинстве современных учебников по предпринимательскому праву предпринимательские

объединения, производственно-хозяйственные комплексы, холдинги рассматриваются в
качестве субъектов предпринимательской деятельности. См.: Пред  принимательское (хо-
зяйственное) право: Учебник / Под ред. В.В. Лаптева, С.С. Занковского. М., 2006. Гл. 6;
Предпринимательское право России: Учебник / Под ред. В.С. Белых. М., 2008. Гл. 3; Пред-
принимательское право России: Учебник / Под ред. В.В. Гущина, В.А. Гуреева. М., 2008.
Гл. 5 и т.д.
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дического лица, некоторые элементы пред-
принимательской правосубъектности.16

Аналогичной точки зрения придержива-
ется, например, Н.И. Михайлов.17

На наш взгляд, данная позиция заслу-
живает поддержки. Безусловно, различные
объединения юридических лиц не обла-
дают статусом юридического лица, тем
не менее они могут вступать в предпри-
нимательские отношения. Более того, за-
конодатель рассматривает их как объеди-
ненную группу хозяйствующих лиц, ко-
торые связаны между собой отношениями,
основанными на экономической зависи-

мости, как единого хозяйствующего субъ-
екта.18 Примечательно, что по этому пути
идет и формирование судебной практи-
ки.19

Нет единства среди ученых и в вопросе
отнесения к субъектам предприниматель-
ской деятельности структурных подраз-
делений организаций. По мнению В.С.
Белых, отношения, которые возникают
между подразделениями юридического
лица, являются по своей правовой природе
внутрикорпоративными. Деятельность та-
ких подразделений осуществляется внутри
юридического лица.20

16 Лаптев В.В. Акционерное право. М., 1999, с. 127.
17 Михайлов Н.И. Научно-практический комментарий к Федеральному закону "О финансо-

во-промышленных группах" (постатейный). М., 2004, с. 32.
18 Так, с точки зрения антимонопольного законодательства предполагается, что участники

группы лиц, например, холдингов, будучи формально автономными юридическими лицами,
являются составными частями общей системы, управляются из единого центра и занимаются
предпринимательской деятельностью для достижения интересов группы в целом. Именно
поэтому ряд предписаний антимонопольного Закона обращены в целом к группе лиц (Фе-
деральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О защите конкуренции" (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, № 31
(1 ч.), ст. 3434). 

19 Так, Конституционный Суд РФ в Постановлении от 24 февраля 2004 г. № 3-П констатировал:
"Ряд заявителей являлись миноритарными акционерами дочерних обществ крупных ак-
ционерных обществ, структурированных по типу холдинга, где консолидация акций имела
своей основной задачей построение вертикально интегрированных предпринимательских
структур в рамках программы по переводу дочерних обществ на "единую акцию", принад-
лежащую основному обществу, и преследовала цели, соответствующие критерию общего
для акционерного общества блага: создание единого центра прибыли, улучшение управления
дочерними обществами, повышение стоимости акций основного общества, повышение
инвестиционной привлекательности и в конечном счете - приобретение конкурентных
преимуществ как на внутреннем, так и на международном рынке" (Постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 24.02.2004 № 3-П // Собрание законодательства РФ", 01.03.2004,
№ 9, ст. 830).

20 Вместе с тем, по мнению В.С. Белых, в отношениях между юридическим лицом и его об-
особленными подразделениями возникает проблема «… вещно-правовой принадлежности
имущества... Существенным отличием в данном случае является обособление имущества,
передаваемого филиалу (представительству), выражающееся в отдельном бухгалтерском
учете, территориальной удаленности, документальном оформлении фактической передачи
имущества путем составления актов приема-передачи. Все сказанное свидетельствует о
наличии определенных общественных связей, складывающихся между юридическим
лицом и его обособленными подразделениями в процессе наделения имуществом (Пред-
принимательское право России: Учебник для бакалавров / Отв. ред. В.С. Белых. М., 2014,
с. 44-45).
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На первый взгляд, данную точку зре-
ния можно было бы поддержать. В соот-
ветствии с законодательством обособлен-
ные структурные подразделения юриди-
ческого лица наделяются обособленным
имуществом, могут иметь банковские сче-
та. Обособленные подразделения могут
осуществлять предпринимательскую дея-
тельность (исключительно филиалы) от
имени юридического лица. 

Вместе с тем филиалы и представи-
тельства не являются субъектами вещных
прав, поскольку наделение их обособ-
ленным имуществом вовсе не означает
его отчуждение в пользу обособленного
структурного подразделения. При этом
обособленные подразделения юридиче-
ского лица не несут ответственности. Иск
к филиалу предъявить нельзя ни в граж-
данском, ни в арбитражном процессе. От-
ветчиком должно быть юридическое лицо.

В свою очередь, наличие или отсут-
ствие по месту нахождения обособленного
подразделения банковского счета не влияет
на правовое положение филиала. Как
справедливо отмечено в юридической ли-
тературе, «формальное наличие у филиала
(представительства) таких признаков, как
территориальная отдаленность имущества,
наличие отдельного баланса по учету
имущества филиала, возможность откры-
тия и ведения банковского счета, не может
рассматриваться как основа для признания
полноценной имущественной обособлен-
ности филиалов и представительств. С
точки зрения законодательства и права

такое обособление не имеет самостоя-
тельного юридического значения».21

Управление обособленным террито-
риальным подразделением осуществляется
органами управления самого юридиче-
ского лица, а также руководителем фи-
лиала, который действует на основании
доверенности. Филиалы и представитель-
ства также не являются налогоплатель-
щиками и плательщиками сборов, в ка-
честве таковых признаются непосред-
ственно юридические лица, создавшие
обособленные структурные подразделения. 

Таким образом, правовое положение
филиала определяется тем, что он не яв-
ляется юридическим лицом, а представ-
ляет собой часть или структурное под-
разделение организации, следовательно,
не может выступать в качестве самостоя-
тельного субъекта предпринимательской
деятельности. При этом осуществляемая
филиалами предпринимательская дея-
тельность должна рассматриваться как
продолжение предпринимательской дея-
тельности непосредственно создавших
их юридических лиц.

Принимая во внимание обширный
субъектный состав участников предпри-
нимательской деятельности, а также весь-
ма существенные различия в их правовом
статусе, неудивительно, что в научной
доктрине предлагаются различные клас-
сификации субъектов предприниматель-
ской деятельности: по характеру выпол-
няемых функций,22 по форме собствен-

21 Белых В.С., Берсункаев Г.Э. Правовые формы принадлежности имущества субъектам
предпринимательской деятельности // Вещные права: система, содержание, приобретение:
Сб. науч. тр. в честь проф. Б.Л. Хаскельберга / Под ред. Д.О. Тузова. М.: Статут, 2008, с. 39
- 51.

22 По этому критерию выделяются субъекты, непосредственно ведущие предпринимательскую
деятельность (индивидуальные предприниматели и коммерческие организации).
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ности,на базе которой действуют субъекты
предпринимательской деятельности23, по-
форме ее организации24, по видам дея-
тельности25 и т.д.26

Считаем возможным предложить сле-
дующую систематизацию субъектов пред-
принимательской деятельности. 

Классифицировать субъектов предпри-
нимательской деятельности возможно на
опосредованных и непосредственных. 

К опосредованным участникам отно-
сятся государство, его субъекты и муни-
ципальные образования, которые в силу

их правовой природы не могут осуществ-
лять предпринимательскую деятельность
самостоятельно иреализуют ее опосре-
дованно через создаваемые уполномо-
ченные органы (органы власти).Согласно
гражданскому законодательству публич-
но-правовые образования позиционируют-
ся как особые субъекты гражданского
права (ст. 124 и 125 ГК РФ). 

К непосредственным субъектам пред-
принимательской деятельности следует
отнести в первую очередь коммерческие
организации и индивидуальных предпри-

23 В РФ признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная
и иные формы собственности (ч. 2 ст. 8 Конституции РФ). Все коммерческие организации,
кроме унитарных предприятий, все некоммерческие организации, кроме учреждений,
являются собственниками своего имущества. Унитарные предприятия действуют на базе
государственной или муниципальной собственности. Будучи юридическими лицами, уни-
тарные предприятия используют государственное, муниципальное имущество на основе
принадлежащих им вещных прав на имущество - хозяйственного ведения или оперативного
управления (ст. ст. 114, 115 ГК РФ).

24 По форме организации предпринимательской деятельности различаются индивидуальные
предприниматели - физические лица и организации - юридические лица.

25 Виды деятельности могут предопределять положение хозяйствующего субъекта в качестве
налогоплательщика. Например, организации и индивидуальные предприниматели, про-
изводящие сельскохозяйственную продукцию и (или) выращивающие рыбу, осуществляющие
ее первичную и последующую (промышленную) переработку и реализующие эту продукцию,
при условии что в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реа-
лизации произведенной ими продукции, включая продукцию первичной переработки, со-
ставляют не менее 70%, могут перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога в
порядке, предусмотренном нормами главы 26.1 НК РФ "Система налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)". Ор-
ганизации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся видами деятельности,
предусмотренными главой 26.3 НК РФ (например, оказанием бытовых услуг, розничной
торговлей), обязаны платить единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности, если система налогообложения в виде такого налога введена законом субъекта
РФ. Уплата организациями единого налога заменяет налог на прибыль, на имущество,
налог на добавленную стоимость, за исключением НДС, взимаемого при импорте товаров
(п. 4 ст. 346.26 НК РФ).

26 См.: Предпринимательское право: Правовое сопровождение бизнеса: учебник для магистров
/ Р.Н. Аганина, В.К. Андреев, Л.В. Андреева и др.; отв. ред. И.В. Ершова. М.: Проспект,
2017. 848 с.; Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Е.Г. Афанасьева,
А.В. Белицкая, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 3-е изд., перераб. и доп.
М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017, 992 с.; Белых В.С. Правовое регулирование предпринима-
тельской деятельности в России: Монография. М.: Проспект, 2009, 432 с. и т.д.
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нимателей. Первые из них создаются, а
вторые получают соответствующий статус
для осуществления предпринимательской
деятельности в целях получения прибыли.
Осуществление предпринимательской дея-
тельности данной категорией субъектов
является обязательной. В свою очередь в
рамках данной категории можно выделить
субъектов естественных монополий, ма-
лый и средний бизнес и т.д.

К непосредственным участникам пред-
принимательской деятельности относятся
также субъекты с особым (ограниченным)
предпринимательским правовым статусом.
Данную категорию субъектов условно
предлагаем разделить на публично-пра-
вовых и частноправовых участников пред-
принимательской деятельности. 

К публично-правовым участникам мож-
но отнести органы публичной власти, а
также коммерческие организации, соз-
данные публично-правовыми образова-
ниями или с их непосредственным уча-
стием, включая государственные корпо-
рации. Органы власти выполняют возло-
женные на них публичные функции, при
этом на постоянной основе за вознаграж-
дение оказывают услуги. Органы пуб-
личной власти обладают как публично-
правовым, так и частноправовым статусом.
Вступая в предпринимательские отноше-
ния, органы власти реализуют свой част-
ноправовой статус. 

К категории публично-правовых участ-
ников предпринимательской деятельности
с особым правовым статусом целесооб-
разно отнести коммерческие организации,
создаваемые публичными образованиями
или с их участием, что обусловлено осо-
быми условиями их создания и ликвида-

ции, осуществлением ими предпринима-
тельской деятельности, деятельности, на-
правленной на обеспечение публичного
интереса, особыми условиями государст-
венной поддержки, в том числе в период
социально-экономического кризиса, а так-
же иными дополнительными привиле-
гиями или ограничениями. 

К частноправовым субъектам пред-
принимательской деятельности с особым
(ограниченным правовым статусом) пред-
лагаем отнести некоммерческие органи-
зации, создаваемые юридическими или
физическими лицами без участия пуб-
лично-правовых образований, включая
холдинги и иные объединения юридиче-
ских лиц. Предпринимательская деятель-
ность таких организаций носит второ-
степенный характер, обусловленный це-
лями их создания. 

В основе предлагаемой классификации
субъектов предпринимательской деятель-
ности по признаку субъектного состава
положен критерий полноты предприни-
мательского правового статуса с разгра-
ничением субъектов на публично-право-
вых и частноправовых. 

Считаем, что выбранный нами крите-
рий систематизации субъектов предпри-
нимательской деятельности имеет не толь-
ко теоретическое, но и практическое значе-
ние. Его суть заключается в разработке
единых критериев поддержки тех или
иных субъектов бизнеса, в том числе в
период социально-экономического кри-
зиса, а также в установлении специальных
правовых режимов для отдельных кате-
горий субъектов предпринимательской
деятельности, связанных с ограничением
их правового статуса. Ведь в условиях
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введения экономических санкций в от-
ношении того или иного государства и
его ответных действий фактически речь
идет о ведении экономического противо-
стояния или экономической войны, что
существенно подрывает сложившиеся
условия хозяйствования и осуществления
предпринимательской деятельности. 

Установление таких специальных пра-
вовых режимов должно иметь существен-
ные отличия в зависимости от состояния
экономики и поставленных целей в тот
или иной период его развития. 
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SYSTEM OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY’S ENTITIESIN 
THE RUSSIAN FEDERATION

Shuvalov Igor Ivanovich,
Chairman of the State Development Corporation "VEB.RF", PhD in Law.

The article defines the main (direct) subjects of entrepreneurial activity. Special attention is
paid to the discussion issues of participation of non-profit organizations and separate structural
divisions of a legal entity in business activities. As a result, the author supports the position that,
with certain reservations, non-commercial legal entities can be classified as business entities. In
relation to branches and representative offices as separate structural divisions of a legal entity,
a conclusion is made that it is impossible to include them in the list of business entities. The
legal status of a branch is determined by the fact that it is not a legal entity, but is a part or
structural division of the organization, and therefore cannot act as an independent business
entity. At the same time, doing business by branches should be considered as a continuation of
the business activities of the legal entities that created them directly.

The article offers the author's systematization of business entities on the basis of their
subject composition, which is based on the criterion of completeness of the business legal status
with the differentiation of subjects into public and private law. The selected criterion of system-
atization is not only of theoretical but also of practical importance. Its essence is to develop
common criteria for supporting certain business entities, including during the socio-economic
crisis, as well as to establish special legal regimes for certain categories of business entities
associated with limiting their legal status.

Keywords: business entity- entrepreneurial activity’s, classification, non-profit organizations,
commercial organizations, separate structural division, state corporation.

RUSİYA FEDERASİYASINDA SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİ 
SUBYEKTLƏRİNİN SİSTEMİ

Şuvalov İqor İvanoviç,
"VEB. RF" Dövlət İnkişaf Korporasiyasının sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru.
e-poçt: pr_shuvalova@veb.ru

Məqalədə sahibkarlıq fəaliyyətinin əsas (birbaşa) subyektləri müəyyən edilmişdir. Qeyri-
kommersiya təşkilatlarının və hüquqi şəxsin ayrı-ayrı struktur bölmələrinin sahibkarlıq
fəaliyyətində iştirakının mübahisəli məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilir. Nəticədə müəllif,
müəyyən qeydlərlə qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyəti subyektləri kimi
təsnif edilə biləcəyi mövqeyini dəstəkləyir. Hüquqi şəxsin ayrı-ayrı struktur bölmələri kimi
filial və nümayəndəliklərə gəldikdə, onların sahibkarlıq subyektləri siyahısına daxil edilməsinin
mümkün olmadığı qənaətinə gəlinmişdir. Filialın hüquqi statusu, hüquqi şəxs olmadığı, bir
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təşkilatın bir hissəsi və ya struktur vahidi olması və buna görə də müstəqil sahibkarlıq fəaliyyəti
subyekti kimi çıxış edə bilməməsi ilə müəyyən edilir. Eyni zamanda, filiallar tərəfindən iş
aparılması onları birbaşa yaradan hüquqi şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyətinin davamı kimi
qiymətləndirilməlidir.

Məqalədə sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərin hüquqi statusunun dövlət və özəl hüquqi
şəxslərə ayrılması kimi meyar əsasında müəlliflər tərəfindən sistemləşdirilməsi mövzusu təklif
olunur. Sistemləşdirmə üçün seçilmiş meyar yalnız nəzəri deyil, həm də praktiki əhəmiyyətə
malikdir. Onun mahiyyəti, sosial-iqtisadi böhran dövründə də daxil olmaqla, müəyyən sahibkarlıq
fəaliyyəti subyektlərinin dəstəklənməsi üçün vahid meyarların hazırlanmasından, habelə onların
hüquqi statusunun məhdudlaşdırılması ilə əlaqədar müəyyən kateqoriyalı sahibkarlıq fəaliyyəti
subyektləri üçün xüsusi hüquqi rejimlərin formalaşdırılmasından ibarətdir.

Açar sözlər: təsərrüfat subyekti, təsnifat, qeyri-kommersiya təşkilatları, kommersiya
təşkilatları, ayrıca struktur vahid, dövlət korporasiyası. 

RUSYA FEDERASYONU'NDAKI TİCARİ KURULUŞLAR SİSTEMİ

Shuvalov İgor İvanoviç,
Devlet Kalkınma Kurumu "VEB. RF" Başkanı, Hukuk Felsefesi Doktoru.
e-posta: pr_shuvalova@veb.ru

Makale, girişimcilik faaliyetinin ana (doğrudan) konularını tanımlar. Kar amacı gütmeyen
kuruluşların ve tüzel kişiliğin bireysel yapısal birimlerinin girişimcilik faaliyetlerine katılımı
konusundaki tartışmalı konulara özel önem verilmektedir. Sonuç olarak yazar, ticari olmayan
tüzel kişilerin belirli notlarla ticari kuruluşlar olarak sınıflandırılabileceği görüşünü desteklemektedir.
Tüzel kişiliğin ayrı yapısal birimler olarak şubeleri ve temsilcilikleri ile ilgili olarak, bunların
ticari kuruluşlar listesine dahil edilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. Bir şubenin
yasal statüsü, tüzel kişilik olmaması, bir organizasyonun veya yapısal birimin parçası olması ve
dolayısıyla bağımsız bir ticari işletme olarak hareket edememesi ile belirlenir. Aynı zamanda
şubelerin işletilmesi, onları doğrudan oluşturan tüzel kişilerin girişimcilik faaliyetlerinin bir
devamı olarak düşünülmelidir.

Makale, ticari kuruluşların yasal statüsünün kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine ayrılması
gibi kriterler temelinde girişimciler tarafından sistematizasyon konusunu önermektedir. Sistem-
atizasyon için seçilen kriterler sadece teorik değil, aynı zamanda pratiktir. Özü, sosyo-ekonomik
kriz sırasında da dahil olmak üzere belirli ticari kuruluşların desteklenmesi için ortak kriterlerin
geliştirilmesi ve ayrıca yasal statülerinin kısıtlanmasıyla bağlantılı olarak belirli ticari kuruluş
kategorileri için özel yasal rejimlerin oluşturulmasıdır.

Anahtar Kelimeler: ticari işletme, sınıflandırma, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, ticari
kuruluşlar, ayrı yapısal birim, devlet şirketi. 
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Etibar Əliyev,
Azərbaycan Hüquqşünasları Konfe-
de rasiyasının üzvü, Bakı Dövlət Univer -
siteti Hüquq fakültəsi “ İnsan hüquqları
və informasiya hüququ“ UNESCO ka -
fed rasının professoru, hüquq üzrə elm -
lər doktoru.
e-mail: a-etibar@rambler.ru, 
telefon:+99450 220 24 42.

Fatimə Hüseynova,
Bakı Dövlət Universiteti Hüquq
fakültəsi “Beynəlxalq xüsusi hüquq və
Avropa hüququ kafedrası”nın dosenti,
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru.
e-mail: lawyer.fatima85@gmail.com, 
telefon:+99450 206 24 42 

Məqalədə müasir dövrdə Azərbaycan
Res publikasında “elektron dövlət” qu ru cu -
luğunun hüquqi əsasları kontekstində infor-
masiya cəmiyyətinin formalaşmasının kon-
septual hüquqi aspektlərinə dair məsələ elmi
cəhətdən araşdırılır.Belə bir doktrinal defini -
siya formulə olunur ki, informasiya cə miy -
yətinin sistem şəklində komponentləri aşa -
ğı dakı elementlərdən ibarətdir: biliklərə pə -
rəs tiş, informasiya infrastrukturu, informasiya
əmək bazarı, informasiya iqtisadiyyatı, dövlət
ida rəetmə və sosial sahələrin infor ma si ya -
laş dırılması, informasiya mədəniyyəti və in -
for masiya qanunvericiliyi. İnformasiya cə -
miy yətinin formalaşması və sürətli inkişafı
ic timai həyatın bütün sferalarını əhatə edir
və bu sahədə yaranan ictimai münasibətlərin
– informasiya münasibətlərinin hüquqi tən -
zimlənməsini şərtləndirir. 

Azərbaycan Respublikasının milli hüquq
sferasında informasiya hüququnun mövqeyi
barədə qeyd edilir ki, informasiya hüququ
müasir dövrdə dövlətdaxili hüquq sistemində
müstəqil hüquq sahəsi kimi formalaşmış iqti-
sadi hüququn tərkibində yarımsahə statusuna
malikdir.

Açar sözlər: elektron dövlət quruculuğu,
elektron hökumət, informasiya cəmiyyəti,
in formasiya hüququ, informasiya mü na si -
bət ləri, informasiya infrastrukturu, informa -
siya iqtisadiyyatı, informasiya qanunvericiliyi,
döv lət tənzimetməsi, hüquq subyektləri.

Hər şeydən əvvəl qeyd etməliyik ki,
müasir dövrdə dünya yeni texnologiyaların
hesabına sürətlə inkişaf edir, dəyişir, inteqra -
siya prosesləri dərinləşir, qlobal informasiya
tex nologiyaları bazarında fəal canlanma mü -
şa hidə olunur və bütün bunlar yüksək tex -
no logiyaların tətbiqi sayəsində baş ve rir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin söylədiyi
kimi,”Dünya inkişafının indiki mərhələsinin
baş lıca meyilləri mədəni inteqrasiya və qlo -
bal laşmadır” və “Texnika, elm, texnologiyalar
bö yük sürətlə inkişaf edir. Buna görə də,
biz də Azərbaycanda bu inkişafda öz yerimizi
tap mağa çalışmalı, onu sürətləndirməli və
qa baqcıl ölkələrlə bir sırada olmalıyıq”
[2;3;25.1]. Məhz Azərbaycan Respublikasının
Pre zidenti cənab İlham Əliyevin yürütdüyü
məq sədyönlü və ardıcıl siyasət nəticəsində
öl kədə informasiya-kommunikasiya sahəsində
qlo bal informasiya cəmiyyətinə inteqrasiya
pro sesləri uğurla aparılır.

Vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar edil mə -
si nə nail olunmasında informasiya atributu

MÜASİR DÖVRDƏ AZƏRBAYCANDA İNFORMASİYA
CƏMİYYƏTİNİN FORMALAŞMASI: HÜQUQİ ASPEKTLƏR 
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əhəmiyyətli rol oynayır. Belə ki, Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasında (1995-ci
il) məlumat azadlığı prinsipi (maddə 50)
əsas insan hüquqlarından biri kimi təsbit
olun muşdur [1,s.14]. Həmin maddəyə görə,
hər kəsin qanuni yolla istədiyi məlumatı ax-
tarmaq, əldə etmək, ötürmək, hazırlamaq
və yaymaq azadlığı vardır; dövlət kütləvi
in formasiyanın azadlığına təminat verir.

Terminoloji lüğətlərə görə,”informasiya”
(lat.informatio,ing.infotmation) anlayışının
məna yükü şəxslər, predmetlər, faktlar, ha -
di sələr və proseslər haqqında onların təq -
dim olunma formasından asılı olmayaraq,
mü vafiq məlumatları ehtiva edir [24,s.374].
İn formasiya axtarışı isə informasiya sor ğu -
su nun mövzusuna aid olan və ya zəruri fakt -
ları əks etdirən məlumatların (məsələn, kağız,
maq nit, elektron və ya optik daşıyıcı üzərində
ya zılmış informasiyanın) axtarılması prose-
sidir [19,s.116].

Ölkəmizdə bu istiqamətdə həyata keçirilən
is lahatların yeni mərhələsi başlayır. Azər -
bay can Respublikasının Prezidenti cənab İl-
ham Əliyevin qeyd etdiyi kimi,”ən müasir
tex nologiyalar Azərbaycanda bütün sahələrdə
tət biq ediməlidir” [4;25.6]: “Hökumət buludu”
(G-Cloud),”Böyük həcmli məlumatlar” (Big
Da ta),“Ağıllı şəhər” (Smart City), ”Ağıllı
kənd” (Smart Village) və sairə elektron rə -
qəm sal sistemlərin tətbiqi nəticəsində sosial-
iqtisadi, o cümlədən sağlamlığın qorunması
problemlərin həllinin asanlaşdırılmasına,
dövlət idarəetmə orqanlarının fəaliyyətinin
effektivliyinin yüksəlməsinə, turizm sek-
torunun sürətli inkişafına nail olunacaq,
Azərbaycanın innovasiya-startap mərkəzinə
çev rilməsinə və müasir informasiya cə miy -
yə tinin formalaşmasına münbit şərait ya ra -
nacaq [25.5;25.8]. 

İnformasiya cəmiyyətinin formalaşması
və sürətli inkişafı ictimai həyatın bütün sfe -
ra larını əhatə edir və bu sahədə yaranan ic-
timai münasibətlərin – informasiya mü na si -
bət lərinin hüquqi tənzimlənməsini şərtləndirir.

Hüquq ədəbiyyatı səhifələrində infor ma -
si yanın 3 forması fərqləndirilir [16, s.51]:
bio loji informasiya, maşın informasiyası və
so sial informasiya. İnformasiya və cəmiyyətin
qar şılıqlı təsiri bütün ictimai həyatın tən -
zim lənməsində əhəmiyyətli struktur cərə -
yan ların baş verməsi ilə nəticələnir ki, infor -
ma siya cəmiyyəti belə dəyişikliklərin ən bö -
yük və parlaq nümunəsidir.

İnformasiya cəmiyyətinin sistem şəklində
kom ponentləri aşağıdakı elementlərdən iba -
rətdir: biliklərə pərəstiş, informasiya in fra -
struk turu, informasiya əmək bazarı, informa -
siya iqtisadiyyatı, dövlət idarəetmə və sosial
sahələrin informasiyalaşdırılması, informasiya
mədəniyyəti və informasiya qanunvericiliyi. 

Qeyd etməliyik ki, informasiya cə miy -
yə tinin bərqərar olmasında, formalaşmasında
və inkişafında (məsələn,inzibati idarəetmə
sis temində, əhalinin sağlamlığının qorunması
istiqamətində, təhsil sahəsində və s.) yaranan
genezis informasiya münasibətləri aparıcı
rol oynayır. Bu növ ictimai münasibətlərin
ni zama salınması və tənzimlənməsi müvafiq
hü quq normaları vasitəsilə həyata keçirilir
ki, həmin hüquq normaları informasiya qa-
nunvericilik aktlarında təsbit olunmuşdur
və onların məcmusu informasiya hüququnu
for malaşdırır [16,s.15]. Bu kontekstdə Azər -
bay canda informasiya qanunvericiliyinin tə -
şəkkül tapması proseslərinə və bu sahədə
bə zi normativ hüquqi aktlara nəzər salaq. 

“Azərbaycan Respublikasının inkişafı na -
mi nə informasiya və kommunikasiya tex -
no lo giyaları üzrə 2003–2012-ci illər üçün
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Milli Strategiya” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin müvafiq Sərəncamı ilə təsdiq
edilmişdir. Milli Strategiyanın icrası ilə
əlaqədar “Azərbaycan Respublikasında rabitə
və informasiya texnologiyalarının inkişafı
üzrə 2005 – 2008-ci illər üçün Dövlət Proq -
ramı (Elektron Azərbaycan)” və “Azərbaycan
Res publikasında rabitə və informasiya tex -
no logiyalarının inkişafı üzrə 2010 – 2012-
ci illər üçün Dövlət Proqramı (Elektron
Azər baycan)” adlı sənədlər informasiya-
kom munikasiya texnologiyalarının (İKT) ic-
timai həyatın bütün sferalarında (elm və
təh sil müəssisələri, seçkilərdə səsvermə za -
manı, tibbi xidmət və digər idarəetmə və
so sial təminat sahələrində) tətbiqini və infor -
masiya cəmiyyəti quruculuğunu əsas məqsəd
ki mi müəyyənləşdirirdi. Azərbaycan Res -
pub likası Prezidentinin 02.04.2014-cü il ta -
rix li Sərəncamı ilə “Azərbaycan Res pub li -
ka sında informasiya cəmiyyətinin inkişafına
dair 2014–2020-ci illər üçün Milli Strategiya”
təs diq olunmuşdur. Sözügedən sənəd ölkədə
ar tıq formalaşmış informasiya cəmiyyətinin
in kişaf etdirilməsini və müasir dövrdə və -
tən daşların ictimai həyatın aktiv üzvünə çev -
ril məsini əsas hədəf kimi ehtiva edir. Həm -
çi nin Dövlət Başçısı tərəfindən “Azərbaycan
Res publikasında insan hüquqlarının müdafiəsi
üz rə Milli Fəaliyyət Planı” (2006-cı il),
“Azər baycan Respublikasında insan hüquq
və azadliqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini
ar tırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı”
(2011-cı il), “Şəffaflığın artırılması və kor-
rupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strate-
giya” (2007-ci il), “Azərbaycan Res pub li -
ka sında informasiya cəmiyyətinin inkişafına
dair Milli Strategiyanin həyata keçirilməsi
üz rə 2016 – 2020-ci illər üçün Dövlət Proq -
ramı”, “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012

– 2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”
və s. bu kimi vacib aktların qəbul olunmasını
xüsusilə qeyd edirik [14,s.7;16,s.7;25.2;25.4].
Adı çəkilən sənədlər “elektron hökumət”,
“elektron cəmiyyət”, “elektron vətəndaş”,
“ele ktron təhsil”, “elektron tibb”, “elektron
ti carət”, “elektron sığorta” və s. prioritet sa -
hələrin formalaşmasına, bütövlükdə isə ölkədə
və təndaş hüquq və azadliqlarının, habelə
və təndaşların layiqli həyat səviyyəsinin təmin
olun masına xidmət edir. “Azərbaycan 2020:
Gə ləcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının
müa sir çağırışları və əsas prioritetləri də de -
yi lənləri təsdiq edir [16,s.7;15;23].

Təqdirəlayiq hal kimi qeyd edirik ki,
İKT-nin inkişaf etdirilməsi baxımından, Azər -
bay can Respublikası Prezidentinin
16.01.2013-cü il tarixli 2664 nömrəli Sə -
rən camı ilə 2013-cü il Azərbaycan Res pub -
li kasında “İnformasiya-kommunikasiya tex -
nologiyaları ili” elan edilmiş və bu istiqamətdə
döv lət tərəfindən məqsədyönlü, kompleks
və davamlı fəaliyyət həyata keçirilmişdir
[25.3].

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
13.07.2012-ci il tarixli 685 nömrəli Fərmanı
ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
ya nında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İn-
novasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və onun
ta beliyində “ASAN xidmət” stasionar və
səy yar mərkəzlərinin yaradılması diq qə tə -
la yiqdir [25.2;25.8]. Azərbaycan brendı kimi
və təndaşlara göstərilən bu xidmət növü ope -
rativlik, şəffaflıq, nəzakətlilik, məsuliyyət,
etik davranış qaydalarına nəzarət, rahatlıq
və müasir innovasiya vasitələrinin tətbiq
edil məsi meyarları əsasında həyata keçirilir.
Pre zident İlham Əliyevin müəllifi olduğu
bu yeni xidmət modeli qısa müddətdə ölkədə
ic timai xidmət sahəsində dönüş yaradaraq
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əha li arasında o qədər populyarlaşdı ki, bu -
nun davamı olaraq belə xidmət mərkəzlərinin
re gionlarımızda da yaradılmasına başlanıldı,
həm çinin göstərilən xidmətlərin sayı və növü
ço xaldı. Hazırda respublikamızda fəaliyyət
gös tərən 20-dən çox “ASAN xidmət” mər -
kə zində vətəndaşlara müxtəlif dövlət or qan -
ları, eləcə də özəl şirkət və müəssisələr tə rə -
fin dən ümumilikdə 300-dən çox xidmətin
hə yata keçirilməsi cəmiyyətdə “vətəndaş-
mə mur” məmnunluğunu təsdiqləyən real -
lıq dır. Qabaqcıl və səmərəli təcrübə kimi bu
mo deldən artıq bir sıra xarici ölkələrdə də
is tifadə olunur. Qeyd etməliyik ki, ölkədə
rə qabətədavamlı və yüksək ixrac potensiallı,
in novativ İKT sənayesinin inkişaf etdirilməsi
məq sədilə, Dövlət Başçısının təşəbbüsü ilə
Azər baycan Respublikasının Nəqliyyat, Ra -
bitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin
ta beliyində “İnformasiya Texnologiyalarının
İn kişafı Dövlət Fondu” və “Yüksək Tex no -
lo giyalar Parkı” yaradılmışdır. Təsis olunan
bu qurumlar iqtisadiyyatın güclənməsinə,
xa rici investisiyaların cəlb edilməsinə və
öl kədə İKT məhsullarının istehsalının ge -
niş lənməsinə, yeni yaranan şirkətlərin fəa -
liy yətinin təşkilinə və innovativ təşəbbüslərə
(“start-up”) maliyyə və təşkilati dəstəyi təmin
edə cək [16,s.66]. Həmçinin rabitə və yüksək
tex nologiyalar sektoru ilə bağlı Azərbaycan
Hö kumətinin təşəbbüsü kimi BMT tərəfindən
dəstəklənən ölkəni tranzit-informasiya
məkanına çevirəcək TASİM (Trans Avrasiya
Super İnformasiya Magistralı) layihəsinin
icrası həyata keçirilir. Frankfurtdan Honkonqa
istiqamətlənən əsas tranzit xəttinin yara dıl -
ma sını nəzərdə tutan bu layihə Avropa və
Asi yada ən böyük informasiya mübadiləsi
mər kəzlərini birləşdirəcək Çin, Qazaxıstan,
Azər baycan, Gürcüstan və Türkiyədən ke -

çərək Almaniyaya qədər uzanacaq, eləcə də
ehtiyat Şimal tranzit xətti Rusiya, Ukrayna
və Polşadan keçəcəkdir [25.2;16,s.66].

Qloballaşma dövründə informasiya cə -
miy yətinin formalaşması və informasiya qa-
nunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi isti qa -
mə tində mühüm əhəmiyyət kəsb edən aşağıda
gös tərilən normativ hüquqi aktlar diq qə tə -
la yiqdir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası
Pre zidentinin 12.09.2018-ci il tarixli 263
nöm rəli Fərmanı ilə “Dövlət informasiya
eh tiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması,
apa rılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi
Qay daları” (bundan sonra – Qaydalar) təsdiq
edil mişdir [25.2;25.3].

Adıçəkilən aktda informasiya cəmiyyəti
kon tekstində işlədilən terminlərə normativ
an layış verilir, onların məna yükü açıqlanır,
in formasiya sisteminin formalaşdırılmasının
ümu mi prinsip və tələbləri müəyyənləşdirilir.

Sözügedən Qaydaların məqsədləri üçün
is tifadə olunan, elmi-nəzəri və praktik əhə -
miy yət kəsb edən əsas anlayışlar aşağıdakı
mə naları ifadə edir:

– dövlət informasiya ehtiyatı – mərkəzi
və yerli icra hakimiyyəti orqanları, dövlət
mülkiyyətində olan və paylarının (səhm lə -
rinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hü -
quqi şəxslər, dövlət adından yaradılan publik
hü quqi şəxslər, həmçinin yerli özünüidarəetmə
or qanları (bundan sonra – qurumlar) tə rə -
fin dən formalaşdırılan elektron sənədlər və
ya sənədlər toplusundan (sənədləşdirilmiş
in formasiyadan) ibarət məlumat bazaları,
re yestrlər və digər informasiya resursları;

– dövlət informasiya sistemi – müvafiq
qu rumlar tərəfindən formalaşdırılan, infor-
masiya proseslərinin həyata keçirilməsini
tə min edən dövlət informasiya ehtiyatlarının,
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tex niki və proqram vasitələrinin nizamlanmış
məcmusu; 

– informasiya prosesləri – dövlət infor-
masiya sistemində olan informasiya eh ti -
yat larında məlumatların toplanılması, ax ta -
rıl ması, təhlili, emalı, mühafizəsi və ötü rül -
mə si ilə bağlı fəaliyyət;

– dövlət informasiya ehtiyatının və sis-
teminin formalaşdırılması – dövlət informa -
siya ehtiyatının və sisteminin yaradılması,
həm çinin formalaşdırılması, genişləndirilməsi,
bö lünməsi və ya birləşdirilməsi üzrə layihənin
ha zırlanması, texniki və proqram vasitələr
top lusunun təşkil edilməsi, onların istismardan
əv vəlki sınaqlarının aparılması, istismara
ve rilməsi, dövlət qeydiyyatına alınması və
döv lət reyestrinin aparılması; 

– dövlət informasiya ehtiyatının və siste -
minin inteqrasiyası – dövlət informasiya eh -
tiyatının və sisteminin səmərəli təşkili və
is tifadəsi, informasiyanın ilkin mənbədən
əl də edilməsi və təkrarçılığın aradan qal dı -
rıl ması üçün mübadiləsinin təmini məqsədi
ilə informasiya ehtiyatları və sistemləri ara -
sın da qarşılıqlı əlaqələrin yaradılması;

– Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi
(EHİS) – qurumların informasiya eh ti yat la -
rı nın və sistemlərinin əlaqələndirilməsini,
hə min ehtiyat və sistemlərdə olan sənədlərin,
ha belə informasiyanın qanunla müəyyən
edil miş qaydada əldə edilməsini, elektron
xid mətlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada təqdim
olun masını və subyektlərin onlardan isti fa -
də sini təmin edən dövlət informasiya sistemi
və s.

Qaydalarda təsbit olunduğu kimi, dövlət
in formasiya ehtiyatı və sistemi qurumların
hü quqlarının həyata keçirilməsi, funk si ya -
la rının və vəzifələrinin icrası və ya elektron
xid mətlərin təşkili məqsədilə aşağıdakı prin -

sip lər nəzərə alınmaqla formalaşdırılır: mö -
təbərlik, unikallıq, dayanıqlılıq, təhlükəsizlik,
mo dulluq və miqyaslılıq, inteqrasiya imkanı,
ef fektivlik, səmərəlilik və s.

Mötəbərlik prinsipi dedikdə dövlət in-
formasiya ehtiyatında saxlanılan məlumatların
həqiqiliyini təsdiqləyən və yoxlanılmasına
imkan verən mexanizmlərin təmin edilməsi
başa düşülür.

Unikallıq prinsipi dövlət informasiya eh -
ti yatları və sistemlərində eyni informasiyanın
tək rar yaradılmasının yolverilməzliyini, in -
for masiyanın ilkin mənbə hesab edilən dövlət
in formasiya ehtiyatları və sistemlərində bir
də fə yaradılmasını və digər informasiya sis -
tem ləri və ehtiyatlarının inteqrasiya vasitəsilə
bu ilkin mənbədən informasiyanı əldə et -
mə sini və ondan istifadə olunmasını ehtiva
edir.

Dayanıqlılıq prinsipinin sətiraltı məna
yü kü dövlət informasiya ehtiyatı və sisteminin
fa siləsiz işləməsinin təmin edilməsini bildirir. 

Təhlükəsizlik prinsipi – serti fi kat laş dı -
rıl mış proqram təminatından və proqram-
tex niki vasitələrdən istifadə edilməsi, mə lu -
mat larla, o cümlədən fərdi məlumatlarla
bağ lı informasiya mübadiləsi zamanı normativ
hü quqi aktların tələblərinə riayət edilməsi,
təş kilati, texniki və texnoloji tədbirlər həyata
ke çirməklə informasiyanın mühafizəsinin
tə min edilməsi deməkdir.

Modulluq və miqyaslılıq prinsipi dedikdə
möv cud informasiya sistemində ciddi də yi -
şik liklər edilmədən proqram-texniki kom -
po nent lərin inkişaf etdirilməsi başa düşülür.

İnteqrasiya imkanı prinsipi, mahiyyətcə,
in formasiyanı digər dövlət informasiya eh -
tiyatı və sistemi ilə mübadilə etmək imkanının
ol masını ehtiva edir.
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Effektivlik prinsipinin məzmunu for ma -
laş dırılan dövlət informasiya ehtiyatı və sis-
teminin təyinatı üzrə tələblərə cavab verməsini
əhatə edir.

Səmərəlilik prinsipi isə, mahiyyət etibarı
ilə, mümkün qədər az resurs istifadə edilməklə
nəzərdə tutulan nəticənin əldə olunmasını
bildirir. 

Göstərilən prinsiplərlə yanaşı, məsuliyyət
prinsipinin də adı xüsusilə çəkilməlidir. Belə
ki, məsuliyyət prinsipi aşağıdakı müd dəa -
lar dan ibarətdir:

1. Dövlət informasiya ehtiyatına və sis -
te minə daxil edilməsi üçün natamam və ya
təh rif olunmuş informasiyanın təqdim edil -
mə sində təqsirkar olan, məlumatların informa -
siya ehtiyatına və sisteminə daxil edilməsində
təh rifə, saxtakarlığa yol verən, habelə informa -
siya ehtiyatında və sistemində olan infor -
ma siyanı qanunsuz məqsədlərlə istifadə edən
və yayan şəxslər Azərbaycan Respublikasının
nor mativ hüquqi aktları ilə müəyyən edilmiş
qay dada məsuliyyət daşıyırlar;

2. Dövlət informasiya ehtiyatının və siste -
mi nin formalaşdırılması, aparılması, in teq -
ra siyası və arxivləşdirilməsində iştirak edən
qu rumlar bu sahədə hüquq və vəzifələrinin
ye rinə yetirilməsinə, o cümlədən məlumatların
il kin mənbələrindən istifadə edilməməsinə
gö rə məsuliyyət daşıyırlar;

3. Dövlət informasiya ehtiyatından və
sis temindən informasiyanın əldə edilməsi
və digər istifadə qaydalarının pozulmasına
gö rə istifadəçilər Azərbaycan Respublikasının
nor mativ hüquqi aktları ilə müəyyən edilmiş
qay dada məsuliyyət daşıyırlar;

4. Dövlət informasiya ehtiyatının və sis-
teminin sahibləri və operatorları informasiya
əl də ediməsinin təşkilinə görə normativ hü -

qu qi aktlarla müəyyənləşdirilmiş qaydada
mə suliyyət daşıyırlar.

Müasir informasiya cəmiyyətinin for ma -
laş masında Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin yuxarıda adıçəkilən 12.09.2018-ci
il tarixli 263 nömrəli Fərmanı xüsusilə əhə -
miy yətlidir. Həmin Fərmana uyğun olaraq,
döv lət informasiya ehtiyatları və sistemlərində
mü vafiq sahə üzrə toplanan məlumatların
sis temliyini təmin etmək, dövlət informasiya
eh tiyatları və sistemləri arasında məlumat
mü badiləsinin səmərəliliyini artırmaq və
əha liyə elektron xidmətlərin göstərilməsində
ida rəetməni optimallaşdırmaq məqsədi ilə
Elek tron Hökumət İnformasiya Sisteminin
il kin olaraq aşağıdakı altsistemləri ya ra dıl -
mı ş dır:

– kommunal sahədə idarəetmənin təmin
edilməsi üçün zəruri olan məlumatların
toplanıldığı və emal edildiyi informasiya
sis temlərinin və ehtiyatlarinin inteqrasiyasını,
mo nitorinqlərin və analitik təhlillərin aparıl -
ma sını, proqnozların hazırlanmasını və qeyd
edi lən sahədə mərkəzləşdirilmiş elektron
xid mətlərin göstərilməsini təmin edən –
Kom munal Xidmətlər Vahid İnformasiya
Sis temi;

– sosial xidmətlər sahəsində idarəetmənin
tə min edilməsi üçün zəruri olan məlumatların
top lanıldığı və emal edildiyi informasiya
sis temlərinin və ehtiyatlarinin inteqrasiyasını,
mo nitorinqlərin və analitik təhlillərin apa -
rıl masını, proqnozların hazırlanmasını və
qeyd edilən sahədə mərkəzləşdirilmiş elektron
xid mətlərin göstərilməsini təmin edən – So -
sial Xidmətlər Vahid İnformasiya Sistemi;

– kənd təsərrüfatı sahəsində idarəetmənin
tə min edilməsi üçün zəruri olan məlumatların
top lanıldığı və emal edildiyi informasiya
sis temlərinin və ehtiyatlarinin inteqrasiyasını,
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mo nitorinqlərin və analitik təhlillərin apa -
rıl masını, proqnozların hazırlanmasını və
qeyd edilən sahədə mərkəzləşdirilmiş elektron
xidmətlərin göstərilməsini təmin edən –
Aqrar Xidmətlər Vahid İnformasiya Sistemi. 

Qeyd edə bilərik ki, Azərbaycanda in-
formasiya cəmiyyətinin formalaşması ictimai
həyatın və dövlət idarəetmə sisteminin bütün
sferalarını əhatə edir: sosial-idtisadi, inzibati,
hərbi, elmi-texniki, mədəni, nəqliyyat, təhsil,
səhiyyə, kənd təsərrüfatı, aqrar sektor və s.

Ən parlaq nümunə kimi göstərə bilərik
ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı 2020-ci
il sentyabrın 27-dən başlayan növbəti hərbi
təcavüzünə cavab olaraq, Azərbaycan xalqı
işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi
məqsədilə Vətən müharibəsinə başladı. Haqq
və Şərəf işimiz olan, Azərbaycan Res pub li -
ka sının suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğ -
run da gedən mübarizədə qəhrəmanlıq gös -
tə rən əsgər və zabitlərimiz, Müzəffər Ali
Baş Komandan cənab İlham Əliyevin ət ra -
fında “Dəmir yumruq” kimi birləşərək düş -
mə nə qarşı sarsıdıcı zərbələr endirildi və
tor paqlarımız işğaldan azad olundu [10,s.9-
16]. 44 günlük Vətən müharibəsinin zəfərlə
ba şa çatmasında ən müasir innovativ tex no -
logiyalardan çevik və səmərəli istifadə edil -
məsi bu qələbəyə nail olunmasında öz töh -
fə sini verdi. Həmçinin hərbi-siyasi sahədə
in formasiya savaşında da dərin zəkasını, so -
yuq məntiqini, strateji düşüncəsini, hazır ca -
vab lığını, diplomatik-siyasi erudisiyasını or-
taya qoyan Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev yorulmaz səylər göstərərək beynəlxalq
müs təvidə feyk xəbərlərin yayılmasına qarşı
əsl reallıqları məhz informasiya vasitələrindən
ak tiv şəkildə yararlanmaqla nümayiş etdirdi
[25.8].

İqtisadi fəaliyyət sferasında rabitə-infor-
masiya münasibətlərinin tənzimlənməsində
tətbiq olunan yeni texnologiyalar sistemi
təq dirəlayiqdir [12,s.574-576]. Bu kontekstdə
“İn formasiya əldə etmək haqqında” Azər -
bay can Respublikasının Qanunu (2005-ci
il), “Rabitə haqqında” Azərbaycan Res pub -
li ka sının Qanunu (1997-ci il), “Dövlət sirri
haq qında” Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunu (2004-cü il), “Kommersiya sirri haq -
qın da” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(2001-ci il), “Fərdi məlumatlar haqqında”
Azər baycan Respublikasının Qanunu (2010-
cu il), “Azərbaycan Respublikasının Vergi
Mə cəlləsi” (2000-ci il) və digər normativ
hü quqi aktlar əhəmiyyətli rol oynayır.

İctimai asayişin qorunması və cinayət -
kar lığa qarşı aparılan mübarizə tədbirlərində
ən yeni innovasiya vasitələrindən səmərəli
şə kildə istifadə edilir. Məsələn, Azərbaycan
Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin
29.04.2010-cu il tarixli 253 nömrəli əmri
ilə “DİN-in Vahid Məlumat-Axtarış Sistem-
inin yaradılması ilə əlaqədar təşkilati tədbirlərə
dair” müvafiq təlimatlar təsdiq edilmişdir
və onlar polis orqanlarında Vahid Məlumat-
Axtarış Sistemindən istifadə qaydalarını
müəyyənləşdirir. Sözügedən sistem özündə
cinayətkarlıqla mübarizə, asayişin mühafizəsi,
yol hərəkəti təhlükəsizliyi sahəsində zəruri
məlumatları cəmləşdirir; bu Sistemə həm
də şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlər, axtarışda
olan şəxslər, avtonəqliyyat vasitələri, sü rü -
cü lük vəsiqələri, odlu silahlar və s. haqqında
in formasiyalar daxildir; o, həm də Məlumat
Por talı adlanır. Bundan başqa, aşağıdakı akt -
lar da polis-informasiya hüququ üçün əhə -
miy yətlidir: “Polis haqqında” Azərbaycan
Res publikasının Qanunu (1999-cu il), “Əmə -
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liy yat-axtarış fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu (1999-cu il), “Yol
hə rəkəti haqqında” Azərbaycan Res pub li -
ka sının Qanunu (1998 -ci il), Azərbaycan
Res publikası Prezidentinin 22.04.2008-ci il
tarixli 744 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edimiş
“Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası av -
to matlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi
haq qında Əsasnamə”, “Mərkəzləşdirilmiş
kri minal və axtarış uçotlarının təşkili və
apa rılması qaydaları barədə” Təlimat (2012-
ci il), “Cinayət və hadisələr barədə əməliyyat
mə lumatlarının hazırlanması və təsdiq edil -
mə si qaydalarına dair” Təlimat (2015-ci il),
“Azər baycan Respublikasının daxili işlər
or qanlarında veb saytların işinin təşkili qay -
dalarına dair” Təlimat (2008-ci il), “DİN-in
Təh lükəsiz Şəhər və “102” xidmətlərinin
əsas namələri” (2009-cu il) və s. [13,s.512-
517].

Gömrük işi sahəsində informasiya sis -
tem lərinin və informasiya texnologiyalarının
tət biq olunması, eləcə də gömrük orqanlarının
fəa liyyətində elektron məlumat sistemlərindən
ef fektiv istifadə edilməsi xüsusilə qeyd edil -
mə lidir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasında
mal ların gömrük sərhədindən keçirilməsi
ba rədə məlumatların toplanması, təhlili, elek-
tron üsullarla işlənməsi yolu ilə xarici ticarətin
göm rük statistikası aparılır. Göstərilən sahədə
göm rük-informasiya münasibətlərinin nizama
sa lınmasında aşağıdakı aktlar mühüm rol
oy nayır:

– “Azərbaycan Respublikasının Gömrük
Məcəlləsi” (2011-ci il);

– “Elektron imza və elektron sənəd haq -
qında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(2004-cü il);

– “Xarici ticarətin gömrük statistikasının
nəşr olunması Qaydası” (Azərbaycan Res -

pub likası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə qə -
bul edilmişdir, 2012-ci il);

– “Gömrük işində informasiya sis tem lə -
rin dən, informasiya texnologiyalarından və
on ların təminat vasitələrindən istifadə Qay -
da ları” (Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Ka binetinin Qərarı ilə qəbul edilmişdir,
2012-ci il);

– “Azərbaycan Respublikası – Rusiya
Fe derasiyası arasında keçirilən mallar və
nəq liyyat vasitələri barədə ilkin məlumat
mü badiləsinin təşkilinə dair” Azərbaycan
Res publikasınin Dövlət Gömrük Komitəsi
ilə Federal Gömrük Xidməti (Rusiya Fe de -
ra siyası) arasında Protokol (Bakı, 2017-ci
il – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
06.09.2017-ci il tarixli 1595 nömrəli Fərmanı
ilə təsdiq edilmişdir);

– “Azərbaycan Respublikası və Qazaxıstan
Res publikası arasında keçirilən mallar və
nəq liyyat vasitələri haqqında ilkin məlumat
mü badiləsinin təşkili barədə” Azərbaycan
Res publikasınin Dövlət Gömrük Komitəsi
ilə Qazaxıstan Respublikasının Maliyyə Na -
zir liyi arasında Saziş (Bakı, 2017-ci il -
Azər baycan Respublikası Prezidentinin
23.02.2017-ci il tarixli 1266 nömrəli Fərmanı
ilə təsdiq edilmişdir) və s. [17,s.394-427].

Vətəndaşların müraciət etmək hü quq la -
rı nın həyata keçirilməsi ilə bağlı müna si -
bət lərin tənzimlənməsində də elektron infor -
masiya sistemlərindən səmərəli istifadə olu -
nur. Bu sırada aşağıdakı normativ hüquqi
sə nədləri göstərə bilərik:

– “Vətəndaşların müraciətləri haqqında”
Azər baycan Respublikasının Qanunu (2015-
ci il);

– “Dövlət orqanlarında, dövlət mül kiy -
yə tində olan və paylarının (səhmlərinin) nə -
za rət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxs -
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lər də və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların
mü raciətləri ilə bağlı kargüzarlığın apa rıl -
ma sına nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası”
(Azər baycan Respublikası Prezidentinin
23.06.2016-cı il tarixli Fərmanı ilə təsdiq
edilmişdir);

– “Yerli icra hakimiyyəti orqanlarında
vətəndaşların müraciətləri üzrə vahid elektron
informasiya sistemindən istifadə Qaydaları”
(Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
29.04.2015-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq
edil mişdir);

– “Telefon müraciət xidməti vasitəsilə
şi fahi müraciətlərin edilməsi, qəbulu, qey -
diy yatı və cavablandırılması Qaydası” (Azər -
bay can Respublikası Nazirlər Kabinetinin
01.09.2016-cı il tarixli Qərarı ilə təsdiq edil -
mişdir);

– “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin
fəa liyyətinin təşkili Qaydaları” (Azərbaycan
Res publikası Nazirlər Kabinetinin
25.02.2015-ci il tarixli Qərarı ilə qəbul edil -
miş dir) və s. [22,136 səh.].

Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası
Pre zidentinin 21.08.2020-ci il tarixli Sərən -
ca mı ilə ictimai xarakter daşıyan kommunal,
yol və nəqliyyat problemləri, infrastrukturun
ca ri təmiri, abadlaşdırılması və təmizliyi ilə
bağ lı şikayətlərin elektron xəritə üzərində
qeyd edilməklə operativ surətdə aidiyyəti
döv lət qurumlarına göndərilməsini və həmin
şi kayətlərə baxılmasının nəticələrinin iz lə -
nil məsini təmin edən “ASAN müraciət” in -
for masiya sistemi yaradılmışdır. Azərbaycan
Res publikasının Prezidenti yanında Və tən -
daş lara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə
Döv lət Agentliyi sözügedən informasiya sis -
te minin operatoru müəyyən edilmiş və onun
mo bil tətbiqi formalaşdırılmışdır. “Dövlət
in formasiya ehtiyatları və sistemlərinin for -

ma laşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və
ar xivləşdirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edil -
mə si və elektron hökumətlə bağlı bəzi təd -
bir lər haqqında” Azərbaycan Respublikası
Pre zidentinin 12.09.2018-ci il tarixli 263
nömrəli Fərmanına uyğun olaraq, “ASAN
müraciət” informasiya sisteminin digər dövlət
informasiya ehtiyatları və sistemləri ilə Elek-
tron Hökumət İnformasiya Sistemi vasitəsilə
əla qələndirilməsi, habelə yerli icra haki miy -
yəti orqanlarının “ASAN müraciət” informa -
siya sisteminə çıxışı təmin olunmuşdur
[25.3;25.5].

Həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 01.06.2020-ci il tarixli Fərmanı ilə
“Elektron məhkəmə” informasiya sistemi
haq qında Əsasnamə təsdiq edilmişdir. Bu
Əsas namə “Elektron məhkəmə” informasiya
sis teminin formalaşdırılmasının, aparıl ma -
sı nın, digər qurumların informasiya sistemləri
və ehtiyatları ilə Elektron Hökumət İnforma -
siya Sistemi vasitəsilə inteqrasiyasının, habelə
İn formasiya sistemi ilə bağlı mühafizə təd -
bir lərinin təmin edilməsinin hüquqi, təşkilati
və texnoloji əsaslarını müəyyən edir. İnfor-
masiya sisteminin tətbiqi insan və vətən -
daş ların hüquq və azadlıqlarının səmərəli
mü dafiəsinə, məhkəməyə müraciət imkan -
la rının genişlənməsinə, ədalət mühakiməsinin
hə yata keçirilməsinin səmərəliliyinin və şəf -
faf lığının artırılmasina, süründürməçilik və
sui-istifadə hallarının qarşısının alınmasına,
aş karlığın və operativliyin təmin edilməsinə,
məh kəmə qərarlarının icrasına nəzarətin ef-
fektivliyinin artırılmasına, elektron kar gü -
zar lığın və elektron sənəd dövriyyəsinin tə -
min olunmasına xidmət edir. Təqdirəlayiq
hal dır ki, hazırda məhkəmə və proses işti -
rak çıları tərəfindən ərizə, şikayət və digər
sə nədlərin elektron formada tərtib edilməsi,
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gön dərilməsi, qəbulu, sənədlərin elektron
qeydiyyatı və elektron dövriyyəsi Azərbaycan
Res publikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin
10-1.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan “Elek-
tron məhkəmə” informasiya sistemindən is -
tifadə qaydalarına uyğun olaraq həyata keçiri -
lir [25.2].

Bununla yanaşı, qeyd etməliyik ki, Azər -
baycan Respublikası Prezidentinin
04.06.2010-cu il tarixli Fərmanı ilə “Azər -
bay can Respublikası Dövlət Miqrasiya Xid -
mətinin vahid miqrasiya məlumat sistemi
haq qında Əsasnamə” təsdiq olunmuş, həm -
çi nin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
13.02.2021-ci il tarixli Fərmanı ilə “Elektron
su təsərrüfatı” informasiya sistemi haqqında
Əsasnamə” təsdiq edilmiş, eləcə də Azər -
bay can Respublikası Prezidentinin
07.05.2021-ci il tarixli Fərmanı ilə prokuror-
luq orqanlarının fəaliyyətində müasir infor-
masiya-kommunikasiya texnologiyalarının
tətbiqini təmin edən “Elektron prokurorluq”
in formasiya sistemi yaradılmışdır. Həm də
aqrar sektorun dövlət tərəfindən dəs tək lən -
mə sində şəffaflığı və hesabatlılığı təmin et -
mək üçün “Elektron kənd təsərrüfatı” infor-
masiya sistemi formalaşdırılmış və onun
Əsas naməsi Azərbaycan Respublikası Prezi -
den tinin 23.12.2019-cu il tarixli Fərmanı ilə
təs diq edilmişdir [25.3,25.7,25.8].

Təqdirəlayiq hal kimi göstərə bilərik ki,
Azər baycanda nəqliyyat sahəsində İKT va -
sitələrinin qəbul edilməsi, o cümlədən əhalinin
sağlamlığı və səhiyyə sferasında müvafiq
hü quq normalarını ifadə edən ikitərəfli bey -
nəl xalq müqavilə praktikası mövcuddur. Be -
lə müqavilə sənədlərində sağlamlığın qo -
run ması və səhiyyənin inkişaf etdirilməsi
is ti qamətində bir sıra müddəalar ehtiva olunur
[15,s.159-160]:

– limanlarda tətbiq olunan səhiyyə rəs -
mi ləşdirilmələrinin asanlaşdırılması və sürət -
lən dirilməsinə dair zəruri tədbirlərin gö rül -
mə si, heyət üzvlərinə tibbi yardım gös tə ril -
mə si və ya onların xəstəxanalarda yer -
ləşdirilməsi (məsələn, “Azərbaycan Res pub -
li kası Hökuməti və Bolqarıstan Respublikası
Hö kuməti arasında ticarət gəmiçiliyi haq -
qında” 2004-cü il tarixli Sazişin 8, 12 və
14-cü maddələri);

– səhiyyədə informasiya texno lo gi ya la -
rın dan istifadə olunması, o cümlədən mə sa -
fə dən tibbi konsultasiyaların keçirilməsi
(mə sələn, “Azərbaycan Respublikası Höku -
mə ti və Tacikistan Respublikası Hökuməti
ara sında rabitə və informasiyalaşdırma sa -
həsində əməkdaşlıq haqqında” 2007-ci il ta -
rixli Sazişin 2-ci maddəsi); 

– hava nəqliyyatından istifadə etməklə
öl kəyə daxil olan şəxslərə münasibətdə sağ -
lamlığa nəzarət tədbirlərinə dair qüvvədə
olan qanunvericiliyin tətbiqi (məsələn, “Azər -
baycan Respublikası Hökuməti və Çexiya
Res publikası Hökuməti arasında hava nəq -
liy yatı haqqında” 2010-cu il tarixli Sazişin
5-ci maddəsi) və s.

Ümumiyyətlə, müasir dövrdə “Sosial ak-
tivlik” milli layihəsi çərçivəsində aparılan
işlər nəticəsində ölkə əhalisinin müəyyən
his səsi könüllülük fəaliyyətinə cəlb olun -
muş dur [25.5]. Bu məqsədlə təhsil, səhiyyə,
gənclər, ekologiya, mədəni irsin qorunması,
so sial xidmət, yoxsulluğun azaldılması və
s. sahələrdə müvafiq layihələr həyata keçiri -
lir.Hazırda ölkəmizdə dövlətin ciddi dəstəyi
və cəmiyyətin sosial sifarişi nəticəsində
Azər baycan Respublikasının Prezidenti ya -
nında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnno-
vasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi (ASAN xid -
mət), Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
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Na zirliyinin tabeliyində Dayanıqlı və Operativ
Sosial Təminat Agentliyi (DOST), Kiçik və
Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA)
“KOB Dostu” şəbəkəsi yaradılmışdır. Sö -
zü ge dən sosial xidmət müəssisələri çər çi və -
sində “ASAN xidmət” mərkəzləri (stasionar
və səyyar), ”myGov”, ”ASAN viza”,”ASAN
im za”, “ASAN könüllüləri”, “Könüllü
DOST”, “Gənc DOST”, “Gümüşü DOST”,
“Virtual DOST”, “Məzun evi” və s. layihələr
fəa liyyət göstərir və bu hərəkatlar müasir
gənc liyin avanqardına çevrilmişdir. Təq di -
rə layiq haldır ki, əhaliyə xidmət, əmək, məş -
ğulluq, sosial müdafiə və sosial təminat sa -
hə lərində əksər xidmətlər artıq tam elek -
tron laşdırılmışdır. Belə ki, hazırda “e-xid -
mətlər”, “e-satınalma”, “e-aqro”, “e-sosial”,
“İNNOLAND”, “Əmək müqaviləsi bildirişi”,
“Ünvanlı yardım” (VEMTAS), “Əlillik”
(TSERAS), “Sığorta”, “Pensiya”,
“Məşğulluq”, “e-arayış” və s. sis tem/alt sis -
tem lər vasitəsilə qeyd olunan istiqamətlərdə
xid mətlər elektron şəkildə formalaşdırılaraq,
fi ziki və hüquqi şəxslərin istifadəsinə ve ril -
mişdir. Eləcə də vətəndaşların müraciətləri
və onların məlumatlandırılması məqsədilə
101, 102, 103, 112, 142, 152, 161, 195,
902, 961 və s. çağrı mərkəzləri və qaynar
xət lər fəaliyyət göstərir.

Qloballaşma dövründə informasiya cə -
miy yətinin formalaşdırılması istiqamətində
Azər baycan Respublikası Prezidentinin Ad -
mi nistrasiyasında Azərbaycan Respublikası
Pre zidentinin fərman, sərəncam və tap şı rıq -
la rının icra vəziyyətinə nəzarətin elektron
qay dada həyata keçirilməsi və yerli icra ha -
ki miyyəti orqanlarının fəaliyyətinin sə mə -
rə lilik göstəriciləri əsasında qiy mət lən di ril -
mə sini təmin edən “Dövlət Nəzarəti İnfor-
masiya Sistemi” yaradılmışdır. “Dövlət Nə -

za rəti İnformasiya Sisteminin iş Qaydası”
Azər baycan Respublikası Prezidentinin
30.01.2021-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq
edil mişdir [25.2;25.6;25.7]. Bu Qayda İnfor -
ma siya sisteminin formalaşdırılmasının, apa -
rıl masının və ondan istifadə edilməsinin,
ha belə İnformasiya sistemi ilə bağlı mühafizə
təd birlərinin təmin edilməsinin hüquqi, təş -
kilati və texnoloji əsaslarını müəyyən edir.

Sözügedən İnformasiya sisteminin tətbiqi
Azər baycan Respublikası Prezidentinin Ad -
mi nistrasiyasında dövlət nəzarətinin təşkili
və icra intizamının təmin edilməsi isti qa -
mə tində görülən işlərin səmərəliliyinin ar tı -
rıl masına, o cümlədən Azərbaycan Res pub -
likası Prezidentinin fərman, sərəncam və
tap şırıqlarının, Azərbaycan Respublikası Bi -
rin ci vitse-prezidentinin və Azərbaycan Res -
pub likası Prezidentinin Administrasiyası rəh -
bə rinin tapşırıqlarının icra vəziyyətinə nə -
za rətin elektron qaydada həyata keçirilməsinə
xid mət edir. İnformasiya sistemi üzərində
sa hiblik və istifadə hüququnu Azərbaycan
Res publikası Prezidentinin Administrasiyası
hə yata keçirir, qanunvericiliyə müvafiq qay-
dada İnformasiya sisteminin aparılmasını
tə min edir.

Göstərilən İnformasiya sisteminin fəa -
liy yəti aşağıdakı prinsiplər əsasında həyata
ke çirilir: 

– səmərəlilik – mümkün qədər az resurs
istifadə etməklə nəzərdə tutulan nəticənin
əldə olunması;

– istifadə rahatlığı – informasiya müba -
di ləsinin əlavə əməliyyat aparılmadan birbaşa
ye rinə yetirilməsi;

– çeviklik – İnformasiya sisteminin də -
yi şən tələblərə uyğun olaraq sürətli şəkildə
ye nilənə və dəyişdirilə bilməsi.
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Dövlət Nəzarəti İnformasiya Sistemi ilə
di gər informasiya sistemi və ehtiyatları ara -
sın da qarşılıqlı əlaqələr Azərbaycan Res -
pub likasının qanunvericiliyinə uyğun həyata
ke çirilir.

Beləliklə, qeyd edə bilərik ki, qloballaşma
dövründə Azərbaycan Respublikasında sə -
mə rəli və effektli fəaliyyət göstərən və ictimai
hə yatın, eləcə də dövlət idarəetmə orqanlarının
bü tün sferalarını əhatə edən informasiya cə -
miyyətinin formalaşması prosesi uğurla da -
vam edir. Müasir dövrdə informasiya-kom-
munikasiya texnologiyaları artıq hamı üçün
o qədər əlçatandır ki, istənilən ictimai proseslə
bir andaca tanış olmaq və xidmətdən yarar-
lanmaq mümkündür. Bəzi müəlliflər tərə -
fin dən informasiya cəmiyyəti quruculuğu
kon tekstində “İnformasiya Məcəlləsi”nin
ya radılması problemi də nəzərdən keçirilir
[16,s.13]. Gələcəkdə belə məcəllələşdirilmiş
ak tın qəbul edilməsi müvafiq sahədə infor -
ma siyanın axtarışı, əldə edilməsi, istehsalı,
ye nidən emalı, istehlakı üzrə yaranan və
döv lət tərəfindən qorunan ictimai müna si -
bət lərin tənzimlənməsində əhəmiyyətli rol
oy naya bilər.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В 
АЗЕРБАЙДЖАНЕ В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ : правовые аспекты 

Этибар Алиев,
член Конфедерации юристов Азербайджана, профессор кафедры ЮНЕСКО
«Права человека и информационное право» юридического факультета Ба-
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ра международного частного права и европейского права, доцент, доктор
философии по праву.
э-почта: lawyer.fatima85@gmail.com,
тел. +99450 206 24 42

В статье автор с научного точки зрения исследует концептуальные аспекты фор-
мирования информационного общества в контексте правовых основ «электронного
правительства» в Азербайджанской Республике в современную эпоху. Сформулировано
такое доктринальное определение, что системные компоненты информационного
общества состоят из следующих элементов: поклонение знанию, информационная
инфраструктура, информационный рынок труда, информационная экономика, ин-
форматизация государственного управления и социальной сферы, информационная
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культура и информационное законодательство. Становление и быстрое развитие ин-
формационного общества охватывает все сферы общественной жизни и определяет
правовое регулирование общественных отношений - информационных отношений.

Что касается положения информационного права в сфере национального права
Азербайджанской Республики, то отмечается, что в современную эпоху информационное
право имеет статус подотраслья в структуре экономического права, сформировавшегося
как самостоятельная отрасль права в отечественной правовой системе.

Ключевые слова: учреждение электронного государства, электронное прави-
тельство, информационное общество, информационное право, информационные от-
ношения, информационная инфраструктура, информационная экономика, информа-
ционное законодательство, государственное регулирование, юридические лица. 

FORMATION OF THE INFORMATION SOCIETY IN AZERBAI JAN
IN THE MODERN AGE: legal aspects 

Etibar Aliyev,
Member of the Azerbaijan Lawyers Confederation, Professor of the UNESCO
Chair "Human Rights and Information Law", Faculty of Law, Baku State
University, Doctor of Law.
e-mail: a-etibar@rambler.ru,
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Fatima Huseynova,
Baku State University, Faculty of Law Department of International Private Law
and European Law, Associate Professor, doctor of philosophy in the field of law.
e-mail : lawyer.fatima85@gmail.com,
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The author scientifically examines the conceptual aspects of the formation of the
information society in the era of in modern age in the context of the legal basis of "e-gov-
ernment" in the Republic of Azerbaijan. Such a doctrinal definition is formulated that the
system components of the information society consist of the following elements: worship
of knowledge, information infrastructure, information labor market, information economy,
informatization of public administration and social spheres, information culture and
information legislation. The formation and rapid development of the information society
covers all spheres of public life and determines the legal regulation of public relations - in-
formation relations. The formation and rapid development of the information society
covers all spheres of public life and determines the legal regulation of public relations - in-
formation relations. 
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Regarding the position of information law in the sphere of national law of the Republic
of Azerbaijan, it is noted that information law has a semi-field status in the structure of
economic law formed as an independent branch of law in the domestic legal system in
modern age.

Keywords: e-government building, e-government, information society, information
law, information relations, information infrastructure, information economy, information
legislation, state regulation, legal entities.

AZERBAYCAN'DA BİLGİ TOPLUMUNUN MODERN ÇAĞDA 
OLUŞUMU: yasal yönler 

Etibar Aliyev,
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Hukuku" Kürsüsü Profesörü, Hukuk Fakültesi, Bakü Devlet Üniversitesi, Hukuk
Doktoru.
e-posta: a-etibar@rambler.ru,
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Fatima Hüseynova,
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Makalede yazarlar, Azerbaycan Cumhuriyetinde "e-devlet" in yasal dayanağı bağlamında
modern çağda bilgi toplumunun oluşumunun kavramsal yönlerini bilimsel olarak
incelemektedirlər. Böyle bir doktrinsel tanım, bilgi toplumunun sistem bileşenlerinin şu
unsurlardan oluştuğu formüle edilmiştir: bilgiye tapınma, bilgi altyapısı, bilgi işgücü
piyasası, bilgi ekonomisi, kamu yönetimi ve sosyal alanların bilgilendirilmesi, bilgi kültürü
ve bilgi mevzuatı. Bilgi toplumunun oluşumu ve hızlı gelişimi, kamusal yaşamın tüm
alanlarını kapsar ve halkla ilişkiler - bilgi ilişkilerinin yasal düzenlemesini belirler.

Azerbaycan Cumhuriyeti milli hukuku alanında bilişim hukukunun konumuna gelince,
modern çağda iç hukuk sisteminde bilgi hukukunun bağımsız bir hukuk dalı olarak
oluşturulan ekonomik hukuk yapısında bilgi hukukunun yarı alan statüsüne sahip olduğu
belirtilmektedir.

Anahtar Kelimeler: e-devlet kurumu, e-devlet, bilgi toplumu, bilgi hukuku, bilgi
ilişkileri, bilgi altyapısı, bilgi ekonomisi, bilgi mevzuatı, devlet düzenlemesi, tüzel kişilikler. 
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Vəliyev Kamran İsaxan oğlu, 
İxtisas: 5607.01 – Konstitusiya hüququ;
bələdiyyə hüququ.

Açar sözlər: Azərbaycan, hakimlər kor-
pusu, maddə, konstitusiya, məhkəmə, mül-
ki.

Hakimlər korpusunun demokratik prin -
sip lərə uyğun olaraq formalaşması

mü hüm əhəmiyyət kəsb edən məsələdir.
T.N.Neşatayeva haqlı olaraq bildirir ki, "ha -
kimlər korpusunun ədalətli formalaşması
ha kimlərin müstəqilliyinə təsir edən amil -
lər dən biridir" [9, s. 15].

Z.M.Qasımov düzgün olaraq qeyd edir
ki, "hakim vəzifəsini yüksək səviyyədə sa -
va da malik olan ədalətli şəxslər tutmalıdırlar"
[8, s. 220].

Azərbaycan Respublikası Kons ti tu si ya -
sının 125-ci maddəsinin II hissəsinə əsasən,
"Azər baycan Respublikasında məhkəmə ha -
ki miyyətini Azərbaycan Respublikasının
Kons titusiya Məhkəməsi, Azərbaycan Res -
pub likasının apellyasiya məhkəmələri, Azər -

bay can Respublikasının ümumi məhkəmələri
və digər ixtisaslaşdırılmış məhkəmələri həyata

ke çirirlər" [1].
Qeyd olunan məhkəmələrin

ha kimlər korpusunun for ma laş -
ma sının hüquqi əsasları Azər -
bay can Respublikasının Kons -
ti tusiyasında, "Konstitusiya məh -
kə məsi haqqında" Azərbaycan
Res publikasının Qanununda,
"Məh kəmələr və hakimlər haq -
qın da" Azərbaycan Res pub li -
ka sının Qanununda və "Məh -
kə mə-Hüquq Şurası haqqında"

Azərbaycan Respublikasının Qanununda öz
əksini tapmışdır. Hakimlər korpusu for ma -
laş dırılarkən həmçinin "Hakimlərin Statusuna
dair Avropa Xartiyası", "Hakimlərin davranışı
üz rə Banqalor Prinsipləri", "Avropa Ha kim -
lə rinin Məşvərət Şurası"nın Tövsiyələri, Bir -
ləş miş Millətlər Təşkilatının "Cinayətkarlığın
qar şısının alınması və hüquq pozuntusu tö -
rədənlərə müraciət"lə bağlı 26 avqust - 6
sent yabr 1985-ci il tarixlərdə İtaliyanın Milan
şə hərində keçirilmiş 7-ci Konqresində qəbul
edi lərək 29 noyabr 1985-ci il tarixdə Baş
As sambleyanın 40/32 nömrəli qətnaməsi ilə
təs diq edilmiş "Məhkəmə orqanlarının müs -
tə qilliyinin əsas prinsipləri" [10], "Hakimlərin
tə yin edilməsi məsələsinə dair" Venesiya
Ko missiyasının 16-17 mart 2007-ci tarixli
Mə ruzəsi [7] və digər beynəlxalq sənədlər
rəh bər tutulur. Çünki Azərbaycan Respublikası
Kons titusiyasının 148-ci maddəsinin II his -
sə si nə əsasən, "Azərbaycan Respublikasının

UOT 342

HAKİMLƏR KORPUSUNUN FORMALAŞMASININ 
KONSTİTUSİON-HÜQUQİ ƏSASLARI

Məqalədə müəllif tərəfindən qeyd olunur ki,
məhkəmə sisteminin demokratik prinsiplərə uyğun
formalaşması hakimlərin müstəqilliyinə təsir edən
mühüm amillərdən biridir. Müasir dövrdə müstəqil
Azərbaycan Respublikasında məhkəmə sisteminin
formalaşması ilə əlaqədar aparılan islahatlar və
qəbul edilən qanunvericilik aktları bütövlükdə
demokratik prinsiplərə uyğundur. 
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tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr Azər -
baycan Respublikasının qanunvericilik sis-
teminin ayrılmaz tərkib hissəsidir".

Yuxarıda qeyd olunan qanunvericilik akt -
larının, o cümlədən beynəlxalq sənədlərin
ha kimlər korpusunun formalaşmasının qa-
nunvericilik bazasının möhkəmləndirilməsi
baxımından mühüm əhəmiyyəti vardır. 

"Hakimlərin davranışı üzrə Banqalor
Prin sipləri"ndə hakim korpusunun forma -
laş ması ilə bağlı dövlətin üzərinə aşağıdakı
öh dəliklər qoyulur: "Hakim vəzifəsinə se -
çil miş şəxslər müvafiq qabiliyyətlərə, əxlaqi
key fiyyətlərə və iş qabiliyyətinə, həmçinin
zə ruri peşə hazırlığına və ixtisasa malik ol -
ma lıdırlar. 

Hakim vəzifəsinə namizədi qiy mət lən -
di rərkən, təkcə onun hüquq sahəsində bilikləri
və ümumi peşəkar qabiliyyətləri deyil, həm -
çi nin ictimai əhəmiyyətli məsələlər barədə
mə lumatlı olması və həssaslığı, şəxsi key -
fiy yətləri (o cümlədən, etika, təmkin, nəzakət,
vic danlılq, sağlam düşüncə, təvazökarlıq və
də qiqlik) və ünsiyyət vərdişləri də nəzərə
alın malıdır. Hakim vəzifəsinə namizədin si -
ya si, dini və digər əqidə və meylləri hakimin
öz vəzifə borclarını yerinə yetirməsinə mane
ol duğu hallar istisna olmaqla, nəzərə alın -
ma malıdır. 

Hakimlərin seçilməsi zamanı işə aidiyyəti
ol mayan əsaslara görə hər hansı ayrı-seckiliyə
yol verilməməlidir. Hakim vəzifəsinə namizəd
ba rəsində irəli sürülən həmin ölkənin və -
tən daşlığına malik olmaq tələbi işə aidiyyəti
ol mayan əsaslara görə ayrı-seckilik hesab
edil məməlidir. Bir məqama diqqət yetirmək
la zımdır ki, məhkəmə orqanlarının tərkibi
cə miyyətin bütün təbəqələrini ədalətlə əks
et dirsin.

Hakimlərin təyin edilməsi üçün mə su -
liy yətin müstəqil şuraya və ya komissiyaya
hə valə edildiyi ölkələrdə belə müstəqil or -
qa nın üzvləri onların bacarıqları, təcrübəsi,
məh kəmə fəaliyyətinin spesifikasını an la -
ma ları, müvafiq məsələləri müzakirə etmək
və müstəqillik mədəniyyətinin əhəmiyyətini
dərk etmək qabiliyyətləri nəzərə alınmaqla
se çilməlidirlər. Bu müstəqil orqanın hakim
ol mayan üzvləri məşhur hüquqşünaslar və
ya təcrübəli və cəmiyyətdəki nüfuzundan
is tifadə edən vətəndaşlar içərisindən seçilə
bi lərlər.

Hakimlərin vəzifəsinin artırılmasına aid
bütün qərarlar, əgər onlar iş stajı meyarına
əsaslanmırlarsa, hakimlərin təyin edilməsi
üçün cavabdeh olan müstəqil orqan tərəfindən
qəbul edilməli və məhkəmə vəzifəsinə təyin
edilməsi üçün lazım olan ixtisas səviyyəsi,
qabiliyyətlər, şəxsi keyfiyyətlər və peşəkarlıq
nəzərə alınmaqla, konkret hakimin işinin
obyektiv qiymətinə əsaslanmalıdır.

Dövlət məhkəmə orqanlarının normal
fəaliyyəti üçün hakimlərin zəruri sayını təmin
etməyə borcludur".

"Hakimlərin davranışı üzrə Banqalor
Prin sipləri"nə uyğun olaraq hakimliyə nami -
zəd lərə aid tələblər Azərbaycan Respublikası
Kons titusiyasının 126-cı və "Məhkəmələr
və hakimlər haqqında" Azərbaycan Res pub -
li kası Qanununun 93-cü maddəsində əks
olun muşdur. Əsas Qanunun "Hakimliyə na -
mi zədlərə aid tələblər" adlanan 126-cı mad -
də sinin görə, "seçkilərdə iştirak etmək hü -
qu quna malik olan, ali hüquq təhsilli və hü -
quq şünas ixtisası üzrə 5 ildən artıq işləyən
Azər baycan Respublikası vətəndaşları hakim
ola bilərlər. 

Hakimlər heç bir başqa seçkili və təyinatlı
və zifə tuta bilməzlər, elmi, pedaqoji və ya -
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ra dı cılıq fəaliyyətindən başqa heç bir sa hib -
karlıq, kommersiya və digər ödənişli fəa liy -
yətlə məşğul ola bilməzlər, siyasi fəaliyyətlə
məş ğul ola bilməz və siyasi partiyalara üzv
ola bilməzlər, vəzifə maaşından, habelə elmi,
pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyətinə görə al -
dığı vəsaitdən başqa məvacib ala bilməzlər".

"Məhkəmələr və hakimlər haqqında"
Azər baycan Respublikası Qanununun "Hakim
vəzifəsinə namizədlərə aid tələblər" adlı 93-
cü maddəsinin birinci hissəsində isə deyilir
ki, "Azər-baycan Respublikası Kons ti tu si -
ya sının 126-cı maddəsinin birinci hissəsi-
nə uyğun olaraq yaşı 30-dan aşağı olmayan,
seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik
olan, ali hüquq təhsilli, hüquqşünas ixtisası
üz rə 5 ildən artıq işləyən Azərbaycan Res -
pub likası vətəndaşları hakim ola bilərlər".

Göründüyü kimi, hakim vəzifəsinə na -
mi zədlərə aid tələbləri müəyyən edən "Məh -
kə mələr və hakimlər haqqında" Azərbaycan
Res publikası Qanununun 93-cü maddəsi,
hə min tələbləri özündə əks etdirən Azərbaycan
Res publikası Konstitusiyasının 126-cı mad -
də sindən bir qədər fərqlənir. Belə ki, Əsas
Qa nunda hakim vəzifəsinə namizədlərə aid
tə ləblərin içərisində yaşın 30-dan aşağı olma -
ma sına dair tələblər yoxdur. 

Azərbaycan Respublikası Kons ti tu si ya -
sının 149-cu maddəsinin III hissəsində gös -
tə rilir ki, "qanunlar Konstitusiyaya zidd ol -
ma malıdır".

Əsas Qanunun 149-cu maddəsinin II his -
sə sinə əsasən, "referendumla qəbul olunmuş
akt lar yalnız dərc edildikdə onların tətbiqi
və icrası vətəndaşlar, qanunvericilik, icra və
məh kəmə hakimiyyəti, hüquqi şəxslər və
bə lədiyyələr üçün məcburidir".

Normativ hüquqi aktların hazırlanması,
qə bul olunması, rəsmiləşdirilməsi, dərc edil -

mə si, qüvvədə olması, şərh edilməsi və sis -
temləşdirilməsi qaydalarını müəyyən edən
"Normativ hüquqi aktlar haqqında" 21 dekabr
2010-cu il tarixli Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiya Qanununun 2.3-cü maddəsində
bildirilir ki, "referendumla qəbul edilmiş
akt, qanun, fərman və ya digər normativ hü -
qu qi akt Azərbaycan Respublikasının Kons -
ti tusiyası ilə ziddiyyət təşkil etdikdə Azər -
bay can Respublikasının Konstitusiyası tətbiq
edi lir" [5].

Deməli, "Məhkəmələr və hakimlər haq -
qında" Azərbaycan Respublikası Qanununun
93-cü maddəsi Azərbaycan Respublikası
Kons titusiyasının 126-cı maddəsi ilə uy ğun -
suz luq təşkil etdiyi üçün Azərbaycan Res -
pub likası Konstitusiyasının 126-cı maddəsi
tət biq edilməlidir. Təcrübədə Azərbaycan
Res publikası Konstitusiyasının 126-cı mad -
də si deyil, "Məhkəmələr və hakimlər haq -
qın da" Azərbaycan Respublikası Qanununun
93-cü maddəsinin birinci hissəsi tətbiq edilir.
Yəni yaşı 30-dan az olan ali hüquq təhsilli
və hüquqşünas ixtisası üzrə 5 ildən artıq iş -
lə yən Azərbaycan Respublikası vətən daş la -
rı nın hakim vəzifəsinə namizədlərin seç ki -
sin də iştirak etməsi hallarına rast gəlinmir.

Bu baxımdan, "Məhkəmələr və hakimlər
haq qında" Azərbaycan Respublikası Qa-
nununun 93-cü maddəsinin birinci hissəsinin
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
126-cı maddəsinə uyğunlaşdırılması məq -
sə dəuyğun olardı.

Hakim vəzifəsinə namizədlərin seçilməsi
pro sedurları "Məhkəmələr və hakimlər haq -
qın da" Azərbaycan Respublikası Qanununun
93-3-cü maddəsində əks olunmuşdur [2].

Vakant hakim vəzifələrinə hakim olmayan
na mizədlərin seçilməsinin təşkili, hakimlərin
fəa liyyətinin qiymətləndirilməsi, onların iş
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ye rinin dəyişdirilməsi, vəzifədə irəli çəkilməsi,
habelə məhkəmə sisteminin təşkili ilə bağlı
sair məsələləri Məhkəmə-Hüquq Şurası hə -
yata keçirir.

"Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqında" Azər -
baycan Respublikası Qanununun 14.1-ci
maddəsinə uyğun olaraq, "Məhkəmə-Hüquq
Şurası hakim vəzifəsinə namizədlərin seçkisini
həyata keçirmək məqsədi ilə 11 nəfərlik tər -
kibdə əsasən hakimlərdən, öz aparatının,
Azər baycan Respublikası Ədliyyə Nazir-
liyinin və prokurorluğun nümayəndəsindən,
vəkil və hüquqşünas-alimdən ibarət olmaqla
Hakimlərin Seçki Komitəsini formalaşdırır"
[3].

Məhkəmə-Hüquq Şurasının 11 mart 2005-
ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Ha kim -
lərin seçki komitəsi haqqinda" Əsasnamənin
1-ci bəndinə müvafiq olaraq, öz fəaliyyətini
qa nunçuluq, kollegiallıq, qərəzsizlik və ob -
yektivlik prinsipləri əsasında quran, fəaliyyəti
döv lət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliy yə -
ləş dirilən, möhürə, müvafiq ştamplara və
blan klara malik olan Hakimlərin Seçki Ko -
mitəsi "vakant hakim vəzifələrini tutmaq is -
təyən hakim olmayan şəxslərin sənədlərini
qə bul edir, bu şəxslərlə hakim peşəsinə yi -
yə lənmək məqsədi ilə tədris kurslarına qəbul
edil mək üçün şəffaf surətdə yazılı və şifahi
im tahanlar təşkil edir, hakim vəzifəsinə na -
mizədləri tədris müəssisəsində ilkin uzun -
müddətli tədris kurslarına cəlb edir, müsahibə
yo lu ilə onların hakim olmağa peşə ya rar lı -
lı ğını müəyyən edir" [4].

"Hakimlərin seçki komitəsi haqqinda"
Əsas namənin 3-cü bəndinə əsasən, komitə
aşa ğıdakı işləri yerinə yetirir:

– "vakant hakim vəzifələrinə hakim ol-
mayan namizədlərin sənədlərini qəbul edir;

– imtahanların suallar toplusunun ha zır -
lan masını və ekspertizadan keçirilməsini
təş kil edir;

– öz tərkibindən imtahanların nəticələrinin
qiy mətləndirilməsinə cəlb edilən ad hoc
(latın mənşəli "ad hoc" ifadəsi "xüsusi olaraq
bu iş üçün" mənasını ifadə edir) [6] komissiya
for malaşdıra bilir;

– hakim peşəsinə yiyələnmək məqsədi
ilə tədris kurslarına qəbul edilmək üçün ha -
kim vəzifəsinə namizədlərlə yazılı və şifahi
im tahanlar təşkil edir;

– yazılı imtahanın birinci fazasının Azər -
bay can Respublikasının Dövlət İmtahan
Mər kəzi tərəfindən keçirilməsi məqsədilə
hə min quruma müraciət edir; 

– ilkin uzunmüddətli tədris kurslarının
təd ris proqramını hazırlayır;

– Məhkəmə Hüquq Şurası ilə birlikdə
va kant hakim vəzifələrinə namizədlər üçün
il kin uzunmüddətli tədris kursları təşkil edir;

– hakim vəzifəsinə namizədləri tədris
mü əssisəsində ilkin uzunmüddətli tədris
kurs larına cəlb edir;

– tədris dövründə davranışı qənaətbəxş
ol mayan, məşğələlərdə üzrsüz səbəbdən iş -
tirak etməyən və tədris proqramını qavrama -
yan hakim vəzifəsinə namizədlərin tədris
mü əssisəsinin təqdimatına əsasən tədris kurs -
la rından geri çağırılması və onların na mi -
zəd liklərinin ləğv edilməsi haqqında Məh -
kə mə-Hüquq Şurasına təklif verir;

– müsahibə yolu ilə hakim vəzifəsinə
na mizədlərin hakim olmağa peşə yararlılığını
mü əyyən edir.

– tədris kurslarının və yekun müsahibənin
nə ticələri əsasında hakim vəzifəsinə seçilmiş
na mizədlərin ixtisaslaşdırılması haqqında
rəy (mülahizə) tərtib edir və onların hakim
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və zifəsinə təyin edilməsi barədə Məhkəmə-
Hü quq Şurasına təklif verir;

– hakim vəzifəsinə namizədlərin seçilməsi
pro sesinin nəticələrini ümumiləşdirir;

– test imtahanlarının sual bankını daimi
tək milləşdirir;

– ilkin uzunmüddətli tədrisin tək mil ləş -
di rilməsi üzrə təkliflər hazırlayır;

– imtahanların yeni metodologiyalarını
ha zırlayır;

– hakim vəzifəsinə namizədlərin seçilməsi
pro sedurunun təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər
ha zırlayır;

– hakim vəzifəsinə namizədlərin seçilməsi,
se çilmiş namizədlərin tədrisi sahəsində bey -
nəl xalq təcrübəni öyrənir".

Hakimlərin Seçki Komitəsi aşkarlığın və
şəf faflığın təmin edilməsi məqsədilə vakant
ha kim vəzifələrini tutmaq istəyən şəxslərdən
əri zələrin qəbulunun başlanma tarixini və
son müddətini, bu şəxslər tərəfindən təqdim
edil məli olan sənədlərin siyahısını, habelə
im tahan suallarının tərtibində istifadə edilmiş
qa nunların və digər normativ hüquqi aktların
si yahısını mütəmadi olaraq kütləvi informa -
siya vasitələrində, o cümlədən internet infor -
masiya ehtiyatında dərc edir.

Vakant hakim vəzifələrini tutmaq üçün
qa nunvericiliyin tələblərinə cavab verən hü -
quq şünaslar Hakimlərin Seçki Komitəsinə
aşa ğıdakı sənədləri təqdim edirlər:

1) Hakimlərin Seçki Komitəsinə ərizə;
2) şəxsiyyət vəsiqəsi və onun surəti;
3) kadrların şəxsi uçot vərəqəsi;
4) tərcümeyi-hal;
5) ali təhsil haqqında sənəd (diplom) və

onun surəti;
6) əmək kitabçasının təsdiq edilmiş (no-

tarial və yaxud kadrlar şöbəsində) surəti;

7) fiziki və əqli cəhətdən sağlamlıq barədə
tibbi arayış;

8) 4x6 ölçüdə 4 ədəd fotoşəkil.
Surətləri ilə müqayisə edildikdən sonra

şəx siyyət vəsiqəsi və ali təhsil haqqında sə -
nəd (diplom) geri qaytarılır.

Yuxarıda qeyd olunan sənədlər təqdim
edildikdən sonra vakant hakim vəzifələrini
tut maq arzusunda olan hüquqşünaslara sə -
nədlərin qəbulu barədə qəbz və "Hakim və -
zifəsinə namizədin yaddaş kitabçası" verilir.
Yad daş kitabçasında yazılı və şifahi im ta -
han ların, təlim mərhələsinin və yekun mü -
sa hi bənin prosedur məsələləri, habelə vakant
ha kim vəzifəsinə namizədlərin seçilməsi ilə
bağ lı digər zəruri məlumatlar əks etdirilir.
Qey diyyata alınmış hər bir namizədə şəxsi
ey niləşdirmə kodu verilir. Şəxsi eyniləşdirmə
ko du rəqəmlə ifadə olunur və namizədin sə -
nəd lərinin anonimliyinin qorunmasına xidmət
edir.

Mövcud qaydalara görə yazılı imtahana
2 gün qalmış hər bir namizədə "İmtahana
bu raxılış vərəqəsi" verilir. Bu sənədə na mi -
zə din fotoşəkli yapışdırılır. "İmtahana bu ra -
xılış vərəqəsi"ndə habelə namizədin şəxsi
ey niləşdirmə kodu, imtahan keçirilən ünvan,
ta rix, saat, auditoriyanın nömrəsi, audi to ri -
ya dakı sıra və yer nömrəsi göstərilir.

Yazılı imtahanda yalnız şəxsi eyniləşdirmə
ko dundan istifadə olunur. "İmtahana buraxılış
və rəqəsi"nə namizədin adının, soyadının və
şəx siyyətini müəyyən edən digər məlumatların
ya zılmasına yol verilmir. Bu qaydanı pozmuş
na mizəd imtahandan kənarlaşdırılır.

İmtahanların şəffaflığının təmin edilməsi
məq sədilə Hakimlərin Seçki Komitəsi bey -
nəl xalq, habelə hökumət və qeyri-hökumət
təş kilatlarını, kütləvi informasiya vasitələrini
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im tahanları müşahidə etməyə dəvət edir.
Də vət olunmuş və ya imtahanları müşahidə
et mək təşəbbüsü ilə müraciət etmiş təşkilatlar
və kütləvi informasiya vasitələri öz nü ma -
yən dələrinin siyahılarını yazılı imtahana ən
geci 7 gün qalmış Hakimlərin Seçki Ko mi -
tə sinə təqdim edirlər. Təqdim edilmiş nü -
ma yəndələr Komitə tərəfindən akkreditə olu -
nurlar.

Yazılı imtahanın birinci fazasının sualları
konfidensiallıq gözlənilməklə Hakimlərin
Seçki Komitəsi tərəfindən hüquq sahəsi üzrə
mütəxəssislər cəlb edilməklə tərtib edilir.
Hazırlanmış suallar toplusunda sualların sayı
imtahanda istifadə ediləcək sualların sayından
azı 10 dəfə çox olur.

İmtahan bitdikdəm sonra cavab kartlarının
yoxlanılmasını Hakimlərin Seçki Komitəsi
həyata keçirir. Hər bir imtahan sualına düzgün
cavab 1 balla qiymətləndirilir (cəmi 100
müm kün bal). Səhv cavablar və ya sualın
ca vabsız qoyulması "0" bala bərabər tutu-
lur.

Yazılı imtahanın birinci fazasının yeku-
nuna görə 60 və ya daha çox bal toplamış
namizədlər yazılı imtahanın ikinci fazasına
buraxılırlar. Yazılı imtahanın ikinci fazasına
buraxılmış namizədlərin siyahısı kütləvi
infor masiya vasitələrində, o cümlədən internet
in formasiya ehtiyatında dərc edilir.

Yazılı imtahanın ikinci fazasında na mi -
zəd lərdən 4 saat ərzində cinayət, cinayət
pro sessual, mülki və mülki prossesual qanun -
vericiliyi əhatə edən inşa yazmaq tələb edilir.
Ya zılı imtahanın ikinci fazasında hər bir in -
şa mövzusu ən çoxu 100 bal ilə qiy mət lən -
di rilir. Hər inşa mövzusuna görə 60 və ya
da ha çox bal toplamış namizəd yazılı im -
tahanın bu fazasından keçmiş hesab edilir.

İmtahan nəticələrindən narazı qalan na -
mizəd bu barədə nəticənin ona elan olunduğu
vaxtdan 5 gün müddətində mübahisəyə
aydınlıq gətirilməsi üçün Hakimlərin Seçki
Komitəsinə müraciət edə bilər. Məsələ
ərizəçinin iştirakı ilə araşdırılır. Bu müddəa
na mizədi ümumi qaydada şikayət etmək hü -
qu qundan məhrum etmir.

Hakimlərin Seçki Komitəsinin qərarından
hə min qərar təqdim edildiyi gündən 10 gün
müd dətində Məhkəmə-Hüquq Şurasına şi -
ka yət verilə bilər.

Yazılı imtahanın ikinci fazasından uğurla
keç miş namizəd növbəti mərhələ olan şifahi
im tahanda iştirak etmək hüququ qazanır. 

Şifahi imtahan barədə namizədlər Məh -
kə mə-Hüquq Şurasının Aparatı tərəfindən 5
gün əvvəl xəbərdar edilir və imtahanın keçi -
ril diyi yer, tarix və vaxt barədə onlara mə -
lumat verilir.

Şifahi imtahanda hüquq sahəsinə aid, ha -
belə namizədlərin məntiqi nəticələr çıxarmaq
qa biliyyətini, ümumi dünyagörüşünü və bilik
sə viyyəsini müəyyən edən suallar verilir.

Şifahi imtahan hər bir namizədlə fərdi
qay dada söhbət formasında, bir qayda olaraq
30 dəqiqəyədək aparılır. Şifahi imtahan za -
manı hər namizədə 5 sual verilir. Na mi zəd -
lərin cavabları hər bir sual üzrə 20 ballıq
şkala ilə qiymətləndirilir və hər bir namizəd
ən çoxu 100 bal toplaya bilər. 60 və ya daha
çox bal toplamış namizəd şifahi imtahandan
keçmiş hesab olunur.

Yazılı və şifahi imtahandan müvəf fə qiy -
yət lə keçmiş namizədlər tədris müəssisəsində
təş kil olunan ilkin uzunmüddətli tədris kurs -
larına göndərilirlər. Tədris kurslarının müddəti
Ha kimlərin Seçki Komitəsi tərəfindən mü -
əy yən edilir.
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Tədrisin yekunları üzrə hər bir namizəd
ya zılı və şifahi imtahan verir. Tədrisin ye -
kun ları üzrə imtahanlar Hakimlərin Seçki
Ko mitəsi tərəfindən tədris müəssisəsi ilə
bir likdə keçirilir. Tədrisin yekunu üzrə hər
bir imtahan 100 ballıq şkala ilə qiy mət lən -
dirilir. Hər imtahandan 60 və ya daha çox
bal toplamış namizəd təlim mərhələsini mü -
vəffəqiyyətlə bitirmiş hesab edilir.

Hakimlərin Seçki Komitəsi tərəfindən
təd risin yekunları üzrə imtahanlardan mü -
vəf fəqiyyətlə keçmiş hər bir namizədlə 1
saata dək müddətə yekun müsahibə aparılır.
Mü sahibədə hər namizədə 10 sual verilir.
Na mizədlərin cavabları hər bir sual üzrə 10
bal lıq şkala ilə qiymətləndirilir. 60 və ya
da ha çox bal toplamış namizəd yekun mü -
sa hibədən keçmiş hesab olunur.

Namizədlər Hakimlərin Seçki Komitəsi
tə rəfindən qiymətləndirmə nəticəsində top -
la dıqları ballara uyğun sıralanırlar.

Təlim mərhələsinin və yekun müsahibənin
nə ticələri əsasında Hakimlərin Seçki Komitəsi
na mizədlərin müvafiq məhkəmələrdə (ümumi
və ya ixtisaslaşdı-rılmış) hakim vəzifəsinə
uy ğunluğuna dair rəy (mülahizə) tərtib edir.

Hakimlərin Seçki Komitəsi hakim və zi -
fə sinə seçilmiş namizədlərə dair Məhkəmə-
Hü quq Şurasına təkliflər verir.

Məhkəmə-Hüquq Şurası hakim vəzifəsinə
se çilmiş namizədlər barəsində Hakimlərin
Seç ki Komitəsinin təkliflərinə baxır, nami -
zəd lərin seçilməsində qanunvericiliyin tə -
ləb lərinə əməl olunmasını aydınlaşdırır və
na mizədlərlə söhbət aparır. Söhbətin nəti -
cə lərinə və Hakimlərin Seçki Komitəsinin
mü vafiq rəyinə (mülahizəsinə) əsaslanaraq
Məh kəmə-Hüquq Şurası namizədlərin ix -
tisaslaşdırıl-masını aparır və mövcud vakant

hakim vəzifələrinə təyin olunmaları məqsədilə
on ları Azərbaycan Respublikasının Pre zi -
den tinə təqdim edir.

"Azərbaycan Respublikası Kons ti tu si ya -
sı nın 109-cu maddəsinin 9-cu bəndinə uyğun
ola raq Azərbaycan Respublikası məh kə mə -
lə rinin hakimlərini Azərbaycan Res pub li ka -
sı nın Prezidenti təyin edir.

Azərbaycan Respublikası Kons ti tu si ya -
sı nın 109-cu maddəsinin 9-cu bəndinə və
95-ci maddəsinin 10-cu bəndinə uyğun olaraq
Ali Məhkəmənin, Naxçıvan Muxtar Res -
pub likası Ali Məhkəməsinin və apellyasiya
məh kəmələrinin hakimlərini Azərbaycan
Res publikası Prezidentinin təqdimatı əsasında
Azər baycan Respublikasının Milli Məclisi
tə yin edir. 

Yuxarı instansiya məhkəmələrin hakimi
və zifələrinə bir qayda olaraq ən azı 5 il bi -
rinci instansiya məhkəmələrinin hakimi iş -
ləmiş şəxslər təyin oluna bilərlər. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası məh kə -
mə lərinə hakim vəzifəsinə namizədlərin se -
çil məsində Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin sədri iştirak edir.

Azərbaycan Respublikası məhkəmələrinin
sədr ləri, sədr müavinləri və məhkəmə kolle -
gi yalarının sədrləri müvafiq məhkəmələrin
ha kimləri sırasından 5 il müddətinə təyin
edi lirlər. Azərbaycan Respublikası Ali Məh -
kə məsinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məhkəməsinin sədrlərinin vəzifəyə təyin
edil məsi Azərbaycan Respublikası Kons ti -
tu siyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndinə
uy ğun olaraq həll edilir. Azərbaycan Res -
pub likası Ali Məhkəməsinin və Naxçıvan
Mux tar Respublikası Ali Məhkəməsinin sədr -
ləri istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikası
məh kəmələrinin sədrlərinin, sədr müa vin lə -
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rinin və məhkəmə kollegiyaları sədrlərinin
tə yinatı Məhkəmə-Hüquq Şurasının təklifinə
əsa sən Azərbaycan Respublikası Kons ti tu -
si yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndinə
uy ğun olaraq aparılır" ("Məhkəmələr və ha -
kim lər haqqında" Azərbaycan Respublikası
Qa nununun 94-cü maddəsi).

Göründüyü kimi, "Məhkəmələr və ha -
kim lər haqqında" Azərbaycan Respublikası
Qanununun 94-cü maddəsinin 3-cü hissəsinə
əsasən, yuxarı instansiya məhkəmələrin haki-
mi vəzifələrinə bir qayda olaraq ən azı 5 il
bi rinci instansiya məhkəmələrinin hakimi
iş ləmiş şəxslər təyin oluna bilərlər. Bu müd -
dəadan belə aydın olur ki, 5 il birinci in-
stansiya məhkəmələrinin hakimi işləmiş
şəxslər apellyasiya məhkəməsinin, yəni ikinci
instansiya məhkəməsinin hakimi işləmədən
bir başa Ali Məhkəmənin hakimi vəzifəsinə
tə yin oluna bilərlər. Fikrimizcə, Ali Məh kə -
mənin hakimi vəzifəsinə 5 il birinci instansiya
məhkəmələrinin hakimi və 5 il apellyasiya
məhkəmələrinin hakimi işləmiş şəxslərin
təyin olunması məqsədəuyğun olardı. Bu
sə bəbdən təklif edirik ki, "Məhkəmələr və
ha kimlər haqqında" Azərbaycan Respublikası
Qa nununun 94-cü maddəsinin 3-cü hissəsi
də yişdirilərək aşağıdakı redaksiyada verilsin:
"Apellyasiya məhkəmələrinin hakimi və zi -
fə sinə bir qayda olaraq ən azı 5 il birinci
ins tan siya məhkəmələrinin hakimi işləmiş
şəxslər, Ali Məhkəmənin hakimi vəzifəsinə
bir qayda olaraq ən azı 5 il birinci instansiya
məh kəmələrinin hakimi və 5 il apellyasiya
məhkəmələrinin hakimi işləmiş şəxslər təyin
oluna bilərlər".

Qanunvericilikdə həmçinin hakim
vəzifəsinə təyin edilmənin xüsusi qaydası
nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, "Məhkəmələr
və hakimlər haqqında" Azərbaycan Res pub -

li kası Qanununun "Hakim vəzifəsinə təyin
edilmənin xüsusi qaydası" sərlövhəli 93-4-
cü maddəsində deyilir: "Azərbaycan Res -
pub likası Konstitusiyasının 126-cı maddəsinin
I hissəsinin tələblərinə cavab verən, hüquq
sa həsində nüfuza, hüquqşünas ixtisası üzrə
20 illik iş təcrübəsinə, yüksək mənəvi key -
fiyyətlərə malik olan şəxslər bu Qanunun
93-3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş prose-
durlardan kənar Məhkəmə-Hüquq Şurasının
təklifinə əsasən qanunvericiliklə müəyyən
edil miş qaydada yüksək hakim vəzifələrinə
təyin edilə bilərlər. 

Hakim vəzifəsindən öz arzusu ilə azad
olunaraq, bu Qanunun 93-3-cü maddəsinin
yeddinci hissəsində nəzərdə tutulan orqanlarda
işləyən şəxs həmin maddədə nəzərdə tutulmuş
prosedurlardan kənar, Məhkəmə-Hüquq
Şurasında müsahibədən keçirilməklə, bu Qa-
nunun 94-cü maddəsi ilə müəyyən edilmiş
qaydada yenidən hakim vəzifəsinə təyin
edilə bilər". 

Hakimlərin səlahiyyət müddəti ilə bağlı
normalar "Məhkəmələr və hakimlər haqqında"
Azərbaycan Respublikası Qanununun 96-cı
maddəsində əks olunmuşdur. Həmin mad -
dənin 1-ci və 2-ci hissələrinin tələblərinə
gö rə, "hakim vəzifəsinə hakimlər ilk dəfə
üç il müddətinə təyin olunurlar. Həmin müd -
dət ərzində onlar ildə ən azı bir dəfə tədris
kurslarına cəlb edilirlər. Bu müddətin sonunda
ha kimlərin fəaliyyəti qiymətləndirilir. Qiymət -
lən dirmə nəticəsində hakimin fəaliyyətində
pe şəkar çatışmazlıq aşkar edilməzsə Məh -
kə mə-Hüquq Şurasının təklifi ilə onun sə -
lahiyyətləri son yaş həddinədək uzadılır. 

Ali Məhkəmənin hakimləri üçün son yaş
həd di 68, digər instansiya məhkəmələrinin
ha kimləri üçün 66 yaşdır".
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Beləliklə, ifadə olunanları yekunlaşdıraraq
aşa ğıdakı nəticələrə gəlmək olar: 

Hakimlər korpusunun demokratik prin -
sip lərə uyğun olaraq formalaşması hakimlərin
müs təqilliyinə təsir edən mühüm amillərdən
bi ridir. Azərbaycan Respublikasında hakimlər
kor pusunun formalaşması ilə bağlı qəbul
edil miş qanunvericilik aktları demokratik
prin siplərə uyğundur. Bununla belə, hesab
edi rik ki, qeyd olunan qanunvericilik akt la -
rının təkmilləşdirilməsi məqsədilə "Məh kə -
mələr və hakimlər haqqında" Azərbaycan
Res publikası Qanununun 93-cü maddəsinin
bi rinci hissəsinin və 94-cü maddəsinin 3-cü
his səsinin dəyişdirilərək aşağıdakı redaksiyada
ve rilməsi məqsədəuyğun olardı: 

"Məhkəmələr və hakimlər haqqında"
Azər baycan Respublikası Qanununun 93-
cü maddəsinin birinci hissəsi: "Azərbaycan
Res publikası Konstitusiyasının 126-cı mad -
də sinin birinci hissəsinə uyğun olaraq, seç -
kilərdə iştirak etmək hüququna malik olan,
ali hüquq təhsilli və hüquqşünas ixtisası üz -
rə 5 ildən artıq işləyən Azərbaycan Res pub -
likası vətəndaşları hakim ola bilərlər".

"Məhkəmələr və hakimlər haqqında"
Azər baycan Respublikası Qanununun 94-
cü maddəsinin 3-cü hissəsi: "Apellyasiya
məh kəmələrinin hakimi vəzifəsinə bir qayda
ola raq ən azı 5 il birinci instansiya məh kə -
mə lərinin hakimi işləmiş şəxslər, Ali Məh -
kə mənin hakimi vəzifəsinə, bir qayda olaraq,
ən azı 5 il birinci instansiya məhkəmələrinin
ha kimi və 5 il apellyasiya məhkəmələrinin
ha kimi işləmiş şəxslər təyin oluna bilərlər".
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASES OF 
FORMATION OF THE JUDICIARY

VALIYEV KAMRAN ISAKHAN OGLU

The article notes that the formation of the judiciary in accordance with democratic
principles is one of the important factors influencing the independence of judges.
Legislative acts adopted in connection with the formation of the judiciary in the
Republic of Azerbaijan are in line with democratic principles.

Key words: Azerbaijan, article, constitution, court, civil.

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ СУДЕЙСКОГО КОРПУСА

Велиев Камран Исахан оглу

В статье отмечается, что формирование судебной системы в соответствии с
демократическими принципами является одним из важных факторов, влияющих
на независимость судей. Законодательные акты, принятые в связи с формированием
судебной системы в Азербайджанской Республике, соответствуют демократическим
принципам.

Ключевые слова: Азербайджан, статья, конституция, суд, гражданский.

YARGININ OLUŞUMUNUN ANAYASAL VE YASAL TEMELLERİ

VALİYEV KAMRAN İSAKHAN OĞLU 

Makalenin yazarı, yargının demokratik ilkelere göre oluşmasının, hâkimlerin
bağımsızlığını etkileyen önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çekiyor. Modern za-
manlarda bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yargı sisteminin oluşturulması ile
ilgili olarak gerçekleştirilen reformlar ve kabul edilen yasal düzenlemeler tamamen
demokratik ilkelerle uyumludur.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, yargı, makale, anayasa, mahkeme, sivil. 
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Dələduzluğun meydana gəlməsinə 
təsir edən sosial şərait

Bəşər tarixində insanların dələduzluqla
bağlı olan davranışına həmişə rast gəlinir.
Lakin son dövrlərdə, xüsusən XIX əsrin
sonu və XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq,
insanlar arasında dələduzluq davranışı daha
da genişlənmişdir. Bəziləri cəmiyyətdə
dələduzluğun XX əsrdən başlayaraq art ma -
sınının səbəbini elm və texnikanın inkişafı
ilə əlaqələndirirlər. Ümumiyyətlə, dələduzluq
fəaliyyəti irqindən, milliyətindən, dinindən
asılı olmayaraq bütün xalqlarda mövcuddur.
Faktlar göstərir ki, dələduzluq sosializm sis-
temi dağıldıqdan sonra keçmiş sovet mə ka -
nında daha geniş vüsət almışdır. Cə miy yət -
şünas alimlərin fikrincə, hər hansı bir cə -
miy yətdə siyasi-iqtisadi quruluş dəyişildikdə,

yə ni bir siyasi iqtisadi quruluş başqa quruluşla
əvəz olunduqda, həmin cəmiyyətdə insanların
dələduzluq fəaliyyəti də müəyyən müddətdə
da ha geniş vüsət alır. Filosoflar bunu in san -
la rın uzun müddət öyrəşdikləri siyasi, sosial-

iq tisadi və mədəni həyat tərzininin
dəyişməsi səbəbi ilə izah edirlər.

Sosioloji müşahidələr göstərir ki,
bir çox ölkələrdə olduğu kimi, bizim
ölkəmizdə də dələduzluq fəaliyyəti
mövcuddur və ayrı-ayrı insanlar müx -
tə lif səbəblərdən hələ də dələduzların

qur banlarına çevrilməkdədirlər. Qeyd
edək ki, respublikamızın sosial-iqtisadi və
mədəni cəhətdən inkişaf etdiyi hazırkı dövrdə
dələduzların fəaliyyət dairəsi hələ də davam
etməkdədir. Doğrudur, son illərdə Prezident
İlham Əliyevin göstərişi ilə öl kə mizdə sosial
problemlərin həll edilməsinin asan laşdırılması
ilə bağlı mühüm tədbirlər hə yata keçirilmişdir.
Məsələn, ölkəmizdə "ASAN Xidmət"in ya -
ra dılması vətən daş la rı mızın sosial prob lem -
lə rinin həllində böyük əhə miyyət kəsb edir.
Bundan başqa Prezident İlham Əliyevin son
illərdə həyata keçirdiyi uğur lu sosial-iqtisadi
islahatlar vətən daş la rı mızın maddi rifahının
və sosial prob lem lə rinin həllində mühüm
rol oynamaqdadır. La kin, buna baxmayaraq,
bəzi sosial prob lem lərin hələ də mövcud ol -
ması cəmiyyətdə də ləduzların öz qanunazidd
əməllərini davam et dirməsinə müəyyən şərait
yaradır. Bunu nə zərə alaraq, cəmiyyətdə
dələduzluğun azal ma sı üçün əhali arasında
geniş maarifçilik işi nin aparılmasına ehtiyac
vardır. Məhz cə miy yətdə dələduzluq davra -
nı şından əziyyət çəkənlərin sayının azalması
üçün bu cinayət növünün hüquqi, sosial-

DƏLƏDUZLUĞUN FƏLSƏFİ VƏ SOSİAL-PSİXOLOJİ
ASPEKTLƏRİ

Məqalədə müəllif tərəfindən müasir
dövrdə dələduzluğun fəlsəfəsi və dələduzun
sosial-psixoloji aspektləri, dələduzluğun meydana
gəlməsinə təsir edən sosial şərait,ictimai mühit,
dələduzluğun hüquqi təbiəti,onun sosial-
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psixoloji və fəlsəfi mahiyyətinin şərh edil -
mə sini indiki şəraitdə məqsədəuyğun və zə -
ruri hesab edirik.

Dələduzluğun hüquqi təbiəti

Hər şeydən əvvəl, dələduzluq cinayət
növlərindən biri olduğuna görə, öncə onun
hüquqi mahiyyətinə diqqət yetirək. 2015-ci
ildə nəşr edilmiş "Azərbaycan Milli
Ensiklopediyası" kitabında dələduzluq anlayışı
terminoloji cəhətdən aşağıdakı kimi şərh
edilmişdir: "Dələduzluq-aldatma və ya etibar-
dan sui-istifadə etmə yolu ilə özgənin əmlakını
ələ keçirmə, yaxud əmlaka olan hüquqlarını
əldə etmə”. Əmlaka yiyələnmə üsulu kimi
(stellionatus) aldatma hələ Qədim Roma
qanunvericiliyində məlum idi". (Bax: Mənbə:
Azərbaycan Milli Ensiklopediyası.c.6, çin-
dərk. "Azərbaycan Milli Ensklopediyası"
Elmi Mərkəzi. B.2015, s.534.) Qeyd edək
ki, bütün ölkələrin cinayət qanunvericiliyində
dələduzluq cinayət əməli kimi tanınır. Belə
ki, "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası"ında
göstərilir: "Dələduzluq, demək olar ki, bütün
ölkələrin cinayət qanunvericiliklərində cinayət
əməli kimi tanınır. Özgə əmlakını ələ keçirmə
formalarından biri kimi dələduzluqla yanaşı,
bir sıra ölkələrin cinayət məcəllələrində
dələduzluğun xüsusi növlərinə, məsələn,
kompyuter dələduzluğu (AFR-in CM, §263
a, İsveçrənin CM, m. 147), dələduzluq yolu
ilə subsidiya alınması (AFR-ın CM, §264)
və s.-ə görə də məsuliyyət müəyyən
edilmişdir...

Azərbaycan Respublikasında Cinayət
Məcəlləsinin 178-ci maddəsində dələduzluğa
görə cinayət məsuliyyəti müəyyən edilmişdir
(bax: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası.c.6,
çin-dərk. "Azərbaycan Milli Ensklopediyası"
Elmi Mərkəzi. Bakı,2015, s.535).

Göstərmək lazımdır ki, Azərbaycan Res -
pub likasının Cinayət Məcəlləsində də lə duz -
luğun hüquqi şərhi: "Dələduzluq, yəni etibar-
dan sui-istifadə etmə və ya aldatma yolu ilə
öz gənin əmlakını ələ keçirmə və ya əmlak
hü quqlarını əldə etmə"-kimi verilmişdir (bax
Azər baycan Respublikasının Cinayət Mə -
cəl ləsi. Bakı, "Hüquq ədəbiyyatı" nəşriyyatı,
2013, s.153) Maraqlı cəhət ondan ibarətdir
ki, Azərbaycanda "dələduz" sözünün rus di -
lin də lüğəti mənası olan "moşennik" sözü
xalq arasında daha geniş yayılaraq xeyli po -
pul yarlıq qazanıb. Belə ki, "Elm" nəşriyyatı
tə rəfindən 1975-ci ildə nəşr olunmuş "Russko-
Azer baydjanskiy slovar" sözlüyündə "də lə -
duz" sözünün rus dilindəki variantı olan
"mo şennik" sözünün lüğəti mənası: "fırıldaqçı,
hiy ləğər, adamaldadan, dələduz, dolandırıcı"
(bax: Russko-Azerbaydjanskiy slovar. Baku,
"Elm", 1975, s. 104.) kimi tərcümə olun -
muş dur. Buradan göründüyü kimi, "mo şen -
nik" sözü rus dilindən Azərbaycan dilinə
tər cümədə məna baxımından daha əhatəli
şərh edilmişdir. Azərbaycan dilində "dələduz"
sö zünün şərhinin paralel şəkildə "moşennik"
ki mi geniş yayılmasının səbəbi, bəlkə də,
bu nunla bağlıdır. Hər halda xalq arasında
ki minsə "dələduz" olduğu deyilirsə, insanlar
bu nu "moşennik" kimi qavrayır. Bunu nəzərə
ala raq biz də bu yazıda dələduz və "moşennik"
ter minlərini yanaşı işlətməyi məqsədəuyğun
he sab edirik.

Dələduzluğun sosial-psixoloji 
mahiyyəti

Tədqiqatçıların fikrincə, dələduzluğun
sosial-psixoloji mahiyyəti iki keyfiyyətə:
hiyləgərliyə və yalançılığa əsaslanır. Çünki
dələduz ("moşennik") həmişə oğru və ya -
lan çıdır. Dələduz həmişə özünün yüksək ya -
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lan çılıq qabiliyyətindən sui-istifadə edərək
ət rafdakıların inamını qazanmağa nail ola
bi lir. Dələduzun davranışında oğurluq və
ya lançılıq fəaliyyəti bütün insanlar üçün təh -
qi ramiz təsir bağışlayır. Məharətli yalançılıq
qa biliyyəti dələduzların xarakterində qeyri-
sə mimilik, hiyləgərlik, məkrlilik, so yuq qan -
lı lıq, xəyanətkarlıq, namərdlik, şərəfsizlik,
hə yasızlıq, ləyaqətsizlik, sırtıqlıq, başqalarının
hü quqlarını tapdalamaq, yeri gələndə insanlara
hə də-qorxu gəlmək və s. kimi mənfi xü su -
siy yətlər yaradır. Dələduzlar ("moşennik"lər)
öz daxilində yaranan hiyləgərlik və ya lan çı -
lıq dan doğan (yuxarıda sadalanan) mənfi
xü susiyyətləri ilə çox vaxt özlərini dostluq,
qar şılıqlı kömək, xeyirxahlıq, ədalət, mər -
hə mət və s. kimi bəşəri dəyərlərdən məhrum
edir lər. Bu baxımdan, öz məkrli planlarını
hə yata keçirmək üçün fəaliyyətə başlayan
də ləduzlar öz ətraflarındakı insanlarla səmimi,
nor mal, şəffaf, düzgün və təmannasız mü -
na sibət qura bilmirlər. Mənfi xüsusiyyətlərə
ma lik olan peşəkar dələduzlar üçün ət raf da -
kı larla həqiqi dostluq əlaqələri qurmaq çox
çə tin olur. Çünki dələduzun daxilində for -
ma laşmış məkr, hiylə, xəyanət, yüksək eqoizm
ki mi mənfi duyğular ona ətrafdakılarla sə -
mi mi münasibətlər qurmağa imkan vermir.
Də ləduz öz ətrafında özünəməxsus psixoloji
mü hit yaratdıqdan sonra hamı ilə hər gün
dır naqarası "mehriban" görüşməsinə bax-
mayaraq, sanki ətrafdakılardan təcrid olunur.
Bu mərhələdə dələduzlar daxili aləmlərində
öz qurbanlarına qarşı məxfi planlar qurmaqla
məş ğul olurlar. Bu səbəbdən onlar bu mə -
qam da öz qurbanlarına qarşı daha amansız
və daha təhlükəli olurlar.

Hər hansı adi cinayətkar kimi, dələduz
("mo şennik") da öz xüsusiyyətlərinə görə
da ha eqoist olur, özlərini başqalarından çox
yüksək tuturlar. Bəzən onlar özlərini mötəbər

şəxslər kimi aparır, hər dəfə təzə kostyum
geyinir, bahalı maşında gəzir, tanınmış vəzifəli
şəxslərin adından istifadə edir, bəzi vəzifəli
şəxslərlə yaxın qohumluq əlaqələri olduğunu
ətrafdakılara bəyan edirlər. Dələduzların bu
cür davranışı bəzi adamları çaşdırır, bəzilərini
şübhələndirir, bəzilərini isə daha çox cəlb
edir.

Qeyd edək ki, peşəkar dələduz müəyyən
natiqlik istedadına malik olur, ətrafdakıları
məharətlə inandırmağa çalışır və buna nail
olur. Dələduz bir çox çətin məsələləri həll
et məyə qadir olduğunu ətrafdakılara inan -
dır maq üçün bəzi tanınmış adamların adından
sui-istifadə etməyi də bacarır.

Sosioloji müşahidələr göstərir ki, də lə -
duz lar aldatdıqları, maddi və mənəvi zərər
vur duqları insanların əvvəlcə tərcümeyi-ha -
lını, psixologiyasını, xarakter və xasiyyətini,
on ların maraq dairəsini öyrənir. Bundan son -
ra isə onlar haqqında qurduqları məxfi plan -
la rı yerinə yetirməyə başlayırlar. Peşəkar
də ləduzlar düzlük, saflıq, qanunlara hörmət,
başqasının əmlakına toxunmamaq hissindən
çox uzaqdırlar.

Dələduzun əsas psixoloji 
xüsusiyyətləri

Yuxarıda deyilənləri ümumiləşdirərək,
qeyd edək ki, dələduzluq davranışı bir çox
xü susiyyətlərə malikdir. Adamların dələ duz -
la rın toruna düşməməsi üçün həmin xü su -
siy yətləri şərh edək:

1. Qeyd edək ki, dələduzun psi xo lo gi ya -
sı na daxil olan xüsusiyyətlərdən biri ya lan -
çı lıqdır. Məqalənin əvvəlində dələduzun
("mo şennik"in) yalançılıq xüsusiyyəti haq -
qın da geniş şərh verildiyinə görə onun üzə -
rin də geniş dayanmaq istəmirik.
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2. Dələduzun şüur və davranışında özünü
bi ruzə verən xüsusiyyətlərdən biri onun tez-
tez artistlik etməsi, bir cilddən başqa cildə
gir məsi və onun tez-tez saxtakarlıq et mə -
sin dən ibarətdir. Daha doğrusu, faktlar göstərir
ki, yüksək aktyorluq istedadına malik olan
də ləduz ("moşennik") bəlağətli və pafoslu
çı xışları ilə ətrafdakıların diqqətini özünə
cəlb edə bilir, özünü hamıya kömək edən
bir xeyriyyəçi, istədiyi adamları vəzifəyə
qo ya bilən, kimsəsizlərə əl tutan xeyirxah
bir adam kimi tanıtmağı bacarır.

3. Məşhur rus hüquqşunas-alimi İ.Y.Foy -
nitski dələduzun formalaşmasında "intellek-
tual vasitə"ni əsas xüsusiyyətlərdən biri he -
sab etmişdir. Onun fikrinə görə, dələduzluq
fəa liyyətində həm nəzəri, həm də praktiki
cə hətdən "intellektual vasitələr" müəyyən
əhəmiyyət kəsb edir. Başqalarının etibarını
qa zanmaq, insanları inandırmaq, adamları
al datmaq üçün diqqətlilik, ehtiyatlılıq, intu-
isiya, hiyləgərlik, ayıqlıq və s. kimi intellektual
vasitələr mühüm rol oynayır. Bu baxımdan
müşahidələr göstərir ki, dələduzlar öz in-
tellektual səviyyələrinə görə adi insanlardan
fərqlənirlər.

4. Yuxarıda göstərilən dələduzluğun psi -
xo logiyasının 2-ci və 3-cü xüsusiyyətlərinin
bir ləşməsi 4-cünü - "Tamahkarlıq məqsədi
ilə aldatma sənəti"ni doğurur. Dələduzun
bu xüsusiyyətlərinin mahiyyəti mənfi olsa
da mütəxəssislər tərəfindən təsdiq edilmişdir.
Bu xüsusiyyətlər: kreativlik, necə deyərlər,
də ləduzların həm şüurunda, həm də fəa liy -
yə tində innovasiya xarakterindən ibarətdir.

5. Dələduzluğun digər xüsusiyyəti əx -
laq sızlıq hesab olunur. Hər hansı intellektual
va sitə qapalılıq və dolaşıqlıq olmasına baxma -
yaraq, burada dələduzluğun əxlaqsızlığı ay -
dın görünür. Dələduzluğun əxlaqsızlığı aman -
sız lıq, həyasızlıq, vicdansızlıq, rəhmsizlik,

xain lik və s. kimi insan varlığının bir çox
şər xüsusiyyətlərindən yaranmışdır.

6. Dələduzluğun digər xüsusiyyəti, bü -
töv lükdə bu davranışın cinayət xarakteri da -
şı masından ibarətdir. Dələduzluq yüksək də -
rə cəli əxlaqsızlıq olmaqla yanaşı, həm də
ta mahkarlıq məqsədi ilə, yaxud aldatma yolu
ilə başqasına əmlak və maliyyə cəhətdən
zə rər vurmaq, eyni zamanda insanın fiziki
və mənəvi-psixi sağlamlığına ziyan vurmaq-
dan ibarətdir. Dələduzluq davranışının bu
is tiqamətini qanunla müşayiət olunan kriminal
fəa liyyət adlandırmaq olar.

Beləliklə, yuxarıda qeyd olunan bütün
xü susiyyətləri dələduzluq kompleksi ad lan -
dır maq olar. Qeyd edək ki, dələduzluğun
gös tərilən keyfiyyət xüsusiyyətləri heç də
də ləduzluq fəaliyyətinin bütün psixoloji ma -
hiy yətini əks etdirmir. Bu baxımdan biz fəl -
sə fi və psixoloji cəhətdən dələduzluğun yu -
xa rıda sadalanan bu kompleksinə məkan və
za mana uyğun daimi dəyişən, modernləşən,
hə mişə gözlənilməz və qabaqcadan bi lin -
mə yən, xüsusi təhlükəli, məkrli, çoxcəhətli
və çoxgörüntülü fenomen kimi yanaşmalıyıq.

Hansı xarakterli insanlar dələduzun
toruna düşürlər?

Bəs dələduzların əsas hədəfləri, daha
doğ rusu, onların qurbanları kimlərdir? Təd -
qi qatçılar dələduzun ("moşennik"in) aldatdığı
adam ları (qurbanları) aşağıdakı qruplara bö -
lürlər:

1. Həyatda özlərinin müəyyən sosial mə -
sə lələrini asan yolla həll etməyə çalışan və
hər şeyə inanan sadəlövh insanlar;

2. Dələduzun bəlağətli, bəzəkli, təmtəraqlı
və şirin sözlərinə inanan təmiz qəlbli, mənəvi
cəhətdən saf və dürüst insanlar;
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3. Zəhmət çəkmədən rahat yolla özlərinə
karyera qurmaq istəyən insanlar;

4. Müəyyən vəzifə tutmaq istəyən xə -
yal pərəst vəzifə düşkünləri;

5. Asan yolla tez bir zamanda varlanmağa
me yilli olan tamahkar və müftəxorlar;

6. Yüngülxasiyyətli, avantürist meylli,
ma cəra axtaran, hər şeyə tez inanan və s. bu
ki mi zəif xarakterli insanlar.

Dələduzlara aldananların 
psixologiyası

Sosioloji müşahidələr göstərir ki, də lə -
duz lar ("moşennik"lər) öz qurbanlarını seçərək
əv vəlcə onlarla ünsiyyət yaradır, onlara sanki
meh ribanlıq göstərir, sonra isə onların psi -
xo logiyasını, xarakterini, maraq dairəsini
də rindən öyrənərək onları özlərinə inandırır,
son ra isə öz qurbanlarından müxtəlif məq -
səd lər üçün istifadə edirlər.

Qeyd etmək lazımdır ki, dələduzlara
("mo şennik"lərə) aldananların psi xo lo gi ya -
sın da əsas məsələ inam məsələsidir. Yəni
zə rərçəkənin psixologiyasında yaranan də -
yi şiklik dələduza çox asanlıqla inanmaqdır.
Zə rərçəkən dələduza inanan kimi, onun tə -
si rinə düşür və onun müxtəlif tapşırıqlarını
ye rinə yetirməyə başlayır. Bundan sonra də -
lə duzlar şikarlarından öz məkrli məqsədləri
üçün istifadə etməyə başlayırlar. Məsələn,
də ləduzlar qurbanlarının bəzilərindən infor-
masiya mənbəyi kimi istifadə edir, bəzilərini
mə harətlə öz çirkin əməllərinə qoşur, bə zi -
lə rindən isə kimlərinsə üzünə durmaq və
kimləri isə şantaj etmək üçün istifadə edirlər.
Son vaxtlar ən çox yayılmış dələduzluq növ -
lə rindən biri – aldatma yolu ilə başqasının
əm lakını ələ keçirmə, bir mənzili bir neçə
ada ma satmaq, kimlərdənsə böyük miqdarda

borc alıb-qaytarmamaq, kimlərinsə adına
bank lardan kredit götürüb vaxtında ödə mə -
mək və s. yəni peşəkar dələduzlar öz qur -
ban larından öz cinayət məqsədini həyata
ke çirmək üçün müəyyən vasitə kimi istifadə
edir lər.

Güman edirik ki, bu məqaləni oxuyanların
ək səriyyəti bundan sonra özləri üçün müəyyən
ib rət dərsi götürər, bir daha dələduzların şi -
rin yalanlarına, mərkli insanların boğazdan
yu xarı dedikləri sözlərə inanmayacaqlar. Di -
gər tərəfdən, hiyləgər, yalançı, namərd, əx -
laq sız, eyni zamanda cəmiyyətimizə və döv -
lət çiliyimizə ziyan vuran peşəkar dələduzların
əməl lərinə dəstək verən bəzi insanlar da bir
da ha dələduzların təsiri altına düşməyəcəklər.
Yə qin ki, hər hansı bir kollektivdə belə hal -
lar baş verərsə, minlərlə mərd insanlarımız
bu cür dələdüzların əməllərinə dözməyərək
on ların dələduz davranışlarına qarşı mübarizə
apa racaqlar. Çünki bu məcələ, ən azından ,
ya şadığımız cəmiyyətin əxlaqi və hər bir
in sanın vicdan məsələsidir.
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Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìèëëè
Ìÿú ëèñèíèí Ñÿäðè Ñàùèáÿ Ãà ôà -

ðî âà ýèðèø íèòãè èëÿ ÷ûõûø åäÿðÿê ãîíàãëàðû
ñÿ ìèìèééÿòëÿ ñàëàìëàéûá. Î, þòÿí àé
Àçÿð áàéúàí ïàðëàìåíò íöìàéÿíäÿ ùå -
éÿòèíèí Èñëàìàáàä øÿùÿðèíäÿ Èãòèñàäè
ßìÿê äàøëûã Òÿøêèëàòûíûí Èêèíúè Öìóìè
Êîí ôðàíñûíäà èøòèðàêûíû õàòûðëàäàðàã êîí -
ôðàíñ ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ êå÷èðèëÿí ýþðöøëÿðèí
îë äóãúà ôàéäàëû îëäóüóíó, áèð ñûðà âàúèá
ãÿ ðàðëàð ãÿáóë åäèëäèéèíè äèããÿòÿ ÷àòäûðûá.
Áèë äèðèá êè, áóíëàðäàí áèðè äÿ Àçÿðáàéúàí
òÿ ðÿôèíäÿí èðÿëè ñöðöëìöø Àçÿðáàéúàí,
Ïà êèñòàí âÿ Òöðêèéÿ ïàðëàìåíòëÿðàðàñû
ÿìÿê  äàøëûã ôîðìàòûíûí òÿñèñ åäèëìÿñè
èëÿ áàüëû òÿøÿááöñäöð.

Áåéíÿëõàëã àëÿìäÿ þç ñþçö îëàí
Àçÿð   áàéúàí, Ïàêèñòàí âÿ Òöðêèéÿíèí
áó ýöí þç ðåýèîíëàðûíäà àïàðûúû þëêÿëÿð
ñû  ðàñûíà äàõèë îëäóãëàðûíû äèããÿòÿ ÷àòäûðàí
Ìèë ëè Ìÿúëèñèí Ñÿäðè ùÿð ö÷ äþâëÿòèí
ìöñ  òÿãèë õàðèúè ñèéàñÿò ùÿéàòà êå÷èð äè -
éèíè ãåéä åäèá.

Äþâëÿòëÿðèìèç àðàñûíäà ìþâúóä îëàí
ìö íàñèáÿòëÿðèí âÿ ãàðøûëûãëû ôàéäàëû
ÿìÿê äàøëûüûí áåéíÿëõàëã ìöíàñèáÿòëÿð
ñèñ òåìèíäÿ þçöíÿìÿõñóñ éåðè âÿ ðîëó
âàð. Àçÿðáàéúàí, Ïà êèñ òàí âÿ Òöðêèéÿ

áèð-áèðè èëÿ ñûõ áàüëû îëàí äîñò,
ãàðäàø âÿ ìöò òÿôèã þëêÿëÿðäèð,
ÿëà ãÿ ëÿ ðè ìèç ãàðøûëûãëû ùþðìÿò
âÿ åòè ìà äà ÿñàñëàíûð. Ñàùèáÿ
Ãà ôà ðîâà áèëäèðèá êè, þëêÿëÿðèìèç
àðòûã áèð íå÷ÿ ñàùÿäÿ ö÷òÿðÿôëè
ôîðìàòäà ÿìÿê äàø ëûã åäèð. Áåëÿ
êè, Àçÿðáàéúàí, Ïà êèñ òàí âÿ

Òöð êèéÿ õàðèúè èøëÿð íàçèðëÿðè, ùà áåëÿ
ìö äàôèÿ íàçèðëèêëÿðè àðàñûíäà ñûõ ÿìÿê -
äàø ëûã ìþâúóääóð.

Õàëãëàðûìûçûí ùÿð çàìàí áèðáèðèíÿ
áàü  ëû îëäóãëàðûíû âÿ þç äÿñòÿêëÿðèíè
ÿñèð  ýÿìÿäèêëÿðèíè õàòûðëàäàí Ñ.Ãàôàðîâà
áó  íóí áàðèç íöìóíÿñè îëàðàã, Âÿòÿí
ìö  ùàðèáÿñè çàìàíû Ïàêèñòàí âÿ Òöð êè -
éÿ íèí Àçÿðáàéúàíà ýþñòÿðäèéè ìÿíÿâè-
ñè  éàñè äÿñòÿéè ãåéä åäèá. Îíóí ñþçëÿðèíÿ
ýþ  ðÿ, áó äÿñòÿê õàëãûìûç òÿðÿôèíäÿí
÷îõ áþéöê ðÿüáÿò âÿ ñåâýè èëÿ ãàðøûëàíûá,
øÿ   ùÿð âÿ êÿíäëÿðèìèçäÿ Àçÿðáàéúàí
áàé   ðàüû èëÿ éàíàøû, Ïàêèñòàí âÿ Òöðêèéÿ
áàé   ðàãëàðû äà ãöðóðëà äàëüàëàíäûðûëûá.
Ìèë   ëè Ìÿúëèñèí Ñÿäðè õöñóñè ãåéä åäèá
êè, ùþêóìÿòëÿðèìèç âÿ õàëãëàðûìûç àðà -
ñûí  äà ãàðäàøëûã ìöíàñèáÿòëÿðè àëè ãà -
íóí  âåðèúèëèê îðãàíëàðûìûçûí òèìñàëûíäà
äà þç ÿêñèíè òàïûð. Ìÿùç áó ìö íà ñè -
áÿò  ëÿðèí äàùà äà ýåíèøëÿíäèðèëìÿñè ìÿã -
ñÿ  äèëÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèëëè
Ìÿú  ëèñè ïàðëàìåíòëÿðàðàñû ö÷òÿðÿôëè ÿìÿê -
äàø ëûã ôîðìàòûíûí òÿñèñ åäèëìÿñè òÿ øÿá -
áö ñöíö èðÿëè ñöðöá. Áó òÿøÿááöñ Ïà êèñ -
òàí âÿ Òöðêèéÿ òÿðÿôèíäÿí ìöñáÿò ãÿ -
 áóë îëóíóá.

ÄÎÑÒ, ÃÀÐÄÀØ Âß ÌÖÒÒßÔÈÃ ÞËÊßËßÐÈÍ Ö×ÒßÐßÔËÈ
ÝÞÐÖØÖÍÖÍ ÉÅÊÓÍËÀÐÛÍÀ ÄÀÈÐ ÁÀÊÛ 

ÁßÉÀÍÍÀÌßÑÈ ÈÌÇÀËÀÍÄÛ

Èéóëóí 27-äÿ Áàêûäà Àçÿðáàéúàí Ðåñ ïóá -
ëèêàñû Ìèëëè Ìÿúëèñèíèí Ñÿäðè Ñàùèáÿ Ãàôàðîâà,
Òöð êèéÿ Áþéöê Ìèëëÿò Ìÿúëèñèíèí Ñÿäðè Ìóñòàôà
Øåí òîï âÿ Ïàêèñòàí Èñëàì Ðåñïóáëèêàñû Ìèëëè
Àñ ñàìáëåéàñûíûí Ñÿäðè ßñÿä Ãåéñÿðèí èøòèðàêû
èëÿ áèðèíúè ö÷òÿðÿôëè ýþðöø êå÷èðèëèá.
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Ñîíðà ýöíäÿëèêäÿ äóðàí ìÿñÿëÿëÿð
ìö çàêèðÿ îëóíóá.

Ýöíäÿëèéÿ ÿñàñÿí, ÿââÿëúÿ Áàêû Áÿ -
éàí íàìÿñèíèí ìÿòíè ìöçàêèðÿ âÿ òÿñäèã
åäè ëèá. Ñîíðà ýÿëÿúÿê êîîðäèíàñèéà ö÷öí
ÿëà ãÿëÿíäèðèúè øÿõñëÿð òÿéèí îëóíóá.
Ùÿì ÷èíèí Àçÿðáàéúàí, Òöðêèéÿ âÿ Ïà -
êèñ  òàíûí ïàðëàìåíò ñÿäðëÿðèíèí èêèíúè
ö÷òÿðÿôëè ýþðöøöíöí 2022-úè èëäÿ Èñ -
ëàì àáàä øÿùÿðèíäÿ êå÷èðèëìÿñè ãÿðàðà
àëû íûá.

Ýþðöøöí éåêóíóíäà Ñàùèáÿ Ãàôàðîâà
áó ýöí òÿìÿëè ãîéóëàí ö÷òÿðÿôëè ïàð ëà -
ìåíò ëÿðàðàñû ÿìÿêäàøëûã ôîðìàòûíûí þë -
êÿ ëÿðèìèç àðàñûíäà òàðèõè ãàðäàøëûã âÿ
äîñò ëóã ìöíàñèáÿòëÿðèíèí äàùà äà èíêèøàô
åò äèðèëìÿñèíÿ, õàëãëàðûìûçûí îðòàã ìà -
ðàã ëàðûíà éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ õèäìÿò åò -
ìÿ éÿ ìöùöì òþùôÿ âåðÿúÿéèíè äèããÿòÿ
÷àò äûðûá.

Ñîíðà ïàðëàìåíò ñÿäðëÿðèíèí áèðèíúè
ö÷òÿðÿôëè ýþðöøöíöí éåêóíëàðûíà äàèð
Áà êû Áÿéàííàìÿñèíèí èìçàëàíìàñû ìÿ -
ðà ñèìè êå÷èðèëèá.

Ìÿðàñèìäÿ Ìèëëè Ìÿúëèñèí Ñÿäðè Ñà -
ùèáÿ Ãàôàðîâà ÷ûõûø åäÿðÿê Àçÿðáàéúàí
ïàð ëàìåíòèíäÿ áåëÿ áèð òÿäáèðèí êå ÷è ðèë -
ìÿñèíè òàðèõè ùàäèñÿ êèìè äÿéÿðëÿíäèðèá.
Áèë äèðèá êè, Àçÿðáàéúàí, Ïàêèñòàí âÿ
Òöð êèéÿ àðàñûíäà ìþâúóä îëàí ìö íà ñè -
áÿò ëÿð âÿ ÿìÿêäàøëûã õàëãëàðûìûçûí ãàð -
äàø ëûã ÿëàãÿëÿðèíÿ, ãàðøûëûãëû ùþðìÿò âÿ
åòè ìàäûíà ñþéêÿíèð.

Ñàùèáÿ Ãàôàðîâà ãåéä åäèá êè, Àçÿð -
áàé úàí þç ÿðàçè áöòþâëöéöíö âÿ òàðèõè
ÿäà ëÿòè áÿðïà åäÿðÿê ÁÌÒ Òÿùëöêÿñèçëèê
Øó ðàñûíûí óçóí èëëÿð êàüûç öçÿðèíäÿ ãà -
ëàí ãÿòíàìÿëÿðèíèí èúðàñûíû þç ýöúö èëÿ
òÿ ìèí åäèá. Ìèëëè Ìÿúëèñèí Ñÿäðè äèããÿòÿ

÷à ò äûðûá êè, 2020-úè èëèí íîéàáðûíäà
Àçÿð áàéúàí, Ðóñèéà ïðåçèäåíòëÿðèíèí âÿ
Åð ìÿíèñòàí áàø íàçèðèíèí èìçàëàäûãëàðû
ö÷ òÿðÿôëè áÿéàíàòëà ìöíàãèøÿéÿ ñîí ãî -
éó ëóá âÿ ùàçûðäà áþëýÿäÿ éåíè ðåàëëûã
éà ðàíûá.

Ïàðëàìåíòèí ñÿäðè ñþéëÿéèá êè, ùàãëû
ìö áàðèçÿìèçäÿ ãàðäàø þëêÿëÿð Òöðêèéÿ
âÿ Ïàêèñòàí òÿðÿôèíäÿí áèçÿ à÷ûã ñèéàñè
âÿ ìÿíÿâè äÿñòÿê ýþñòÿðèëìÿñè äþâ ëÿò -
ëÿ ðèìèç àðàñûíäà ìöòòÿôèãëèéèí éöêñÿê
ñÿ âèééÿäÿ îëäóüóíó íöìàéèø åòäèðäè.
Ìèë ëè Ìÿúëèñèí Ñÿäðè äöíéàäà ãÿðÿçëè
âÿ ÿäàëÿòñèç éàíàøìàëàðûí ìþâúóäëóüó
âÿ ýåòäèêúÿ àðòìàñû ñÿáÿáèíäÿí ãàðäàø
äþâ ëÿòëÿðèí ïàðëàìåíòëÿðèíèí äÿ áó ïðî -
ñåñ ëÿðÿ ôÿàë äÿñòÿê ýþñòÿðìÿñèíèí ÷îõ
ÿùÿ ìèééÿòëè îëäóüóíó äåéèá.

Ñàùèáÿ Ãàôàðîâà ãåéä åäèá êè, ïàð -
ëà ìåíò ñÿäðëÿðèíèí ö÷òÿðÿôëè ÿìÿêäàøëûã
ïëàò ôîðìàñûíûí ñÿìÿðÿëè ôÿàëèééÿò ýþñ -
òÿð ìÿñè îðòàã ìèëëè ìàðàãëàðûìûçûí áåé -
íÿë õàëã ïëàòôîðìàëàðäà, õöñóñÿí áåé -
íÿë õàëã ïàðëàìåíò òÿøêèëàòëàðû ÷ÿð ÷è âÿ -
ñèí äÿ áèðýÿ ìöäàôèÿñèíè òÿìèí åäÿúÿêäèð.
Àçÿð áàéúàíûí 44 ýöíëöê Âÿòÿí ìö ùà -
ðè áÿñèíäÿ Ãÿëÿáÿñè, 30 èëëèê ìöíàãèøÿéÿ
ñîí ãîéóëìàñû, ùÿì- ÷èíèí ðåýèîíóí
ýåî ñèéàñè ìÿíçÿðÿñèíè äÿéèøèá. Áó ýöí
Úÿ íóáè Ãàôãàç ðåýèîíó ö÷öí ñöëù, ñà -
áèò ëèê âÿ ùÿðòÿðÿôëè ÿìÿêäàøëûã èìêàíëàðû,
íÿã ëèééàò âÿ êîììóíèêàñèéà ÿëàãÿëÿðèíèí
ðåàë ëàøìàñû ö÷öí øÿðàèò éàðàíûá. Áó ýöí
àð òûã Çÿíýÿçóð äÿùëèçèíèí áÿðïà îëóíìàñû
ö÷öí àääûìëàð àòûëûð.

Áó, Òöðêèéÿ èëÿ Àçÿðáàéúàí àðàñûíäà
áèð áàøà âÿ äàùà ñÿìÿðÿëè ÿëàãÿíè òÿìèí
åäÿ úÿê áèð äÿùëèçäèð.
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Ìèëëè Ìÿúëèñèí Ñÿäðè îíó äà äèããÿòÿ
÷àò äûðûá êè, Õÿçÿð äÿíèçè âàñèòÿñèëÿ ßô -
ãà íûñòàí âÿ Ìÿðêÿçè Àñèéàíû Úÿíóáè
Ãàô ãàç ðåýèîíó âÿ Òöðêèéÿ èëÿ áèð ëÿø -
äè ðÿí ËàïèñËàçóëè äÿùëèçè ðåýèîíàë íÿã -
ëèé éàò ÿëàãÿëÿðèíè ýåòäèêúÿ ýå íèø ëÿí äèð -
ìÿê äÿäèð. Çÿíýÿçóð äÿùëèçè èøÿ ñà ëûí -
äûã äàí ñîíðà ãàðäàø Ïàêèñòàíäàí Òöð -
êè éÿéÿ ãÿäÿð îëàí íÿãëèééàò õÿòòèíèí
ñÿ ìÿ ðÿëè ôÿàëèééÿòè ðåàëëûüà ÷åâðèëÿúÿêäèð.

Ñàùèáÿ Ãàôàðîâà áèëäèðèá êè, 3 ãàðäàø
þë êÿíèí ïàðëàìåíò ñÿäðëÿðèíèí éåíè ôîð -
ìàò äà èëê ýþðöøöíöí éåêóíóíäà ãÿáóë
îëó íàí Áàêû Áÿéàííàìÿñèíäÿ ÿêñèíè
òà ïàí ìÿñÿëÿëÿðèí äþâëÿòëÿðèìèç àðàñûíäà
ìö íàñèáÿòëÿðèí èíêèøàôûíûí ïàðëàìåíò
þë ÷öñöíö ìþùêÿìëÿíäèðìÿéÿ êþìÿê
ýþñ òÿðÿúÿéèíÿ ÿìèíëèéèíè èôàäÿ åäèá.

Ìèëëè Ìÿúëèñèí Ñÿäðè Åðìÿíèñòàí
Ðåñ ïóáëèêàñûíûí ìèíàëàíìûø ÿðàçèëÿðèí
õÿ ðèòÿëÿðèíè âåðìÿêäÿí èìòèíà åòìÿñèíèí
ãû íàíìàñûíûí, àçàä îëóíìóø ÿðàçèëÿðèí
áÿð ïàñû âÿ ìÿúáóðè êþ÷êöíëÿðèí äîüìà
éóðä ëàðûíà ãàéòàðûëìàñû ñÿéëÿðèíäÿ Àçÿð -
áàé úàíëà ùÿìðÿéëèê ýþñòÿðèëìÿñèíèí âà -
úèá ëèéèíäÿí äÿ äàíûøûá.

Ýþðöøäÿ ÷ûõûø åäÿí Ïàêèñòàí ïàð ëà -
ìåí òèíèí Ñÿäðè ßñÿä Ãåéñÿð 44 ýöíëöê
Âÿ òÿí ìöùàðèáÿñèíäÿ ãàçàíûëàí Ãÿëÿáÿ
ìö íàñèáÿòèëÿ Àçÿðáàéúàí õàëãûíû òÿáðèê
åäèá. Áèëäèðèá êè, Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéå -
âèí ðÿùáÿðëèéè èëÿ Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí
ãÿ ëÿáÿñè Ïàêèñòàíäà äà ãåéä åäèëèá.

ßñÿä Ãåéñÿð äåéèá êè, ïàðëàìåíò
ñÿäð ëÿðèíèí ö÷òÿðÿôëè ýþðöø ôîðìàòû éàõøû
ôöð ñÿò éàðàäûð. Î, áó ôöðñÿòäÿí ñÿìÿðÿëè
èñ òèôàäÿ åòìÿê ö÷öí áèð ñûðà òÿêëèôëÿðèíè
äèã ãÿòÿ ÷àòäûðûá. ß.Ãåéñÿð òèúàðÿò, òó -

ðèçì, èíñàí ðåñóðñëàðûíäàí èñòèôàäÿ ñà -
ùÿ ëÿðèíäÿ ÿìÿêäàøëûüûí âàúèáëèéèíäÿí
äà íûøûá. Áèëäèðèá êè, Ïàêèñòàíäà Àçÿð -
áàé úàí âÿ Òöðêèéÿ ìÿäÿíèééÿò ìÿð -
êÿç ëÿðèíèí éàðàäûëìàñû, áèðýÿ ñÿíÿäëè
ôèëì ëÿðèí ÷ÿêèëìÿñè, òÿëÿáÿ ìöáàäèëÿñèíèí
ùÿ éàòà êå÷èðèëìÿñè ÷îõ ôàéäàëû îëàðäû.

Ñîíðà ÷ûõûø åäÿí Òöðêèéÿ Áþéöê
Ìèë ëÿò Ìÿúëèñèíèí Ñÿäðè Ìóñòàôà Øåíòîï
ö÷ ãàðäàø þëêÿíèí ïàðëàìåíò ñÿäðëÿðèíèí
èëê äÿôÿ Áàêûäà êå÷èðèëÿí ö÷òÿðÿôëè ôîð -
ìàò äà ýþðöøöíö éöêñÿê ãèéìÿòëÿíäèðèá.
Áèë äèðèá êè, þëêÿëÿðèìèç âÿ áþëýÿìèçÿ
òÿù äèäëÿðè äÿô åòìÿäÿí èíêèøàô ìöìêöí
äå éèë. Î, ìöäàôèÿ, íÿãëèééàò, òèúàðÿò,
åíåð æè, òÿùñèë ñàùÿëÿðèíäÿ ôÿàëèééÿòèí
ö÷ ëö ÿìÿêäàøëûüûí òÿìÿë äàøëàðû îë äó -
üó íó äöøöíäöéöíö äåéèá. ÒÁÌÌ-íèí
Ñÿä ðè Øóøà Áÿéàííàìÿñèíè áó éîëäà
àòûë ìûø áöíþâðÿ ñàéûëàúàã àääûì àä ëàí -
äû ðûá. Ìóñòàôà Øåíòîï Áàêû Áÿ éàí íà -
ìÿ ñèíèí äÿ ÿùÿìèééÿòèíè ãåéä åäèá,
Åð ìÿíèñòàíûí Àçÿðáàéúàíûí ñöëù àí ëàø -
ìà ñû ÷àüûðûøûíà úàâàá âåðìÿñèíèí âà -
úèá ëèéèíäÿí äàíûøûá.

Ñîíðà Ìèëëè Ìÿúëèñèí Ñÿäðè Ñàùèáÿ
Ãà ôàðîâà, Òöðêèéÿ Áþéöê Ìèëëÿò Ìÿú -
ëè ñèíèí Ñÿäðè Ìóñòàôà Øåíòîï âÿ Ïàêèñòàí
Èñ ëàì Ðåñïóáëèêàñû Ìèëëè Àñ ñàì áëå éà -
ñû íûí Ñÿäðè ßñÿä Ãåéñÿð Áàêû Áÿ éàí -
íà ìÿ ñèíè èìçàëàéûáëàð. Ìèëëè Ìÿúëèñèí
Ñÿä ðè Ñàùèáÿ Ãàôàðîâà áèëäèðèá êè, áó
ñÿ íÿä þëêÿëÿðèìèç àðàñûíäà ñòðàòåæè ÿëà -
ãÿ ëÿðèí ìþùêÿìëÿíìÿñèíÿ þç òþùôÿñèíè
âå ðÿúÿê.

Áóíóíëà äà Àçÿðáàéúàí, Òöðêèéÿ,
Ïà êèñòàí ïàðëàìåíò ñÿäðëÿðèíèí áèðèíúè
ö÷ òÿðÿôëè ýþðöøö áàøà ÷àòûá.
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2021-ci ilin 15 iyunu Azər -
bay can Respublikasının

şanlı zəfər tarixinə xüsusi əhəmiyyəti
olan bir gün kimi daxil oldu. Bu,
ölkəmizin azadlığını, müstəqilliyini və
dövlətimizin daimi, əbədiyaşar olduğunu
bir daha sübut etdi. Həmin gün
Azərbaycanın mədəniyyət beşiyi olan
Şuşa şəhərində Azərbaycan Respublikası
ilə Türkiyə Respublikası arasında
bağlanan, özündə ictimai həyatımızın
bir sıra aspektlərinə dair vacib məsələləri
əks etdirən müttəfiqlik münasibətləri
haqqında bəyannamə imzalandı. Bu
bəyannamə Azərbaycanın müstəqilliyi
dövründə iki qardaş respublika arasında
imzalanan, hərbi təhlükəsizlik mə sə lə -
lə rini, onun müxtəlif parametrlərini gös -
tə rən ilk rəsmi sənəddir. Məhz bu ba -
xım dan Şuşa Bəyannaməsi tarixi önəm
da şıyaraq, regionda yeni geosiyasi və
geo iqtisadi münasibətlərin başlanğıcını
qoy du. İllər keçəcək, gələcək nəsillər
Şu şa Bəyannaməsi haqqında tarix ki tab -
larından oxuyarkən məsələnin mahiyyətini
və əhəmiyyətini daha dərindən dərk edə -
cəklər. İllər ötəcək, Şuşanın fəthi və Şuşa
Bə yannaməsi yazılacaq tarix kitablarının
ən şərəfli səhifəsini təşkil edəcək.

Bu mənada böyük tarixi əhəmiyyət
kəsb edən Şuşa Bəyannaməsini miniatür
kitab şəklində çap etdirmək və oxucuların

ixtiyarına vermək nəcib bir missiya,
böyük vətənpərvərlik və fədakarlıqdır.

Əməkdar mədəniyyət işçisi Zərifə
Salahovanın təsisçisi və rəhbəri olduğu,
dünyada analoqu olmayan Miniatür Kitab
Muzeyi tərəfindən “Şuşa Bəyannaməsi”
miniatür kitabı nəşr edilib.

“İndigo” mətbəəsində 100 nüsxə ilə
çap olunmuş kitab 296 səhifədən ibarətdir.
Forzasında Azərbaycanın və Türkiyənin
bayraqları əks olunmuş kitabın ölçüsü
50x60 millimetrdir. Üç dildə – Azər bay -
can, ingilis və rus dillərində oxuculara
təq dim olunan kitabda 12 rəngli foto ve -
rilib. Kitabda Azərbaycan Respublikası
ilə Türkiyə Respublikası arasında müt -
tə fiqlik münasibətləri haqqında “Şuşa
Bə yannaməsi”nin mətni yer alıb.

Oxucular bununla yanaşı, kitabda
Azər baycan və Türkiyə prezidentlərinin
mət buat üçün bəyanatları ilə tanış ola
bi lərlər.

“...İmzalanmış Bəyannamə tarixə əsas -
lanır. Bəyannamədə xalqlarımızın böyük
li derləri, öndərləri Mustafa Kamal Ata -
tür kün və Heydər Əliyevin kəlamları öz
ək sini tapıb. XX əsrin əvvəllərində Mus -
ta fa Kamal Atatürk demişdir: “Azər bay -
canın sevinci sevincimiz, kədəri kə də ri -
miz dir”. XX əsrin sonlarında Heydər
Əliyev demişdir: “Türkiyə və Azərbaycan
bir millət, iki dövlətdir”. Bu tarixi sözlər,

YENİ KİTABLAR

“ŞUŞA BƏYANNAMƏSİ” MİNİATÜR 
KİTABI NƏŞR OLUNUB
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kə lamlar bizim fəaliyyətimiz üçün əsas
amil dir. Biz bu vəsiyyətə sadiqik və XXI
əsr də azad edilmiş Şuşada Müttəfiqlik
Bə yannaməsini imzalayarkən əcdad la -
rı mıza sadiqliyimizi nümayiş etdiririk
və gələcək nəsillərə yol göstəririk. Birgə
Bəyannamədə tarixi Qars müqaviləsinə
istinad edilir. Tarixi Qars müqaviləsi düz
100 il bundan əvvəl imzalanmışdır. Bu
da böyük rəmzi məna daşıyır. Azad
edilmiş Şuşa şəhərində 100 ildən sonra
müttəfiqlik haqqında imzalanan Birgə
Bəyannamə bizim gələcək iş birliyimizin
istiqamətini göstərir.

Bəyannamədə bir çox önəmli məsələlər
öz əksini tapır. Beynəlxalq müstəvidə
birgə əməkdaşlığımız, fəaliyyətimiz,
siyasi əlaqələr, iqtisadi-ticarət əlaqələri,
mədəniyyət, təhsil, idman, gənclər
siyasəti, demək olar ki, bütün sahələr
əhatə olunur. Enerji təhlükəsizliyinin,
Cənub Qaz Dəhlizinin önəmi Türkiyə,
Azərbaycan və Avropa üçün göstərilir
və hər bir məsələ çox böyük önəm daşıyır.
Mən onların arasında iki məsələni xüsusilə
qeyd etmək istərdim. Birincisi, müdafiə
sahəsində əməkdaşlıq, iş birliyi məsələsi.
Müdafiə sənayesi sahəsində və qarşılıqlı
hərbi yardım məsələləri bu Bəyannamədə
öz əksini tapır. Bu, tarixi nailiyyətdir.
Biz bir daha göstəririk ki, bundan sonra
da hər zaman bir yerdə olacağıq. Bundan
sonra da bir-birimizin təhlükəsizliyini
təmin edəcəyik, necə ki, bu günə qədər
Türkiyə və Azərbaycan bütün məsələlərdə
bir yerdədir, bundan sonra da bu, belə
olacaq.

İkinci önəmli məsələ nəqliyyat
məsələsidir. Bəyannamədə Zəngəzur
dəhlizinin açılması ilə bağlı çox açıq
ifadələr öz əksini tapmışdır. Bu da İkinci
Qarabağ savaşından sonra yaranmış yeni
geosiyasi vəziyyətin nəticəsidir. Bu gün
biz Türkiyəni və Azərbaycanı dəmir yolu
ilə, avtomobil yolu ilə birləşdirəcək Zən -
gə zur dəhlizi haqqında nəinki danışırıq,
bu dəhlizi əməli işlərlə yaradırıq. Müt -
tə fiqlik haqqında imzalanmış Birgə Bə -
yan namədə bu məsələnin əks olunması
bö yük məna daşıyır...” Bu fikirlər Prezi-
dent İlham Əliyevin bəyanatından gö tü -
rü lüb və onun siyasi uzaqgörənliyinin
təs diqidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, tükənməz
enerjisi olan Zərifə xanımın miniatür ki -
tab ları ölkəmizdəki bütün əlamətdar və
əhə miyyətli hadisələrin mənzərəsini əks
etdirir. Təkcə müstəqillik illərində onun
tə rəfindən miniatür formatda ən müxtəlif
tə mayüllü 200-dən artıq kitab çap edilib.
Zərifə Salahovanın kollek si ya sında əsas
yeri ümummilli lider Heydər Əliyevlə
bağ lı kitablar tutur.

İçərişəhərdə fəaliyyət göstərən və
Zərifə Salahovanın adı ilə tanınan Mini-
atür Kitab Muzeyində dünyanın 70-ə
yaxın ölkəsində, o cümlədən ölkəmizdə
çap olunmuş 6 mindən çox miniatür
kitab toplanıb. Onların hər biri Zərifə
xanımın gərgin axtarışları nəticəsində
əldə olunub. Muzeyin ən “qocaman”
kitabı isə 1672-ci ildə Səudiyyə Ərə bis -
tanında nəşr olunan Müqəddəs “Qurani-
Kə rim”in nüsxəsidir.
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Kitabda Azərbaycanın Prezident, Müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə diplomatiya və informasiya cəbhəsində
qətiyyətli mübarizə aparması, şanlı Ordumuzun
44 günlük Vətən müharibəsi zamanı xilaskarlıq
missiyasını şərəflə yerinə yetirməsi nəticəsində
tarixi ədalətin bərpa olunması və digər mühüm
məsələlər öz əksini tapıb.

Azərbaycanın Vətən müharibəsi zamanı
möhtəşəm qələbə qazanması, uzun müddətdir
ki, Ermənistanın işğalı altında olan tor paq la -
rı mızın azad olunması, ölkəmizin ərazi bü -
töv lüyünün və tarixi ədalətin bərpa edilməsi,
heç şübhəsiz, xalqımızın çoxəsrlik dövlətçilik
ta rixinin ən şərəfli səhifələrindən biridir. Qüd -
rətli Azərbaycan Ordusunun 44 günlük Qələbə
yü rüşü nəticəsində yazılan şanlı qəhrəmanlıq
das tanı unudulmaz Zəfər salnaməsi olmaqla
ya naşı, dünya hərb tarixinə düşən unikal nü -
munədir. Əlbəttə, ölkəmizin bu tarixi nailiyyəti
tə sadüfi xarakter daşımır və ötən müddət ər -
zində həm ordu quruculuğu sahəsində, həm
dip lomatiya cəbhəsində görülən işlərin, eyni
za manda, beynəlxalq informasiya müstəvisində
Azərbaycan reallıqlarının sistemli və məq -
səd yönlü şəkildə təbliğinin nəticəsidir.

O da xüsusi olaraq vurğulanmalıdır ki,
Azər baycanın bu qürurverici və əzəmətli qə -
ləbəsinin müəllifi xalqımızın Ümummilli li -
deri Heydər Əliyevin layiqli davamçısı möh -
tərəm Prezident İlham Əliyevdir. Cənab İlham
Əliyev hərb meydanında müzəffər sərkərdə,
diplomatik cəbhədə mahir strateq nümunəsi
or taya qoymaqla yanaşı, informasiya mü ha -
ri bəsində Azərbaycanın haqq-ədalət səsi oldu,
qə tiyyətlə və cəsarətlə bütün təzyiqləri dəf
et di, xalqın dəstəyindən güc alan prinsipial
Li der kimi mübarizlik rəmzinə çevrildi. Ölkə
rəh bəri ötən müddət ərzində hücum dip lo -

ma tiyası həyata keçirməklə, müxtəlif bey -
nəl xalq kürsülərdən tarixi həqiqətləri, Dağlıq
Qa rabağ münaqişənin tənzimlənməsi ilə əla -
qədar vacib hüquqi və siyasi məsələləri diq -
qətə çatdırmaqla, dünya miqyasında ictimai
rə yin Azərbaycanın lehinə dəyişməsini təmin
et di. Qeyd olunması vacib olan ən mühüm
mə sələlərdən biri budur ki, Azərbaycan Or-
dusunun 44 günlük müharibə zamanı ardıcıl
uğurlarına paralel olaraq, dövlətimizin başçısı
dünyanın nüfuzlu nəşrlərinə müsahibələri,
xalqa müraciətləri zamanı bütün reallıqları
dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırdı,
erməni yalanlarını ifşa etdi, anti-Azərbaycan
dairələrin qarayaxma kampaniyasını iflasa
uğratdı. Bunun nəticəsidir ki, beynəlxalq me-
diada Azərbaycanın haqlı, ədalətli mövqeyini
əks etdirən çoxlu sayda məlumatlar, təhlil
xarakterli materiallar tirajlandı, müxtəlif sü -
jet lər yayımlandı. Bu isə informasiya mü ha -
ri bəsində Azərbaycanın mütləq üstünlüyünü
təmin edən mühüm amil oldu.

Bu gün də bəhs olunan məsələləri özündə
ehtiva edən materiallar nəşr olunur, yerli və
beynəlxalq auditoriyanın – geniş ictimaiyyətin
diqqətinə təqdim edilir. Yeri gəlmişkən, Yeni
Azərbaycan Partiyası tərəfindən bu günlərdə
nəşr olunan “Zəfər salnaməsi” adlı kitabda
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə diplomatiya və informasiya
cəb həsində apardığı uğurlu və qətiyyətli mü -
ba rizə, Azərbaycan Ordusunun 44 günlük
mü haribə zamanı döyüş meydanında öz sö -
zünü deməsi və xilaskarlıq missiyasını şərəflə
ye rinə yetirməsi ilə əlaqədar məsələlər öz
ək sini tapıb.

“Şərq-Qərb” mətbəəsində işıq üzü görən
536 səhifəlik nəşrdə Prezident, Müzəffər Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin Azərbaycan

YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASI (YAP) “ZƏFƏR 
SALNAMƏSİ” ADLI KİTAB NƏŞR EDİB



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 3 20212021160

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

həqiqətləri, müharibə reallıqları ilə bağlı
dünyanın aparıcı televiziya kanallarına, in-
formasiya agentliklərinə və qəzetlərinə verdiyi
müsahibələr, Türkiyənin, eləcə də müxtəlif
ölkələrin hökumət və dövlət başçıları ilə
görüşləri zamanı çıxışları, Azərbaycan xalqına
müraciətləri, xüsusilə də Şuşanın işğaldan
azad olunması ilə əlaqədar Şəhidlər xi ya ba -
nından xalqımıza səslənişi öz əksini tapıb.
Ən əsası, kitabda müasir, müstəqil Azərbaycan
dövlətinin qurucusu, Ulu öndər Heydər
Əliyevin “Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə,
ümu miyyətlə, Azərbaycan yoxdur!” fikirlərinin
ar dınca Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin 44 günlük Vətən müharibəsi döv -
rün də xalqa müraciətlərində yer alan, bu gün
də fəxrlə ifadə etdiyimiz “Bu gün böyük qü -
rur hissi ilə deyə bilərik ki, Füzuli bizimdir,
Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı
bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir,
Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ
bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır! Eşq olsun
Azərbaycan xalqına! Yaşasın Azərbaycan!”
söz lərinə yer verilib.

Yeri gəlmişkən, nəşrdə ilk olaraq Azər -
bay can Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin Soçidə “Valday” Beynəlxalq Diskus-
siya Klubunun XVI illik iclasının plenar ses -
si yasında çıxışının yer alması müstəsna əhə -
miy yətə malikdir. O mənada ki, Vətən mü -
ha ribəsində əsas şüara çevrilən “Qarabağ
Azər baycandır və nida işarəsi” çağırışı məhz
bu sessiyada Prezident İlham Əliyev tərəfindən
qə tiyyətlə və cəsarətlə bəyan edilmişdi.

Diqqət çəkən məqamlardan biri cənab İl-
ham Əliyevin bəzi nüfuzlu nəşrlərin, infor-
masiya agentliklərinin və televiziya ka nal la -
rı nın jurnalistlərinin bəzən qərəzdən, bəzən
isə məlumatsızlıqdan irəli gələn qeyri-adekvat
sual larını səbrlə, təmkinlə, diplomatik tərzdə
ca vablandırması, bu müsahibələri ilə həm iş -
ğalçı Ermənistana, həm də dünyaya tarix,
hü quq və qürur dərsi keçməsi oldu. Məhz bu

mü hüm məqamlar da ətraflı şəkildə “Zəfər
sal naməsi”ndə yer alıb.

Nəşr oxuculara, həmçinin dövlətimizin
baş çısı İlham Əliyevin və birinci xanım
Mehriban Əliyevanın 1 saylı Kliniki Tibbi
Mər kəzdə müalicə olunan hərbçilərlə gö rü -
şü nün mühüm məqamlarını çatdırıb. Həmin
gö rüşdə Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin “Biz bu müharibəni şəhidlərimizin
canı-qanı bahasına, hərbçilərimizin rəşadəti
he sabına, dövlətimizin siyasəti hesabına qa -
zan mışıq” sözləri 44 günlük Vətən mü ha ri -
bə sində Azərbaycanın unudulmaz tarixi zə -
fə rini təmin edən amillərin həm daxili, həm
də beynəlxalq auditoriyanın diqqətinə çat dı -
rıl ması baxımından çox önəmli fikirlər kimi
nəşr də əks olunub.

Kitabda dövlətimizin başçısı, Müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin və birinci
xanım Mehriban Əliyevanın işğaldan azad
edilmiş torpaqlarımıza səfərlərinə də geniş
yer ayrılıb.

“Zəfər salnaməsi” Bakının Azadlıq mey -
danında Vətən müharibəsində şanlı Qələbəyə
həsr olunmuş Zəfər paradı ilə tamamlanıb.
Bu hissədə dövlətimizin başçısının də rin -
məz munlu nitqi və tarixi əhəmiyyətə malik
fi kirləri öz əksini tapıb.

Bunlarla yanaşı, ölkə Prezidentinin işğal
altında olan torpaqlarımızın bir-birinin ardınca
işğaldan azad edilməsi ilə bağlı “Twitter”
səhifəsində paylaşdığı müjdəli xəbərlər də
kitabın səhifələrini bəzəyir.

Bir sözlə, “Zəfər salnaməsi” Azərbaycanın
tarixi ədalətin bərpası uğunda mübarizəsi ilə
əlaqədar faktların öyrənilməsinə və möhtəşəm
qələbəmizlə bağlı həqiqətlərin təbliğinə imkan
verən çox əhəmiyyətli, zəruri informasiyalarla
zən gindir. Nəşr, bütövlükdə, Azərbaycanın
ta rixi zəfərinin ayrı-ayrı məqamlarını özündə
əks etdirən dəyərli, zəngin və mötəbər mən -
bə dir.
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GÖRKƏMLİ RƏSSAM TAHİR SALAHOVLA 
“DİALOQ” – YENİ KİTAB

Tahir Salahovun həyat və yaradıcılığına işıq salan kitab
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə nəşr edilib

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü
və “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin dəstəyi

ilə görkəmli rəssam Tahir Salahov haqqında “Dialoq” adlı kitab işıq üzü
görüb.

Rus dilində, nəfis tərtibatla nəşr edilmiş kitab Azərbaycanın, SSRİ-nin,
habelə Rusiyanın Xalq rəssamı, iki dəfə Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı,
SSRİ və Rusiya Dövlət Mükafatı laureatı, Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının
vitse-prezidenti, UNESCO-nun Beynəlxalq Plastik Sənətlər Assosiasiyasının
vitse-prezidenti Tahir Salahovla dialoq janrında yazılıb. Kitabın müəllifi
musiqişünas, pedaqoq, və publisist Raya Abbasovadır. Müəlliflə “Dialoq”da
Tahir Salahov yaşadığı çətin və şərəfli ömür, həmçinin həyatının fərqli
dövrləri ilə bağlı səmimi etiraflar edir, fikirlər səsləndirir.

Kitab Prezident İlham Əliyevin, birinci xanım Mehriban Əliyevanın böyük
sənətkar Tahir Salahova 90 illik yubileyi münasibətilə ünvanladıqları
məktublarla açılır.

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, “Baku” jurnalının baş redaktoru
Leyla Əliyeva “Böyük sənətkarın dünyası” sərlövhəli məqaləsində rəssam
Tahir Salahovun yaradıcılığının özəlliyindən, əsərlərinin qəhrəmanlarına
məxsusi yanaşmasından bəhs edilir. Leyla xanım yazır ki, rəssamın
qəhrəmanlarını - neftçiləri, fəhlələri, həkimləri, yazıçıları, bəstəkarları,
musiqiçiləri, artistləri, din nümayəndələrini, doğmalarını və yaxınlarını
peşələrinə məhəbbət və sadiqlik birləşdirir. Ən əsası isə onların heç biri
xəyali personaj deyil, hamısı rəssamın həyatında iz qoymuş insanlardır.

“Dialoq” kitabı rəssamın həyat və yaradıcılığının önəmli məqamlarını əks
etdirən fotoşəkillərlə, fırçasının məhsulu olan əsərlərlə müşayiət olunur.
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Dünya şöhrətli sənətkar Azərbaycan mədəniyyətinə böyük töhfələr verib.
Onun əsərləri mötəbər muzey və qalereyalarda, eləcə də şəxsi kolleksiyalarda
saxlanılır. Tahir Salahov məşhur insanların, məsələn, Üzeyir Hacıbəyli, Qara
Qarayev, Dmitri Şostakoviç, Mstislav Rostropoviç, Səttar Bəhlulzadə, Fikrət
Əmirov, Rəsul Rza, Aleksandr Soljenitsın və başqalarının portretlərini çəkib.
Bu əsərlərin sırasında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin
portreti xüsusi yer tutur. Rəssam Ulu Öndərin portretini böyük sevgi ilə,
xüsusi məharətlə işləyib.

Tahir Salahov realist rəssam kimi tanınır. Onun rəssamlıqda “sərt üslub”un
banilərindən biri kimi yaratdığı sənət nümunələrində insan taleyi vasitəsilə
dünyaya, həyata baxışı və fəlsəfi düşüncələri rənglərin ən incə çalarları ilə
dolğun ifadəsini tapıb. O, fikir və düşüncələrini fırça ilə çox aydın və
anlaşıqlı, obrazlı şəkildə çatdıran qüdrətli sənətkardır.

Dahi sənətkarın tabloları təkcə Azərbaycan incəsənətinin deyil, həm də
dünya təsviri sənətinin inciləri sırasındadır. Onun yaratdığı hər bir portret,
peyzaj fəlsəfi əsər təsiri bağışlayır.

Tahir Salahov mahir rəssam olmaqla yanaşı, həm də görkəmli ictimai
xadim, pedaqoqdur. Onun çoxşaxəli fəaliyyəti dövlət tərəfindən yüksək
qiymətləndirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
Sərəncamı ilə Tahir Salahov ölkəmizin ən ali mükafatı olan “Heydər Əliyev”
ordeninə layiq görülüb. O, həmçinin Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimidir.

Prezident İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən, 2012-ci ildə İçərişəhərdə
ustad sənətkarın ev-muzeyi yaradılıb. “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq
Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri Əsgər Ələkbərov qeyd edir ki, bu
gün muzey qədim şəhərdə ən çox ziyarət olunan məkanlardan, əsas incəsənət
və mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Ekspozisiyada nümayiş etdirilən 700-
dən çox eksponat rəssam tərəfindən muzeyə hədiyyə olunub.

Maraqla oxunan “Dialoq” kitabı Tahir Salahov yaradıcılığına göstərilən
diqqətin daha bir təzahürü olmaqla yanaşı, onun bənzərsiz irsinin gələcək
nəsillərə çatdırılması baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.
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Münaqişədən sonrakı inkişaf mövzusuna toxunmazdan əvvəl başa
düşülməlidir ki, bizim torpaqlarımız 30 ilə yaxın işğal altında olub.

Biz ailə üzvlərini itirmiş, özlərinin doğma yurdlarında yaşamaqla bağlı fun-
damental hüquqlardan məhrum edilmiş insanların taleyini bir kənara qoya
bilmərik. Biz Ermənistan ordusu tərəfindən törədilmiş vəhşilikləri unuda
bilmərik. Biz heç vaxt Ermənistan və qondarma “Dağlıq Qarabağ rejimi”nin
rəhbərliyi tərəfindən törədilmiş Xocalı soyqırımını və günahsız qurbanların
xatirəsini unutmayacağıq. Bu səbəbdən həmin yaddaşın bizimlə qalacağını
anlamaq olduqca vacibdir. Bu yaddaş qəlblərimizdə yaşayacaq. Eyni zamanda,
biz gələcəyə baxmalıyıq. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdəki dağıntıların
miqyası bizim ən pis gözləntimizdən də qorxuncdur.

“İlham Əliyev. İnkişaf - məqsədimizdir” çoxcildliyinin 111-ci kitabında
yer alan bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti aprelin 13-də ADA Universitetində
keçirilmiş “Cənubi Qafqaza yeni baxış: münaqişədən sonra inkişaf və
əməkdaşlıq” adlı beynəlxalq konfransda çıxışı zamanı söyləyib.

Çoxcildliyin yeni kitabındakı materiallar 2021-ci ilin mart-may aylarını
əhatə edir. İctimai-siyasi hadisələrlə zəngin olan həmin dövrdə Prezident
İlham Əliyev Füzuli, Xocavənd rayonlarında olub, Hadrut qəsəbəsində Dövlət
bayrağımızı qaldırıb. Daha sonra Şuşa şəhərinə gedərək Cıdır düzündə
Novruz tonqalını alovlandırıb və buradan Azərbaycan xalqına müraciət edib.
Dövlətimizin başçısının bu səfərləri barədə informasiyalar və çıxışlarının
mətni yeni kitaba daxil edilib. Nəşrdə Azərbaycan Prezidentinin Cəbrayıl və
Zəngilan rayonlarına səfəri zamanı Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçuları
ilə görüşündə etdiyi çıxışın mətni, Zəngilan sakinləri ilə görüşü haqqında
materiallar da yer alıb.

Oxucular bu kitabda Azərbaycan Prezidentinin Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının videokonfrans formatında qeyri-formal Zirvə görüşündə
çıxışının, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mənzil-qərargahında keçirilmiş
tədbirdə videomüraciətinin, BMT-nin “Asiya və Sakit okean hövzəsində
regional əməkdaşlıq vasitəsilə böhranlardan sonra daha güclü inkişafın təmin
olunması” mövzusuna həsr edilmiş 77-ci sessiyasında videoformatda çıxışının
mətnləri ilə tanış ola bilərlər.

“İLHAM ƏLİYEV. İNKİŞAF - MƏQSƏDİMİZDİR” 
ÇOXCİLDLİYİNİN 111-ci KİTABI ÇAPDAN ÇIXIB
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Yeni nəşrdə Prezident İlham Əliyevin Azərbaycana işgüzar səfərə gəlmiş
Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə görüşü və sənədlərin imzalanması
haqqında informasiya, iki dövlətin liderlərinin mətbuata bəyanatlarının
mətnləri verilib. Kitabda Azərbaycan Prezidentinin Slovakiya, Rusiya, Türkiyə
və digər dövlətlərdən ölkəmizə gəlmiş nümayəndə heyətləri ilə, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Yusif bin Əhməd əl-Osayminlə, BMT
Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının sədri Volkan Bozkırla görüşləri
haqqında materiallar da toplanıb. Azərbaycan Prezidentinin Türkiyənin
“Baykar” şirkətinin texniki direktoru Səlcuq Bayraktarı və ASELSAN
şirkətinin İdarə Heyətinin rəhbəri və baş direktoru Haluk Görgünü, Dünya
Bankının regional direktoru Sebastian Molineusu, “Boeing Commercial Air-
planes” şirkətinin prezidenti və baş icraçı direktoru Stenli Dili qəbul etməsi,
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Qebreyesusla,
Dünya İqtisadi Forumunun prezidenti Borge Brende ilə videokonfrans
formatında görüşləri barədə materiallar da kitaba daxil edilib.

Çoxcildliyin 111-ci kitabında Prezident İlham Əliyevin Bakıda Hərbi
Qənimətlər Parkının açılış mərasimində iştirakına dair informasiya və Parkla
tanışlıqdan sonra hərbi qulluqçularla görüşü zamanı çıxışının mətni verilib.

Nəşrdə dövlətimizin başçısının Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsinə təyin olunmuş Zaur Mikayılovu
videoformatda qəbul edərkən çıxışının mətni ilə də tanış olmaq mümkündür.

Bu kitaba Azərbaycan Prezidentinin Hacıqabul Sənaye Məhəlləsinin
açılışında, Hacıqabul-Muğan avtomobil yolunun yenidən qurulmadan sonra
istifadəyə verilməsi mərasimində iştirakına, Meyniman kəndi ərazisində
fermer Elşən Xəlilovun pambıq tarlası ilə tanışlığına, “Agro Dairy” MMC
aqroparkının təqdimatında, “Qarasu” yarımstansiyasının istismara verilməsi,
“Azərsun Şamaxı Aqropark”ın açılışında iştirakına dair materiallar və
Hacıqabulda Azərbaycan Televiziyasına müsahibəsinin mətni daxil olunub.

“Azərnəşr” tərəfindən buraxılan 111-ci kitabın hazırlanmasında Azərbaycan
Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC) materiallarından istifadə edilib.

Şuşa Bəyannaməsi Azərbaycan xalqının ictimai-siyasi həyatında mühüm
hadisədir.
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Bu Qanun Azərbaycan Respublikası Kons ti -
tu siyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 1-ci
bən dinə uyğun olaraq, Azərbaycan Res pub li ka -
sında insan orqanlarının və toxumalarının (bundan
son ra – orqanlar) donorluğunun və onların trans -
plan tasiyasının hüquqi əsaslarını, donorların, re -
si piyentlərin, orqan transplantasiyası sahəsində
fəa liyyət göstərən tibb müəssisələrinin və tibb
iş çilərinin hüquqlarını və vəzifələrini müəyyən
edir, bu sahədə yaranan münasibətləri tənzimləyir.

1-ci fəsil
Ümumi müddəalar

Maddə 1. Əsas anlayışlar
1.1. Bu Qanunda istifadə edilən əsas anlayışlar

aşağıdakı mənaları ifadə edir:
1.1.1. insan orqanları – şəxsiyyətin xarakterik

xüsusiyyətlərini müəyyən etməyən anatomik
struktur vahidi;

1.1.2. insan toxumaları – insan orqanının
eyni mənşəyə, quruluşa və funksiyaya malik
hüceyrə və hüceyrəarası maddələr qrupu;

1.1.3. donor orqan – müalicə məqsədilə bir
in sandan digərinə köçürülən orqan və ya toxu-
ma;

1.1.4. insan orqanlarının transplantasiyası
(bun dan sonra – transplantasiya) – sübutlu tə ba -
bə tə əsaslanan bütün digər müalicə üsulları effekt
ver mədikdə insan həyatının xilas edilməsi və
sağ lamlığının bərpası üçün cərrahiyyə əməliyyatı
apar maqla xəstəliyi olan şəxsdə olmayan və ya
funk siyasını itirmiş orqanların donordan alınmış
or qanlarla əvəz edilməsi;

1.1.5. orqan donorluğu – donor orqanların
transplantasiya məqsədilə canlı insandan, yaxud
me yitdən götürülməsi, donorun diaqnostik müa -
yi nəsi, ölümdən sonra donorluq zamanı donor
or qanların funksionallığının təmin edilməsi, do -
nor orqanların saxlanması və daşınması, idxalı
və ixracı üzrə fəaliyyət;

1.1.6. donor – orqanları transplantasiya
məqsədi ilə götürülən canlı insan, yaxud me yit;

1.1.7. canlı donor – öz orqanlarını xəstəliyi
olan şəxslərə transplantasiya məqsədilə könüllü
olaraq verən tam fəaliyyət qabiliyyətli on səkkiz
yaşına çatmış (sümük iliyi və kök hüceyrələri
istisna olmaqla) şəxs;

1.1.8. meyit donor – orqanları transplantasiya
məqsədilə götürülən, bioloji ölüm və ya beynin
bütün funksiyalarının tam dayanması və
geridönməz prosesləri qeydə alınmış (bundan
sonra - beyin ölümü) bir yaşına çatmış şəxs;

1.1.9. resipiyent – müalicə məqsədilə donor
orqanı köçürülən şəxs;

1.1.10. məlumatlandırılmış razılıq – donorun,
resipiyentin və ya onların qanuni nümayəndəsinin
donor orqanların götürülməsi və transplantasiya
barədə könüllü qərar qəbul etdiyini, müalicənin
məqsədləri və faydası, müalicə tədbirlərinin
həcmi, metodu, ehtimal olunan risklər, həmçinin
müalicədən imtina və onun dayandırılması imkanı
barədə ona təqdim edilmiş məlumatı başa
düşdüyünü forması müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum)
tərəfindən müəyyən edilən, bu Qanunun 17.1-ci
maddəsində nəzərdə tutulan halda notarial qaydada
təsdiq olunmuş ərizə ilə bildirməsi;

1.1.11. resipiyentin gözləmə vərəqəsi – trans-
plantasiya məqsədi ilə uçota götürülən re si pi -
yent lərin növbəli siyahısı;

1.1.12. ksenotransplantasiya – heyvan or -
qan larının insana köçürülməsi;

1.1.13. əlaqələndirici qurum – orqan donorluğu
və transplantasiyanın təşkili və əlaqələndirilməsini
hə yata keçirən dövlət qurumu.

1.2. Bu Qanunda istifadə olunan digər an la -
yışlar Azərbaycan Respublikasının Ailə Mə cəl -
lə sində, “Əhalinin sağlamlığının qorunması haq -
qın da” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
və Azərbaycan Respublikasının digər normativ

RƏSMİ SƏNƏDLƏR

İNSAN ORQAN VƏ TOXUMALARININ DONORLUĞU 
VƏ TRANSPLANTASİYASI HAQQINDA
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hü quqi aktlarında müəyyən olunmuş mənaları
ifa də edir.

Maddə 2. Orqan donorluğu və transplan-
tasiya haqqında Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi

Orqan donorluğu və transplantasiya haqqında
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından,
“Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunundan, bu
Qanundan, digər normativ hüquqi aktlardan və
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı
beynəlxalq müqavilələrdən ibarətdir.

Maddə 3. Bu Qanunun tətbiq dairəsi
3.1. Bu Qanun Azərbaycan Respublikasının

vətəndaşlarına, Azərbaycan Respublikasının
ərazisində daimi yaşayan əcnəbilərə, vətəndaşlığı
olmayan şəxslərə, habelə orqan donorluğu və
transplantasiya ilə məşğul olan tibb müəssisələrinə
şamil olunur.

3.2. Orqan donorluğu və transplantasiyaya
dair bu Qanunla müəyyən edilmiş tələblər insan
toxumalarının donorluğu və transplantasiyasına
da şamil olunur.

3.3. Bu Qanun reproduksiya vasitələrinə və
bu məqsədlə istifadə edilən orqanlara, onların
hissələrinə və (və ya) toxumalara (yumurta
hüceyrələri, sperma, yumurtalıq, xaya və ya em-
brion), eləcə də qan və onun komponentlərinə
şamil edilmir.

Maddə 4. Orqan donorluğu və trans plan -
ta si ya nın əsas prinsipləri

4.1. Orqan donorluğu və transplantasiya qa-
nunçuluq, humanizm, könüllülük, həmrəylik,
şəf qət və təmənnasızlıq prinsiplərinə əsaslanır.

4.2. Orqan donorluğu və transplantasiya za -
manı meyit donorun cəsədinə ehtiramlı münasibət
gös tərilməsi, meyit donorun qohumlarına mü -
nasibətdə resipiyentin, resipiyentə və onun qo -
hum larına münasibətdə meyit donorun anonimli -
yinin qorunması prinsiplərinə riayət olunmalıdır.

Maddə 5. Orqan donorluğu və trans plan -
ta siyanın təşkili sahəsində dövlətin vəzifələri

5.0. Orqan donorluğu və transplantasiyanın
təşkili sahəsində dövlətin vəzifələri aşağıdakılardır:

5.0.1. orqan donorluğu və transplantasiya

sahəsində dövlət siyasətinin müəyyən edilməsi,
habelə normativ hüquqi aktların işlənib ha zır -
lan ması və qəbul edilməsi;

5.0.2. orqan donorluğu və transplantasiya
sis teminin inkişafına yönəldilmiş tədbirlərin iş -
lə nib hazırlanması və həyata keçirilməsi;

5.0.3. transplantasiya məqsədilə donor
orqanların götürülməsi, saxlanması, daşınması
və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi də daxil ol-
maqla, orqan donorluğu prosesinin təşkili və
əlaqələndirilməsi;

5.0.4. tibb müəssisələrində donor orqanların
transplantasiyası metodu ilə tibbi yardımın
göstərilməsinin təşkili;

5.0.5. orqan donorluğu və transplantasiya ilə
bağlı “Əhalinin sağlamlığının qorunması
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
ilə müəyyən edilmiş qaydada keyfiyyətə nəzarətin
və tibbi fəaliyyətin təhlükəsizliyinin təmin edil -
məsi;

5.0.6. orqan donorluğu və transplantasiya sa -
həsində innovativ yeniliklərin tətbiqi, elmi-təd -
qiqat və beynəlxalq əməkdaşlıq fəaliyyətinin
əla qələndirilməsi;

5.0.7. orqan donorluğu və transplantasiya
haq qında əhalinin məlumatlandırılmasının təmin
edil məsi;

5.0.8. orqan donorluğu və transplantasiya
prosesinin monitorinqinin aparılması;

5.0.9. orqan donorluğu və transplantasiyanın
həyata keçirilməsi zamanı vahid uçotun aparılması
və bu məqsədlə Donorlar, resipiyentlər və donor
orqanların vahid dövlət informasiya bazasının
(bundan sonra – vahid dövlət informasiya bazası)
yaradılması;

5.0.10. donor orqanların transplantasiyası
metodu ilə müalicə zərurətinin təcililik statusuna
dair meyarların müəyyən edilməsi.

Maddə 6. Donor orqanların və toxumaların
siyahısı

6.1. Canlı donordan transplantasiya məqsədilə
yalnız böyrəyin biri, ağciyərin bir payı, qaraciyərin
bir hissəsi, mədəaltı vəzin bir hissəsi, nazik
bağırsağın bir hissəsi, dərinin bir hissəsi, sümük
iliyi, kök hüceyrələr götürülə bilər.
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6.2. Meyit donordan transplantasiya məqsədilə
ürək, ağciyər (ürək-ağciyər kompleksi), böyrəklər,
qaraciyər, mədəaltı vəzi, mədə, bağırsaqlar,
uşaqlıq, yuxarı və aşağı ətraflar, sümüklər, dəri-
fassiya-əzələ kompleksi və onların seqmentləri,
sümük iliyi, gözün buynuz qişası və kök
hüceyrələri götürülə bilər.

6.3. Azərbaycan Respublikasında ksenotrans-
plantasiya (elmi-tədqiqat işləri istisna olmaqla)
qadağandır.

Maddə 7. Donor orqanların götürülməsini
və transplantasiyasını həyata keçirən tibb
müəssisələri

7.1. Canlı və ya meyit donordan donor
orqanların götürülməsi, hazırlanması, saxlanması,
daşınması, idxalı və ixracı siyahısı müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan
(qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş dövlət tibb
müəssisələrində, habelə “Lisenziyalar və icazələr
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğun olaraq lisenziya almış özəl tibb
müəssisələrində (lisenziyanın əlavəsinə uyğun
olaraq) həyata keçirilir.

7.2. Donor orqanların transplantasiyası siyahısı
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən
etdiyi orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilən
ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisələrində həyata
keçirilir.

Maddə 8. Donor orqanların götürülməsi,
hazırlanması, saxlanması, daşınması və
transplantasiyası

Donor orqanların götürülməsi, hazırlanması,
saxlanması, daşınması və transplantasiyası müvafiq
icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın
(qurumun) müəyyən etdiyi qaydada həyata keçiri -
lir.

2-ci fəsil
Orqan donorluğu və transplantasiyanın

təşkili
Maddə 9. Orqan donorluğu və trans plan -

ta siyanın təşkili və əlaqələndirilməsi
9.1. Orqan donorluğu və transplantasiyanın

təşkili və əlaqələndirilməsi müvafiq icra ha ki -
miyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qu-
rumun) yaratdığı əlaqələndirici qurum tərəfindən
həyata keçirilir.

9.2. Əlaqələndirici qurum orqan donorluğu
və transplantasiya ilə bağlı informasiya təminatını
həyata keçirir, o cümlədən tibb müəssisələrindən
məlumatların toplanılmasını təmin edir, vahid
dövlət informasiya bazasını aparır, donor or qan -
ların resipiyentlərə verilməsi ardıcıllığını təmin
edir, habelə orqan donorluğu və transplantasiya
sa həsində fəaliyyəti koordinasiya edir.

9.3. Əlaqələndirici qurum orqan donorluğu
və transplantasiya fəaliyyətini həyata keçirə bil -
məz.

Maddə 10. Orqan donorluğu və transplan-
tasiya sistemi

10.0. Orqan donorluğu və transplantasiya
sisteminə aşağıdakılar daxildir:

10.0.1. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi orqan (qurum);

10.0.2. əlaqələndirici qurum;
10.0.3. vahid dövlət informasiya bazası;
10.0.4. Orqan donorluğu və transplantasiyası

üzrə etika komissiyası.
Maddə 11. Transplantasiya üzrə koordi-

nator
11.1. Orqan donorluğu və transplantasiya

sahəsində işlərin əlaqələndirilməsi və monitorinqin
aparılması donor orqanın götürülməsini və
transplantasiyanı həyata keçirən tibb
müəssisələrinin transplantasiya üzrə koordinatoru
tərəfindən həyata keçirilir.

11.2. Transplantasiya üzrə koordinator ali və
ya orta ixtisas tibb təhsilli mütəxəssisdir.

11.3. Transplantasiya üzrə koordinator:
11.3.1. tibb müəssisəsinə müraciət etmiş re-

sipiyent haqqında məlumatı vahid dövlət infor-
masiya bazasına daxil edir və uyğun donor
tapıldıqda bu Qanunun 11.3.6-cı maddəsində
nəzərdə tutulmuş tədbirləri görür;

11.3.2. meyit donorun orqanlarından trans-
plantasiya məqsədi ilə istifadə edilməsi barədə
sağlığında razılıq verməsi, yaxud imtina etməsi
barədə məlumatları vahid dövlət informasiya
bazasından əldə edir;

11.3.3. canlı donordan bu Qanunun 17.1-ci
maddəsinə uyğun olaraq məlumatlandırılmış
razılıq alır və həmin məlumatları vahid dövlət
informasiya bazasına daxil edir;
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11.3.4. sağlığında donorluq barədə iradəsini
ifadə etməmiş meyit donorun orqanlarının
götürülməsi ilə bağlı onun bu Qanunun 21.2-ci
maddəsi ilə müəyyən edilmiş qohumlarından
razılıq alır və həmin məlumatları vahid dövlət
informasiya bazasına daxil edir;

11.3.5. tibb müəssisəsində donorun olması
barədə məlumatların vahid dövlət informasiya
bazasına daxil edilməsini təmin edir;

11.3.6. tibbi müayinə və müdaxilələrin həyata
keçirilməsi üçün zəruri olan tədbirlər də daxil
olmaqla, orqan donorluğu ilə bağlı digər təşkilati
tədbirlərin, eləcə də donor orqanların daşınmasının
təşkilində iştirak edir;

11.3.7. bu Qanunun 7.1-ci və 7.2-ci mad də -
lərində nəzərdə tutulan tibb müəssisələri ilə qar -
şılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.

11.4. Transplantasiya üzrə koordinator insanın
ölüm anının müəyyən edilməsində, donor orqanın
götürülməsində və transplantasiyasında iştirak
edə, eləcə də resipiyentlərin maraqlarını təmsil
edə bilməz.

Maddə 12. Həkim-transplantoloqun və zi -
fə ləri

12.1. Donor orqanın donordan resipiyentə
transplantasiyası, transplantasiyadan sonra re-
sipiyentin müalicə və müşahidəsi müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın
(qurumun) təsdiq etdiyi tələblərə cavab verən
və bu Qanunun 13.2.10-cu maddəsində nəzərdə
tutulan həkim-transplantoloqların reyestrinə daxil
edilmiş şəxslər tərəfindən həyata keçi rilir.

12.2. Həkim-transplantoloqun vəzifələri
aşağıdakılardır:

12.2.1. canlı donoru və resipiyenti hərtərəfli
müayinə etmək, transplantasiyaya göstəriş və
əks-göstərişlərin olub-olmamasını müəyyən etmək,
transplantasiyaya hazırlığı, transplantasiyanı və
transplantasiyadan sonrakı müşahidəni həyata
keçirmək;

12.2.2. transplantasiya və onun mümkün
nəticələri barədə resipiyentə ətraflı məlumat
vermək;

12.2.3. canlı donora transplantasiyanın
mahiyyəti və mümkün ağırlaşmalar haqqında
ətraflı məlumat vermək;

12.2.4. donor ailəli olduqda arvadını (ərini)
bu barədə məlumatlandırmaq.

12.3. Həkim-transplantoloq aşağıdakı hallarda
transplantasiyanın həyata keçirilməsindən imtina
etməlidir:

12.3.1. canlı donorun məlumatlandırılmış
razılığı olmadıqda və ya donor hər hansı bir
mərhələdə donor olmaqdan imtina etdikdə;

12.3.2. resipiyentin əsas xəstəliyi və ümumi
vəziyyəti transplantasiya üçün uyğun olmadıqda;

12.3.3. donorun sağlamlığı transplantasiyaya
uyğun olmadıqda;

12.3.4. bu Qanunun 18.1-ci maddəsinə uyğun
olaraq canlı və ya meyit donorda resipiyentə
keçə bilən təhlükəli xəstəlik olduqda;

12.3.5. canlı donorla resipiyent arasında donor
orqanın alqı-satqısına dair əsaslandırılmış məlumat
olduqda;

12.3.6. bu Qanunun 16.6-cı və 18.4-cü
maddələrində nəzərdə tutulan hallarda.

Maddə 13. Donorlar, resipiyentlər və donor
orqanların vahid dövlət informasiya bazası

13.1. Orqan donorluğu və transplantasiya
fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə müvafiq
icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan
(qurum) vahid dövlət informasiya bazasını yaradır.

13.2. Vahid dövlət informasiya bazasında
aşağıdakı istiqamətlər üzrə reyestrlər yaradılır:

13.2.1. ölümdən sonra donorluğa razılıq
vermiş şəxslərin reyestri;

13.2.2. ölümdən sonra donorluqdan imtina
etmiş şəxslərin reyestri;

13.2.3. canlı donorların reyestri;
13.2.4. resipiyentlərin reyestri;
13.2.5. sümük iliyi donorluğuna namizədlərin

reyestri;
13.2.6. süni orqan və material köçürülmüş

şəxslərin reyestri;
13.2.7. transplantasiyanı həyata keçirən tibb

müəssisələrinin reyestri;
13.2.8. donor orqanların götürülməsi,

hazırlanması, saxlanması, daşınması, idxalı və
ixracını həyata keçirən tibb müəssisələrinin
reyestri;

13.2.9. transplantasiya üzrə koordinatorların
reyestri;

13.2.10. həkim-transplantoloqların reyestri.
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Maddə 14. Transplantasiyanın zəruriliyi
haqqında qərar

14.1. Xəstəliyi olan şəxsin transplantasiyaya
ehtiyacının olub-olmamasını transplantasiyanı
həyata keçirən tibb müəssisəsinin təşkil etdiyi,
tərkibində həkim-transplantoloq olan transplan-
tasiya üzrə həkim komissiyası müəyyən edir.
Həkim komissiyasının xəstəliyi olan şəxsin trans-
plantasiyaya ehtiyacının zəruriliyi və onun
resipiyentlərin reyestrinə daxil edilməsi barədə
və ya orqan transplantasiyası üçün tibbi
göstərişlərin olmaması barədə qərarı üç nüsxədən
ibarət protokolla rəsmiləşdirilir. Həkim ko mis -
si yasının qərarının bir nüsxəsi 3 (üç) iş günü
müd dətində şəxsin özünə və ya onun qanuni
nümayəndəsinə, bir nüsxəsi əlaqələndirici quruma
təqdim edilir (göndərilir), digər nüsxəsi isə şəxsin
tibbi sənədlərinə əlavə edilir.

14.2. Xəstəliyi olan şəxsin transplantasiyaya
ehtiyacının olub-olmamasının müəyyən edilməsi
üçün tibb müəssisəsinə göndərişin forması, tibb
müəssisəsinin həkim komissiyasının qərarının
forması müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən təsdiq
edilir.

Maddə 15. Resipiyentin gözləmə vərəqəsi
15.1. Şəxsin transplantasiyaya ehtiyacının

zəruriliyi və onun resipiyentlərin reyestrinə daxil
edilməsi barədə həkim komissiyasının qərarı
qəbul edildikdən sonra tibb müəssisəsi şəxsin
yazılı məlumatlandırılmış razılığını alır və 3 (üç)
iş günü müddətində resipiyentlərin reyestrinə
daxil edilməsi üçün onun adına resipiyentin
gözləmə vərəqəsini tərtib edir.

15.2. Resipiyentin gözləmə vərəqəsi iki
nüsxədə tərtib olunur, onun bir nüsxəsi re si pi -
yent lərin reyestrinə daxil edilmək üçün əla qə -
lən dirici quruma göndərilir, bir nüsxəsi isə re-
sipiyentin özünə təqdim edilir.

15.3. Resipiyentin gözləmə vərəqəsinin for -
ması və tərtib olunması qaydası müvafiq icra
ha kimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan
(qu rum) tərəfindən müəyyən edilir.

3-cü fəsil
Canlı donordan donor orqanın götürülməsi

Maddə 16. Canlı donordan donor orqanın
götürülməsi qaydası və şərtləri

16.1. Digər tibbi üsullarla və meyit donor
orqanları vasitəsi ilə insan həyatının xilas edilməsi
və ya sağlamlığının bərpası mümkün olmadıqda
resipiyentə canlı donordan donor orqanların
transplantasiyasına yol verilir.

16.2. Canlı donordan resipiyentə transplan -
ta siyanın həyata keçirilməsinin zəruriliyi və
müm künlüyü transplantasiyanı həyata keçirən
tibb müəssisəsinin təşkil etdiyi, həkim-transplan -
to loq, anestezioloq-reanimatoloq və resipiyentin
müa licə həkimi, eləcə də zəruri olduqda digər
ix tisaslı həkimlərin iştirak etdiyi həkim ko mis -
siyasının qərarı ilə, tibbi müayinə nəticələri, o
cüm lədən tibbi göstəriş olarsa gen və toxuma
tipləndirməsi nəticələri əsasında müəyyən edilir.
Həkim komissiyasının qərarı protokolla rəs mi -
ləş dirilir və canlı donorun tibbi sənədlərinə əlavə
edilir.

16.3. Canlı donordan transplantasiya məqsədilə
donor orqanın götürülməsinə həkim komis si ya -
sı nın qərarında donor orqanın götürülməsi nə ti -
cəsində canlı donorun sağlamlığının geriyə dön -
məyən pozulmasına, əmək qabiliyyətinin uzun -
müd dətli itirilməsinə gətirib çıxaran, əlilliyin
müəy yən olunması ilə nəticələnən ciddi zərərin
dəyməyəcəyi və transplantasiya üçün tibbi əks
gös tərişlərin olmaması qeyd olunduğu halda yol
verilir.

16.4. Canlı donordan transplantasiya məqsədilə
donor orqanın götürülməsinin zəruriliyinə və
mümkünlüyünə dair həkim komissiyasının
qərarının forması müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərə -
fin dən müəyyən edilir.

16.5. Canlı donordan transplantasiya məqsədilə
donor orqanların götürülməsi zamanı aşağıdakı
şərtlərə əməl olunmalıdır:

16.5.1. canlı donor resipiyentin yaxın qohumu
ol duğu halda, qohumluq əlaqəsi müvafiq sə -
nədlərlə təsdiq olunmalıdır;

16.5.2. yaxın qohum olmayan canlı donordan
orqanın götürülməsi bu Qanunun 29.2-ci
maddəsində müəyyən edilmiş qaydada həyata
keçirilir;

16.5.3. canlı donor transplantasiya ilə bağlı
sağlamlığı üçün baş verə biləcək ağırlaşmaların
mahiyyəti ilə tanış olmalıdır;
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16.5.4. canlı donor orqanların götürülməsinə
kənar təsir olmadan, könüllü qərar verdiyinə
dair yazılı şəkildə məlumatlandırılmış razılığını
bu Qanunun 17.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş
qaydada bildirməlidir.

16.6. Hər hansı şəxsi orqanlarının gö tür ül -
mə sinə məcbur etmək qadağandır.

Maddə 17. Canlı donorun məlumatlan dı -
rıl mış razılığı

17.1. Donor orqanın götürülməsindən əvvəl
can lı donor arvadının (ərinin) və ya digər yaxın
qohumlarının birinin şahidliyi ilə bu Qanunun
1.1.10-cu maddəsində müəyyən edilmiş qaydada
mə lumatlandırılmış razılıq ərizəsini yazıb im za -
la malıdır. Məlumatlandırılmış razılıq ərizəsinin
for ması müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən təsdiq
edilir.

17.2. Canlı donor və onun məlumatlandırılmış
ra zılığına dair məlumatlar canlı donorların
reyestrinə daxil edilir.

Maddə 18. Canlı donordan donor orqanın
götürülməsinə məhdudiyyət

18.1. Siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti or -
qa nının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən
təs diq edilən resipiyentin sağlamlığı üçün təhlükə
tö rədən xəstəlikləri olan şəxslərdən transplantasiya
məq sədilə orqan götürülməsi qadağandır.

18.2. 18 yaşına çatmayan şəxsdən transplan-
tasiya məqsədi ilə orqan və toxumaların (sümük
iliyi və kök hüceyrələr istisna olmaqla) götürülməsi
qadağandır.

18.3. 18 yaşına çatmayan şəxsdən sümük ili -
yi və kök hüceyrələrinin götürülməsinə onun
va lideynlərinin razılığı ilə yol verilir.

18.4. Resipiyentin tabeliyində olan və ondan
maddi-mənəvi asılılığı olan şəxslərdən, həbsdə
olan şəxslərdən, daha əvvəl orqan donoru olmuş
şəxslərdən, hamilə qadınlardan, valideynlərini
itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş
uşaqlardan, hərbi əsirlərdən, habelə bu Qanunun
18.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş hal istisna
olmaqla, tam fəaliyyət qabiliyyəti olmayan
şəxslərdən transplantasiya məqsədilə orqan gö -
tü rülməsi qadağandır.

18.5. Canlı donordan transplantasiya üçün
cüt orqanlardan birini, tək orqanlardan isə o
miq darda və həcmdə götürmək olar ki, donorun
hə yatı üçün təhlükə, yaxud onun sağlamlığında
bər pa olunmaz pozuntular yaranmasın.

Maddə 19. Canlı donorun hüquqları və
vəzifələri

19.1. Canlı donorun hüquqları aşağıdakılardır:
19.1.1. tibb müəssisəsindən transplantasiya,

o cümlədən baş verə biləcək ağırlaşmalar barədə
tam və obyektiv məlumat almaq;

19.1.2. transplantasiya ilə bağlı bu Qanunun
7.1-ci və 7.2-ci maddələrində nəzərdə tutulan
tibb müəssisələrində müalicə və reabilitasiya ol-
unmaq, daimi dispanser müşahidəsində olmaq,
o cümlədən dərman vasitələri ilə təmin olun-
maq;

19.1.3. istənilən mərhələdə orqan donorlu -
ğun dan imtina etmək;

19.1.4. orqanı götürüldükdən sonra özünə
or qan köçürülməsinə ehtiyac yaranarsa donor
or qanla növbədənkənar təmin olunmaq;

19.1.5. orqan donorluğu ilə əlaqədar əmək
qa biliyyətini müvəqqəti itirdikdə Azərbaycan
Res publikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tu -
tulmuş təminatlardan istifadə etmək;

19.1.6. orqan donorluğu ilə əlaqədar əlilliyi
müəyyən edildikdə əmək pensiyası və ya sosial
müavinət almaq.

19.2. Donor orqanların köçürülməsinə razılıq
verən donor özünün zərərli vərdişləri və ona
məlum olan xəstəlikləri barədə məlumat
verməlidir.

Maddə 20. Donor orqanı götürülmüş canlı
donorun müşahidəsi

Canlı donor donor orqanı götürüldükdən
sonra yaşayış yeri üzrə dövlət tibb müəssisəsində
müşahidəyə götürülür və daimi dispanser
qeydiyyatına alınır. Canlı donorun dispanser
müşahidəsinə dair məlumatlar canlı donorların
reyestrinə daxil edilir və müntəzəm olaraq
yenilənir.

4-cü fəsil
Meyitdən donor orqanların götürülməsi
Maddə 21. Transplantasiya məqsədilə me -

yit dən donor orqanların götürülməsinə razılıq
pre zumpsiyası
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21.1. Şəxs sağlığında donor orqanların trans -
plan tasiyasına, tədris və elmi məqsədlərlə istifadə
edil məsinə bu Qanunun 22.1-ci maddəsində nə -
zər də tutulmuş qaydada yazılı razılığını bildirərsə,
ölümündən sonra onun donor orqanları trans-
plantasiya, tədris və elmi məqsədlərlə istifadə
oluna bilər.

21.2. Şəxs sağlığında orqan donorluğu ilə
bağ lı bu Qanunun 22.1-ci maddəsində nəzərdə
tu tulmuş qaydada yazılı razılığını bildirmədikdə,
ölü mündən sonra arvadının (ərinin), onlar ol ma -
dıqda yetkinlik yaşına çatmış övladlarının və ya
va lideynlərinin, onlar olmadıqda isə qardaşının
(ba cısının) yazılı razılığı ilə onun orqanlarının
trans plantasiya, tədris və elmi məqsədlə gö tü -
rül məsinə yol verilir.

21.3. Şəxs sağlığında donorluqdan yazılı şə -
kil də imtina etdikdə, ölümündən sonra onun me -
yitindən transplantasiya məqsədilə orqanların
gö türülməsinə yol verilmir.

21.4. Qəza və təbii fəlakət nəticəsində beyin
ölü mü baş verdikdə sağlığında donorluqdan ya -
zılı şəkildə imtina etməyən və razılıq vermək
üçün bu Qanunun 21.2-ci maddəsində göstərilən
qohumu olmayan şəxslərin meyitindən transplan -
ta siya məqsədilə orqanların götürülməsinə yol
ve rilir. “Məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haq -
qın da” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uy ğun olaraq meyitin məhkəmə-tibbi eks per ti -
za sına zərurət olduqda donor orqanların gö tü -
rül məsi transplantasiya üzrə koordinatorun dəvət
et diyi məhkəmə-tibb ekspertinin iştirakı ilə həyata
ke çirilir.

Maddə 22. Şəxsin ölümdən sonra transplan -
tasiya məqsədilə orqanlarının götürülməsinə
ra zılıq və ya orqanlarının götürülməsindən
im tina barədə iradə ifadəsi

22.1. Yetkinlik yaşına çatmış tam fəaliyyət
qa biliyyətli şəxsin sağlığında ölümdən sonra
trans plantasiya məqsədilə orqanlarının gö tü rül -
mə sinə razılığı və ya orqanlarının götürülməsindən
im tinası forması bu Qanunun 22.6-cı maddəsinə
uy ğun olaraq təsdiq edilən ərizə ilə rəsmiləşdirilir.
Əri zə vahid dövlət informasiya bazasına daxil
edil mək məqsədilə əlaqələndirici quruma gön -
də rilir.

22.2. Şəxsin iradə ifadəsi haqqında informasiya
onun tibbi sənədlərinə daxil edilir.

22.3. Əlaqələndirici qurum şəxsin iradə ifa -
dəsinə dair ərizəsinin daxil olduğu gündən 7
(yed di) iş günü müddətində bu Qanuna uyğun
ola raq tərtib edildiyini yoxlayır.

22.4. Şəxsin iradə ifadəsinə dair ərizə tam
dol durulmadıqda və ya ərizədə əks olunan mə -
lu matların dəqiqləşdirilməsi zərurəti olduqda
əla qələndirici qurum ərizəçiyə həmin çatış maz -
lıq ların aradan qaldırılması barədə bildiriş göndərir.

22.5. Şəxsin ölümdən sonra transplantasiya
məq sədilə orqanlarının götürülməsinə razılıq və
ya orqanlarının götürülməsindən imtina barədə
ərizəsindəki çatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan
sonra ərizə vahid dövlət informasiya bazasında
mü vafiq olaraq ölümdən sonra donorluğa razılıq
vermiş şəxslərin reyestrinə və ya ölümdən sonra
donorluqdan imtina etmiş şəxslərin reyestrinə
daxil edilir və bu barədə şəxsə bildiriş göndərilir.

22.6. Şəxsin ölümdən sonra orqanlarının
trans plantasiya məqsədilə götürülməsinə razılığı
və ya orqanlarının götürülməsindən imtina barədə
əri zənin forması müvafiq icra hakimiyyəti or -
qanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən
müəy yən edilir.

Maddə 23. Şəxsin donorluqla bağlı iradə
ifadəsini dəyişdirməsi

Şəxs ölümdən sonra orqanlarının transplan-
tasiya məqsədilə götürülməsinə razılıq və ya
orqanlarının götürülməsindən imtina barədə iradə
ifadəsini istənilən vaxt dəyişdirə bilər.

Maddə 24. Donorun iradə ifadəsinin olması
haqqında informasiyanın məxfiliyinin təmin
edilməsi

24.1. Tibb müəssisəsi və əlaqələndirici qurum
şəxsin ölümdən sonra orqanlarının transplantasiya
məqsədilə götürülməsinə razılığı və ya orqanlarının
götürülməsindən imtina etməsi barədə iradə
ifadəsinin olması haqqında informasiyanın məx -
fi liyini təmin etməlidir.

24.2. Şəxsin ölümdən sonra orqanlarının
transplantasiya məqsədilə götürülməsinə razılıq
və ya orqanlarının götürülməsindən imtina barədə
iradə ifadəsinin olmasına dair məlumatların
yayılması qadağandır.
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Maddə 25. Meyitdən transplantasiya məqsə -
di lə orqanların götürülməsi vaxtının müəyyən
edil məsi

25.1. Meyitdən transplantasiya məqsədi ilə
or qanların götürülməsi yalnız “Əhalinin sağ lam -
lığının qorunması haqqında” Azərbaycan Res -
pub likasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş tələblər
nə zərə alınmaqla bioloji ölümün və ya beyin
ölü münün baş verməsi barədə həkim konsiliu-
munun qərarı və tibb müəssisəsinin rəhbərinin
razılığı ilə həyata keçirilir.

25.2. “Məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haq -
qında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uy ğun olaraq meyitin məhkəmə-tibb eks per ti za -
sı nın aparılması tələb olunduqda ekspertiza məh -
kəmə-tibb eksperti tərəfindən donor orqanlar gö -
tü rülərkən və ya orqanlar götürüldükdən sonra
hə yata keçirilir.

25.3. Bioloji ölüm və beyin ölümü faktının
mü əyyən edilməsi barədə qərar donor orqanın
götürüldüyü tibb müəssisəsində on beş il sax -
lan malıdır.

25.4. Donorun ölüm anının təsdiqində həkim-
transplantoloqun və transplantasiya üzrə koor-
dinatorun iştirakı qadağandır.

Maddə 26. Meyit donordan götürülənədək
donor orqanların qorunub saxlanmasının
təmin edilməsi tədbirləri

Meyit donordan donor orqanlar götürülənədək
onların anatomik və funksional baxımdan qorunub
saxlanmasının təmin edilməsi üçün müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan
(qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada
tibbi tədbirlər, o cümlədən donorun kondi si ya -
laş dırılması həyata keçirilir.

Maddə 27. Meyit donordan donor orqan -
la rın transplantasiya məqsədilə götürülməsinin
akt laşdırılması

27.1. Meyit donordan donor orqanların trans-
plantasiya məqsədilə götürülməsi başa çatdıqdan
sonra donorun bədənindən götürülmüş hər bir
orqanla bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) müəyyən
etdiyi formada üç nüsxədə akt tərtib edilir. Aktın
bir nüsxəsi donor orqanların götürülməsinin

həyata keçirildiyi tibb müəssisəsində saxlanılır,
bir nüsxəsi donor orqanla birlikdə resipiyentin
olduğu və transplantasiyasının həyata keçiriləcəyi
tibb müəssisəsinə, digər nüsxəsi isə əlaqələndirici
quruma göndərilir.

27.2. Donor orqan səyyar cərrahiyyə briqadası
tərəfindən götürüldükdə donor orqanların
götürülməsi haqqında aktın dördüncü nüsxəsi
də tərtib edilərək səyyar cərrahiyyə briqadasının
aid olduğu tibb müəssisəsinin arxivində saxlanılır.

27.3. Donor orqanların götürülməsi zamanı
onun zədələnməsi və ya transplantasiya məqsədilə
istifadəsini mümkünsüz edən digər hallar barədə
məlumatlar bu Qanunun 27.1-ci maddəsinə uyğun
olaraq tərtib edilmiş aktda qeyd olunur.

Maddə 28. Meyit donordan götürülmüş
donor orqanların transplantasiya məqsədilə
bölgüsü

28.1. Meyit donordan götürülmüş donor
orqanların resipiyentlər arasında bölgü ardıcıllığı
vahid dövlət informasiya bazasındakı məlumatlar
əsasında elektron qaydada donor-resipiyent
cütlüyünün müəyyən edilməsi yolu ilə həyata
ke çirilir.

28.2. Meyit donordan götürülmüş donor
orqanlar əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan
şəxslərə bu şərtlə transplantasiya oluna bilər ki,
bu Qanunun 28.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş
donor-resipiyent cütlüyünə uyğun Azərbaycan
Respublikası vətəndaşı olan resipiyent olmasın.

5-ci fəsil
Yekun müddəalar

Maddə 29. Orqan donorluğu və transplan-
tasiya üzrə etika komissiyası

29.1. Yaxın qohum olmayan canlı donorlardan
donor orqanın götürülməsi məqsədilə müvafiq
icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan
(qurum) tərəfindən tərkibində psixoloq və
hüquqşünas olan Orqan donorluğu və transplan-
tasiya üzrə etika komissiyası (bundan sonra –
etika komissiyası) yaradılır.

29.2. Etika komissiyası donorun şəxsiyyətini,
orqan donorluğuna razılığının könüllülüyünü və
bu Qanunun 18-ci maddəsinin tələblərinə
uyğunluğunu müəyyən edir və şəxsin donor
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olub-ola bilməməsi barədə müvafiq qərar qəbul
edir.

29.3. Etika komissiyasının tərkibinə həkim-
transplantoloqun və transplantasiyanın təşkilində
hər hansı formada iştirak edən şəxslərin daxil
edilməsinə yol verilmir.

29.4. Etika komissiyasında müraciətlərə
əlaqələndirici qurumun təqdimatı və həkim
komissiyasının qərarı əsasında baxılır.

Maddə 30. Orqan donorluğu və transplan-
tasiya yardımının maliyyələşdirilməsi

30.1. Sağlamlığı icbari qaydada sığortalanmış
fiziki şəxslər üçün donor müayinəsi, habelə orqan
köçürülməsi və ondan irəli gələn sonrakı tibbi
yardım icbari tibbi sığorta üzrə xidmətlər zərfinə
daxil edildiyi halda “Tibbi sığorta haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun
olaraq (sığorta limiti, müştərək maliyyələşmə
məbləği, gözləmə müddəti və sair nəzərə
alınmaqla) xidmətlər zərfi çərçivəsində
maliyyələşdirilir.

30.2. Bu Qanunun 30.1-ci maddəsində nəzərdə
tutulmayan hallarda orqan donorluğu və
transplantasiyanın maliyyələşdirilməsi qanunla
qadağan olunmayan mənbələr hesabına həyata
keçirilir.

Maddə 31. Orqan donorluğu və transplan-
tasiya sahəsində maarifləndirilmə və
məlumatlandırılma

31.1. Orqan donorluğu və transplantasiya
barədə məlumatlar elmi-praktik araşdırmaların
və statistik təhlillərin aparılması məqsədlə yalnız
tibb sahəsində ixtisaslaşdırılmış mətbu nəşrlərdə,
tibb işçiləri və əczaçılar üçün keçirilən tədbirlərdə
yayımlana bilər.

31.2. Orqan donorluğunun təbliği məqsədilə
tibb müəssisələri, qeyri-hökumət təşkilatları
tərəfindən “Reklam haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq sosial
reklamlar nümayiş etdirilə, seminar və konfranslar
təşkil oluna bilər.

Maddə 32. Donor orqanların alqı-satqısının
və reklamının qadağan edilməsi

Azərbaycan Respublikasında donor orqanların
alqı-satqısı və reklamı qadağandır.

Maddə 33. Beynəlxalq əməkdaşlıq
33.1. Azərbaycan Respublikası tərəfdar çıxdığı

müqavilələrə uyğun olaraq xarici dövlətlər və
beynəlxalq təşkilatlarla orqan donorluğu və trans-
plantasiya sahəsində aşağıdakı istiqamətlər üzrə
əməkdaşlıq edir:

33.1.1. orqan və toxumaların mübadiləsi;
33.1.2. donor orqanlarla, o cümlədən kök

hüceyrələrlə bağlı vahid dövlət informasiya
bazasında olan məlumatların məxfilik rejiminə
riayət etməklə mübadiləsi;

33.1.3. elmi-texniki əməkdaşlıq.
33.2. Donor orqanın ixracına vahid dövlət

informasiya bazasındakı resipiyentlərin reyestrində
həmin orqana ehtiyacı və genetik, immunoloji
uyğunluğu olan resipiyentin olmadığı halda yol
verilir.

33.3. Transplantasiya məqsədilə donor
orqanların idxalı və ixracı müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun)
müəyyən etdiyi qaydada həyata keçirilir.

Maddə 34. Bu Qanunun pozulmasına görə
məsuliyyət

Bu Qanunun tələblərini pozan şəxslər
Azərbaycan Respublikasının Mülki, İnzibati
Xətalar və Cinayət məcəllələrində nəzərdə
tutulmuş hallarda məsuliyyət daşıyırlar.

Maddə 35. Keçid müddəalar
35.1. Bu Qanun 2022-ci il yanvarın 1-dən

qüvvəyə minir.
35.2. Bu Qanun qüvvəyə mindiyi gündən

“İnsan orqan və (və ya) toxumalarının trans -
plan tasiyası haqqında” Azərbaycan Res pub li ka -
sının 1999-cu il 28 oktyabr tarixli 726-IQ nömrəli
Qa nunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunve -
ri cilik Toplusu, 2000, № 1, maddə 5; 2001, №
12, maddə 731; 2008, № 7, maddə 602; 2017,
№ 1, maddə 1; 2020, № 7, maddə 827) ləğv edi -
lir.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 20 oktyabr 2020-ci il
№ 189-VIQ
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1. Ümumi müddəalar
1.1. Azərbaycan Respublikasının Medianın

İn kişafı Agentliyi (bundan sonra – Agentlik)
me dianın inkişafının dəstəklənməsi, media sa -
hə sində mütəxəssislər hazırlanması və onların
əla və təhsilinin təşkili, audiovizual, çap, onlayn
me dia subyektlərinin və informasiya agent lik lə -
ri nin (bundan sonra – media subyektləri), habelə
jur nalistlərin və digər media işçilərinin fəa liy -
yə tinin, eləcə də media sahəsində yeni informa -
siya-kommunikasiya texnologiyalarının və in -
novasiyaların tətbiqinin stimullaşdırılması is ti -
qa mətində (bundan sonra – müvafiq sahə) fəaliyyət
gös tərən publik hüquqi şəxsdir.

1.2. Agentlik öz fəaliyyətində Azərbaycan
Res publikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan
Respublikasının qanunlarını, bu Nizamnaməni,
Azər baycan Respublikası Prezidentinin digər
fər manlarını, həmçinin sərəncamlarını, Azərbaycan
Res publikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sə -
rən camlarını, digər normativ hüquqi aktları rəhbər
tu tur.

1.3. Agentlik öz vəzifələrini yerinə yetirərkən
və hüquqlarını həyata keçirərkən dövlət və yerli
özünüidarəetmə orqanları ilə, beynəlxalq və
qeyri-hökumət təşkilatları ilə, digər hüquqi və
fiziki şəxslərlə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.

1.4. Agentlik ümumdövlət və ictimai əhə -
miy yət daşıyan fəaliyyətlə məşğul olur. Agentlik
bu Nizamnamədə qarşıya qoyulmuş məqsədlərə
nail olmaq üçün sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul
ola bilər.

1.5. Agentliyin müstəqil balansı, əmlakı,
xəzinə və bank hesabları, öz adı həkk olunmuş
möhürü, müvafiq ştampları və blankları, loqotipi
(emblemi) vardır.

1.6. Agentliyin əqdlər bağlamaq, öz adından
əmlak və qeyri-əmlak hüquqları əldə etmək və
həyata keçirmək hüququ, həmçinin vəzifələri
vardır. O, məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh
qismində çıxış edə bilər.

1.7. Agentliyin rəsmi adı aşağıdakı kimidir:

1.7.1. tam halda – Azərbaycan Respublikasının
Medianın İnkişafı Agentliyi, qısaldılmış halda –
MEDİA;

1.7.2. ingilis dilində tam halda – Media De-
velopment Agency of the Republic of Azerbaijan,
ingilis dilində qısaldılmış halda – MEDIA.

1.8. Agentlik Bakı şəhərində yerləşir.
2. Agentliyin fəaliyyət istiqamətləri
2.0. Agentliyin fəaliyyət istiqamətləri aşa ğı -

dakılardır:
2.0.1. müvafiq sahənin inkişafını təmin etmək;
2.0.2. müvafiq sahədə dövlət siyasətinin for -

malaşdırılmasında və həyata keçirilməsində iştirak
etmək;

2.0.3. müvafiq sahədə aidiyyəti dövlət orqanları
(qurumları) ilə əməkdaşlıq etmək, təkliflərin
işlənib hazırlanmasında və həyata keçirilməsində
iştirak etmək;

2.0.4. bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş
digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərmək.

3. Agentliyin vəzifələri və hüquqları
3.1. Bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş

fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq, Agentliyin
vəzifələri aşağıdakılardır:

3.1.1. müvafiq sahədə normativ hüquqi akt -
la rın, inkişaf konsepsiyalarının və məqsədli proq -
ram ların hazırlanmasında və həyata keçirilməsində
iş tirak etmək;

3.1.2. fikir, söz və məlumat azadlığının, plü -
ra lizmin təmin edilməsi, media subyektləri ilə
cə miyyət və dövlət arasında münasibətlərin tən -
zim lənməsi məqsədilə normativ hüquqi bazanın
tək milləşdirilməsinə dair təkliflər hazırlamaq;

3.1.3. media subyektlərinin iqtisadi müs tə -
qil liyinin gücləndirilməsi istiqamətində tədbirlər
gör mək;

3.1.4. dövlət orqanları (qurumları) ilə media
subyektləri arasında əməkdaşlıq münasibətlərinin
möhkəmləndirilməsinə şərait yaratmaq;

3.1.5. jurnalistlərin peşəkarlığının və məsu -
liy yətinin artırılmasına, o cümlədən sosial mü -
dafiəsinə yönəldilmiş tədbirlər həyata keçirmək;

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 
2021-ci il tarixli 1249 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin

N İ Z A M N A M Ə S İ
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3.1.6. medianın inkişafına maliyyə təminatı
yaratmaq məqsədilə tədbirlər görmək;

3.1.7. media sahəsində mütəxəssislərin
hazırlanması və əlavə təhsilinin təşkili məqsədilə
müvafiq tədbirlər həyata keçirmək;

3.1.8. media subyektlərinin xarici media
subyektləri ilə əməkdaşlıq etməsi, qarşılıqlı
əlaqələrin formalaşdırılması və həmin subyektlərin
təcrübəsinin öyrənilməsinin stimullaşdırılması
istiqamətində tədbirlər həyata keçirmək;

3.1.9. əhalinin və ya müəyyən təbəqənin
maarifləndirilməsinə, ictimai normalara uyğun
davranış qaydalarının formalaşdırılmasına, onların
diqqətinin cəmiyyətdəki aktual məsələlərə cəlb
edilməsinə yönəlmiş proqramları və materialları
sifariş vermək və mediada yayımlanmasını təmin
etmək;

3.1.10. audiovizual məhsulların istehsalı və
yayımı üzrə dövlət sifarişçisi kimi çıxış etmək,
bu məqsədlə müsabiqələr keçirmək;

3.1.11. cəmiyyətdə baş verən hadisələrin,
dövlət siyasətinin mediada ədalətli, balanslı,
obyektiv, qərəzsiz işıqlandırılmasına, jurnalistlərin
peşəkarlığının artırılmasına, media subyektlərində
peşə etikası (etik davranış) qaydalarına riayət
edilməsinə, beynəlxalq informasiya mübadiləsində
yeni imkanlar açan müasir informasiya-kommu-
nikasiya texnologiyalarının, innovasiyaların
tətbiqinə, vətəndaşın, cəmiyyətin və dövlətin in-
formasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasına
istiqamətlənmiş layihələrin həyata keçirilməsi
üçün tədbirlər görmək;

3.1.12. media subyektlərinin inkişafına, iqtisadi
müstəqilliyinin gücləndirilməsinə, fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsinə yönəldilən, həmçinin
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci
il 31 iyul tarixli 2957 nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında
kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət
dəstəyi Konsepsiyası”na uyğun olaraq, dövlət
və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən layihələrin
həyata keçirilməsini təşkil etmək;

3.1.13. media subyektləri və jurnalistlərlə
bağlı Agentlik tərəfindən maliyyələşdirilən layi -
hə lərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar media
sub yektlərinin və jurnalistlərin hesabatlarını nə -
zərdən keçirmək və qiymətləndirmə aparmaq;

3.1.14. media subyektlərinin fəaliyyətinə ma -
ne olan problemlərin həllinə dair təkliflərini

dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarına təqdim
etmək;

3.1.15. dövlət orqanları (qurumları) ilə media
sub yektləri arasında əməkdaşlığın geniş lən di ril -
mə si, dövlət orqanlarının (qurumlarının) media
sub yektləri ilə əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi,
qarşılıqlı etimadın artırılması ilə əlaqədar tədbirlər
həyata keçirmək;

3.1.16. media subyeklərinin fəaliyyəti ilə
bağlı təhlillər aparmaq, ictimai rəyin öyrənilməsini
təşkil etmək;

3.1.17. çap mediası məhsullarının abunə və
satışının təşkilinə dəstək göstərilməsi istiqamətində
tədbirlər görmək;

3.1.18. onlayn mediada yayımlanan infor-
masiya qanunla nəzərdə tutulan tələblərə cavab
vermədikdə, bununla bağlı tədbir görülməsi
məqsədilə aidiyyəti üzrə müraciət etmək;

3.1.19. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq
müqavilələri ilə tənzimlənən və Agentliyin
səlahiyyətinə aid olan məsələlər üzrə Azərbaycan
Respublikasının götürdüyü öhdəliklərin yerinə
yetirilməsini təmin etmək;

3.1.20. çap mediası və onlayn media sahəsində
inzibati xəta əlamətləri aşkar etdikdə, Azərbaycan
Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə
uyğun olaraq tədbirlər görmək, cinayət əlamətləri
olduqda isə aidiyyəti üzrə məlumat vermək;

3.1.21. dövlət orqanları və qurumlarının, yerli
özünüidarəetmə orqanlarının, hüquqi və fiziki
şəxslərin müvafiq sahə üzrə fəaliyyətini
əlaqələndirmək;

3.1.22. fəaliyyət istiqamətləri üzrə elektron
xidmətləri “Dövlət informasiya ehtiyatları və
sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması,
inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi Qaydaları”nın
təsdiq edilməsi və elektron hökumətlə bağlı bəzi
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2018-ci il 12 sentyabr tarixli 263
nömrəli Fərmanına uyğun olaraq təşkil etmək;

3.1.23. Agentliyin fəaliyyəti ilə bağlı daxil
olan müraciətlərə “Vətəndaşların müraciətləri
haqqında”, “İnzibati icraat haqqında” və “İnfor-
masiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Res -
pub likasının qanunlarına uyğun olaraq baxmaq
və qanunla müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər
görmək;

3.1.24. kargüzarlığı və vətəndaşların qəbulunu
mü vafiq normativ hüquqi aktların tələblərinə
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uy ğun təşkil etmək, Agentlik əməkdaşlarının
əla və təhsili və peşəkarlığının yüksəldilməsi
üçün tədbirlər görmək;

3.1.25. öz fəaliyyəti haqqında əhalinin mə -
lu matlandırılmasını, internet saytının yara dıl ma -
sını, malik olduğu və siyahısı “İnformasiya əldə
et mək haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qa nunu ilə müəyyən edilmiş açıqlanmalı olan
ic timai informasiyanın həmin saytda yer ləş di ril -
məsini və bu informasiyanın daim yenilənməsini
tə min etmək;

3.1.26. Agentliyə ayrılan büdcə vəsaitindən,
kredit, qrant və digər maliyyə vəsaitindən təyinatı
üzrə səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək;

3.1.27. dövlət və kommersiya sirrinin, habelə
məxfilik rejiminin qorunması üçün tədbirlər
görmək;

3.1.28. Agentliyin informasiya təminatını təş -
kil etmək və onun təhlükəsizliyini təmin etmək;

3.1.29. Agentliyin strukturunun və fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi istiqamətində öz səlahiyyətləri
daxilində tədbirlər görmək;

3.1.30. qabaqcıl beynəlxalq təcrübəni nəzərə
almaqla, müvafiq sahədə elmi-texniki nailiy yət -
lə rin tətbiqini təmin etmək;

3.1.31. müvafiq sahədə peşəkar mütəxəssislərin
ha zırlanması və tədris proqramlarının tərtibi ilə
bağ lı təkliflər vermək və onların həyata keçiril -
mə sini təmin etmək;

3.1.32. bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş
di gər vəzifələri yerinə yetirmək.

3.2. Öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün
Agentliyin aşağıdakı hüquqları vardır:

3.2.1. müvafiq sahədə normativ hüquqi aktın
layihəsinin qəbul olunması, aktda dəyişikliklər
edil məsi, aktın şərh edilməsi, qüvvəsinin dayan -
dı rılması və ya ləğv edilməsi haqqında aidiyyəti
üz rə təklif vermək;

3.2.2. müvafiq sahədə beynəlxalq müqavilələrə
Azər baycan Respublikasının tərəfdar çıxması
ba rədə təkliflər vermək;

3.2.3. beynəlxalq təcrübənin tətbiqi im kan -
la rının araşdırılması məqsədilə beynəlxalq təş -
ki latlarla, xarici dövlətlərin aidiyyəti dövlət or -
qan ları (qurumları) ilə əməkdaşlıq etmək, xarici
döv lətlərin müvafiq təcrübəsini öyrənmək;

3.2.4. fəaliyyət istiqamətlərinə aid məsələlərlə
bağlı araşdırmalar aparmaq, işçi qruplar və komis-
siyalar yaratmaq;

3.2.5. dövlət orqanlarına və qurumlarına,

yerli özünüidarəetmə orqanlarına, hüquqi və
fiziki şəxslərə zəruri məlumatlar (sənədlər) barədə
sorğu vermək və onlardan belə məlumatları (sə -
nəd ləri) almaq;

3.2.6. fəaliyyət istiqamətləri üzrə rəy və tək -
lif lər vermək, təhlillər və ümumiləşdirmələr apar -
maq, analitik materiallar hazırlamaq;

3.2.7. müstəqil ekspertləri və mütəxəssisləri
öz fəaliyyətinə cəlb etmək;

3.2.8. fəaliyyət istiqamətlərinə aid məsələlərlə
bağlı konfranslar, müşavirələr, seminarlar keçirmək
və digər tədbirlər təşkil etmək;

3.2.9. əməkdaşlarını dövlət təltiflərinə və
digər mükafatlara təqdim etmək, onların
həvəsləndirilməsi üçün tədbirlər görmək;

3.2.10. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
razılığı ilə təsərrüfat cəmiyyətləri yaratmaq və
ya onlarda iştirak etmək;

3.2.11. xüsusi bülletenlər və digər nəşrlər
buraxmaq;

3.2.12. media sahəsində peşə (etik) davranış
qaydalarına riayət edilməsi üzrə araşdırmalar
aparmaq, onların nəticələrini dərc etmək və bu
istiqamətdə tövsiyələr hazırlamaq;

3.2.13. media sahəsində peşə etikası (etik
davranış) məsələləri ilə bağlı media subyektləri,
jurnalist təşkilatları və müstəqil ekspertlərlə
əməkdaşlıq etmək;

3.2.14. Agentliyin maliyyələşdirdiyi layihələr
üzrə müqavilə şərtlərini pozan media subyektlərini
belə layihələrdə iştirakdan məhrum etmək;

3.2.15. “Reklam haqqında” Azərbaycan Res -
publikasının Qanununa uyğun olaraq sosial
reklamlar sifariş vermək;

3.2.16. media savadlılığının artırılması məq -
sə dilə tədbirlər həyata keçirmək;

3.2.17. medianın inkişafına dəstək layihələri
üzrə elektron informasiya bankını formalaşdırmaq;

3.2.18. bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş
digər hüquqları həyata keçirmək.

4. Agentliyin idarə olunması
4.1. Agentlik öz fəaliyyətində və idarəetmədə

mütərəqqi korporativ idarəetmə standartlarını
tətbiq edir.

4.2. Agentliyin idarəetmə orqanları Müşahidə
Şurası və İcraçı direktordur.

4.3. Agentliyin Müşahidə Şurası (bundan
sonra – Şura) Agentliyə ümumi rəhbərliyi və
nəzarəti həyata keçirir.
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4.4. Şura Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad etdiyi
sədr və 6 (altı) üzvdən ibarətdir.

4.5. Şura ictimai (ödənişsiz) əsaslarla fəaliyyət
göstərir.

4.6. Şura qərar qəbul etməkdə müstəqildir.
4.7. Şuranın vəzifələri aşağıdakılardır:
4.7.1. təsisçinin səlahiyyətlərinin həyata

keçirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təkliflər vermək və müvafiq sənədlər
(o cümlədən Agentliyin maliyyə hesabatını və
fəaliyyətinə dair illik hesabatı) təqdim etmək;

4.7.2. Agentliyin inkişaf istiqamətlərini, strateji
məqsədlərini və planlarını müəyyən etmək;

4.7.3. Agentliyin fəaliyyətinə nəzarət etmək;
4.7.4. Agentliyin strukturunu və əməyin

ödənişi fondunu təsdiq etmək, işçilərinin say
həd dinə və onların əməkhaqlarının (vəzifə maaşı -
nın, vəzifə maaşına əlavələrin, mükafatların və
di gər ödənişlərin) məbləğinə dair təkliflər vermək,
o cümlədən Agentliyin əldə etdiyi vəsait (dövlət
büd cəsindən və dövlətə məxsus digər fondlardan
ay rılan vəsait istisna olmaqla) hesabına işçilərə
əla və ödənilən həvəsləndirmə sistemini müəy -
yən ləşdirmək;

4.7.5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
razılığı ilə Agentliyin təsərrüfat cəmiyyətlərinin
yaradılması və ya onlarda iştirak barədə, həmçinin
Agentliyin idarə, filial və nümayəndəliklərinin
yaradılması barədə qərar qəbul etmək;

4.7.6. Agentliyin maliyyə planlaşdırmasını
və büdcəsini təsdiq etmək;

4.7.7. Agentliyin fəaliyyətinə dair daxili qay -
daları (o cümlədən maraqlar münaqişəsinin istisna
olun ması qaydasını), habelə idarə, filial və nü -
mayəndəliklərinin əsasnamələrini, təsərrüfat cə -
miyyətlərinin nizamnamələrini təsdiq etmək;

4.7.8. İcraçı direktorun fəaliyyətinə nəzarət
etmək və onun fəaliyyətini yoxlamaq;

4.7.9. Şura üzvlərinin və İcraçı direktorun
müraciətlərinə baxmaq və qərar qəbul etmək;

4.7.10. Agentliyin fəaliyyətinə dair illik
hesabatı dinləmək;

4.7.11. Agentliyin kənar auditorunu təyin
etmək və audit hesabatını qəbul etmək;

4.7.12. kənar auditorun yoxlamalarının, habelə
digər yoxlamaların nəticələrinə dair tədbirlər
görmək;

4.7.13. Agentliyin daxili audit bölməsinin
fəaliyyətinə nəzarət etmək və fəaliyyətinə dair

hesabatlar almaq, habelə onun üzvlərini vəzifəyə
təyin və vəzifədən azad etmək;

4.7.14. Agentliyin xalis aktivlərinin dəyərinin
25 faizindən artıq məbləğdə olan əqdin (xüsusi
əhəmiyyətli əqdin) və aidiyyəti şəxslə dəyəri
Agentliyin aktivlərinin 5 faizini və daha çox
hissəsini təşkil edən əqdin bağlanması haqqında
qərar qəbul etmək;

4.7.15. bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş
digər vəzifələri həyata keçirmək.

4.8. Şuranın sədri ildə azı bir dəfə Şuranın
iclasını çağırır və iclaslara sədrlik edir. Şuranın
iclaslarının keçirilməsi təşəbbüsü ilə Şuranın
üzvü və ya İcraçı direktor çıxış edir. Şuranın
iclasları Şura üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak
etdikdə səlahiyyətlidir. Şuranın iclasında qərarlar
hər üzvün bir səsi olmaqla sadə səs çoxluğu ilə
qəbul edilir. Səsvermə zamanı üzvlərin bitərəf
qalmasına icazə verilmir. Səslər bərabər olduqda,
iclasa sədrlik edənin səsi həlledicidir.

4.9. Şuranın üzvlərinə iclasın keçiriləcəyi
yer və vaxt, habelə gündəliyə daxil edilmiş
məsələlər barədə iclasa azı 3 (üç) iş günü qalmış,
zəruri sənədlər əlavə edilməklə yazılı məlumat
verilir.

4.10. Şuranın iclasında İcraçı direktor da iş -
ti rak edə bilər.

4.11. İclasın gündəliyinə Şuranın hər hansı
üzvünün maraqlarına toxunan məsələ çıxarıldıqda,
həmin üzv bununla bağlı maraqları haqqında
ətraflı məlumat verməli, bu məsələnin müza ki -
rə sində və həmin məsələyə dair səsvermədə iş ti -
rak etməməlidir.

4.12. Gündəliyə daxil edilməmiş və ya tələb
olunan aidiyyəti sənədləri iclasdan qabaq təqdim
edilməmiş məsələlər barədə, bütün iştirakçı
üzvlərin razılıq verdiyi hallar istisna olmaqla,
qərar qəbul edilə bilməz.

4.13. Şuranın iclasının nəticəsi Şura üzvlərinin
və katibinin imzaladıqları protokolda əks olun-
maqla rəsmiləşdirilir. Şuranın katibi Şuranın
iclasında iştirak edə bilmədikdə, Şuranın sədri
onu əvəz edəcək şəxsi təyin edir. Şura protokolu
təsdiq edərək İcraçı direktora göndərir.

4.14. Şuranın katibini Şuranın üzvü olmayan
əməkdaşlar sırasından Şuranın sədri təyin edir
və Şuranın katibi Şuranın sədrinə hesabat verir.

4.15. Şuranın katibi:
4.15.1. Şuranın iclaslarını təşkil edir;
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4.15.2. Şuranın iclaslarının keçiriləcəyi yer
və vaxt barədə Şura üzvlərinə, habelə İcraçı
direk tora və Şuranın iclaslarına dəvət olunan
şəxs  lərə iclasa azı 3 (üç) iş günü qalmış yazılı
mə lumat verir;

4.15.3. Şuranın iclaslarının protokollarını
tərtib edir və imzalanmaq üçün Şura üzvlərinə
təqdim edir;

4.15.4. Şuranın qərarlarının layihələrini ha -
zırlayır, baxılmaq və imzalanmaq üçün Şuranın
sədrinə təqdim edir;

4.15.5. Şuranın qəbul etdiyi qərarların aidiyyəti
üzrə göndərilməsini təmin edir.

4.16. Şuranın sədri:
4.16.1. Şuranın işini təşkil edir və onun fəa -

liy yətinə rəhbərlik edir;
4.16.2. Şuranın iclaslarının gündəliyini mü -

əy yənləşdirir, iclasları çağırır və iclaslara sədrlik
edir;

4.16.3. öz təşəbbüsü ilə, habelə Şuranın hər
hansı digər üzvünün və ya İcraçı direktorun mü -
raciəti əsasında digər şəxsləri Şuranın iclasında
iş tirak etməyə dəvət edir;

4.16.4. Şuranın fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı
digər tədbirlər görür.

4.17. Şuranın üzvləri:
4.17.1. Şuranın səlahiyyətlərinə aid məsələlərin

həllində iştirak edirlər;
4.17.2. Şuranın iclasının gündəliyi ilə və

baxılması nəzərdə tutulan materiallarla əvvəlcədən
tanış olurlar;

4.17.3. Şurada qəbul ediləcək qərarlara dair
fikir bildirirlər;

4.17.4. Şuranın səlahiyyətlərinə aid məsələlərə
Şuranın iclaslarında baxmaq barədə təklif verirlər;

4.17.5. Şuranın qərarları ilə, iclas protokolları
ilə və digər sənədlərlə tanış olurlar.

4.18. Şura üzvləri Şuranın iclaslarında baxılan
məsələlərə qərəzsiz yanaşmalı, Şura üzvünün
adına xələl gətirə biləcək hərəkətlərə və çıxışlara
yol verməməlidirlər, həmçinin Azərbaycan Res -
pub likası Mülki Məcəlləsinin 49-cu maddəsində
mü əyyən edilmiş digər tələbləri yerinə yetir mə -
li dirlər.

4.19. İcraçı direktor Agentliyin fəaliyyətinə
cari rəhbərliyi həyata keçirir. İcraçı direktor
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən
vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilir. İcraçı
direktorun onun təqdimatı əsasında Müşahidə

Şurası tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən
azad edilən iki müavini vardır.

4.20. İcraçı direktor müvəqqəti olmadıqda,
müvafiq əmrlə onun müavinlərindən biri onu
əvəz edir.

4.21. İcraçı direktor və onun müavinləri ad -
la rına xələl gətirə biləcək hərəkətlərə və çıxışlara
yol verməməlidirlər, həmçinin Azərbaycan Res -
pub likası Mülki Məcəlləsinin 49-cu maddəsində
mü əyyən edilmiş digər tələbləri ye rinə yetir mə -
li dirlər.

4.22. İcraçı direktorun vəzifələri aşağı da kı -
lar dır:

4.22.1. Agentliyin fəaliyyətini təşkil etmək;
4.22.2. bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş

vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün Şuraya təkliflər
vermək və sənədlər təqdim etmək;

4.22.3. Şuranın qərarlarını icra etmək;
4.22.4. aidiyyəti şəxslə dəyəri Agentliyin

aktivlərinin 5 faizədək hissəsini təşkil edən əqdin
bağlanması haqqında qərar qəbul etmək;

4.22.5. Agentliyin strateji məqsədlərinin və
planlarının, habelə büdcəsinin icrasına nəzarət
etmək;

4.22.6. bu Nizamnamənin 3.1.26-cı yarım -
bən dində nəzərdə tutulan vəsaitdən təyinatı üzrə
sə mərəli istifadə olunmasını təmin etmək;

4.22.7. cari və operativ məsələlər barədə Şu -
ra nı məlumatlandırmaq;

4.22.8. bu Nizamnamənin 3.1.1-ci və 3.2.1-
ci yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş məsələlərin
həlli üçün tədbirlər görmək;

4.22.9. Agentliyin cari fəaliyyətinə rəhbərlik
və onu təmsil etmək;

4.22.10. Agentliyin fəaliyyətinin təşkili ilə
əla qədar icrası məcburi olan daxili sərəncam və
əmr lər vermək;

4.22.11. Agentliyin fəaliyyət istiqamətlərinə
dair qəbul olunmuş aktların icrasını təşkil etmək,
yoxlamaq və buna nəzarəti həyata keçirmək;

4.22.12. Agentliyin vəzifəli şəxslərinin
qanunvericiliyə zidd olan qərarlarını ləğv etmək;

4.22.13. müəyyən edilmiş struktur, əməyin
ödə nişi fondu və işçilərin say həddi daxilində
Agent liyin Aparatının və digər struktur böl mə -
lə rinin strukturunu, ştat cədvəlini və xərclər sme -
ta sını təsdiq etmək;

4.22.14. Agentlik işçilərinin vəzifə maaşlarının,
və zifə maaşlarına əlavələrin, mükafatların və di -
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gər ödənişlərin verilməsini əməyin ödənişi fondu
çər çivəsində təşkil etmək;

4.22.15. Bu Nizamnamədə müəyyən edilmiş
hallar istisna olmaqla, Agentliyin, o cümlədən
onun idarə, filial və nümayəndəliklərinin, habelə
tabeliyindəki digər qurumların işçilərinin
(təsərrüfat cəmiyyətlərində isə yalnız rəhbərlərin)
vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi, onlar
barəsində həvəsləndirmə və intizam tənbehi
tədbirləri görülməsi barədə qərarlar qəbul etmək;

4.22.16. Agentliyin əmlakından bu Ni zam -
na mədə nəzərdə tutulmuş məqsədlərə uyğun is -
tifadə olunmasına nəzarət etmək;

4.22.17. bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş
səlahiyyətlər çərçivəsində Agentliyin adından
əməliyyatlar aparmaq, müqavilələr bağlamaq və
onların yerinə yetirilməsini təmin etmək;

4.22.18. Agentliyin fəaliyyət istiqamətləri ilə
bağlı məşvərətçi komitələr və işçi qruplar yarat-
maq;

4.22.19. Agentliyin fəaliyyət istiqamətləri
üzrə dövlət sirrinin və məxfilik rejiminin, habelə
qanunla qorunan digər məlumatların mühafizəsi
üçün zəruri tədbirlər görmək;

4.22.20. Agentlikdə kargüzarlıq və arxiv
işinin aparılmasını təmin etmək;

4.22.21. Agentlikdə müraciətlərə baxılmanı
və vətəndaşların qəbulunu təmin etmək;

4.22.22. Şuranın səlahiyyətlərinə aid edilməyən
bütün digər məsələlər barədə qərar vermək.

5. Agentliyin nizamnamə fondu, əmlakı
və maliyyə fəaliyyətinin əsasları

5.1. Agentliyin nizamnamə fondunun məbləği
285405 (iki yüz səksən beş min dörd yüz beş)
manatdır.

5.2. Agentliyin əmlakı nizamnamə fondundan,
təsisçinin verdiyi əmlakdan, həmçinin dövlət
büdcəsindən ayrılan vəsaitdən, fəaliyyətindən
əldə olunmuş gəlirdən, ianələrdən, qrantlardan,
cəlb edilən investisiyalardan və qanunla qadağan
edilməyən digər vəsaitdən formalaşır.

5.2-1. Agentliyin Müşahidə Şurası for ma la -
şanadək bu Fərmanın 2-ci hissəsi ilə təsdiq edilən
Ni zamnamənin 4.7.4-cü və 4.7.6-cı yarım bənd -
lə rində nəzərdə tutulan vəzifələri Agentliyin İc -
raçı direktoru həyata keçirir. 

5.3. Agentlik öz əmlakından yalnız bu Ni -
zam namə ilə müəyyən olunmuş məqsədlərə

uyğun istifadə edir, balansında olan dövlət əm -
la kına münasibətdə səlahiyyətlərini “Dövlət əm -
lakının qorunub saxlanılması və səmərəli istifadə
edilməsinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azər -
bay can Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 6
iyun tarixli 586 nömrəli Fərmanı ilə müəyyən
edil miş qaydada həyata keçirir.

5.4. Agentlik qanunla nəzərdə tutulmuş
vergiləri və digər məcburi ödənişləri müəyyən
edilmiş qaydada ödədikdən sonra Agentliyin,
onun idarə, filial, nümayəndəliklərinin və təsərrüfat
cəmiyyətlərinin, habelə tabeliyindəki digər
qurumların fəaliyyətindən əldə edilmiş vəsait
üzərində müstəqil sərəncam vermək hüququna
malikdir.

5.5. Agentliyin mənfəəti bu Nizamnamədə
nəzərdə tutulmayan məqsədlər üçün yalnız
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarı
ilə dövlət büdcəsinə köçürülür.

5.6. Agentliyin məhsulları tənzimlənən qiy -
mət lərə aid deyildir.

6. Agentliyin fəaliyyətinə nəzarətin forması
və əhatə dairəsi

6.1. Agentliyin fəaliyyətinə nəzarəti Azər -
bay can Respublikasının Prezidenti, həmçinin bu
Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş qaydada
Agentliyin idarəetmə orqanları həyata keçirirlər.

6.2. Agentliyin fəaliyyətinə dair illik hesabat
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim
edilir.

7. Agentlikdə uçot və hesabat
7.1. Agentlik “Mühasibat uçotu haqqında”

Azər baycan Respublikasının Qanunu ilə publik
hüquqi şəxslər üçün müəyyən edilmiş qaydada
mühasibat uçotu aparır, maliyyə hesabatlarını
tərtib, təqdim və dərc edir.

7.2. Agentlik “Rəsmi statistika haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun
olaraq statistik hesabatları tərtib və təqdim edir.

7.3. Agentlik idarə, filial, nümayəndəlik və
təsərrüfat cəmiyyətlərinin, habelə tabeliyindəki
digər qurumların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin
yoxlanılmasını təmin edir.

7.4. Agentlik öz fəaliyyətinin müstəqil surətdə
yoxlanılması üçün kənar auditor cəlb edir.

8. Agentliyin ləğvi və yenidən təşkili
Agentliyin ləğvini və yenidən təşkilini Azər -

bay can Respublikasının Prezidenti həyata keçirir.
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“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Federal Gömrük
Xidməti (Rusiya Federasiyası) arasında müəyyən növ mallara münasibətdə 

gömrük nəzarətinin nəticələrinin elektron qaydada qarşılıqlı tanınması 
haqqında” Protokolun təsdiq edilməsi barədə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 17-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Federal Gömrük Xidməti
(Rusiya Federasiyası) arasında müəyyən növ mallara münasibətdə gömrük nəzarətinin
nəticələrinin elektron qaydada qarşılıqlı tanınması haqqında” 2021-ci il mayın 20-də
Moskva şəhərində imzalanmış Protokol təsdiq edilsin.

2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsində göstərilən Protokol qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin
etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Protokolun qüvvəyə minməsi
üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Rusiya Federasiyası
Hökumətinə bildiriş göndərsin.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 26 iyun 2021-ci il
№ 1385

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ
Q Ə R A R

“Yol-nəqliyyat hadisələri nəticəsində dəyən sosial-iqtisadi və ekoloji zərərin
qiymətləndirilməsi və hesablanması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 27 dekabr tarixli 852 nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə
dair 2019-2023-cü illər üçün Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər
Planı”nın 7.1.4.1-ci yarımbəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

“Yol-nəqliyyat hadisələri nəticəsində dəyən sosial-iqtisadi və ekoloji zərərin
qiymətləndirilməsi və hesablanması Qaydaları” təsdiq edilsin.

Əli Əsədov
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Bakı şəhəri, 30 iyun 2021-ci il
№ 192
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1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Qaydalar "Texniki tənzimləmə haq -
qın da” Azərbaycan Respublikası Qanununun
13.5-ci maddəsinə uyğun olaraq uyğunluq ser ti -
fi katının və uyğunluq bəyannaməsinin forması,
ha zırlanması və təqdim edilməsi qaydalarını mü -
əy yən edir.

1.2. Bu Qaydalarda istifadə olunan əsas an -
la yışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:

1.2.1. uyğunluq sertifikatı - malların, onlarla
əlaqəli proseslərin və istehsal metodlarının texniki
reqlamentin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən
müəyyən formalı sənəd;

1.2.2. uyğunluq bəyannaməsi - malların, on-
larla əlaqəli proseslərin və istehsal metodlarının
texniki reqlamentin tələblərinə uyğunluğunun
bə yan edildiyi müəyyən formalı sənəd;

1.2.3. malların, onlarla əlaqəli proseslərin və
istehsal metodlarının təhlükəsizliyi - malların,
onlarla əlaqəli proseslərin və istehsal metodlarının
insanların həyat və sağlamlığına, ətraf mühitə,
əmlaka və dövlətin maraqlarına ziyan vurması
hallarının olmaması;

1.2.4. xarici mənşəli uyğunluq sənədi - xarici
döv lətlərdə verilmiş və idxal olunan malların
təh lükəsizliynə dair məcburi tələbləri müəy yən -
ləşdirən xarici texniki reqlamentlərin və ya digər
xa rici texniki normativ hüquqi aktın tələblərinə
uy ğunluğunu təsdiq edən müəyyən formalı sənəd;

1.2.5. risk - malların, onlarla əlaqəli proseslərin
və istehsal metodlarının insanların həyat və ya
sağ lamlığına, ətraf mühitə, əmlaka və dövlətin
ma raqlarına zərər vurması ehtimalı;

1.2.6. texniki reqlament - mallara, onlarla
əla qəli proseslərə və istehsal metodlarına dair
məc buri tələbləri müəyyən edən texniki normativ
hü quqi akt;

1.2.7. təsərrüfat subyekti - istehsalçı, idxalçı
və ticarət nümayəndəsi (agent);

1.2.8. uyğunluğun qiymətləndirilməsi pro se -
dur ları - texniki reqlamentlərdə nəzərdə tutulmuş
tə ləblərin yerinə yetirildiyini müəyyən etmək
üçün istifadə olunan müvafiq prosedurlar;

1.2.9. uyğunluğun qiymətləndirilməsi sxemləri
(mo dulları) - uyğunluğun qiymətləndirilməsi
üçün nəzərdə tutulan prosedurlar və onların ar -
dı cıllığı;

1.2.10. uyğunluğu qiymətləndirən qurum -
“Uy ğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində ak -
kre ditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qa nununa uyğun olaraq akkreditasiya edilmiş,
mal ların texniki reqlamentlə müəyyən olunmuş
tə ləblərə uyğunluğunun qiymətləndirilməsini tə -
min edən təşkilatlar, hüquqi və fiziki şəxslər;

1.2.11. malın partiya nömrəsi - istehsalçısı,
eti ketlənməsi, istehsal tarixi, istehsal növbəsi,
isti fadə olunan xammalı eyni olan eynixassəli
mal lara istehsalçı tərəfindən tətbiq edilən ey ni -
ləş dirmə nömrəsi;

1.2.12. malın seriya nömrəsi - istehsalçı tə -
rə findən mala tətbiq edilən hərf, rəqəm və ya
on ların kombinasiyasından ibarət eyniləşdirmə
nöm rəsi;

1.2.13. reyestr - uyğunluq sertifikatı və uy -
ğun luq bəyannaməsi barədə elektron informasiya
eh tiyatı.

1.3. Uyğunluq sertifikatı və ya uyğunluq bə -
yan naməsi Azərbaycan Respublikasında istehsal
olu nan mallara, onlarla əlaqəli proseslərə və is-
tehsal metodlarına, habelə Azərbaycan Res pub -
li kasına idxal olunan mallara tətbiq edilir.

1.4. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan
mal lara verilmiş xarici mənşəli uyğunluq sənədləri
“Tex niki reqlamentlərin tələblərinə uyğunluğa

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 
17 iyul tarixli 217 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

Uyğunluq sertifikatının və uyğunluq bəyannaməsinin forması, 
hazırlanması və təqdim edilməsi

QAYDALARI 
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dair xarici dövlətlərdə verilmiş uyğunluq sə nəd -
lə rinin tanınması Qaydaları”na müvafiq olaraq
ta nınmadıqda və ya bu cür sənədlər olmadıqda,
həmin malların uyğunluğunun qiymətləndirilməsi
bu Qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilir.

1.5. “Texniki tənzimləmə haqqında” Azər -
bay can Respublikası Qanununun 18.2-ci mad -
də sinə əsasən texniki reqlamentlər qüvvəyə mi -
nə nədək malların, onlarla əlaqəli proseslərin və
ya istehsal metodlarının uyğunluğunun qiy mət -
lən dirilməsi onlara dair standartlar, həmçinin
uy ğunluğun qiymətləndirilməsi ilə bağlı mü d -
dəa ları müəyyən edən normativ hüquqi aktlar
əsa sında həyata keçirilir.

1.6. Uyğunluq sertifikatı və uyğunluq bə -
yan naməsi onlarda qeyd olunan mal partiyasına
və ya seriyasına şamil edilir.

1.7. Uyğunluğun qiymətləndirilməsi xərcləri
tə rəflər arasında razılaşmaya əsasən təsərrüfat
sub yektlərinin vəsaiti hesabına nağd, bank, poçt,
plas tik kart, elektron ödəmə sistemləri və ya in-
ternet vasitəsilə ödənilir.

1.8. Bu Qaydaların məqsədləri üçün istifadə
olu nan digər anlayışlar "Texniki tənzimləmə
haq qında” Azərbaycan Respublikasının Qanunun-
da nəzərdə tutulan mənaları ifadə edir.

2. Uyğunluq sertifikatının forması, ha zır -
lan ması və təqdim edilməsi qaydası

2.1. Uyğunluq sertifikatı (bundan sonra -
ser tifikat) təsərrüfat subyektinin müraciəti əsasında
yük sək riskli malların istehsalı mərhələsində,
mal bazara yerləşdirilməzdən, realizə edilməzdən
və ya istismara verilməzdən əvvəl texniki req la -
ment lərdə nəzərdə tutulmuş uyğunluğun qiy -
mət ləndirilməsi üsulu ilə malın, onunla əlaqəli
pro sesin və istehsal metodunun uyğunluğunun
qiy mətləndirilməsi nəticələrinə əsasən uyğunluğu
qiy mətləndirən qurumlar tərəfindən verilir.

2.2. Sertifikatın aşağıdakı formaları tərtib
edi lir:

2.2.1. malın uyğunluğunun qiymətləndirilməsi
ba rədə sertifikat;

2.2.2. mal ilə əlaqəli prosesin və istehsal me -
to dunun uyğunluğunun qiymətləndirilməsi barədə
ser tifikat.

2.3. Sertifikatda aşağıdakı məlumatlar qeyd
olu nur:

2.3.1. sertifikatın adı;
2.3.2. blankın qeydiyyat nömrəsi;
2.3.3. sertifikatın verilmə tarixi;
2.3.4. sertifikatın qeydiyyat nömrəsi;
2.3.5. sertifikat verilən hüquqi şəxsin adı,

hü quqi ünvanı və VÖEN-i, fiziki şəxsin soyadı,
adı, atasının adı, ünvanı və VÖEN-i;

2.3.6. sertifikatı verən uyğunluğu qiy mət -
lən dirən qurumun adı və hüquqi ünvanı, akkredi -
ta siya attestatının qeydiyyat nömrəsi və verilmə
ta rixi, uyğunluğu qiymətləndirən qurumun rəh -
bə rinin (səlahiyyətli nümayəndəsinin) və uy -
ğunluğu qiymətləndirən səlahiyyətli şəxsin imzası,
soy adı, adı və atasının adı;

2.3.7. texniki reqlamentin adı, nömrəsi və
tar i xi;

2.3.8. istinad edilmiş standartların və ya tex -
ni ki şərtlərin adı, nömrəsi və tarixi;

2.3.9. möhür yeri (olduqda).
2.4. Bu Qaydaların 2.3-cü bəndində qeyd

olu nanlardan əlavə malın uyğunluğunun qiy -
mət ləndirilməsi barədə sertifikatda malın adı,
nö vü, modeli, markası, partiya və ya seriya nöm -
rə si, istehsalçının adı və ünvanı, istehsal tarixi,
tex niki reqlamentdə nəzərdə tutulduğu hallarda
ma lın saxlanma müddəti və şərtləri, miqdarı, is -
tifadə sahəsi, xarici iqtisadi fəaliyyətin mal no -
men klaturası, məhsul növləri üzrə təsnifat kodu,
ma lın istehlak xüsusiyyətinə və ya keyfiyyətinə
dair təsərrüfat subyekti tərəfindən verilən əlavə
mə lumatlar (olduqda), mal ilə əlaqəli prosesin
və istehsal metodunun uyğunluğunun qiy mət -
lən dirilməsi barədə sertifikatda isə mal ilə əlaqəli
pro sesin və istehsal metodunun tətbiq edildiyi
fəa liyyət sahəsi və istehsal müəssisəsinin ünvanı
gös tərilir.

2.5. Malın uyğunluğunun qiymətləndirilməsi
ba rədə sertifikatın forması bu Qaydaların 1 nöm -
rə li əlavəsinə, mal ilə əlaqəli prosesin və istehsal
me todunun uyğunluğunun qiymətləndirilməsi
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ba rədə sertifikatın forması isə bu Qaydaların 2
nöm rəli əlavəsinə uyğun olaraq tərtib edilir.

2.6. Malların, onlarla əlaqəli proseslərin və
is tehsal metodlarının texniki reqlamentlərin tə -
lə b lərinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsinin
tə min edilməsi üçün təsərrüfat subyekti özünün
sər bəst seçdiyi uyğunluğu qiymətləndirən quruma
"İn zibati icraat haqqında” Azərbaycan Res pub -
li kası Qanununun 29-cu və 30-cu maddələrinə
uy ğun olaraq ərizə ilə müraciət edir.

2.7. Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə olunur:
2.7.1. ərizəçi hüquqi şəxs, xarici hüquqi şəx -

sin filialı və yaxud nümayəndəliyi olduqda, hü -
qu qi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarışının su -
rə ti;

2.7.2. ərizəçi fiziki şəxs olduqda, şəxsiyyət
və siqəsinin surəti;

2.7.3. ərizəçinin vergi ödəyicisi kimi uçota
alın ması haqqında şəhadətnamənin surəti;

2.7.4. idxal olunan mallara dair xarici mənşəli
uy ğunluq sənədləri və ya malın təhlükəsizliyinə
dair aparılmış sınaqların nəticələri;

2.7.5. idxal olunan mallara dair hesab-faktura
(in voys);

2.7.6. Azərbaycan Respublikasının ərazisində
is tehsal olunan malların, onlarla əlaqəli proseslərin
və istehsal metodlarının təhlükəsizliyinə dair
apa rılmış sınaqların nəticələri (olduqda);

2.7.7. istinad edilmiş standartlar və ya texniki
şərt lər;

2.7.8. ərizəçini səlahiyyətli nümayəndə təmsil
et dikdə onun səlahiyyətini təsdiq edən eti bar na -
mə nin əsli.

2.8. Təsərrüfat subyekti "Texniki tənzimləmə
haq qında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
18.2-ci maddəsinə əsasən texniki reqlamentlər
qüv vəyə minənədək texniki reqlamentlərin əhatə
et diyi mallara, onlarla əlaqəli proseslərə və is -
teh sal metodlarına dair standartları, belə standartlar
ol madığı təqdirdə və ya təsərrüfat subyekti tə rə -
fin dən müəyyən olunmuş yeni texniki həllərin
is tifadəsini təmin etmək məqsədilə istehsal olunan
mal lara, onlarla əlaqəli proseslərə və ya istehsal
me todlarına dair texniki şərtləri uyğunluğu qiy -
mət ləndirən quruma təqdim edir.

2.9. Xarici dildə olan bütün sənədlər Azər -
bay can dilinə tərcümə olunaraq təqdim edilməlidir.

2.10. Uyğunluğu qiymətləndirən qurum ərizəçi
tə rəfindən təqdim olunmuş ərizəni qəbul edir və
hə min gün qeydiyyata alır. Uyğunluğu qiy mət -
lən dirən qurum ərizəçinin təqdim etdiyi ərizənin
və ona əlavə olunmuş sənədlərin bu Qaydaların
2.6-cı və 2.7-ci bəndlərinin tələblərinə uy ğun lu -
ğu nu yoxlayır. Ərizədə və ona əlavə olunmuş
sə nədlərdə aradan qaldırılması mümkün olan və
ser tifikatın verilməsindən imtinaya səbəb olmayan
ça tışmazlıqlar aşkar edildikdə, ərizənin qeydiyyata
alın dığı tarixdən 2 (iki) iş günündən gec olmayaraq
uy ğunluğu qiymətləndirən qurum onların aradan
qal dırılması barədə məlumatı ərizəçiyə təqdim
edir və ya sifarişli poçt vasitəsilə göndərir. Ərizəçi
hə min çatışmazlıqları məlumatı aldığı vaxtdan
ən geci 10 (on) iş günü müddətində aradan qal -
dı r malıdır. Bu zaman sertifikatın verilməsi ilə
bağ lı müddətin axımı dayandırılır və dayandırılmış
müd dət sertifikatın verilməsi müddətinə daxil
edil mir. Çatışmazlıqların aradan qaldırılması ba -
rədə ərizəçinin müraciətindən sonra müddətin
axı mı bərpa olunur.

2.11. Ərizəçi ərizədə və ona əlavə olunmuş
sə nədlərdə aşkar edilmiş çatışmazlıqları bu Qay -
daların 2.10-cu bəndində qeyd olunan müddətdə
ara dan qaldırmadıqda, uyğunluğu qiymətləndirən
qurum ərizənin baxılmamış saxlanılması haqqında
qərar qəbul edir və bu barədə məlumatı 2 (iki) iş
günü müddətində ərizəçiyə təqdim edir və ya si -
fa rişli poçt vasitəsilə göndərir.

2.12. Uyğunluğu qiymətləndirən qurum mal -
ların, onlarla əlaqəli proseslərin və istehsal me -
todlarının uyğunluğunun qiymətləndiril¬məsini
yük sək risk səviyyəsinə uyğun olaraq tətbiq edil -
məli olan uyğunluğun qiymətləndirilməsi sxem -
lə rinə (modullarına) və prosedurlarına müvafiq
ola raq həyata keçirir.

2.13. Uyğunluğun qiymətləndirilməsi zamanı
is tifadə olunan uyğunluğun qiymətləndirilməsi
sxem ləri (modulları) və prosedurları həmin mal -
la rın, onlarla əlaqəli proseslərin və istehsal me -
tod larının əhatə olunduğu texniki reqlamentlərdə
gös tərilir.
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2.14. Təsərrüfat subyektləri uyğunluğun qiy -
mət ləndirilməsi zamanı uyğunluğun qiy mət lən -
di rilməsi prosedurlarının həyata keçirilməsi üçün
uy ğunluğu qiymətləndirən qurumların mü tə xəs -
sis lərinə şərait yaradır.

2.15. Təsərrüfat subyekti Azərbaycan Res -
pub likasında istehsal olunan malların, onlarla
əla qəli proseslərin və istehsal metodlarının uy -
ğun luğunun qiymətləndirilməsi prosedurlarının
hə yata keçirilməsi üçün uyğunluğu qiymətləndirən
qu ruma istehsal obyektinə baxışın keçirilməsi
və texniki reqlamentlərdə nəzərdə tutulduğu hal-
larda və qaydada seçmə üsulu ilə mal nü mu nə -
lə rinin əvəzsiz götürülməsinə şərait yaradır.

2.16. Təsərrüfat subyekti malın idxalından
əv vəl texniki reqlamentlərdə nəzərdə tutulduğu
hal larda və qaydada uyğunluğu qiymətləndirilən
ma lın nümunəsini uyğunluğu qiymətləndirən qu-
ruma əvəzsiz qaydada təqdim edir.

2.17. Malın ölçüsü, forması, saxlanma və
da şınma şərtləri və ya istehlak xüsusiyyətləri
sə bəbindən nümunələrin malın idxalından əvvəl
təq dim edilməsi mümkün olmadıqda, təsərrüfat
sub yekti uyğunluğu qiymətləndirən qurumun
mü təxəssislərinə ixracatçı ölkədə həmin malın
is tehsal olunduğu obyektə baxışın keçirilməsini
və texniki reqlamentlərdə nəzərdə tutulduğu qay-
dada seçmə üsulu ilə mal nümunələrinin gö tü -
rül məsini öz vəsaiti hesabına təmin edir.

2.18. Uyğunluğun qiymətləndirilməsi zamanı
is tehlak üçün yararlılığını itirməmiş mal nü mu -
nə ləri həmin uyğunluğu qiymətləndirən qurum
tə rəfindən təsərrüfat subyektinə qaytarılır.

2.19. Uyğunluğun qiymətləndirilməsi pro se -
dur larını həyata keçirmək üçün obyektə baxışın
ke çirilməsi və seçmə üsulu ilə mal nümunələrinin
gö türülməsi təsərrüfat subyektinin fəaliyyətinə
ma neələr yaratmamalıdır.

2.20. Uyğunluğu qiymətləndirən qurum təqdim
edil miş ərizənin qeydiyyata alındığı tarixdən
mal ların, onlarla əlaqəli proseslərin və istehsal
me todlarının texniki reqlamentlərin tələblərinə
uy ğunluğunun qiymətləndirilməsinin nəticələri
əsa sında 7 (yeddi) iş günündən gec olmayaraq
ser tifikatın verilməsi və ya sertifikatın ve ril mə -
sin dən imtina haqqında əsaslandırılmış qərar qə -
bul edir. Uyğunluğun qiymətləndirilməsi pro se -

dur larının icrası zamanı malların, onlarla əlaqəli
pro seslərin və istehsal metodlarının müayinəsinə,
təd qiqinə və ya sınaqlarına, habelə ixracatçı döv -
lət lərin istehsalçılarına məxsus obyektlərə baxışın
ke çirilməsinə sərf olunan müddət sertifikatın ve -
rilməsi ilə bağlı müddətə daxil edilmir.

2.21. Sertifikatın verilməsi barədə qərar qəbul
edil diyi halda uyğunluğu qiymətləndirən qurumlar
Azər baycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
tə rəfindən təsdiq edilmiş "Uyğunluq ser ti fi kat -
la rının və uyğunluq bəyannamələrinin reyestrinin
apa rılması Qaydası”nda nəzərdə tutulmuş sə -
nəd lərin və məlumatların reyestrə daxil olunması
üçün həmin gün ərzində Azərbaycan Res pub li -
ka sının İqtisadiyyat Nazirliyinə (bundan sonra -
Na zirlik) təqdim edir.

2.22. Uyğunluğu qiymətləndirən qurum mə -
lu matları reyestrə daxil olunduğu gün sertifikatı
tə sərrüfat subyektinə təqdim edir və ya sifarişli
poçt vasitəsilə göndərir. Sertifikatın verilməsindən
im tina haqqında qərar qəbul edildiyi gündən 2
(iki) iş günü müddətində təsərrüfat subyektinə
təq dim edilir və ya sifarişli poçt vasitəsilə gön -
də rilir.

2.23. Uyğunluğun qiymətləndirilməsi pro se -
dur larının icrası zamanı malların, onlarla əlaqəli
pro seslərin və istehsal metodlarının müayinəsinə,
təd qiqinə və ya sınaqlarına sərf olunan müddət
tex niki reqlamentlərlə, ixracatçı dövlətlərin is -
tehsalçılarına məxsus obyektlərə baxışın ke çi -
ril məsinə sərf olunan müddət isə tərəflərin öz
ra zılaşmaları əsasında müəyyən edilir.

2.24. Təsərrüfat subyekti sertifikatı müvafiq
tex niki reqlamentdə malın saxlanma müddəti və
risk səviyyəsi əsasında müəyyən edilmiş müddət
ər zində saxlamalı, habelə malı müşayiət olun -
ma sını təmin etməlidir.

2.25. Sertifikatın sahibi sertifikatdan yalnız
özü istifadə edə bilər.

2.26. Sertifikat xüsusi nömrələnmiş blanklarda
Azər baycan və ingilis dillərində tərtib edilir.

2.27. Sertifikatın blankları uyğunluğu qiy -
mət ləndirən qurumun sifarişinə əsasən onun və -
sai ti hesabına mətbəə üsulu ilə hazırlanır.

2.28. Sertifikat tam şəkildə doldurulmalı və
çap üsulu ilə təsvir edilməlidir. Üzərində düzəlişlər
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edil miş və yaxud zədələnmiş sertifikatlar eti bar -
sız dır.

2.29. Sertifikat zədələndikdə və yaxud iti ril -
dikdə, sertifikat sahibi onun dublikatını əldə et -
mək üçün həmin sertifikatı vermiş uyğunluğu
qiy mətləndirən quruma müraciət edə bilər. Uy -
ğun luğu qiymətləndirən qurum ərizənin qeydiyyata
alın dığı tarixdən 1 (bir) iş günü müddətində üzə -
rində "dublikat” qeydi aparılmış sertifikatın dub -
li katını ərizəçiyə təqdim edir və ya sifarişli poçt
va sitəsilə göndərir.

2.30. Malın, onunla əlaqəli proseslərin və is-
tehsal metodlarının istismar xüsusiyyətləri uy -
ğun luğun qiymətləndirilməsi aparıldıqdan sonra
də yişdirildikdə, təsərrüfat subyekti bununla bağlı
bu Qaydaların 2.6-2.9-cu bəndləri ilə müəyyən
olun muş qaydada özünün sərbəst seçdiyi uy -
ğun luğu qiymətləndirən quruma ərizə ilə müraciət
edir.

2.31. Təsərrüfat subyekti tərəfindən malın,
onunla əlaqəli proseslərin və istehsal metodlarının
is tismar xüsusiyyətlərində edilmiş dəyişikliklərin
uy ğunluğunun qiymətləndirilməsi məqsədilə hə -
min malın, onunla əlaqəli proseslərin və istehsal
me todlarının texniki reqlamentin tələblərinə uy -
ğun luğunun qiymətləndirilməsini aparmış uy -
ğun luğu qiymətləndirən quruma müraciət etdiyi
hal larda bu Qaydaların 2.7-ci bəndində qeyd
olu nan sənədlər tələb edilmir.

2.32. Malın, onunla əlaqəli proseslərin və is -
teh sal metodlarının istismar xüsusiyyətlərində
edil miş dəyişikliklərin texniki reqlamentlərin tə -
ləb lərinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi bu
Qay dalara əsasən həyata keçirilir. Bu halda malın,
onunla əlaqəli proseslərin və istehsal metodlarının
uy ğunluğunun qiymətləndirilməsi edilmiş də yi -
şik liklərin müvafiq texniki reqlamentlərə uyğun
ol duğunu göstərən əməliyyatlarla məhdudlaşır.

2.33. Uyğunluğu qiymətləndirən qurum malın,
onunla əlaqəli proseslərin və istehsal metodlarının
is tismar xüsusiyyətlərində edilmiş dəyişikliklərin
tex niki reqlamentlərin tələblərinə uyğunluğunun
qiy mətləndirilməsi nəticələrinə əsasən, bu Qay -
da ların 2.20-ci, 2.21-ci və 2.22-ci bəndləri ilə
mü əyyən olunmuş qaydada və müddətdə yeni
ser tifikatı və ya onun verilməsindən imtina haq -

qında qərarı təsərrüfat subyektinə təqdim edir
və ya sifarişli poçt vasitəsilə göndərir.

2.34. Sertifikatın qüvvəsi aşağıdakı hallarda
da yandırılır:

2.34.1. sertifikat sahibi tərəfindən uyğunluğun
qiy mətləndiril-məsini aparmış quruma ərizə təq -
dim edildikdə;

2.34.2. "Texniki tənzimləmə haqqında” Azər -
bay can Respublikası Qanununun 15.1 -ci mad -
də sinə uyğun olaraq, "Sahibkarlıq sahəsində apa -
rı lan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların
ma raqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan
Res publikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş
qay dada aparılan yoxlamalar zamanı malda,
onun la əlaqəli proseslərdə və istehsal metodlarında
ara dan qaldırıla biləcək çatışmazlıqlar aşkar edil -
dik də;

2.34.3. məhkəmənin müvafiq qərarı olduq-
da;

2.34.4. qanunda nəzərdə tutulan digər hallar -
da.

2.35. Sertifikat aşağıdakı hallarda ləğv edilir:
2.35.1. sertifikat sahibi tərəfindən uyğunluğun

qiy mətləndiril-məsini aparmış quruma ərizə təq -
dim edildikdə;

2.35.2. "Texniki tənzimləmə haqqında” Azər -
bay can Respublikası Qanununun 15.1 -ci mad -
də sinə uyğun olaraq, "Sahibkarlıq sahəsində apa -
rı lan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların
ma raqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan
Res publikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş
qay dada aparılan yoxlamalar zamanı malın, onun -
la əlaqəli proseslərin və istehsal metodlarının
in sanların həyat və ya sağlamlığına, ətraf mühitə,
əm laka və dövlətin maraqlarına təhlükə törətdiyi
mü əyyən edildikdə;

2.35.3. sertifikat verilməsi üçün təqdim edilmiş
əri zədə və ona əlavə olunmuş sənədlərdə sonradan
təh rif edilmə aşkar olunduqda;

2.35.4. sertifikat bu Qaydaların tələbləri po -
zul maqla tərtib edildikdə;

2.35.5. məhkəmənin müvafiq qərarı olduq-
da;

2.35.6. qanunda nəzərdə tutulan digər hallar -
da.

2.36. Bu Qaydaların 2.34.2-ci və 2.35.2-ci
ya rımbəndlərinə uyğun olaraq malda, onunla
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əla qəli proseslərdə və istehsal metodlarında ara -
dan qaldırıla biləcək çatışmazlıqlar aşkar edildikdə
və ya malın, onunla əlaqəli proseslərin və istehsal
me todlarının insanların həyat və ya sağlamlığına,
ət raf mühitə, əmlaka və dövlətin maraqlarına
təh lükə törətdiyi müəyyən olunduqda Nazirlik
bu barədə məlumatı 2 (iki) iş günü müddətində
hə min sertifikatı vermiş uyğunluğu qiymətləndirən
qu ruma təqdim edir və ya sifarişli poçt vasitəsilə
gön dərir.

2.37. Uyğunluğu qiymətləndirən qurum bu
Qay daların 2.34-cü (2.34.3-cü yarımbəndində
qeyd olunan hal istisna olmaqla), 2.35-ci (2.35.5-
ci yarımbəndində qeyd olunan hal istisna olmaqla)
və 2.36-cı bəndlərinə uyğun olaraq müvafiq mə -
lu matı aldığı tarixdən 1 (bir) iş günü müddətində
ser tifikatın qüvvəsinin dayandırılması və ya ləğv
edil məsi barədə qərar qəbul edir və bu barədə
mə lumatı reyestrə daxil olunması üçün həmin
gün ərzində Nazirliyə təqdim edir.

2.38. Uyğunluğu qiymətləndirən qurum mə -
lu mat ları reyestrə daxil olunduğu gün dayandırılma
və ya ləğv edilmə barədə qərarı təsərrüfat sub -
yek tinə təqdim edir və ya sifarişli poçt vasitəsilə
gön dərir.

2.39. Sertifikatı vermiş uyğunluğu qiy mət -
lən dirən qurum bu Qaydaların 2.34.1-ci ya rım -
bən dində göstərilən əsas üzrə sertifikat sahibinin
mü vafiq ərizəsini, bu Qaydaların 2.34.2-ci və
2.34.4-cü yarımbəndlərində qeyd olunan hallarda
isə həmin halların aradan qaldırılması barədə
ser tifikat sahibinin təqdim etdiyi yazılı məlumatı
al dığı tarixdən 1 (bir) iş günü müddətində ser ti -
fi katın qüvvəsinin bərpası ilə bağlı qərar qəbul
edir və bu barədə məlumatı reyestrə daxil olunması
üçün həmin gün ərzində Nazirliyə təqdim edir.

2.40. Uyğunluğu qiymətləndirən qurum mə -
lu matların reyestrə daxil olunduğu gün bərpa
ba rədə qərarı təsərrüfat subyektinə təqdim edir
və ya sifarişli poçt vasitəsilə göndərir.

2.41. Sertifikat aşağıdakı hallarda yenidən
rəs miləşdirilir:

2.41.1. sertifikatın sahibi olan hüquqi şəxs
ye nidən təşkil edildikdə;

2.41.2. sertifikatın sahibi olan hüquqi şəxsin,
xa rici hüquqi şəxsin filialının və yaxud nü ma -

yən dəliyinin adı və ya hüquqi ünvanı dəyişdikdə;
2.41.3. sertifikatın sahibi olan fiziki şəxsin

so yadı, adı, atasının adı və ya fəaliyyət ünvanı
də yişdikdə;

2.41.4. sertifikatın tərtibi ilə bağlı sonradan
tex niki səhvlər aşkar edildikdə.

2.42. Bu Qaydaların 2.41-ci bəndinə uyğun
ola raq sertifikatın yenidən rəsmiləşdirilməsi zə -
ru rəti yarandığı halda, təsərrüfat subyekti bu
Qay daların 2.6-cı bəndi və 2.7.1-ci, 2.7.2-ci,
2.7.3-cü yarımbəndləri ilə müəyyən edilmiş qay-
dada həmin malın, onunla əlaqəli proseslərin və
is tehsal metodlarının uyğunluğunun qiy mət lən -
di rilməsini aparmış uyğunluğu qiymətləndirən
qu ruma ərizə ilə müraciət edir. Uyğunluğu qiy -
mət ləndirən qurum ərizənin qeydiyyata alındığı
ta rixdən 2 (iki) iş günündən gec olmayaraq ser -
ti fikatın yenidən rəsmiləşdirilməsi barədə qərar
qə bul edir və bu barədə məlumatın reyestrə daxil
olun ması üçün həmin gün ərzində Nazirliyə təq -
dim edir.

2.43. Uyğunluğu qiymətləndirən qurum mə -
lu matları reyestrə daxil olunduğu gün yenidən
rəs miləşdirilmiş sertifikatı təsərrüfat subyektinə
təq dim edir və ya sifarişli poçt vasitəsilə göndərir.

2.44. Malın, onunla əlaqəli proseslərin və is-
tehsal metodlarının uyğunluğunu qiymətləndirmiş
qu rumun hüquq və vəzifələri digər uyğunluğu
qiy mətləndirən quruma ötürülmədən ləğv edil -
dik də və ya onun fəaliyyəti dayandırıldıqda hə -
min qurumun verdiyi sertifikatın qüvvəsinin da -
yan dırılması, bərpası və ləğv edilməsi, yenidən
rəs miləşdirilməsi bu Qaydalara əsasən Nazirliyin
mü əyyən etdiyi uyğunluğu qiymətləndirən qurum
tə rəfindən həyata keçirilir.

3. Uyğunluq bəyannaməsinin forması,
hazırlanması və təqdim edilməsi qaydası

3.1. Təsərrüfat subyekti orta və aşağı riskli
mal ların istehsalı mərhələsində malların id xa -
lın dan, bazara yerləşdirilməzdən, realizə edil -
məz dən və ya istismara verilməzdən əvvəl texniki
req lamentlərdə nəzərdə tutulmuş uyğunluğun
qiy mətləndirilməsi üsulu ilə malın, onunla əlaqəli
pro sesin və istehsal metodunun uyğunluğunun
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qiy mətləndirilməsi nəticələri əsasında uyğunluq
bə yannaməsini (bundan sonra - bəyannamə) tər -
tib edir.

3.2. Bəyannamənin aşağıdakı formaları tərtib
edi lir:

3.2.1. malların uyğunluğunun qiy mət lən di -
ril məsi barədə bəyannamə;

3.2.2. mal ilə əlaqəli prosesin və istehsal me -
to dunun uyğunluğunun qiymətləndirilməsi barədə
bə yannamə.

3.3. Bəyannamədə aşağıdakı məlumatlar qeyd
olu nur:

3.3.1. bəyannamənin adı;
3.3.2. bəyannamənin verilmə tarixi;
3.3.3. bəyannamənin qeydiyyat nömrəsi;
3.3.4. bəyannaməni tərtib edən hüquqi şəxsin

adı, hüquqi ünvanı və VÖEN-i, fiziki şəxsin
soy adı, adı, atasının adı, ünvanı və VÖEN-i;

3.3.5. texniki reqlamentin adı, nömrəsi və
ta rixi;

3.3.6. istinad edilmiş standartların və ya tex -
ni ki şərtlərin adı, nömrəsi və tarixi;

3.3.7. orta riskli mallara münasibətdə uy -
ğun luğun təsdiqlənməsi məqsədilə cəlb edilmiş
uy ğunluğu qiymətləndirən qurumun adı və hüquqi
ün vanı, akkreditasiya attestatının qeydiyyat nöm -
rə si və verilmə tarixi;

3.3.8. bəyannaməni tərtib edən təsərrüfat
sub yektinin rəhbərinin (səlahiyyətli nü ma yən -
də sinin), malların, onlarla əlaqəli proseslərin və
is tehsal metodlarının təhlükəsizliyinə məsul şəx -
sin imzası, soyadı, adı və atasının adı;

3.3.9. möhür yeri (olduqda).
3.4. Bu Qaydaların 3.3-cü bəndində olan mə -

lu matlardan əlavə bəyannamədə bu Qaydaların
2.4-cü bəndindəki məlumatlar qeyd olunur.

3.5. Malın uyğunluğunun qiymətləndirilməsi
ba rədə bəyannamənin forması bu Qaydaların 3
nöm rəli əlavəsinə, mal ilə əlaqəli prosesin və is-
tehsal metodunun uyğunluğunun qiymətlən-di -
ril məsi barədə bəyannamənin forması isə bu
Qay daların 4 nömrəli əlavəsinə uyğun olaraq
tər tib edilir.

3.6. Təsərrüfat subyekti orta riskli mallar
üçün bəyannaməni tərtib etməklə yanaşı, uy -
ğun luğun təsdiqlənməsi məqsədilə uyğunluğu

qiy mətləndirən qurumu cəlb edir. Uyğunluğu
qiy mətlən¬dirən qurum uyğunluğun təsdiqi barədə
təs  diqedici sənəd verir. Uyğunluğun təsdiqi ba -
rə də təsdiqedici sənəddə malların texniki req la -
ment lərin tələblərinə uyğun olması qeyd edilir.

3.7. Təsərrüfat subyekti orta riskli malların
uy ğunluğunun təsdiqlənməsi məqsədilə özünün
sər bəst seçdiyi uyğunluğu qiymətləndirən quruma
"İn zibati İcraat haqqında” Azərbaycan Res pub -
li kası Qanununun 29-cu və 30-cu maddələrinə
uy ğun olaraq ərizə ilə müraciət edir.

3.8. Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə olunur:
3.8.1. ərizəçi hüquqi şəxs, xarici hüquqi şəx -

sin filialı və yaxud nümayəndəliyi olduqda, hü -
qu qi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarışının su -
rə ti;

3.8.2. ərizəçi fiziki şəxs olduqda, şəxsiyyət
və siqəsinin surəti;

3.8.3. ərizəçinin vergi ödəyicisi kimi uçota
alın ması haqqında şəhadətnamənin surəti;

3.8.4. idxal olunan mallara dair xarici mənşəli
uy ğunluq sənədləri və ya malın təhlükəsizliyinə
dair aparılmış sınaqların nəticələri;

3.8.5. idxal olunan mala dair hesab-faktura
(in voys);

3.8.6. Azərbaycan Respublikasının ərazisində
is tehsal olunan malların “Uyğunluğun qiy mət -
lən di rilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında”
Azər baycan Respublikasının Qanununa uyğun
ola raq akkreditasiyadan keçmiş laboratoriyalarda
apa rılmış sınaqların nəticələri;

3.8.7. istinad edilmiş standartlar və texniki
şərt lər;

3.8.8. ərizəçini səlahiyyətli nümayəndə təmsil
et dikdə onun səlahiyyətini təsdiq edən eti bar na -
mə nin əsli.

3.9. Təsərrüfat subyekti “Texniki tənzimləmə
haq qında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
18.2-ci maddəsinə əsasən texniki reqlamentlər
qüv vəyə minənədək texniki reqlamentlərin əhatə
et diyi mallara dair standartları belə standartlar
ol madığı təqdirdə və ya təsərrüfat subyekti tə rə -
fin dən müəyyən olunmuş yeni texniki həllərin
is tifadəsini təmin etmək məqsədilə istehsal olunan
mal lara dair texniki şərtləri uyğunluğu qiy mət -
lən dirən quruma təqdim edir.
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3.10. Xarici dildə olan bütün sənədlər Azər -
bay can dilinə tərcümə olunaraq təqdim edilməlidir.

3.11. Uyğunluğu qiymətləndirən qurum ərizəçi
tə rəfindən təqdim edilmiş ərizəni qəbul edir və
hə min gün ərzində qeydiyyata alır. Uyğunluğu
qiy mətləndirən qurum ərizəçinin təqdim etdiyi
əri zənin və ona əlavə olunmuş sənədlərin bu
Qay daların 3.7-ci və 3.8-ci bəndlərinin tələblərinə
uy ğunluğunu yoxlayır. Ərizədə və ona əlavə
olun muş sənədlərdə aradan qaldırılması mümkün
olan və uyğunluğun təsdiq edilməsindən imtinaya
sə bəb olmayan çatışmazlıqlar aşkar olunduqda,
əri zənin qeydiyyata alındığı tarixdən 2 (iki) iş
gü nündən gec olmayaraq uyğunluğu qiymət lən -
di rən qurum onların aradan qaldırılması barədə
mə lumatı ərizəçiyə təqdim edir və ya sifarişli
poçt vasitəsilə göndərir. Ərizəçi həmin ça tış -
maz lıqları məlumatı aldığı vaxtdan ən geci 10
(on) iş günü müddətində aradan qaldırmalıdır.
Bu zaman təsdiqedici sənədin verilməsi ilə bağlı
müd dətin axımı dayandırılır və dayandırılmış
müd dət təsdiqedici sənədin verilməsi müddətinə
da xil edilmir. Çatışmazlıqların aradan qaldırılması
ba rədə ərizəçinin müraciətindən sonra müddətin
axı mı bərpa olunur.

3.12. Ərizəçi ərizədə və ona əlavə edilmiş
sə nədlərdə aşkar olunmuş çatışmazlıqları bu
Qay daların 3.11 -ci bəndində qeyd olunan müd -
dət də aradan qaldırmadıqda uyğunluğu qiy mət -
lən dirən qurum ərizənin baxılmamış saxlanılması
haq qında qərar qəbul edir və bu barədə məlumatı
2 (iki) iş günü müddətində ərizəçiyə təqdim edir
və ya sifarişli poçt vasitəsilə göndərir.

3.13. Uyğunluğu qiymətləndirən qurum uy -
ğun luğun təsdiqi məqsədilə bu Qaydaların 3.7-
ci və 3.8-ci bəndləri ilə müəyyən olunmuş qay -
da da təqdim edilmiş sənəd və məlumatları malların
əha tə olunduğu texniki reqlamentlərdə qeyd edil -
miş uyğunluğun qiymətləndirilməsi sxemləri
(mo dulları) və prosedurlarına uyğun olaraq təhlil
edir və onların mala aid olmasını araşdırır.

3.14. Uyğunluğun təsdiqi zamanı istifadə
olu nan uyğunluğun qiymətləndirilməsi sxemləri
(mo dulları) və prosedurları həmin malların, on -
larla əlaqəli proseslərin və istehsal metodlarının
əha tə olunduğu texniki reqlamentlərdə göstərilir.

3.15. Uyğunluğu qiymətləndirən qurum təqdim
edil miş ərizənin qeydiyyata alındığı tarixdən
mal ların texniki reqlamentlərin tələblərinə uy -
ğun luğunun qiymətləndirilməsinin nəticələri əsa -
sın da 5 (beş) iş günündən gec olmayaraq, təs -
diq edici sənədin verilməsi və ya onun ve ril mə -
sin dən imtina haqqında əsaslandırılmış qərar qə -
bul edir. Uyğunluğu qiymətləndirən qurum müva -
fiq qərar qəbul edildiyi tarixdən 2 (iki) iş günü
müd dətində təsdiqedici sənədi və ya onun ve ril -
mə sindən imtina haqqında əsaslandırılmış qərarı
tə sərrüfat subyektinə təqdim edir və ya sifarişli
poçt vasitəsilə göndərir.

3.16. Orta riskli mallara münasibətdə təsərrüfat
sub yekti təsdiqedici sənəd əsasında bəyannaməni
tər tib edir.

3.17. Təsərrüfat subyekti malların, onlarla
əla qəli proseslərin və istehsal metodlarının uy -
ğun luğunun qiymətləndirilməsini orta və aşağı
risk səviyyəsinə uyğun olaraq tətbiq edilməli
olan uyğunluğun qiymətləndirilməsi sxemlərinə
(mo dullarına) və prosedurlarına müvafiq olaraq
hə yata keçirir.

3.18. Uyğunluğu qiymətləndirən qurum tə -
rə findən verilmiş təsdiqedici sənəd təsərrüfat
sub yekti tərəfindən tərtib edilmiş bəyannaməyə
mü şayiətedici sənəd kimi əlavə olunur. Orta risk li
mallara münasibətdə təsdiqedici sənəd olmadıqda,
tər tib edilmiş bəyannamə etibarsız hesab edilir.

3.19. Bəyannamə A4 (210x297mm) for ma -
tın da Azərbaycan və ingilis dillərində tərtib edilir.

3.20. Bəyannamə tam şəkildə doldurulmalı
və çap üsulu ilə təsvir edilməlidir. Üzərində dü -
zə lişlər edilmiş və yaxud zədələnmiş bəyannamə
eti barsızdır.

3.21. Orta riskli malların uyğunluğunun qiy -
mət ləndirilməsi zamanı verilmiş təsdiqedici sə -
nəd lər zədələndikdə və yaxud itirildikdə, onun
sa hibi dublikatını əldə etmək üçün həmin təs -
diq edici sənədi vermiş uyğunluğu qiymətləndirən
qu ruma müraciət edə bilər. Uyğunluğu qiy mət -
lən dirən qurum ərizənin qeydiyyata alındığı ta -
rix dən 1 (bir) iş günü müddətində üzərində "dub-
likat” qeydi aparılmış təsdiqedici sənədin dub li -
ka tını ərizəçiyə təqdim edir və ya sifarişli poçt
va sitəsilə göndərir.
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3.22. Təsərrüfat subyekti Azərbaycan Res -
pub likasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq
edil miş "Uyğunluq sertifikatlarının və uyğunluq
bə yannamələrinin reyestrinin aparılması Qay -
da sı”nda nəzərdə tutulmuş sənədləri və mə lu -
mat ları bəyannamə tərtib edildiyi gün reyestrə
da xil olunması üçün Nazirliyə təqdim edir.

3.23. Təsərrüfat subyekti bəyannaməni mü-
vafiq texniki reqlamentdə malın saxlanma müddəti
və risk səviyyəsi əsasında müəyyən olunmuş
müd dət ərzində saxlayır, habelə malın müşayiətini
tə min edir.

3.24. Malın, onunla əlaqəli proseslərin və is-
tehsal metodlarının istismar xüsusiyyətlərində
edil miş dəyişikliklərin texniki reqlamentlərin tə -
ləb lərinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi bu
Qay dalara əsasən həyata keçirilir. Bu halda malın,
onun la əlaqəli proseslərin və istehsal metodlarının
uy ğunluğunun qiymətləndirilməsi edilmiş də yi -
şik liklərin müvafiq texniki reqlamentlərə uyğun
ol duğunu göstərən əməliyyatlarla məhdudlaşır.

3.25. Orta riskli mallara münasibətdə malın
is tismar xüsusiyyətlərində edilmiş dəyişikliklərlə
bağ lı təsdiqedici sənədin alınması üçün təsərrüfat
sub yekti bu Qaydaların 3.7-3.10-cu bəndləri ilə
mü əyyən olunmuş qaydada özünün sərbəst seçdiyi
uy ğunluğu qiymətləndirən quruma ərizə ilə mü -
ra ciət edir.

3.26. Orta riskli mallara münasibətdə təsərrüfat
sub yekti malın istismar xüsusiyyətlərində edilmiş
də yişikliklərin uyğunluğunun qiymətləndirilməsi
məq sədilə həmin malın texniki reqlamentin tə -
ləb lərinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsinə
cəlb edilmiş uyğunluğu qiymətləndirən quruma
mü raciət etdiyi hallarda bu Qaydaların 3.8-ci
bən dində qeyd olunan sənədlər tələb edilmir.

3.27. Uyğunluğu qiymətləndirən qurum malın
is tismar xüsusiyyətlərində edilmiş dəyişikliklərin
tex niki reqlamentlərin tələblərinə uyğunluğunun
qiy mətləndirilməsi nəticələrinin verilməsindən
im tina haqqında qərarı bu Qaydaların 3.15-ci
bən di ilə müəyyən olunan müddətdə və qaydada
tə sərrüfat subyektinə təqdim edir və ya sifarişli
poçt vasitəsilə göndərir.

3.28. Təsərrüfat subyekti malın, onunla əlaqəli
pro seslərin və istehsal metodlarının istismar xü -

su siyyətlərində edilmiş dəyişikliklərin texniki
req lamentlərin tələblərinə uyğunluğunun qiy -
mət ləndirilməsinin müsbət nəticələri əsasında
ye ni bəyannaməni tərtib edir.

3.29. Bəyannamənin qüvvəsi aşağıdakı hallar -
da dayandırılır:

3.29.1. bəyannamə sahibinin öz qərarı əsa -
sın da;

3.29.2. "Texniki tənzimləmə haqqında” Azər -
bay can Respublikası Qanununun 15.1 -ci mad -
də sinə uyğun olaraq, "Sahibkarlıq sahəsində apa -
rı lan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların
ma raqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan
Res publikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş
qay dada aparılan yoxlamalar zamanı malda,
onun la əlaqəli proseslərdə və istehsal metodlarında
ara dan qaldırıla biləcək çatışmazlıqlar aşkar edil -
dik də;

3.29.3. məhkəmənin müvafiq qərarı olduq-
da;

3.29.4. qanunda nəzərdə tutulan digər hallar -
da.

3.30. Bəyannamə aşağıdakı hallarda ləğv
edi lir:

3.30.1. bəyannamə sahibinin öz qərarı əsa -
sın da;

3.30.2. "Texniki tənzimləmə haqqında” Azər -
bay can Respub-likası Qanununun 15.1 -ci mad -
də sinə uyğun olaraq, "Sahibkarlıq sahəsində apa -
rı lan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların
ma raqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan
Res publikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş
qay dada aparılan yoxlamalar zamanı malın, onun -
la əlaqəli proseslərin və istehsal metodlarının
in sanların həyat və ya sağlamlığına, ətraf mühitə,
əm laka və dövlətin maraqlarına təhlükə törətdiyi
mü əyyən edildikdə;

3.30.3. bəyannamənin tərtibi zamanı əsas gö -
tü rülmüş sənədlərdə sonradan təhrif olunmuş
mə lumatlar aşkar edildikdə;

3.30.4. bəyannamə bu Qaydalara uyğun tərtib
edil mədikdə;

3.30.5. məhkəmənin müvafiq qərarı olduq-
da;

3.30.6. qanunda nəzərdə tutulan digər hallar -
da.
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3.31. Bu Qaydaların 3.29.2-ci və 3.30.2-ci
ya rımbəndlərinə uyğun olaraq malda, onunla
əla qəli proseslərdə və istehsal metodlarında ara -
dan qaldırıla biləcək çatışmazlıqlar aşkar edildikdə
və ya malın, onunla əlaqəli proseslərin və istehsal
me todlarının insanların həyat və ya sağlamlığına,
ət raf mühitə, əmlaka və dövlətin maraqlarına
təh lükə törətdiyi müəyyən olduqda, Nazirlik bu
ba rədə məlumatı 2 (iki) iş günü müddətində tə -
sər rüfat subyektinə təqdim edir və ya sifarişli
poçt vasitəsilə göndərir.

3.32. Təsərrüfat subyekti bu Qaydaların
3.29.2-ci, 3.29.4-cü, 3.30.2-3.30.4-cü, 3.30.6-cı
ya rımbəndlərinə və 3.31-ci bəndinə uyğun olaraq
mü vafiq məlumatı aldığı tarixdən 1 (bir) iş günü
müd dətində bəyannamənin qüvvəsinin da ya n dı -
rıl ması və ya ləğv edilməsi barədə qərar qəbul
edir.

3.33. Təsərrüfat subyekti bu Qaydaların
3.29.1-ci, 3.30.1-ci yarımbəndlərinə və 3.32-ci
bən dinə uyğun olaraq bəyannamənin qüvvəsinin
da yandırılması və ya ləğv edilməsi ilə bağlı qə -
rar qəbul etdiyi gün bu barədə məlumatı reyestrə
da xil olunması üçün Nazirliyə təqdim edir.

3.34. Təsərrüfat subyekti bu Qaydaların
3.29.2-ci yarımbəndində qeyd olunan əsas üzrə
ça tışmazlıqların aradan qaldırıldığına dair Nazir-
liyin qərarını, 3.29.4-cü yarımbəndində həmin
hal ların aradan qaldırılması barədə məlumatı al -
dığı tarixdən 1 (bir) iş günü müddətində, 3.29.1-
ci yarımbəndində qeyd olunan halda isə öz tə -
şəb büsü əsasında bəyannamənin qüvvəsinin bər -
pa sı ilə bağlı qərar qəbul edir.

3.35. Təsərrüfat subyekti bəyannamənin qüv -
və sinin bərpası ilə bağlı qərar qəbul etdiyi gün
bu barədə məlumatı reyestrə daxil edilməsi üçün
Na zirliyə təqdim edir.

3.36. Bəyannamə aşağıdakı hallarda yenidən
rəs miləşdirilir:

3.36.1. bəyannamə sahibi olan hüquqi şəxs
ye nidən təşkil edildikdə;

3.36.2. bəyannamə sahibi olan hüquqi şəxsin,
xa rici hüquqi şəxsin filialının və yaxud nü ma -
yən dəliyinin adı və ya hüquqi ünvanı dəyişdikdə;

3.36.3. bəyannamə sahibi olan fiziki şəxsin
soy adı, adı, atasının adı və ya fəaliyyət ünvanı
də yişdikdə;

3.36.4. bəyannamənin və ya təsdiqedici sə -
nədin tərtibi ilə bağlı sonradan texniki səhvlər
aş kar edildikdə.

3.37. Bu Qaydaların 3.36-cı bəndinə uyğun
ola raq, bəyannamənin yenidən rəsmiləşdirilməsi
zə rurəti yarandığı halda, orta riskli mallara mü -
na sibətdə təsərrüfat subyekti bu Qaydaların 3.7-
ci bəndi və 3.8.1-3.8.3-cü yarımbəndləri ilə mü -
əyyən olunmuş qaydada həmin malın uy ğun lu -
ğunun təsdiqlənməsi məqsədilə cəlb edilmiş uy -
ğun luğu qiymətləndirən quruma müraciət edir.
Uy ğunluğu qiymətləndirən qurum 2 (iki) iş günü
müd dətində yeni təsdiqedici sənədi təsərrüfat
sub yektinə təqdim edir və ya sifarişli poçt va si -
tə silə göndərir. Təsərrüfat subyekti həmin təs -
diq edici sənəd əsasında yenidən rəsmiləşdirilmiş
bə yannaməni tərtib edir.

3.38. Malın uyğunluğunun təsdiqlənməsi
məq sədilə cəlb edilmiş uyğunluğu qiymətləndirən
qu rumun hüquq və vəzifələri digər uyğunluğu
qiy mətləndirən quruma ötürülmədən ləğv edil -
dik də və ya onun fəaliyyəti dayandırıldıqda, bə -
yan namənin yenidən rəsmiləşdirilməsi ilə əlaqədar
ye ni təsdiqedici sənədin verilməsi bu Qaydalara
əsa sən Nazirliyin müəyyən etdiyi uyğunluğu
qiy mətləndirən qurum tərəfindən həyata keçiri -
lir.

3.39. Bu Qaydaların 3.36-cı bəndinə uyğun
ola raq aşağı riskli mallara münasibətdə bə yan -
na mə nin yenidən rəsmiləşdirilməsi zərurəti ya -
ran dığı halda, təsərrüfat subyekti yenidən rəs -
mi ləşdirilmiş bəyannaməni tərtib edir.

3.40. Təsərrüfat subyekti bəyannamənin ye -
nidən rəsmiləş-dirilməsi barədə qərar qəbul etdiyi
gün bu barədə məlumatı reyestrə daxil olunması
üçün Nazirliyə təqdim edir.

4. Yekun müddəa

4.1. Təsərrüfat subyektləri tərəfindən mə lu -
mat ları reyestrə daxil olunmayan sertifikatların,
bə yannamələrin, habelə onların qüvvəsinin da -
yan dırılması, bərpası, ləğvi və yenidən rəs mi -
ləş dirilməsi barədə qərarların istifadəsinə yol
ve ril mir.
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Hüquq sahələri hüquq sisteminin
əsas struktur bölməsi olmaqla,

ay rı-ayrı institutlardan əmələ gəlir. Hü -
quq normalarının, institutların və onlara
mü vafiq olan hüquq münasibətlərinin
bir sa hədə birləşməsi müəyyən qrup ic-
timai mü nasibətlərin xüsusiyyətlərindən
irəli gə lir. Hər bir sahə üzrə qanunveri-
ciliyin təh lili isə olduqca əhəmiyyətlidir.
Belə is tiqamətlərdən biri də Azərbaycanda
ye ni formalaşmaqda olan mediasiya mü -
na  si bətləri və ailə hüququnda me dia si -
ya nın tət biqi ilə əlaqədar məsələlərin
araş  dı rıl ma sıdır ki, müəllif təqdim etdiyi
bu  ra xı lış işində bu məqamlara ətraflı şə -
kil də to xunur.

Buraxılış işində mediasiya hüququ və
ailə hüququnda mediasiya münasibətləri
qar şılıqlı dialektik əlaqə kontekstində
nə zərdən keçirilir, bu iki anlayış əsasında
əsas landırılmış təhlillər aparılır, bununla
bağ lı hüquq ədəbiyyatında mövcud fikir
müx təlifliyinə diqqət yetirilir. Mediasiya
hü ququ timsalında ailə hüququnda me -
dia siyanın tətbiqi ilə bağlı məsələlərin
mü qayisəli şəkildə təhlil edilməsi möv -
zu nun aktuallığını bir daha təsdiq edir.

Bu raxılış işində, haqlı olaraq, göstərilir
ki, mediasiya hüququ mediasiya mü na -
si bət lərini tənzimləyən hüquq nor ma la -
rı nın məcmusu kimi hüquq ins ti tut la rın -
dan biridir.

Buraxılış işində mediasiya hüquq ins -
ti tutunun digər aspektlərinə ətraflı su -
rət də diqqət yetirilir. Burada Azərbaycan
Res publikasının Konstitusiyasına, Mülki
Mə cəlləyə, “Mediasiya haqqında” Azər -
bay can Respublikasının Qanununa, Ailə
Mə cəlləsinə və digər normativ-hüquqi
akt lara istinad edilir.

Ümumilikdə götürdükdə buraxılış işi
gi riş, üç fəsil, nəticə və istifadə olunmuş
ədə biyyat siyahısından ibarətdir.

Giriş hissəsində mövzunun ak tual lı -
ğı na dair məsələ, tədqiqat mövzusunun
el mi işlənmə dərəcəsi, tədqiqatın ob yek -
ti, predmeti, empirik bazası, məqsədi və
və zifələri, metodologiyası və me to di ka -
sı, işin nəzəri əsasları, elmi yeniliyi və
s. ba rədə mülahizələr işıqlandırılır.

Birinci fəsil mediasiya institutunun
an layışı və məzmunu, onun inkişaf tari -
xi, mediasiya institutunun tətbiqi mə sə -
lə lərinə həsr olunmuşdur. Çox önəmli

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik

Akademiyası Siyasi idarəetmə fakültəsi, Hüquqşünaslıq ixtisası, 

H 171 qrupunun tələbəsi Ələsgərov Əkrəm Aləddin oğlunun 

“Ailə hüququnda mediasiya” mövzusunda buraxılış işinə dair

R Ə Y
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hal dır ki, müəllif tərəfindən me dia si ya -
nın növləri (ümumi mediasiya, ix ti sas -
laş dırılmış mediasiya, sadələşdirici me -
diasiya, qiymətləndirici mediasiya, trans -
formativ mediasiya), mediasiyanın prin -
sipləri (könüllülük, tərəflərin hüquq bə -
rabərliyi və əməkdaşlığı, mediatorun qə -
rəzsizliyi, müstəqilliyi və mediasiya pro -
sesinə müdaxilənin yolverilməzliyi, kon -
fıdensiallıq), eləcə də məcburi me dia -
siya barədə məsələlərin tətbiqinə elmi
cə hətdən yanaşılır.

İkinci fəsildə Azərbaycan Res pub li -
ka sında ailə münasibətlərindən irəli gə -
lən mübahisələr üzrə mediasiyanın tət -
biqinin hüquqi əsasları, ər-arvad ara sın -
da əmələ gələn mübahisələrin həl lin də
mediasiyanın rolu, ailə me  diasiyasında
me diatorun yeri və funksiyası, ailə hü -
qu qunda mediasiya pro sesi və s. məsələlər
təh lil edilərək onlara elmi cəhətdən ay -
dın lıq verilir.

Üçüncü fəsildə isə xarici ölkələrdə
ailə hüquq mübahisələrinin həlli zamanı
me diasiyanın tətbiqi məsələləri inkişaf
et miş Avropa ölkələrinin (Böyük Bri-
taniya, Finlandiya, Fransa, Almaniya,
İta liya) və Amerika Birləşmiş Ştatlarının
hü quq sistemləri timsalında nəzərdən
ke çirilərək şərh olunur.

Buraxılış işinin nəticə hissəsində mü -
əllif tərəfindən aparılmış tədqiqat işi üzrə
gəl diyi qənaət ümumiləşdirilir. Qeyd olu -
nur ki, mediasiya ixtisaslaşmış və təlim

keç miş mediator vasitəsilə tərəflər ara -
sın da yaranmış mübahisənin qarşılıqlı
ra zılıq və könüllülük prinsipi əsasında
həll yoluna qovuşdurulması metodudur.
Ey ni zamanda, mediasiya prosesinin tət -
bi qi məhkəmələrin iş yükünü azaltmağa
əl verişli imkan yaradacaqdır.

Əsərin yazılmasında müəllif tərəfindən
xey li ədəbiyyatlardan, xarici hüquq ədə -
biy yatı qaynaqlarından və milli mediasiya
qa nunvericiliyinə aid normativ-hüquqi
akt lardan istifadə olunmuşdur. Tədqiqat
işi nin yazı dili sadə və oxunaqlıdır.

Milli hüquq sistemində müasir dövrdə
me diasiya hüququnun elmi cəhətdən
araş dırılmasına həsr edilən bu əsər, zən -
ni mizcə, ilk tədqiqat işlərindəndir və el -
mi ictimaiyyətdə mediasiya hüquq elminin
for malaşmasına layiqli töhfədir.

Beləliklə, müəllif tərəfindən aparılmış
araş dırmalar və tədqiqatlar üzrə əhə miy -
yət li elmi nəticələrin əldə edildiyini nə -
zə rə alaraq, buraxılış işinin müdafiəyə
bu raxılması məqsədəmüvafiq hesab edilir
və onun praktiki vəsait kimi çap edilməsi
töv siyə olunur.

Rəyçi:
Əliyev Etibar Əli oğlu,

Bakı Dövlət Universiteti, Hüquq
fa kültəsi, “İnsan hüquqları və infor -
masiya hüququ” üzrə UNESCO ka -
fed rasının professoru, hüquq elmləri
doktoru, mübahisələrin məh kə məyə
qədər alternativ həlli üzrə me diator.
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Nəqliyyat sektorunda yük daşınması –
mül kiyyət və təşkilati-hüquqi formasından
asılı olmayaraq əsas fəaliyyəti nəqliyyat işi
olan hüquqi şəxslər – müəssisələr və hüquqi
şəxs yaratmadan avtomobil nəqliyyatı sahəsində
fəa liyyət göstərən fiziki şəxslər tərəfindən
kom mersiya məqsədilə daşınmış yüklərin həc -
mi dir.

Qeyri-nəqliyyat sektorunda yük da şın -
ma sı – nəqliyyat sektoru istisna olmaqla iq ti -
sa diyyatın digər sahələrində (sənaye, kənd tə -
sər rüfatı və s.) fəaliyyət göstərən müəssisələrin
nəq liyyat vasitələri ilə qazanc əldə etmədən
öz daxili ehtiyacları üçün daşıdıqları yüklərin
həc midir. Kənd təsərrüfatında, ev təsər rü fat -
la rının avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə da -
şın maları barədə məlumatlar qeyri-nəqliyyat
sek toru üzrə məlumatlara daxil olunmamışdır.
Növ bəti illərdə bu sahədə tədqiqat aparılmaqla
əl də olunmuş məlumatlar məcmuədə əksini
ta pacaq və eyni zamanda əvvəlki illərin mə lu -
mat ları da təshih olunacaqdır.

Dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşınması –
tə sərrüfat daşımaları da daxil edilməklə dəmir
yo lu vasitəsilə istiqamətindən asılı olmayaraq
iş çi parkının bütün növlərindən olan vaqonlarla
yo la salınmış, gətirilmiş və ölkə ərazisindən
ötü rülmüş tranzit yüklərin həcmidir. Nəqliyyat
sek torunda dəmir yolu ilə yük daşınması əsas
fəa liyyəti dəmir yolu ilə yük daşınması olan
müəs sisələrin fəaliyyətini göstərir. Qeyri-nəq -
liy yat sektorunda yük daşınması isə iq ti sa diy -
ya tın digər sahələrinin (sənaye, tikinti və s.)
mü əssisələri tərəfindən müəssisənin balansında
olan və ya ümumi istifadədə olmayan dəmir
yol ları vasitəsilə öz daxili ehtiyaclarını ödəmək
üçün daşıdığı yüklərin həcmini göstərir.

Dəniz nəqliyyatında yük daşınması – də -
niz gəmiçiliyi müəssisələrinin özünə məxsus,
mül kiyyətindən asılı olmayaraq digər gəmi çi -
lik dən və ya hər hansı müəssisədən icarəyə
götürülmüş gəmilərlə, bütün növlərdən olan

üzgü vasitələri ilə yola salınmış və gə -
tirilmiş yüklərin miqdarı ilə ölçülür (qiy -
mətləndirilir) və bütün reyslər üzrə gön -

də rilmiş və gətirilmiş yüklərin cəmi hesab
olu nur. Daşınmış yüklərin həcmi yükdaşıma
sə nədlərinə müvafiq müəyyənləşdirilir. Gön -
də rilən yüklərin həcmi yüklərin yüklənmə
anın dan asılı olmayaraq gəminin limandan
rey sə çıxdığı ana, gətirilən yükün həcmi isə
li mana daxil olmuş və təhvil verilmiş yükün
fak tiki miqdarına görə müəyyənləşdirilir. Yük
sə nədlərində çəkisi göstərilməyən, ədədlə və
s. göstərilən yüklər gəmiçiliyin müvafiq preys -
ku rantları əsasında, müvafiq əmsallarla he -
sab lanır. Yük daşınması üçün quraşdırılmış
və daşıma sənədlərində əks olunmuş ava dan -
lıq ların çəkisi daşınmış yüklərin ümumi həcminə
da xildir. Daşınmış yüklərin həcminə bir liman
da xilində hərəkət etməklə, yükdaşıma sə nəd -
lə rində göstərilməyən, əsas fəaliyyətə kömək,
əla və və ya xidmət-yardımçı məqsədlə həyata
ke çirilən daşımalar; limanlarda yükləmə-bo -
şalt ma işləri həyata keçirilərkən, gəmidən sa -
hi lə və ya əksinə sahildən gəmiyə daşımalar
da xil edilmir.

Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması –
yük avtomobilləri, pikaplar, minik furqonları
və avtoqoşqular vasitəsilə daşınan yüklərin
həc mini göstərir. Nəqliyyat sektorunda bu nəq -
liy yat növü ilə yük daşınmasını əsas fəaliyyəti
av tomobil nəqliyyatı olan hüquqi şəxslər və
hü quqi şəxs yaratmadan bu sahədə kommersiya
məq sədilə yük daşıyan fiziki şəxslər həyata
ke çirir. Fiziki şəxslərin nəqliyyat fəaliyyəti
ke çirilmiş seçmə müayinəsinin nəticələrinə
əsa sən müəyyən edilmişdir. Qeyri-nəqliyyat
sek torunda avtomobil nəqliyyatı ilə yük da -
şın ması dedikdə qeyri-nəqliyyat müəssisələrinin
(sə naye, tikinti, kənd təsərrüfatı və s.) öz daxili
eh tiyaclarını ödəmək məqsədilə daşıdıqları
yük lərin həcmi başa düşülür. Kəndli ev tə sər -
rü fatlarının bu sahədə daşıma fəaliyyəti qeyri-
döv lət sektorunun nəticələrinə daxil olun ma -
mış dır.

METODOLOJİ İZAHAT
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Hava nəqliyyatı ilə yük daşınması – avia -
siya nəqliyyatının təyyarə və vertolyotları ilə,
bü tün uçuş növlərində daxili və beynəlxalq
əla qə üzrə ölkənin xüsusi təyinatlı aviasiyası
ilə daşınan bütün yükləri, poçt və pullu baqajları
əha tə edir. Xüsusi ixtisaslaşdırılmış aviasiya
va sitəsi ilə daşınmış yüklərə təyyarələrin uçuş
tə yinatı üzrə tapşırığı yerinə yetirmək uçün
tə ləb olunan təchizatlar daxil edilmir.

Boru kəmərləri - neft və qaz kəmərləri
va sitəsilə yük daşınması magistral boru kə -
mər ləri ilə nəql edilmiş neft və neft məh sul la -
rı nın və qazın həcmini göstərir. Qeyri-nəqliyyat
sek torunda boru kəmərləri ilə yük daşınması
de dikdə əsas fəaliyyəti nəqliyyat olmayan mü -
əssisələrin öz məhsullarının nəqli başa düşülür.
Mə sələn, neftin hasil edilməsi və onun satışı
ilə məşğul olan sənaye müəssisənin neft məh -
sul larının bazara çıxarılması üçün öz magistral
bo ru kəmərlərindən istifadə etməklə nəql etdiyi
yü kün həcmi qeyri-nəqliyyat sektorunda yük
da şınması hesab olunur. Belə ki, bu proses
mü əssisənin boru kəmərlərindən yalnız öz da -
xili ehtiyacını ödəmək üçün yardımçı fəa liy -
yə tini xarakterizə edir.

Nəqliyyat sektorunda yük dövriyyəsi
gös təricisi – nəqliyyat müəssisələri və hüquqi
şəxs yaratmadan avtomobil nəqliyyatı sahəsində
fəa liyyət göstərən fiziki şəxslərin-fərdi sahib -
kar ların nəqliyyat vasitələrinin daşıdığı yükün
həc mini daşınmış məsafə ilə əlaqədə ton-ki lo -
metrlərlə ifadə edir. Bu göstərici hər bir reys
üz rə daşınmış yükün tonla miqdarının daşınma
mə safəsinə–kilometrlərə vurulması hasillərinin
cəmi kimi hesablanır.

Qeyri-nəqliyyat sektorunda yük döv riy -
yə si – qeyri-nəqliyyat müəssisələrinin nəqliyyat
va sitələri tərəfindən daşınmış yüklərin tonla
miq darının daşınma məsafəsinə vurulması yolu
ilə müəyyən edilir.

Dəmir yolu nəqliyyatında yük döv riy -
yə si – daşınmış yükün tonla miqdarının hər
bir yol həddində yükdaşınmasının ən qısa mə -
sa fəsinə vurulması yolu ilə hesablanır. Ölkə
əra zisi üzrə yük dövriyyəsi onun ərazisindən

ke çən hər bir dəmir yolu xətti üzrə ayrılıqda
he sablanır.

Dəniz nəqliyyatında yük dövriyyəsi –
gə miçilik müəssisəsinin özünə məxsus olan
və ya başqa gəmi sahiblərindən icarəyə gö tü -
rül müş gəmilərdə daşınmış yükün tonla çə ki -
si nin yükün göndərildiyi (gətirildiyi) limanla
tə yinat limanı arasında millə ölçülən ən qısa
mə safəyə vurulmasından əldə edilən hasillərinin
cə mi kimi hesablanır. Mil dəniz nəqliyyatında
öl çü vahidi kimi istifadə olunur və quru yol
mə safəsində şərti olaraq 1852 metrə bərabər
gö türülür. 

Avtomobil nəqliyyatı ilə yük dövriyyəsi –
av tomobil nəqliyyatı vasitəsinin hər birinin
bir reysində daşınmış yükün miqdarının onun
da şıdığı məsafənin uzunluğuna vurulması qay -
da  sında hesablanır. Bu qayda əsasında he sab -
lanmış ton-kilometrlər cəmlənir. Buna uyğun
ola raq yük avtomobillərinə və yaxud dartıcılara
bir ləşdirilmiş avtoqoşqularla daşınmış yüklərin
döv riyyəsi hesablanır.

Boru kəmərində yük dövriyyəsi – yerinə
ye tirilmiş ton (kub. metr)-kilometrlərin cəmidir.
Bu göstərici faktiki nəql edilmiş yüklərin da -
şın ma məsafəsinə vurulması yolu ilə müəyyən
olu nur. Ayrı-ayrı nəqletmə zamanı faktiki nəql
edil miş yüklərin onların daşınma məsafəsinə
(nəql etmə məsafəsinə) vurmaq və alınmış ha -
sil ləri cəmləmək lazımdır.

Hava nəqliyyatında yük dövriyyəsi – hər
bir reys üzrə daşınmış yükün tonunu (poçt və
pu lu ödənilən baqaj da daxil edilməklə) daşınmış
mə safəyə (uçuş məsafəsinə) vurmaq və alınmış
ha silləri cəmləmək yolu ilə formalaşdırılır.

Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması
gös təricisi – ölkə ərazisində və beynəlxalq
mar şurutlarda bütün növlərdən olan qatarlar,
gə milər, avtobus, taksi, təyyarə və vertolyotlar,
ha belə tramvay, metro və trolleybuslar vasitəsi
ilə kommersiya əsasında daşınmış sərnişinlərin
sa yını əhatə edir. Sərnişin daşınmasının həcminə,
ge diş haqqını almaq üçün tətbiq edilən tarif
də rəcəsindən asılı olmayaraq, ölkə daxilində
və beynəlxalq xətlərdə daşınmış sərnişinlərin
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ha mısı (pulsuz getmək hüququ olan sərnişinləri
də daxil etmək şərti ilə) daxildir.

Dəmir yolu nəqliyyatında sərnişin da -
şın masına – bütün stansiyalardan uzaq mə sa -
fə  lərə və şəhərətrafı xətlər üzrə daşınmış sər -
ni şinlərin cəmi daxil edilir. Bu göstərici he -
sab lanarkən ölkənin öz stansiyalarından yola
sa lınmış, xarici ölkələrdən gəlmiş, habelə bey -
nəl xalq marşrutlar üzrə bu ölkəyə tranzit yolu
ilə gəlmiş sərnişinlərin hamısı nəzərə alınır.

Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin da şın -
ması – tətbiq edilən tarifdən asılı olmayaraq,
av tobuslar və minik taksiləri vasitəsi ilə ölkə
da xilində (şəhər nəqliyyatı da daxil olmaqla)
və beynəlxalq marşrutlarda daşınmış sər ni şin -
lə rin sayı hesab edilir. Bu nəqliyyat növündə
sər nişin daşınması nəqliyyat və qeyri-nəqliyyat
sek torunda həyata keçirilir. Nəqliyyat sektorunda
sər nişin daşınması dedikdə əsas fəaliyyəti nəq -
liyyat işi olan nəqliyyat müəssisələrinin və bu
sa hədə hüquqi şəxs yaratmadan fiziki şəxslərin-
fər di sahibkarların fəaliyyəti başa düşülür. Fi -
ziki şəxslər tərəfindən sərnişin daşınması ke -
çi rilmiş seçmə müayinənin yekunları əsasmda
qiy mətləndirilərək avtomobil nəqliyyatının
ümu mi işinə daxil edilmişdir.

Tramvay, trolleybus və metro nəqliyyatı
ilə sərnişin daşınması. Tramvay və trolleybuslar
va sitəsi ilə daşınmış sərnişinlərin sayı satılmış
bi letlərin sayına (konduktor varsa) görə müəy -
yən olunur. Konduktor olmayan nəqliyyat növ -
lə rində isə abonent talonları və biletlərin pə -
ra kəndə satışından əldə olunmuş gəliri şəhər
üçün müəyyən edilmiş vahid tarifə bölmək
qay dasında hesablamaqla alınmış say hesab
olu nur. Metropolitendə daşınmış sərnişinlərin
sa yı birdəfəlik gediş haqqını ödəmə jetonlarına
əsa sən platformaya keçmiş sərnişinlərin sayma
gö rə hesablanır. Bu saya xidməti keçiddən
keç miş imtiyazlı sərnişinlərin sayı da əlavə
edi lir. Tramvay, trolleybus və metro nəq liy ya -
tın da pulsuz getmək hüququndan istifadə etmiş
sər nişinlərin saymı seçmə müayinənin mə lu -
mat ları (məsələn, yarım ildə bir dəfə) əsasmda

və yaxud pulsuz gediş üçün verilmiş arayışların
say ına əsasən müəyyən etmək olar.

Hava nəqliyyatında daşınmış sərnişinlərin
sa yı göstəricisinə tarif tətbiq edilməsindən ası lı
olmayaraq, daxili və beynəlxalq hava xət ləri,
habelə bunlardan kənar xətlər üzrə bü tün uçuş
növlərində ölkənin nəqliyyat və sani ta riya təy -
ya rələri və vertolyotları vasitəsilə da şınmış bü -
tün sərnişinlər (tranzit sərnişinlərin gön dərilməsini
çıxmaqla, sifariş reyslər ilə sər nişin daşınmasını
da daxil etməklə) daxil edi lir.

Dəniz nəqliyyatı ilə daşınmış sərnişinlərin
say ına bütün gəmi səfərləri üzrə özünə məxsus
olan və icarəyə götürülmüş gəmilərin bütün
reys lərində daşınmış sərnişinlərin hamısı daxil
edi lir. Xarici gəmi səfərləri üzrə xaricə gön -
də rilmiş, xarici ölkələrdən gəlmiş və həmin
öl kənin gəmiləri vasitəsilə xarici limanlar ara -
sın da daşınmış sərnişinlər, daşınmış sərnişinlərin
cə minə daxil edilir.

Nəqliyyat sektorunda sərnişin döv riy -
yə si – sərnişindaşıma nəqliyyatının işinin həc -
mi ni məsafə ilə xarakterizə edir və sərnişin-
ki lometrlə ölçülür. Sərnişin dövriyyəsi daşınmış
sər nişinlərin sayını onların daşınma məsafəsinə
vur maq yolu ilə hesablanır.

Dəmir yolu nəqliyyatında sərnişin döv -
riy yəsi – hesabat dövründə daşınmış sər ni şin -
lə rin sayını onların daşınmasının tarif məsafəsinə
vu rulması yolu ilə hesablanır. Ölkə ərazisində
də mir yolu nəqliyyatının sərnişin dövriyyəsi
bu ölkənin ərazisindən keçən dəmir yollarının
sər nişindaşınma dövriyyəsinin cəmi kimi he -
sablanır.

Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin döv -
riyyəsi – daxili və beynəlxalq xətlərdə daşınmış
sər nişinlərin sayını onların daşınma məsafəsinə
vur maqla hesablanır. Bir sərnişinin orta daşınma
mə safəsi keçirilmiş birdəfəlik seçmə müa yi -
nə lərin yekunu əsasında müəyyən edilir. Minik
tak silərində sərnişin dövriyyəsi avtomobilin
yük lü yürüşünü bir reys üzrə orta hesabla (2
sər nişinə bərabər götürülür) daşınmış sər ni -
şin lərin sayına vurmaq və alman hasilləri topla-
maq yolu ilə hesablanır.
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Tramvay, trolleybus və metro nəq liy ya -
tın da sərnişin dövriyyəsi – daşınmış sər ni -
şin lərin sayını sərnişinin orta hesabla getdiyi
mə safəyə vurulması yolu ilə hesablanır. Sər -
ni şinin orta hesabla getdiyi məsafə bu şəhərin
tram vay, trolleybus xətlərində və metr o po li te -
nində sərnişinlərin gedişinin müayinəsi (beş
il də bir dəfə) üzrə məlumatlara əsasən he sab -
la nır.

Hava nəqliyyatında sərnişin dövriyyəsi –
he sabat dövründə ölkənin aviasiya nəqliyyatının
təy yarə və vertolyotları ilə daşınmış sərnişinlərin
sa yını sərnişinlərin daşınma məsafəsinə vu -
rul ması və vurma hasillərinin cəmlənməsi ilə
mü əyyən edilir.

Dəniz nəqliyyatında sərnişin dövriyyəsi –
(sər nişin-mil) hər bir reys üzrə sərnişinlərin
sa yını onların daşıdığı məsafəyə vurmaqla (bir
mil 1.852 km-ə bərabərdir) hesablanır və alın -
mış nəticələr toplanır.

Yol xətlərinin uzunluğu – Yol xətti dedikdə
də mir yolu, avtomobil, dəniz və sair yollar,
ha belə elektrik nəqliyyatı üçün xüsusi uy ğun -
laşdırılmış və təchiz edilmiş, üzərində müvafiq
nəq liyyat vasitəsinin hərəkət etməsi üçün is -
tifadə edilən yollar nəzərdə tutulur. Yol xəttinin
uzun luğu nəqliyyat müəssisəsinin yol üçün
tex niki pasportlarının məlumatlarına əsasən
mü əyyən edilir. Nəqliyyat müəssisələrinin ba -
lan sında olan əlaqə yolları nəqliyyat sektorunun
(ümu mi istifadədə olan) yollarına aiddir. Qeyri-
nəq liyyat müəssisələrinə məxsus dəmir və av-
tomobil yolları qeyri-nəqliyyat sektorunun
(ümu mi istifadədə olmayan) yollarına aid edilir.

İstismar edilən dəmir yolunun uzunluğu –
ayrı-ayrı dəmir yolu xətlərinin uzunluqlarının
cə mi kimi hesablanır, ayrı-ayrı dəmir yolu
xət lərinin uzunluğu isə baş yol xətti ilə stansi -
ya lar arasındakı məsafə ilə müəyyən edilir.
Ümu mi istifadədə olmayan istismar edilən yol
xət tinin uzunluğu isə “giriş yolunun sərhədi”
işa rəsi vurulmuş yerdən başlayaraq dəmir yolu -
nun sonuna qədər olan və istifadə edilən mə -
sa fəyə uyğun olaraq hesablanır. Ümumi is ti -
fa dədə olan dəmir yolu şəbəkəsinə çıxış ol-

mayan yolların istismar edilən uzunluğu mü -
əs sisənin obyektlərinin son məntəqələri ara -
sın dakı yol istiqamətinə əsasən müəyyən edilir.

Ümumi istifadədə olan avtomobil yol -
larının uzunluğu. Ümumi istifadədə olan
avto mobil yollarının uzunluğuna şəhərlərin
kü çələri və sənaye, tikinti, kənd təsərrüfatı və
sair təşkilatlara məxsus olan yollardan başqa,
öl kənin bütün yol şəbəkəsi daxil edilir. Təhkim
edil miş və fərdi yollara texnoloji, xüsusi və
fər di ehtiyaclar üçün müəssisə, birlik və təş -
ki latların, kənd (fermer) təsərrüfatının, işgüzar
adam ların, birliklərin və sair təşkilatların isti -
fa dəsinə verilmiş yollar aiddir. Avtomobil yol -
ları örtük şəraitinə görə bərk örtüklü və torpaq
yol larına bölünür və əhəmiyyətinə görə dövlət
əhə miyyətli və yerli əhəmiyyətli yollar hesab
olu nur.

Trolleybus xətti – trolleybus nəqliyyat va -
si təsinin hərəkət etməsi üçün çəkilmiş elektrik
xət ləri (havada) nəzərdə tutulur. Trolleybus
xət lərinin istismar uzunluğu qoşa xətt hesabı
ilə hesablanır və trolleybusların marşrutu üzrə
tə yin edilmiş və geriyə dönmək üçün mü əy -
yən ləşdirilmiş hissəsi də əlavə edilir.

Tramvay yolları – tramvay nəqliyyatı va -
si tələrinin hərəkət etməsi və yalnız sərnişin
da şınması üçün təchiz edilmiş relslər nəzərdə
tu tulur. Tramvay nəqliyyatında da geriyə dön -
mək üçün müəyyənləşdirilmiş hissə də əlavə
edi lir.

Magistral neft kəmərinin uzunluğu –
neft axıtmaq üçün ölkənin ərazisindən keçən
ma gistral kəmərin uzunluğuna görə hesablanır;
bir qat boru çəkilişinə görə kilometrlə ölçülür.

Magistral qaz kəmərinin uzunluğu – na -
sos stansiyasından ölkənin sənaye və pay laş -
dırıcı müəssisələrinə qaz göndərmək üçün nə -
zər də tutulmuş ayrı-ayrı qaz kəmərinin uzun -
luq larının cəmi kimi hesablanır. Bu məlumatlara
məi şət istehlakçılarına qaz göndərən paylaşdırıcı
şə bəkələrin uzunluğu daxil edilmir; birqat boru
çə kilişinə görə kilometrlə ölçülür.
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SAĞLAM  HƏYAT

QARPIZIN ŞİRİNLİYİNİN ARXASINDA GİZLƏNƏN MÖCÜZƏ

İsti yay aylarında süfrələrimizin vazkeçilməzi sayılan qarpız haqqında məşhur yazıçı Mark
Tven “Allahın lütfü ilə bizə bəxş olunan bu nemət yer üzərindəki bütün meyvələrin padşahıdır.
İnsan onun dadına baxdıqda mələklərin nə yediyini hiss edə bilir” fikirlərini söyləmişdir. Bəs
qarpızın sağlamlığımıza necə faydalı olduğunu bilirikmi?

Louisiana Dövlət Universitetinin tədqiqatçıları qarpızın tərkibindəki sitrulin maddəsinin
orqanizmə faydalarını araşdırıblar.

Tərkibi kalium, maqnezium kimi minerallarla zəngin olan qarpız, üstəlik C, A, B1, B5 və
B6 vitaminlərinə sahibdir. Meyvəyə qırmızı rəng verən likopenin antioksidantlardan biridir və
A, C vitaminləri ilə birlikdə iltihab əleyhinə təsir göstərərək insult riskini aşağı salır. Qarpızın
tərkibindəki likopenin səviyyəsi pomidordan təxminən 40 faiz daha yüksəkdir.

“Journal of Agriculture and Food Chemistry” jurnalında dərc olunan məqalədə qarpızın
suyundakı sitrulin adlı amin turşusunun əzələ ağrılarının aradan qaldırılmasına kömək etdiyi
bildirilir. Sitrulin eyni zamanda qan damarlarının sağlamlığı üçün vacib olan azot oksidinin
istehsalında da vacib rol oynayır. Elm adamları meyvənin təbii şəkərə və yüksək qlisemik
indeksə sahib olmasına baxmayaraq, qan təzyiqini aşağı sala biləcəyini söyləyirlər.

“Qarpız olduqca bənzərsizdir, onun suyunda olan fayda çox meyvələri geridə qoyur”-deyə
Biotibbi Tədqiqat Mərkəzinin professoru Tim Allerton bildirib.

ÇOXLARIMIZIN İNFARKTLA BAĞLI BİLMƏDİYİ ƏLAMƏTLƏR

Hər gün dünyada saysız-hesabsız insan infarktdan həyatını itirir. Bu xəstəliyin xəbərdaredici
əlamətlərini düşündüyümüz zaman, ağlımıza ilk olaraq sinə ağrısı, nəfəs darlığı, sol qolda
narahatlıq kimi klassik simptomlar gəlir.

ABŞ-ın Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısını Alma Mərkəzinin (CDC) tədqiqatçıları infarktın
yeni əlamətlərini ortaya çıxarıblar. İndiyə qədər laqeyd yanaşılan infarkt simptomlarına çənə,
boyun və bel ağrıları da əlavə edilib.

“Bəzən infarkt, yaxud ürək tutmaları zamanı çənələrdə, dişlərdə, boyunda ağrılar hiss
olunur və hətta şiddətli sancmalar gedib-gələ bilər. Ürək böhranının, yaxud infarktın əlamətlərini
tanımaq vacibdir, çünki erkən müdaxilə sağqalma şansınızı xeyli dərəcədə artırır. Mümkün
qədər həkimə tez müraciət etməyiniz vacibdir. Onu da qeyd edim ki, qadınlarda sinə ağrısı
yalnız sol tərəfdə deyil, sağ tərəfdə də ola bilər” - deyə tədqiqat müəllifi Steven Bender
bildirib.

Elm adamları infarktın xəbərdaredici simptomlarına diqqət yetirməyin vacib olduğunu və
bu bəlanın hər iki qola, çənəyə, başa yayılaraq tutma şəkilli ağrılarla müşayiət olunduğunu
söyləyiblər. Onların sözlərinə görə ürəklə bağlı problem sinə ağrısı olmadan da baş verə bilər.

CDC-də aparılan araşdırmalar zamanı respondentlərin yarısından çoxunun bu əlamətlərin
fərqində olmaması aşkar edilib.

Tədqiqat işi “Bestlife” portalında işıq üzü görüb.
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ACI BİBƏRİN “ŞİRİN” FAYDALARI

Ömründə bircə dəfə də olsun Çili bibəri dadmış insan, bu tərəvəzin ağızda necə bir
“yanğın”a səbəb olduğunu bilir. Yeyərkən həm sevgimizə, həm də nifrətimizə səbəb olan
bitkini mütəmadi istehlak edən insanlar daha uzun yaşaya bilərlər.

Amerika Ürək Dərnəyi tərəfindən aparılan yeni araşdırma mövzuya dair “isti” bir düşüncəyə
sahibdir. Amerikalı tədqiqatçılar Çili bibəri yeməyin yalnız sağlamlığımıza deyil, ürək
xəstəliklərini və xərçəngi azaltmaqla daha uzun ömür sürməyimizə kömək edə biləcəyini
söyləyirlər.

Elm adamları bibərə acılı ləzzət verən kapsaitsin maddəsinin orqanizmə iltihab əleyhinə
təsir göstərərək patogen mikroorqanizmlərin inkişafına maneə törətdiyini və xərçəngə yoluxmuş
hüceyrələrdə metastaz prosesini dondurduğunu söyləyirlər. Kapsaitsin alkaloidinin iltihab
əleyhinə, antioksidant, antixərçəng və qan-qlükoza tənzimləyici təsirləri ürək xəstəlikləri,
xərçəng riskini azaltmaqla insanların daha uzun ömür sürməyinə kömək edir.

Tədqiqat bibər istehlakının ürək-damar xəstəliklərindən ölüm riskinin 26, xərçəngdən isə
23 faiz az olduğunu göstərir.

“İlkin tapıntılarımızı təsdiq etmək üçün daha çox tədqiqata ehtiyacımız var” – deyə
Cleveland Clinics Heart klinikasının həkimi, həmmüəllif Boxu söyləyib.

Məqalə “Medical Xpress” veb saytında yayımlanıb.

HƏR GÜN YEDİYİMİZ BU QİDA ÜRƏYİMİZİ SAĞLAMLAŞDIRA BİLƏR

Çox sağlam bir pəhriz ilə sevdiyiniz qidaların arasında mükəmməl tarazlıq tapmağa
çalışmaq, düzgün qidalanmağın ən çətin tərəfidir. Nə də olsa, bilirik ki, müəyyən maddələrdən
az miqdarda da olsa istifadə etmək orqanizmimiz üçün vacibdir. Ancaq son bir araşdırma bəzi
şərti pəhriz ənənəsinin köhnəlmiş ola biləcəyini göstərir. Purdue Universitetində aparılan yeni
bir araşdırmada, daha çox kartof yeməyin qan təzyiqini aşağı salaraq ürəyin sağlamlığını
artırdığı üzə çıxıb.

“Nutrients” jurnalında yayımlanan məqalədə kalium tərkibli qidaların istehlakının hipertoniya
və digər ürək sağlamlığı problemlərinə təsirləri təhlil edilib. Kartofun tərkibinin kaliumla
zəngin olması, alimləri bu tərəvəzlə bağlı ətraflı araşdırma aparmağa təşviq edib. Bu məqsədlə
elm adamları 16 gün ərzində sınaq iştirakçılarının pəhrizlərini kartofla zənginləşdiriblər.
Nəticələr respondentlərdə kartofun hansı formada istehlak edilməsindən asılı olmayaraq
(qaynadılmış, qızardılmış və s.) qan təzyiqində azalmanı göstərib. Araşdırmadan alınan ən
təəccüblü dəlil, kartof qızartmasının da qan təzyiqinə heç bir mənfi təsiri olmamasıdır.

“İnsanlar onsuz da çox kartof yeməyə meyillidirlər. Əslində, bu tərəvəz gündəlik qida
qəbulumuzun yüzdə 20 faizini təşkil edir. Orta ölçülü bir kartof gündəlik orqanizmimizə lazım
olan kaliumun yüzdə 10 faizini təmin edir” – deyə tədqiqatın aparıcı müəllifi Connie Weaver
qeyd edib.

Hazırladı:
Elenora HƏSƏNOVA,

“Respublika”.
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