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Ölkənin əlverişli geostrateji mövqeyi
keçən 20 ilə yaxın dövr ərzində iri -

miq yaslı layihələrin həyata keçirilməsinə,
nəq liyyat-kommunikasiya infrastrukturunun
müa sir tələblərə cavab verən səviyyəyə çat -
ma sına imkan vermişdir.

Azərbaycanın təşəbbüskarı və birbaşa iş -
ti rakçısı olduğu regional və qlobal enerji və
nəq liyyat layihələrinin həyata keçirilməsi
ener ji və yükdaşımaları sahəsində sə mə rə li -
li yi artırmaqla yanaşı, bütövlükdə regionun
in kişafına müsbət töhfə verməkdədir. Azər -
bay can Böyük İpək Yolu regionunun, o cüm -
lə dən Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Supsa
neft kəmərlərinin, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz
kə mərinin, TANAP və TAP qaz boru kə mər -
lə rinin qurulmasında fəal iştirakçılardan ol -
muş, “Cənub qaz dəhlizi” layihəsi çər çi və -
sin də qaz kəmərləri vasitəsilə bu dəhlizin
ener ji komponenti təmin edilmişdir.

Regionun əsas nəqliyyat və logistika mər -
kəz lərindən biri kimi Azərbaycanın əra zi -
sin dən keçən “Şərq-Qərb” nəqliyyat dəhlizi
Av ropa və Asiya qitəsini birləşdirən ən qısa
nəq liyyat marşrutudur və Çin-Qazaxıstan
sər həddindən Avropa arasında yük da şı ma -
lar da mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu mar -

şrut xətti yükdaşımaların vaxtına, həm -
çi nin yükdaşımalara çəkilən xərclərə
qə naət etməyə imkan verir.

Marşrutun ölkəmiz üçün üs tün lük -
lə rinə gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır
ki, Azərbaycanın tranzit potensialından
maksimum istifadə olunmaqla tranzit
imkanlarını artırmaq, xüsusilə də Bakı-

Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti üzrə da şı nacaq
yükün həcminin artırılması və bu sa hədə öz
rəqabətqabiliyyətliliyini yüksəltmək üçün
mühüm addımdır. Dəhlizin ölkə əra zi sin dən
keçməsi tranzit yüklərin həcminin art ması
ilə müşahidə edilməkdədir. Belə ki, 2021-ci
ilin birinci yarısında dəhliz vasitəsilə Azər -
baycan ərazisindən 4,7 milyon ton tran zit
yük daşınmışdır ki, bu da daşınmış yük lə rin
22,9 faizini təşkil etmişdir.

Trans-Xəzər Şərq-Qərb Orta Koridor və
ya qısaca Orta koridor Çin-Azərbaycan mü -
na sibətlərinin inkişafında, iki ölkə arasında
ti carət dövriyyəsinin artmasında da özünü
gös tərməkdədir. Bunun nəticəsidir ki, bu gün
Çin Azərbaycanın dörd ən böyük ticarət tə -
rəf daşından biridir.

Orta koridor həmçinin Türkiyə və Rusiya
üçün də böyük tranzit imkanlar açmış oldu.
Rusiyadan Türkiyəyə yükdaşımaların böyük
hissəsi dəniz, bir qismi isə avtomobil yolları
ilə həyata keçirilirdi ki, bu da həm xərc, həm
də müddət baxımından əlverişlidir.

“Şərq-Qərb” nəqliyyat dəhlizi layihəsinin
aktuallaşmasını şərtləndirən bir sıra amillər
var. Dünyanın ən mühüm su yollarından biri,

ASİYADAN AVROPAYA YOL ZƏNGƏZUR 
DƏHLİZİNDƏN KEÇƏCƏK

Əlverişli coğrafi mövqeyə, zəngin təbii sər -
vətlərə və enerji ehtiyatlarına malik Azər bay -
can bu gün artıq özünü qlobal əhəmiyyətli en-
erji layihələrinin müəllifi kimi tanıtmış, coğrafi
üstünlüyündən faydalanaraq şərqlə qərbi,
şimalla cənubu birləşdirən nəqliyyat qovşağı
və logistik mərkəzə çevrilmişdir.
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dünya ticarət yüklərinin 12 faizindən çoxu-
nun daşınması Süveyş kanalının payına dü -
şür. Son zamanlar kanalın darlığı səbəbindən
bö yük gəmilərin kanalda ilişib qalması yolun
bağ lanmasına, bu da, öz növbəsində, qlobal
ti carətdə ciddi pozulmalara gətirib çıxarır
ki, bu da enerji əmtəələrinin qiymət artımına
və qlobal inflyasiyaya səbəb olur. Ötən ilin
mart ayında kanalda baş vermiş bu tipli ha -
disə dünyanın bu marşruta etibar etməsi risk -
lərini artırdı ki, bu da, öz növbəsində, alter-
nativ marşrutların inkişaf etdirilməsi
mə sələsini gündəmə gətirdi.

Orta koridor bu alternativlərdən biridir.
Or ta koridor həm böyük İpək yolunun bər -
pa sı prosesinin sürətlənməsi istiqamətində
atıl mış mühüm addımdır, həm də təklif edi -
lən alternativlər ilə müqayisədə bir sıra üs -
tün lüklərə malikdir. Məsələn, Çindən birbaşa
Av ropa ölkələrinə əsas yükdaşıma Rusiya
əra zisindən keçməklə Trans-Sibir tranzit xət -
ti ilə həyata keçirilir. Trans-Sibir Dəmiryolu
ilə müqayisədə Orta Koridor 2000 km daha
qı sadır və daha əlverişli coğrafi-iqlimə malik
əra zilərdən keçir. 5400 km-lik “Şərq-Qərb”
nəq liyyat dəhlizi boyunca orta tranzit müd -
dəti 15 gündür. Ənənəvi dəniz yolu ilə mü -
qa yisədə isə bu marşurtla yükləri Çindən
Av ropaya 3 dəfə daha az müddətə çatdırmaq
müm kündür. Bir sözlə, “Şərq-Qərb” nəq liy -
yat dəhlizi Çin və Avropa arasında ən qısa
mar şrutdur.

Azərbaycanın tranzit sahəsində po ten sia -
lı nın reallaşdırılması baxımından Çinin “Kə -
mər və yol” təşəbbüsü də ölkəmiz üçün mü -
hüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan bu
stra tegiyanı dəstəkləyən ilk ölkələrdəndir.

Azər baycanın məqsədi Trans-Xəzər tranzit
dəh lizini “Kəmər və yol” layihəsinə inteq -
ra siya etmək və bütün iştirakçı ölkələrin
ümu mi iqtisadi maraqlarına uyğun fayda əl -
də etməkdir. Bu təşəbbüs eyni zamanda
Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafı
və qeyri-neft məhsullarının ixracı üçün geniş
bazarların açılmasında əhəmiyyətli addımdır.

Trans-Xəzər boru kəməri Azərbaycan və
Tür k mənistanı yaxınlaşdıran və Türk mə nis -
tan qazını Avropaya çatdıracaq ən mühüm
xət dir. Bu kəmər Türkmənistana geniş qaz
eh tiyatlarını ilk dəfə olaraq Azərbaycan üzə -
rindən Avropa bazarına çıxarmaq imkanı ve -
rə cək. Türkmənistan indiyədək təbii eh ti yat -
la rını əsasən Çin və Rusiyaya ixrac edirdi.
Trans-Xəzər boru kəməri Türkmənistan ba -
za rını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirməyə
və hazırkı tərəfdaşlarından daha az asılılığa
im kan verəcəkdir. Həmçinin boru kəməri
gə ləcəkdə Türkmənistan qazının Avropa is -
tiqamətində asanlıqla şaxələndirilməsini tə -
min etmək imkanı verir.

“Şərq-Qərb” beynəlxalq nəqliyyat dəh -
li zində yüklərin 50 faizi dəmir yolu nəq liy -
ya tı ilə həyata keçirilir. Bu koridor vasitəsilə
yük lər Avropaya iki istiqamət üzrə nəql edi -
lir: Gürcüstanın Poti və Batumi limanları
va sitəsi ilə və Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
ilə. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Avropanı
Asi ya ilə birləşdirən ən qısa və etibarlı yol -
dur. Uzunluğu təxminən 850 kilometr olan
yo lun 504 kilometri Azərbaycan ərazisindən
ke çir. Bu da Azərbaycanın dəmir yolu nəq -
liyyatının təkmilləşdirilməsi və inkişafı sa -
hə sində mühüm rol oynamaqdadır.
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Aparılan təhlillərə əsasən Azərbaycanda
nəqliyyat sektorunda yük daşınması son 20
ildə hər il müntəzəm olaraq artmışdır. 2006-
cı ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan, 2007-ci ildə
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəmərlərinin
istifadəyə verilməsi həmin dövrdə boru
kəməri ilə daşınmaları kəskin artırmış və bu
da onun cəmi yükdaşımalarda payını 2007-
ci ildə əvvəlki illə müqayisədə 10 faiz bəndi
artırmışdır. 2020-ci ildə COVID-19
pandemiyasının neqativ təsirləri nəqliyyat
sektorunda da yükdaşımaların həcminin
azalmasına səbəb olmuş, buna baxmayaraq
boru kəməri ilə yükdaşımaların payı cəmi
yükdaşımalarda artmışdır.

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu istismara
verildikdən sonra bu sahədə əhəmiyyətli can-
lanma müşahidə edilməkdədir. Təkcə Şərq
istiqamətindən deyil, həmçinin, Rusiya və
Azərbaycan ərazisindən Türkiyə və Avropa
istiqamətinə yüklərin daşınmasında
əhəmiyyətli artım müşahidə olunur və ildən-
ilə bu yüklərin həcmi daha da artacaqdır.
Beləliklə, açıq dənizlərə birbaşa çıxışı
olmadığına baxmayaraq, hazırda ölkəmiz
beynəlxalq Avrasiya nəqliyyat
mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir.

Dünyanın qlobal ekoloji problemlərlə
üzləşdiyi bir dövrdə iri infrastruktur
layihələri həyata keçirərkən ətraf mühit
məsələlərini də diqqətdə saxlamaq lazımdır.
Bu baxımdan İstər Trans-Xəzər, istər Bakı-
Tbilisi-Qars, istərsə də Bakı Beynəlxalq
Dəniz Ticarət Limanının tikintisi və istifadəsi
zamanı bu layihələrin ekoloji təsirləri
qaçılmazdır.

Hələ bir neçə il əvvəl Trans-Xəzər
layihəsi çərçivəsində aparılan danışıqlara

üçüncü dövlətlər ekoloji problemləri əsas
gətirərək mane olmağa çalışırdılar. Şübhəsiz
ki, Trans-Xəzər nəqliyyat dəhlizi ilə
daşınmaların həcminin artması eyni zamanda
Xəzər dənizinin çirklənməsinin da artması
ilə nəticələnə bilər. Odur ki, bu kimi ekoloji
problemlərin qarşısının alınması üçün də
addımlar atılıb. Belə ki, Bakı Beynəlxalq
Dəniz Ticarət Limanının tikintisində “yaşıl
liman” konsepsiyasının tələblərinə uyğun
olaraq tikinti zamanı ən yüksək ekoloji
tələblər nəzərə alınıb, çirkab suların
təmizlənməsi üçün qurğular inşa olunub.
Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı
Xəzər dənizindəki Avropa Dəniz Limanları
Təşkilatının (ESPO) Liman Ətraf Mühitə
Nəzarət Sistemi (PERS) -EcoPorts
sertifikatına layiq görülən ilk liman
olmuşdur.

Eyni zamanda limana daxil olan yüklərin
buradan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti
vasitəsilə qərb və şərq istiqamətinə nəqlini
təmin edən səmərəli və dayanıqlı logistik
zəncirin formalaşdırılması üçün zəmin
yaranmışdır. Liman ərazisində və ətraf
ərazilərdə azad iqtisadi zonanın və ya sənaye
məhəllələrinin mövcudluğu məsələləri vardır
ki, bu da mühüm nəqliyyat qovşağı kimi
limanın və həmçinin qeyd edilmiş dəmiryolu
xəttinin daha geniş tranzit və daşıma
imkanlarının yaranmasına səbəb olacaq. Bu
isə, öz növbəsində, ətraf mühit məsələlərini
bundan sonra da aktuallaşdıracaq. Transmilli
layihənin icrası zamanı ekoloji tarazılığın
və ətraf mühitin qorunması bizim üçün xü-
susi əhəmiyyət daşıyır. Bir məqamı da qeyd
etmək istərdim ki, “Şərq-Qərb” nəqliyyat
dəhlizi ilə yüklərin daşınması prosesində 4-
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cü Sənaye inqilabının imkanlarını nəzərə al-
maqla, rəqəmsal texnologiya və rəqəmsal
iqtisadiyyatın tətbiqi, eyni zamanda tranzit
və yükdaşıma xətlərinin qısaldılması
ümumilikdə dünya ekologiyası üçün bir
töhfədir.

Sonda onu da qeyd etmək yerinə düşər
ki, Vətən müharibəsindəki qələbədən sonra
Zəngəzur nəqliyyat dəhlizi layihəsi də
aktuallaşdı. Zəngəzur nəqliyyat dəhlizi
Azərbaycan ərazisindən keçməklə Asiya ilə
Avropanı birləşdirən “Şərq-Qərb” dəhlizinin
bir hissəsinə çevriləcək Azərbaycan Avropa
iqtisadi halqasını Şərqi Asiya ilə birləşdirən
yeni bir nöqtədir. Zəngəzur dəhlizinin
aktuallaşması üzrə fəal işlər aparılır,
nəqliyyat-kommunikasiya layihələri
nəzərdən keçirilir. Türkiyə bu dəhlizdən
istifadə edərək əsas iqtisadi tərəfdaşlarından
biri olan Azərbaycana birbaşa quru yolu
reallaşdıracaq. Şübhəsiz ki, bu da, öz
növbəsində, ikitərəfli iqtisadi və turizm
əlaqələrinin daha sürətli inkişafına şərait
yaradacaq. Digər tərəfdən, Zəngəzur dəhlizi
həm də Türkiyə üçün Orta Asiyaya bir ticarət
qapısı rolunu oynayacaq və bu ölkənin türk
dünyası ilə iqtisadi əlaqələrini
gücləndirməsinə imkan verəcək.

Azərbaycanın apardığı regional ticarət
siyasətinin başlıca xüsusiyyəti ölkənin tranzit
mövqeyinin möhkəmləndirilməsindən və
ölkənin geoiqtisadi mövqeyinin daha da
gücləndirilməsindən ibarətdir. Həm Orta ko-
ridor, həm də haqqında danışdığımız digər
tranzit marşrutlar arasında sinergiya
yaradılması ilə gələcəkdə yükdaşımaların
diversifikasiyası təmin oluna bilər. Bu da,
öz növbəsində, dəniz və dəmir yolu

nəqliyyatı üçün uzunmüddətli etibarlı
bazarın formalaşması, ticarət əlaqələrinin
genişlənməsinə, yükdaşımalarla əlaqəli in-
frastruktur sahələrin daha da inkişafına fayda
qatacaqdır. Nəqliyyat dəhlizlərinin
potensialından səmərəli istifadə həmçinin
gələcəkdə bu sahənin qeyri-neft sektorunda
xüsusi çəkisinin artmasına da öz təsirini
göstərəcəkdir. Çox sevindirici haldır ki,
Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad
etdikdən sonra qısa bir zamanda “Şərq-
Qərb” dəhlizinə öz müsbət töhfəsini
verməkdə davam edir.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və
Türkiyənin Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının
açılışını etdilər. Füzulidə açılan hava limanı
həm də Qarabağda istehsal olunacaq sənaye
məhsullarının dünya bazarına çıxarılması və
bütövlükdə regionun ixrac imkanlarının
genişləndirilməsi baxımından olduqca vacib-
dir.

Ümumiyyətlə, Füzuli hava limanının
inşası işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə
müasir kommunikasiyaların qurulması
sahəsində həyata keçirilən, iqtisadi, strateji
baxımdan dəyərli olan yeganə layihə deyil.
Zəngilan və Laçında da tikilən hava
limanları Azərbaycanın tarixi torpaqlarına
Böyük qayıdış üçün vacib sayılan çox
mühüm strateji layihələrdir, eyni zamanda
“Şərq-Qərb” dəhlizinə öz müsbət töhfəsini
verəcəkdir.

Sadiq QURBANOV,
Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, ener-
getika və ekologiya komitəsinin sədri



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 420212021 7

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

Azərbaycan hazırda Yaxın və
Orta Şərqin, postsovet mə -

ka nının ən qüdrətli dövlətlərindən biri
sta tusunu daşıyır. Çünki 2020-ci ildə
Azər baycan Ordusu bu statusu öz
əzm karlığı, döyüşkənliyi, müasir silah
sis temləri və savadlı hərbi kadr eh ti -
yat larına sahib olmaq və ağır dö yüş -
lərdən qələbə ilə çıxmaqla qazandı.
Mil li Ordumuz 30 ilə yaxın düşmən
tap dağında olan, dağıdılan və viran edilən
qə dim torpaqlarını 44 günlük Vətən mü -
ha ribəsində azad etməklə şanlı tarix yazdı.
Ar tıq dövlətimizin ən prioritet mə sə lə lə -
rin dən biri həmin azad edilən yurd yer lə -
ri mizin yenidən bərpası, məcburi köç kün -
lərin oraya qayıtması üçün lazım olan bü -
tün tikinti-quruculuq işlərinin başlanması,
Qa rabağın yenidən abad, füsunkar bir di -
ya ra çevrilməsidir. Prezident İlham Əliyevin
iş ğaldan azad edilən bölgələrimizə ardıcıl
sə fərlər etməsi, orada müxtəlif təməlqoyma,
açı lış tədbirlərində iştirak etməsi onu de -
məyə əsas verir ki, abadlaşdırma işləri
hət ta gözlənildiyindən də tez yekunlaşacaq.
Çün ki dövlət başçımız bu məsələni xüsusi
diq qət mərkəzində saxlamaqdadır.

Qarabağın abadlaşdırılması mə sə lə sin -
dən başqa, daha bir geostrateji məsələ,
şüb həsiz ki, Zəngəzur məsələsinin gündəmə
gəl məsidir. “Zəngəzur dəhlizi” ifadəsi ilə
gün dəmə gələn bu məsələ, əslində, Azər -
bay canın 101 il bundan əvvəl zorla əlindən
alın mış torpaq bütünlüyünün yenidən dilə
gə tirilməsi, siyasi müstəviyə qaldırılmasıdır.

44 günlük Vətən müharibəsindəki möh tə -
şəm qələbəmizin ən mühüm cəhətlərindən
bi ri də məhz budur ki, Zəngəzur dəhlizinin
açıl ması siyasi tərəflərin gündəliyinə daxil
ol du, Azərbaycan dövlətinin əsas siyasi
pri oritetinə çevrildi. Bu baxımdan, heç də
tə sadüfi deyildir ki, Prezident İlham Əli -
ye vin çıxış larında Şərqi Zəngəzur ifadəsinə
yer verilmişdir. Şərqi Zəngəzur iqtisadi
ra yonunun yaradılma sı barədə fərman im -
za lanması və s. məsələlər onu göstərir ki,
bu dəhlizin açılması geostrateji məsələdir
və Ermənistanın bu yolu bizə verməkdən
baş qa çarəsi yoxdur. Çünki bu dəhlizin
açıl ması böyük iqtisadi layihələrin başlan -
ğıcı, asanlaşdırılmasına gedən yoldur. Üs -
tə lik, bu yol Azərbaycan – Türkiyə birbaşa
əla qələrinin yaranmasına, Türk dünyasının
bir ləşməsinə açılan qapıdır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev bu günlərdə “CNN Türk”
te leviziya kanalına həmişəki kimi çox sər -
rast müsahibə verib. O, müsahibədə deyib:
“Mən son illər ərzində dəfələrlə demişdim
ki, Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə heç
vaxt barış mayacaq, nəyin bahasına olur -

ZƏNGƏZUR DƏHLİZİ BİZİM ÜÇÜN STRATEJİ MƏSƏLƏDİR

Müharibənin nəticələrindən biri də, əlbəttə
ki, bu gün müzakirə mövzusu olan Zəngəzur
dəhlizidir. Zəngəzur dəhlizi tarixi nailiyyətdir.
Üçtərəfli Bəyanatda xüsusilə bu məsələnin əks
olunması bizim, eyni zamanda, böyük siyasi
qələbəmizdir.

İlham ƏLIYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.
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sa-olsun, öz doğma torpaqlarını iş ğal çı -
lar dan azad edəcək və belə də oldu. Dediyim
söz lər həyatda öz yerini tutdu və Azər -
bay can qurtuluş savaşına başlayaraq, öz
ta rixi torpaqlarını işğalçılardan azad etdi,
ta rixi ədaləti bərpa etdi, işğalçıları bizim
tor paqlardan qov du və öz ərazi bütövlüyünü,
tor paq bütövlüyünü bərpa etdi”.

Artıq müharibə başa çatmışdır. Azər -
bay can dövləti Ermənistanla beynəlxalq
hü quq əsasında sülh müqaviləsi imzalamağa
ha zırdır. Ancaq Ermənistanda ifrat mil lət -
çi lik, türkofobiya, azərbaycanofobiya, isla -
mo fobiya o dərəcədə insanların və hakim
dai rələrin beyinlərini zəhərləyib ki, onlar
bu nu istəsələr də, dilə gətirə bilmirlər. Er -
mə nistanda cəmiyyət və hakimiyyət, təbii
ki, indi çox çətin bir psixoloji durumdadır.
Çün ki onların otuz il ərzindəki ide oloji
sü tunları darma-dağın edilib. Erməni ordusu
iş ğalçı ordu idi və layiqli cəzasını aldı.
Er mənistan rəsmiləri indi tarixi reallıqdan
çı xış edərək revanşist iddialardan əl çək -
mə lidirlər. Onlar unutmasınlar ki, “dəmir
yu m ruq” yerindədir.

Ölkə rəhbəri müsahibəsində Zəngəzur
dəh lizinin açılmasının bir çox məqsədlərə,
hə dəflərə xidmət göstərdiyini xüsusi vur -
ğu la yıb. Qeyd edib ki, bu dəhlizin real laş -
ma sı nəticəsində Azərbaycanla Türkiyə
ye ni bir nəqliyyat layihəsi ilə birləşəcək.
Düz dür, dörd il bundan əvvəl paytaxtımızda
Ba kı– Tbilisi–Qars dəmir yolunun rəsmi
açı lış mərasimi keçirilib. Bunun sayəsində
qar daş ölkə ilə əlaqələr genişlənib. Zəngəzur
dəh lizi isə ikinci bir birləşmə istiqaməti
ola caq: “Beləliklə, bizim üçün yeni fürsətlər

or taya çıxacaq... Azərbaycan öz ayrılmaz
his səsi olan Naxçıvan Muxtar Respublika -
sı ilə də dəmir yolu ilə birləşəcək. Eyni
za manda, biz tələb edirik ki, avtomobil
yo lu da çəkilsin – Ermənistanın nəzarəti
al tında olan Qərbi Zəngəzur ərazisində,
Meh ri bölgəsində. Çünki bu da mütləq la -
zım dır...”.

Prezident İlham Əliyev daha sonra Zən -
gə zur dəhlizinin təkcə Azərbaycan üçün
de yil, həm də bölgə ölkələri üçün də yeni
für sət olacağını, Türkiyənin öz mallarını
Or ta Asiyaya bu qısa, alternativ yolla da -
şı ya biləcəyini vurğulayıb, Ermənistanın
Ru siya və İranla dəmir yolu ilə bağlantısının
ya ra nacağını diqqətə çatdırıb: “Çünki Er -
mə nistan – İran dəmir yolunun inşası bəlkə
də 20 il müzakirə edilən bir məsələdir.
Am ma hələ ki, ortalıqda bir şey yoxdur.
Çün ki bu layihə təqribən, ən azı, 3 milyard
dol lar tələb edir. Ancaq Naxçıvan əra zi -
sin dən, – Naxçıvan ilə İran arasında artıq
də mir yolu xətti var, – istifadə edə bilərlər”.

Bu il fevralın 14-də isə Prezident İlham
Əliyevin Horadiz – Ağbənd dəmir yolu
xət tinin təməlini qoyması ilə həmin la -
yihənin icrasına baş lanıldı. Azərbaycan və
Tür kiyə prezidentləri iyunun 15-də Şuşa
Bə yannaməsinin imzalanma mərasimindən
son ra mətbuata birgə bəyanatlarla çıxış
edər kən dövlətimizin başçısı məlum üç tə -
rəfli bəyanatı xatırladaraq deyib ki, Bə -
yan namədə Zəngəzur dəhlizinin açılması
ilə bağlı çox açıq ifadələr öz əksini tap -
mış dır. Bu da İkinci Qarabağ savaşından
son ra yaranmış yeni geosiyasi vəziyyətin
nə ticəsidir. Bu gün biz Türkiyəni və Azər -
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bay canı dəmir yolu ilə, avtomobil yolu ilə
bir ləşdirəcək Zəngəzur dəhlizi haqqında
nəin ki danışırıq, bu dəhlizi əməli işlərlə
ya radırıq. Müttəfiqlik haqqında imzalanmış
Bir gə Bəyannamədə bu məsələnin əks
olun ması böyük məna daşıyır.

Bu gün Ermənistanın revan şist qüvvələri
Zən gəzur dəhlizinin reallaşması əleyhinə
çı xış edirlər. Lakin onlar anlamalıdırlar
ki, artıq mif və xülyalar dövrü arxada qal -
dı. Onlar bu layihənin qeyd edilən üs tün -
lük lərindən fayda lansalar, regional əmək -
daş lığa önəm verərlərsə, sosial-iqtisadi sa -
hə lərdə müsbət göstəricilərlə qarşılaşa bi -
lər lər. İlk növbədə, iqtisadi blokadadan
çıx maq və iqtisadi inkişafını ger çək ləş -
dir mək imkanları əldə edərlər.

Prezident xatırladır ki, ümumiyyətlə,
Azər baycan tarixən ermənilərə verilmiş
tor paqlar üzərində varislik hüququnu bərpa
et məlidir. Çünki həmin torpaqlar o zaman
er mənilərə müəyyən şərtlərlə verilib. Müva -
fiq sənədlər xaricdən AMEA-nın Tarix
İns  titutuna gətirilmişdi. Şərtlərə əsasən
hə min torpaqlarda azərbaycanlıların ya -
şa ması təmin edilməli, Şaumyanın başçılığı
al tında soyqırımlara son qoyulma lı, Zən -
gə zur və Qarabağa qarşı iddialardan əl
çə kilməli idi. Ancaq bu şərtlərin hamısı
po zuldu. Prezident İlham Əliyev də çıxışla -
rında dəfələrlə həmin torpaqların Azər -
bay can xalqına qayıdacağını vurğulayıb.
Ona görə də parla ment o torpaqlara va ris -
liklə bağlı müvafiq sənəd qəbul etməlidir.

Azərbaycanın müzəffər Ali Baş Ko -
man danı, dövlətimizin başçısı öz qətiyyətli
açıq lamalarında vurğulayır ki, biz öz ma -

raq ları mızı təmin etmək üçün lazımi ad -
dım ları atmalıyıq. Zəngəzur dəhlizinin ya -
ra dılması bizim milli, tarixi və gələcək
ma raqlarımıza tam cavab verir. Biz Zən -
gə zur dəhlizini icra edəcəyik, Ermənistan
bu nu istəsə də, istəməsə də. İstəsə, daha
asan həll edəcəyik, istəməsə də zorla həll
edə cəyik. Necə ki, mən müharibədən əvvəl
və müharibə dövründə demiş dim ki, bizim
tor pağımızdan öz xoşunuzla rədd olun,
yox sa sizi zorla çıxaracağıq. Belə də oldu.
Zən gəzur dəhlizinin taleyi də eyni olacaq.
Döv lət başçısı qeyd edib ki, bizim əsas
rə qibimiz zamandır, çünki dəmir yolunun,
av tomobil yolunun çəkilişi vaxt tələb edir:
“Ona görə bütün güclər səfərbər olunub
ki, bu layihə icra edilsin. Beləliklə, Azər -
bay can xalqı 101 il bundan əvvəl bizim
əli mizdən alınmış Zəngəzura qayıdacaqdır...
Pre zident İlham Əliyev çıxışların da bildirib
ki, indi Ermənistanda bu məsələ ilə bağlı
is terikaya qapılırlar. Buna ehtiyac yox dur,
Şər qi Zəngəzur bizim tarixi torpağımızdır,
Qər bi Zəngəzur bizim tarixi torpağımızdır.
Biz tarixi unuda bilmərik, kiminsə siyasi
ma raqlarının girovuna çevirə bilmərik.
Gəl sinlər, açsınlar tarixi sənədləri, xəritələri,
bax sınlar, sovet hökuməti Zəngəzuru nə
vaxt Azərbaycandan qoparıb Ermənistana
ve rib. Bu, yaxın tarixdir – 101 il bundan
əv vəl. Yəni, biz deyək ki, bu, olmayıb?
Nə yə görə? Biz həqiqəti deyirik. Bizim
dədə-baba torpağımızdır: bütün Zəngəzur
– Şərqi və Qərbi Zəngəzur. İndi Er mə nis -
tanda deyirlər ki, İlham Əliyev ərazi iddiası
ilə çıxış edir. Əgər Şərqi Zəngəzur varsa,
de məli Qərbi Zəngəzur da var. Bəli, Qərbi
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Zəngəzur bizim dədə-baba torpa ğımızdır”.
Necə ki, illərdir Qarabağ və Şərqi Zən -

gəzur rayonlarını boşaltmaları ilə bağlı
sülh çağırış larımıza məhəl qoymadılar,
am ma sonda onlara elə zərbə vuruldu ki,
hə lə də özlərinə gələ bilmirlər. Əlbəttə,
be lə böyük zərbədən sonra bir də Zəngəzur
dəh lizindən ötrü alınan zərbə Ermənistan
döv lətinin tamamilə çökməsi ilə nəticələnə
bi lər. Azərbaycan isə regionda sülh və sa -
bit liyin bərqərar olmasında maraqlıdır. Hər
bir məsələ üçtərəfli Bəyanatın şərtlərində
gös tərildiyi kimi həyata keçirilməli və Er -
mə nistan tərəfi atdığı imzanın arxasından
qaç ma ğa cəhd göstərməməlidir.

Erməni revanşistlər, xüsusilə Koçaryan
– Sar kisyan cütlüyünə qoşulanlar, Daşnaklar
Şu şaya, Hadruta iddialar edirlər. Onlar an -
la mırlar ki, artıq Cənubi Qaf qazda yeni
real lıqlar yaranıb. Bu reallıqları Azərbaycan
Or dusu yaratdı. Artıq saxta, uydurma mi-
foloji tezislərin zamanı get di. Qarabağ öz
hə qiqi sahibinə qayıtdı. Azərbaycan xalqına
sax ta tarix təqdim olunub. Guya, indiki
Er mənistan elə əvvəldən olub, Cənubi
Qaf qazın aborigen, yəni ən qədim yerli
əha lisi ermənilərdir, biz isə Altaylardan
kö çüb gəlmişik. Bu, saxta bir tarixdir. Belə
hal ların qarşısını almaq məqsədilə İrəvan
xan lığının tarixini və uydurma “böyük Er -
mə nistan” nəzəriyyəsinin əleyhinə kitablar
çap etdirmişik. Tarixi reallığı dünyaya çat -
dır maq məqsədilə rus, ərəb, ingilis, ispan,
ital yan və sair dillərdə kitablar ortaya qoy -
mu şuq. Məqsəd ondan ibarətdir ki, dünya
ic timaiyyətinə çatdıraq ki, ermənilər bura
I Pyot run göstərişindən sonra Türkmənçay

(1828) və Ədirnə (1829) müqavilələrinə
əsa sən köçürülmüş etnosdur.

Azərbaycan xalqının başı na gətirilən
mü sibətlər, bütün bu qanlı tarix də er mə -
ni lərin Cənubi Qafqaza köçürülməsi ilə
baş layıb. “Çar Rusiyası erməniləri təpədən
dır nağa qədər silahlandırıb, Azərbaycan
xal  qını yurd-yuvasından didərgin salıb,
soy qırımı həyata keçirib. Bizim tarix çi lə -
rimiz isə sovet dövründə çar Rusiyasına
qa tıl mış Şimali Azərbaycanın tarixini Azər -
bay can tarixi kimi təqdim ediblər. Ermənilər
də bundan geniş istifadə edərək çar Rusiya -
sı na qatılmış tarixi Azərbaycan torpaqlarını
öz lərinin qədim ərazisi kimi təqdim ediblər.
1828-ci il müqaviləsində yazılıb: “İrəvan
və Naxçıvan xanlıqları Rusiyaya bir ləş di -
ri lir”. Göründüyü kimi, bu müqavilədə
Er mənistan sözü yoxdur, çünki o vaxt Er -
mə nistan yox idi, ermənilər hələ bu əraziyə
ye nicə köçürülürdü. Lakin bu tarixi sax ta -
laş dıraraq “Ermənistanın Rusiyaya bir ləş -
dirilməsi” kimi qeyd edirlər. Odur ki, bi -
zim tariximiz xal qa olduğu kimi təqdim
edil məlidir.

Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, Zən -
gə zur, İrəvan əraziləri Azərbaycan xalqının
ta rixidir. Biz heç kimdən ərazi istəmirik,
dün  yanın yenidən bölüşdürülməsini tələb
et mirik. İndiki Ermənistan ərazisi tamamilə
bi zim tariximizdir. Necə bu tarixdən əl
çə kə bilərik ki, tanınmış Rusiya yazıçısı
və diplomatı A.S.Qriboyedovun “Ağıldan
bə la” əsəri 1827-ci ildə İrəvanda Xan sa -
ra yının güzgülü zalında tamaşaya qoyulub.
İrə van bizim mədəniyyət və xalçaçılıq ta -
ri ximizdir. “İrəvanlı” adında ən azı yüzlərlə
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bö yük sənətkarımız var. Təkcə İrəvan şə -
hə rində 8 məscidimiz olub ki, indi onların
heç biri qalmayıb. Bircə Göy məscid qalıb
ki, onu da farslaşdı rıblar, guya o ərazilərdə
biz olma mışıq. Hansı ki, həmin ərazidəki
bü tün qədim tarixi abidələr Azərbaycan
xal qına məxsusdur, ermənilərlə bağlı tarixi
abi dələrin isə yaşı vur-tut 200 ildən çox
de yil. Çünki 200 il bundan əvvəl ermənilər
İrə van xanlığının ərazisinə yenicə kö çü -
rül məkdə idi. Biz real tarixi bərpa edib
dün ya ya çatdırdıq ki, bu ərazinin tarixi,
ora dakı bütün tarixi abidələr bizə məx -
sus dur.

Necə ki, İrəvan xanlığında bütün adlar
də yişdirilmişdi, işğal zamanı da Qa ra bağ -
da kı coğrafi adlar, mədəni və tarixi abidələr
er məniləşdirilirdi. Ermənilər utanmadan
Dağ lıq Qarabağ ətrafındakı yeddi rayonun
ha mı sının adını dəyişdiriblər. Ssenari eyni-
dir, yenə də məscidlər, tarixi abidələr məhv
edi lirdi, tarix kökündən dəyişdirilirdi. Lakin
İlham Əliyevin komandanlığı al tında Azər -
bay can Ordusu erməni manipulyasiyasının
qar şısını aldı. İndi yurd yerlərimiz öz ad -
la rına qovuşmaqdadır. Hətta Ermənistan
əra zisində olan bölgələrimizin də öz adlarına
qo vuşmasını Prezident İlham Əliyev təkidlə
bil dirir.

Yəqin ki, bu günlərdə Kəlbəcər rayonuna
sə fəri zama nı dövlət başçımızın dedikləri
heç kəsin diqqətindən yayın madı. O dedi:
“Dur duğumuz yol ermənilər tərəfindən
çə kilmiş Basarkeçər – Kəlbəcər yoludur.
On lar Ermənistanı Qarabağ la birləşdirmək
üçün ikinci yol çəkdilər. Laçın dəhlizindən
əla və. Beləliklə, Kəlbəcəri və digər əraziləri

məs kunlaşdırmaq və özlərinin gediş-gəlişini
da ha rahat etmək üçün bu yolu çəkdilər.
Bu yol birbaşa Basarkeçər rayonuna gedir.
Ba sarkeçər rayonuna Ermənistanda “Var -
de nis rayonu” deyilir. Ancaq bu rayonun,
böl gənin əsl adı Basarkeçərdir, Göyçə ma -
ha lıdır, qədim Azərbaycan torpağıdır. 1930-
cu ildə Basarkeçər rayonu Ermənistan əra -
zi sində yaradılıb. Orada yaşayanların da
müt ləq əksəriyyəti azərbaycanlılar olmuş -
dur. O cümlədən Zod kəndinin sakinləri
də azərbaycanlılar idi, deportasiyaya məruz
qal mışlar. Yalnız 1969-cu ilin iyun ayında
Er mənistan Basarkeçər rayonu nu, onun
adı nı dəyişdirərək ona “Vardenis” adı qoy -
muş dur. Xahiş edirəm ki, Azərbaycanda
bu bölgə ilə bağlı reportajlar hazırlayan
və ümumiyyətlə, bizim ümumi leksikonu -
muzda “Vardenis” yox, Basarkeçər adı
bər pa edilsin. İndi ki Ermənistan ərazisində
yer ləşən bütün digər qədim Azərbaycan
ya şayış məntəqələri əsl adları ilə də ça ğı -
rıl malıdır”.

Bu, kiçik məsələ deyil. Sünik deyil,
Zən gəzur, Vardenis deyil, Göyçə mahalı
və s. yer adlarımı zın milliləşməsi, öz tarixi
ad larında xatırlanması dövlət başçısının
ciz diyi bir strateji missiyadır.

Beləliklə, bu missiya gənc nəslin o tor -
paq lara qayıtmasının vacibliyini yol xəritəsi
ki mi gözlər önünə sərməkdədir. Hazırda
Azər baycan dövlətinin strateji məsələsi
olan Zəngəzur dəhlizi layihəsi öz tarixi
tor paqlarımıza yenidən sahiblənmənin, ye -
ni dən o torpaqlara dönmənin başlanğıcıdır.

Yaqub MAHMUDOV,
AMEA-nın həqiqi üzvü.
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Azərbaycandakı diplomatik korpus
nümayəndələrinin, habelə ölkəmizə

gələn əcnəbi jurnalistlərin, rəsmi şəxslərin
işğaldan azad edilmiş ərazilərə müntəzəm
səfərlərinin təşkili Ermənistanın ağır mü ha -
ribə cinayətlərinin bütün dünyada ifşası, eləcə
də, onun beynəlxalq məhkəməyə verilməsinə
hü quqi zəmin yaradılması baxımından əhə -
miyyətli olub. Kəlbəcər və La çın rayonlarına
son səfəri zamanı dövlətimizin başçısı İlham
Əliyev ermənilərin işğal altında saxladıq ları
rayonlarda böyük dağıntılar törətdiklərini, bir
salamat bina belə saxlamadıqlarını, tarixi-
mə dəni abidələri, meşə zolaqlarını məhv et -
diklərini, təbii sərvətləri tala dıqlarını və bütün
bun lara görə beynəlxalq məhkəmələr qar -
şısın da cavab verməli olacaqlarını bir daha
bə yan edib.

Azərbaycan tərəfi müvafiq iddia ərizəsini
və sənədləri hələ bu ilin yanvar ayında Av -
ropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə (AİHM)
təqdim edib. Bu, ərazilərimizi 30 ilə yaxın
işğal altında saxlayaraq beynəlxalq hüquq
normalarını pozan Ermənistana qarşı dövlət

sə viyyəsində ilk rəsmi iddia
he sab oluna bilər. Xa tır lat -
maq lazımdır ki, bundan
əv vəl 2015-ci il aprelin 6-
da Laçın rayonundan olan
6 nəfər Azərbaycan və tən -
da şı – Çıraqov qardaşları və
baş qa ları qeyd olunan məh -
kə mədə Ermənistana qarşı
hü quqi iddia qaldırıblar.
AİHM iddiaçıların xeyrinə
qə rar qəbul edərək onların
bir sıra hüquqlarının Er mə -
nis tan tərəfindən po zul ma -
sı nın davam etməsini ta nı -

yıb.
“Çıraqov qardaşları və baş qaları Er mə -

nis tana qarşı” işinin araşdırılması zamanı tə -
ca vüzkar ölkənin Avropa İnsan Hüquqları
Kon vensiyasının 8-ci (şəxsi və ailə həyatına
hör mət hüququ), 13-cü maddələrinin (sə mə -
rə li hüquqi müdafiə vasitələri hüqu qu) və
Kon vensiyanın 1 nömrəli Protokolunun 1-ci
mad dəsinin (mülkiyyətin müdafiəsi) pozma -
sı barədə qərar qəbul olunub. Məhkəmə qə -
ra rının 14-18-ci paraqraflarında qeyd edilib
ki, müharibə məhz Dağlıq Qaraba ğın Er mə -
nis tanın tərkibinə daxil edilməsi barədə ça -
ğı rışlarla baş layıb. Qərarda keçmiş Er mə nis -
tan SSR Ali Soveti və Dağlıq Qara bağ
Mux tar Vilayətinin Xalq De putatlar Soveti
tə rəfindən 1989- cu ilin dekabrında “bir ləş -
mə” haqqında birgə bəyanata istinad olunub.
Bu nunla da Ermənistanın əsassız ərazi id dia -
la rının silahlı münaqişəyə səbəb olması faktı
AİHM tərəfindən tanınıb.

Çıraqov qardaşları və başqa larının id dia -
sı nın araşdırılması zamanı məhkəmə bu nə -

ERMƏNİSTANIN BEYNƏLXALQ MƏHKƏMƏYƏ VERİLMƏSİ
ÜÇÜN BÜTÜN HÜQUQİ ƏSASLAR VAR

Post-müharibə dövründə Azərbaycan diplomatiyası
qarşısıda duran əsas vəzifələrdən biri də Ermənistanın və
ermənipərəst dairələrin ölkəmizə qarşı yürütdükləri ide-
oloji terrorun – informasiya təxribatlarının qarşısının
alınması və səmərəli əks-hücumun təşkili məsələsidir.
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin 44 günlük
müharibənin gedişində və müharibədən sonra verdiyi bü -
tün açıqlama və müsahibələrdə Ermənistanın 30 ilə yaxın
müddətdə işğal altında saxladığı ərazilərimizdə törətdiyi
ağır hərbi cinayətlərə, vandalizm aktlarına xüsusi diqqət
çəkməsi ölkəmizin informasiya cəbhəsində üstünlüyü nün
əldə edilməsinə, aşkar təcavüzkarlıq siyasəti yürüt müş
bədxah qonşumuzun ifşasına xidmət edib.
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ti cə yə gəlib ki, (146 və 173-cü paraq raflar)
Dağlıq Qarabağ, habelə Laçın rayonu və
digər ətraf ərazilər Azərbaycanın tərkib
hissələridir və hərbi işğal altında dır. Bunlar
Azərbaycanın rəsmi səviyyədə Ermənistanı
beynəlxalq məhkəməyə verməsi üçün müsbət
presedent formalaşdırıb.

Azərbaycanın Dağlıq Qa rabağ bölgəsi və
7 ətraf rayo nunun Ermənistan tərəfindən 30
ilə yaxın davam etmiş işğalı nəticəsində ölkə
vətəndaşlarının yaşamaq, işgəncə və pis
rəftara məruz qalmamaq, mülkiyyət və
sərbəst hərəkət etmək hüquqla rı, habelə şəxsi
və ailə həyatına hörmət, dini etiqad azadlıq -
ları pozulub. Birinci Qarabağ müharibəsində
Azərbaycanın 3890 nəfər vətəndaşının itkin
düşməsi, Ermənistanın bu şəxslərin aqibətinin
araşdırılması istiqamətində müvafiq tədbirlər
görməməsi iddia ərizəsində konkret fakt və
dəlillər əsasında qeyd olunub.

2020-ci ilin iyul ayında Ermənistan silahlı
qüvvələrinin Tovuz rayonu istiqamətində
hərbi təxribatı nəticəsində Azərbaycan və tən -
daş larının İnsan Hüquqları üzrə Avropa Kon -
ven siyası ilə qorunan hüquqlarının pozulma -
sı, habelə 44 günlük müharibə zamanı
tə cavüzkar ölkənin dinc sakinlərimizə qarşı
qey ri-insani, beynəlxalq humanitar hüquqa,
xü susən Cenevrə konvensi yalarına zidd əməl -
ləri iddia ərizəsində əksini tapıb. Sənəddə,
həm çinin hərbi əməliyyatlar zonasından uzaq
mə safədə yerləşən şəhərlərin, kəndlərin, mül -
ki infrastrukturun kasetli və fosforlu mər mi -
lər, uzaqmənzilli ballistik raketlərlə atəşə tu -
tul ması, nəticədə 93 şəxsin, o cümlədən, 12
uşa ğın və 28 qadının həlak olması, 423 şəx -
sin, o cümlədən, 51 uşağın və 104 qadının
ya ra lanması və digər faktların Avropa İnsan
Hü quqları Konvensiyasına zidd olması gös -
tə rilib.

Ermənistan hərbi-siyasi rəhbərliyi Ce nev -
rə Konvensiya sının və BMT Baş Məclisinin

14 dekabr 1974-cü il tarixli qətnaməsi ilə qə -
bul edilmiş “Qadın və uşaq ların fövqəladə
hal larda, silahlı münaqişələr dövründə mü -
da fiəsi haqqında Bəyannamə”sinin tələblərini
po zaraq, istər müharibədən əvvəl, istərsə də
mü haribə zamanı dinc əhalini, çoxsaylı ev
və mülki obyektləri, təsərrüfat təyinatlı mən -
tə qələri hədəfə alıb.

Azərbaycanın Avropa İnsan Hüquqları
Məh kəməsinə ünvan ladığı iddia ərizəsində,
həm çinin Ermənistanın işğal etdiyi əraziləri
küt ləvi şəkildə minalaması, şəhər və kənd lə -
ri mizi yerlə-yeksan etməsi, habelə 2020-ci il
10 noyabr tarixli atəşkəs razılaş masından son -
ra işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə qanun-
suz silahlı birləşmələr göndərməsi səbəbindən
Azər baycan Res publikası vətəndaşlarının öz
ev lərinə qayıtmaq hüququndan məhrum edil -
di yi göstərilib. Bu və digər faktlar Avropa
miq yasında Ermənistanın ifşası, təcavüzkar
döv lətə qarşı səmərəli əks-hücumun təşkili
ba xımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Ərizədə Ermənistanın 30 ilə yaxın davam
et miş işğalı nəticəsində Azərbaycan vətən -
daş larının yaşamaq hüququnun, şəxsi və ailə
hə yatına hörmət, dini etiqad azadlıqlarının,
iş gəncəyə və pis rəftara məruz qalmamaq,
mül kiyyət və sərbəst hərəkət hüquqlarının
po zulması məsələləri də qaldırılıb.

Ermənistan 1949-cu il tarixli Cenevrə
kon vensiyaları ilə yanaşı, “Silahlı münaqişə
za manı mədəni dəyərlərin qorunması haq -
qın da” 1954-cü il tarixli Haaqa Konvensi ya -
sı nı, “Arxeoloji irsin mühafizəsi haqqında”
1992-ci il Avropa Kon vensiyasını, “Ümum -
dün ya mədəni və təbii irsin mühafizəsi haq -
qın da” UNESCO-nun 1972-ci il Konven si -
ya sını pozmaqla, beynəlxalq hüquqa və
müa sir dünyanın sivil dəyərlərinə hör mət siz -
lik edib.

Dövlətimizin başçısı Kəlbəcər və Laçına
son səfəri zamanı onu da vuğulayıb ki, Er -
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mə nis tanla yanaşı, işğal altında saxlanıl mış
əra zilərimizdə qeyri-qa nuni fəaliyyət gös tər -
miş, təbii sərvətlərimizin istismarı ilə külli
miq darda gəlir əldə etmiş digər dövlətlərin
özəl şirkətlərinin də beynəlxalq məhkəmələrə
ve rilməsi nəzərdə tutulur: “Kəlbəcərdə Sö -
yüd lüdə, Zəngilanda Vejnəlidə, başqa yer lər -
də bizim qızıl yataq larımız xarici şirkətlər tə -
rə findən istismar edilirdi. O şirkətlər
bil mirdilər ki, bu, Azərbaycan torpağıdır? Bi -
lir dilər! Amma buna məhəl qoymurdular. İndi
ca vab verəcəklər. Biz demişik, əgər is tə mir -
lər sə ki, biz onları dünya miqyasında biabır
edək, gəlsinlər, vurulmuş ziyanı bizə ödə sin -
lər, təzminat ödəsinlər və ondan sonra rahat
yaşaya bilərlər”.

Azərbaycanın peyk dövləti ol ması öl kə -
mi zə Ermənistanın 30 il müddətində, eləcə
də, 2020-ci ilin 10 noyabr tarixli məlum üç -
tə rəfli Bəyanatı əsasında torpaqlarımı zı tərk
et məyə məhkum olarkən törətdiyi müharibə
ci nayətlərini foto və digər dəlillər əsasında
fakt laşdırmaq imkanı yaradır. Ermənistan iş -
ğal etdiyi ərazilərdə həm də ekoloji terror si -
ya səti yürütdüyü konkret faktlarla təsdiqlənir.
Qı zıl və mis-molibden kombinatlarının qeyri-
qa nuni fəaliyyəti Şərqi Zəngəzurdan keçən
bü tün çayları, o cümlədən, Oxçuçay ciddi şə -
kil də çirkləndirib.

Azərbaycan beynəlxalq məhkəmələrə mü -
raciət zama nı bununla yanaşı, meşələrin qı -
rıl ması, yandırılması faktlarını da təqdim et -
mə yi planlaşdırır. Azərbaycan Prezidenti
cə nab İlham Əliyev bununla bağlı deyib:
“Ox çuçay təbii fəlakətdir və onu zəhərləyən
ye nə də xarici şirkətdir. O şirkət də cavab
ver məlidir və verəcəkdir. Dəymiş hər bir zi -
yan hesablanır. Azad edilmiş bütün torpaq -
larda, şəhərlərlə, kəndlərdə indi monitorinq
apa rılır, pasport laşdırma aparılır, bütün ev lə -
rin pasportları hazırlanır, dəymiş ziyan təsbit

edi lir və biz beynəlxalq məhkəmələrdə dəy -
miş bütün ziya nın qaytarılmasını tələb edə -
cə yik”.

Beynəlxalq hüquqa əsasən, Ermənistanın
Azər baycana qarşı törətdiyi cinayətlərə görə
re pa rasiya məsuliyyəti də yaranıb. Reparasiya
– hərbi əməliyyatlar nəticəsində məğlub tə -
rə fin qalib tərəfə ödədiyi zərərin qarşılan -
ması prosesidir. BMT-nin 12 dekabr 2001-ci
il də qəbul etdiyi 56/83 saylı “Beynəlxalq hü -
qu  qazidd əməllərə görə dövlətlərin mə su liy -
yə ti” adlı qətnamənin 28-ci maddəsinə əsa -
sən, beynəlxalq hüquqazidd əməllər dövlətin
bey nəlxalq məsuliyyətinə səbəb olaraq hü -
quqi nəticələr doğurur. Həmin qətnamənin
31-ci maddəsinə görə, məsuliyyət daşıyan
döv lət beynəlxalq hüqu qazidd əməllər nə ti -
cə sində vur duğu zərəri ödəməlidir. Sənədin
34-cü maddəsində göstərilir ki, “Beynəlxalq
hü quqazidd əmələ görə vurulmuş zərərə görə
tam ödəmə formaları restitusiya, kom pen sa -
siya və satisfaksiya forma larında ola bilər.
Bu formalar həm ayrı-ayrılıqda, həm də bir-
bi ri ilə bağlı istifadə edilə bilər”.

Təcavüzkar Ermənistan tərəfindən Azər -
bay can Respubli kasına dəymiş ziyanın kom -
pen sa siya edilməsi, Ermənistan hərbi-siyasi
rəh bərliyinin törətdiyi sülh və insanlıq əley -
hi nə cinayətlər Beynəlxalq Cinayət Məh kə -
mə sinin araşdırma predmeti ola bilərmi? Bu
sua la birmənalı cavab vermək çətindir. Çünki
Bey nəlxalq Cinayət Məhkəməsi, bir qayda
ola raq, üzv dövlətlər arasında baş verən mü -
ba hisələrin həlli ilə bağlı məsələləri öz ic raa -
tına qəbul edir. Nə Ermənistan, nə də Azər -
bay can Roma Statutu nu imzalamamışdır.
Bu nunla belə BMT Nizamnaməsinin 1-ci
mad dəsinə əsasən, təşkilatın başlıca məq səd -
lə rinə həm də beynəlxalq sülhü və təh lü kə -
siz liyi qoruyub saxlamaq, beynəlxalq sülhə
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təh lükənin qarşısını almaq və aradan qal dır -
maq, təcavüz aktlarını və digər sülhün po -
zul ma sı hallarını yol verilməməsi üçün sə -
mə rəli kollektiv tədbirlər görmək və sülhün
po zulmasına gətirib çıxara bilən beynəlxalq
mü bahisə və situasiyaların dinc vasitələrlə,
əda lət və beynəlxalq hüquq prinsiplərinə uy -
ğun şəkildə nizam lanmasına və ya həllinə
mü vəffəq olmaq daxildir.

Bu baxımdan, BMT-nin Təhlükəsizlik Şu -
ra sının təşəbbüsü ilə Beynəlxalq Cinayət
Məh kəməsinin prokuro ru beynəlxalq sülh
üçün təhdid yaradan hallarla bağlı cinayət işi
baş lanması məsələsini həll edə bilər. Prokuror
tə rəfindən istintaq araşdırmalarına Roma Sta -
tu tunun 13-cü maddəsinə uyğun olaraq, üç
əsas dan biri mövcud olduqda başlana bilər:

– Statuta tərəfdaş olan dövlətlər, müvafiq
ha disənin üzv dövlətin ərazisində baş verdiyi
və ya dövlətin bir və ya daha çox vətəndaşına
tə sirini göstərdiyi hal da üzərində Beynəlxalq
Ci nayət Məhkəməsinin yurisdiksiyası olan
bir və ya daha çox cinayətin törədilməsini
aş karcasına özündə əks etdirən hər hansı si -
tua siya prokurorun diqqətinə çatdırıldıqda;

– bir və bir neçə cinayətin törədildiyi ehti-
mal olunan vəziyyət BMT Nizamnaməsinin
VII fəslinə əsasən fəaliyyət göstərən Təh lü -
kə sizlik Şurası tərəfindən prokurora çat dı rıl -
dıq da;

– prokuror törədilmiş olduğu iddia edilən
ci nayətlər barədə etibarlı məlumatlar əldə et -
miş dirsə və şüurlu şəkildə istintaqı əsas lan -
dı rıl mış hesab edirsə.

İkinci məsələ üzərində xüsusilə dayanmaq
is təyirəm. Çünki bu hal Roma Statutuna üzv
ol mayan dövlətləri də əhatə edir. Beynəlxalq
təc rübədə də belə hallara rast gəlinmişdir.
Mə sələn, 2005-ci ildə Sudan və Darfurda,
da ha sonra 2011-ci ildə Liviyada yaranmış

mü naqişələr beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi
təh did altına aldığına görə Təhlükəsizlik Şu -
rası Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin pro -
ku roru qarşısında məsələ qaldırmış və pro -
ku ror sözügedən hallarla bağlı istintaq
apar mışdır.

Düşünürəm ki, Təhlükəsizlik Şurası Er -
mə nistan hərbi-siyasi rəhbərliyinin birbaşa
gös tərişi əsasında Azərbaycan ərazisinin 20
faiz dən çox hissəsinin işğal edilməsi, çoxsaylı
dinc əhalinin qırılması ilə nəticələnən sülh
və insanlıq əleyhinə cinayətlər törədilməsini
bey nəlxalq sülhə təhdid kimi qiy mət lən di -
rəcək və cinayətkarların məsuliyyətə cəlb
edil məsi üçün Beynəlxalq Cinayət Məh kə -
mə sinin prokuroruna müraciət edəcəkdir.

Bu baxımdan, həm Avropa İnsan Hü quq -
ları Məhkəməsi, həm də Beynəlxalq Cinayət
Məh kəməsi Azərbaycana dəymiş ziyanın
kom  pensasiya edilməsi məsələsinin, habelə
iş ğalçı dövlətin hərbi-siyasi rəhbərliyinin tö -
rət diyi cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb edil -
mə sinin həll mexanizmi kimi çıxış etməlidir.

Ümumiyyətlə, ekspertlərin iştirakı ilə dəy -
miş ziyanın hesab lanması və sonrakı mər hə -
lə də Ermənistanın beynəlxalq məhkəmələrə
ve rilməsi Azərbaycan üçün təkcə hü quqi pro -
se dur deyil, həm də təcavüzkarın beynəlxalq
miq  yasda ifşasına xidmət edən vacib siyasi
və hüquqi addımdır. Qələbəmizdən sonrakı
dövr də qarşıda duran əsas məsələlərdən biri
Er mənistan siyasi-hərbi rəhbərliyinin bey nəl -
xalq hüquq normalarının tələblərinə uyğun
ola raq məsuliyyətə cəlb edilməsi prosesini
mən tiqi sonluğa çatdır maqdan ibarətdir.

İsaxan VƏLIYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Dövlət İdarəçilik Aka de mi ya -
sı nın Hüquq kafedrasının mü diri, pro -
fes sor
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“Cənub qaz dəhlizi” Azərbaycan qazının
Avropa qitəsinə nəqlini həyata keçirən
nəhəng layihədir. Bu dəhliz dörd mühüm se-
qmenti birləşdirir. Bunlar “Şahdəniz”
yatağının işlənməsinin ikinci mərhələsi,
CQBK-nın (Cənubi Qafqaz Boru Kəməri)
genişləndirilməsi, TANAP (Trans-Anadolu
Qaz Boru Kəməri) və TAP-dan (Trans-Adri-
atik Qaz Boru Kəməri) ibarətdir.

İki ilk seqmentin başa çatdırılması 2018-
ci il mayın 29-da layihənin rəsmi açılışını
etməyə imkan verdi. Az sonra - iyunun 12-
də TANAP da istismara daxil oldu. Sonuncu
seqment - TAP isə keçən ilin son günü ye -
kun laşdı.

Birinci seqment “Şahdəniz”in iş lən mə -
si nin ikinci mərhələsini təşkil edir. Gə lə cək -
də dəhlizlə digər yataqlardan da çıxarılan
qa zın nəqli həyata keçirilsə belə, hazırda
onun əsas ehtiyat mənbəyi məhz “Şah də -
niz”dir.

“Şahdəniz” son onilliklərdə dünyada kəşf
olun muş ən böyük və perspektivli karbohid -
ro gen yataqlarından biridir. İlkin hesablama -
la ra görə, onun təxminən 1 trilyon kubmetr
qaz və 2 milyard barel kondensat ehtiyatı
var.

“Şahdəniz” yatağı üzrə Ha si la -
tın Pay Bölgüsü Sazişi (HPBS)
1996-cı il iyunun 4-də Bakıda SO-
CAR və xarici şirkətlərin konsor-
siumu arasında imzalanıb. HPBS
Mil li Məclis tərəfindən ratifikasiya
edi lərək həmin il oktyabrın 17-də
qüv vəyə minib.

1999-cu ildə isə yataq kəşf olu -
nub və artıq 15 ilə yaxındır CQBK
va sitəsilə Azərbaycanı, Gürcüstanı,

Türkiyəni təhlükəsiz, ahəngdar şəkildə qazla
təchiz edir. Belə ki, yatağın işlənməsinin bir-
inci mərhələsi çərçivəsində ilk hasilat 2006-
cı ildə əldə olunub.

“Şahdəniz”in nəhəngliyini göstərən fakt -
lardan biri də odur ki, yataq iki fazada işlənir.
2013-cü il dekabrın 17-də “Şahdəniz” kon-
sorsiumu layihənin ikinci mərhələsinin iş -
lən məsi üçün yekun investisiya qərarını elan
edib. “Şahdəniz-2”dən hasilata 2018-ci ildə
baş lanıb. Buradan ildə əlavə 16 milyard kub-
metr qaz hasil olunacaq və nəticədə yataq
üz rə ümumi hasilat həcmi ildə 26 milyard
kub metrə çatacaq.

“Şahdəniz”də iştirak payları belədir: bp
(operator - 28,8 faiz), TPAO (19 faiz),
PETRONAS (15,5 faiz), AzŞD (10 faiz),
LUKOYL (10 faiz), NİKO (10 faiz), Cənub
Qaz Dəhlizi Apstrim (6,7 faiz).

Cari ilin birinci yarısında yataqdan ümu -
mi likdə - “Şahdəniz Alfa” və “Şahdəniz Bra -
vo” platformalarından birlikdə 10 milyard
stan dart kubmetr qaz və təqribən 1,9 milyon
ton (15,1 milyon barel) kondensat hasil edi -
lib. Mövcud “Şahdəniz” qurğularının hasilat

“CƏNUB QAZ DƏHLİZİ”NİN TƏŞƏBBÜSKAR LİDERİ 
İLHAM ƏLİYEV, APARICI QÜVVƏSİ AZƏRBAYCANDIR!

“Cənub qaz dəhlizi”nin təməli 2014-cü il
sentyabrın 20-də - “Əsrin müqaviləsi”nin 20 illik
yubileyi günü Səngəçal terminalında qoyulub.
Layihənin nəhəngliyini nəzərə alsaq, onun
təməlqoyma və açılış mərasimləri arasındakı vaxt
çox qısa olub.  Cəmi 4 ilə yaxın bir zaman ərzində
qazanılan böyük uğur - “Cənub qaz dəhlizi”nin
işə düşməsi Azərbaycanın bundan əvvəl həyata ke -
çir diyi qlobal neft-qaz və ixrac layihələrinin təc rü -
bəsinə əsaslanır.
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gü cü hazırda gündə təxminən 70 milyon
(ildə 25 milyarddan artıq) standart kubmetr -
dir.

“Şahdəniz” yatağının kəşf edilməsi və iş -
lənməsi Azərbaycanın regional və bey nəl -
xalq miqyasda iri qaz təchizatçısı kimi rolu -
nu artırıb. Ölkəmizi ən irihəcmli birbaşa
xa rici investisiya ilə təmin edib, qarşıdan
gə lən onilliklər ərzində neft-qaz gəlirlərinin
art masına zəmin yaradıb. Bu layihə Azər -
bay canın iqtisadiyyatını getdikcə daha da
güc ləndirəcək.

“Cənub qaz dəhlizi”nin ikinci seqmenti
CQBK-dir. CQBK “Cənub qaz dəhlizi”ni
təş kil edən üç kəmərin birincisidir. Boru kə -
mərinin genişləndirilmiş hissəsi 2018-ci ilin
iyun ayından Türkiyəyə kommersiya qaz
həcm lərinin nəqlinə başlayıb.

CQBK dünya səviyyəli boru kəməridir
və təhlükəsiz, etibarlı və səmərəli şəkildə
fəa liyyət göstərməklə Azərbaycan qazını re-
gional bazarlara nəql edir. Kəmər Azər bay -
can da 443 kilometr, Gürcüstanda 248 kilo-
metr məsafə boyu uzanır. Boru kəməri
sis teminə həmçinin Azərbaycanda iki kom-
pressor stansiyası, Gürcüstanda isə iki kom-
pressor stansiyası və iki nəzarət-ölçü qovşağı
da xildir.

CQBKŞ şirkətinin səhmdarları bp (28,8
faiz), TPAO (19 faiz), SOCAR və Azər bay -
can Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
(16,7 faiz), PETRONAS (15,5 faiz),
LUKOIL (10 faiz) və NICO (10 faiz) şir -
kət ləridir. Bu ilin birinci yarısında CQBK-
nin gündəlik orta ötürücülük gücü 46,51 mil -
yon kubmetr qaz təşkil edib.

Məlum olduğu kimi, “Şahdəniz” ya ta ğı -
nın işlənməsinin ikinci mərhələsi çər çi və -
sin də əlavə hasilat həcmlərini qəbul etmək,

il də Türkiyəyə 6 milyard və Avropaya 10
mil yard kubmetr mavi yanacaq ötürmək
məq sədilə CQBK sisteminin ge niş lən di ril -
mə si həyata keçirilib. Hacıqabul rayonunun
Mu ğan qəsəbəsi yaxınlığından başlayaraq
möv cud kəmərlə yanaşı yeni xətt tikilib. Bu-
radan Gürcüstan sərhədinədək çatan yeni
kəmərin uzunluğu 387 kilometrdir. Onun
başlanğıcında 1 ərsinləmə, marşrutu boyunca
isə 5 siyirtmə stansiyası mövcuddur. CQBK-
nin Gürcüstandakı genişləndirmə işlərinə isə
bu ölkə ilə Türkiyənin sərhədində yeni kə -
mə rin qısa hissəsi, həmçinin 1 ərsinləmə, 2
kom pressor stansiyası, təzyiqi azaldan və öl -
çən stansiyaların tikintisi daxil idi. Bununla
da genişləndirilmiş CQBK “Cənub qaz dəh -
lizi”nin güclü bir qoluna çevrilib.

Üçüncü seqment - TANAP Türkiyəyə ilk
qaz həcmlərinin nəqlinə planlaşdırıldığı vaxt
- 2018-ci il iyunun 30-da başlayıb. Ötən
müd dətdə kəmər qaz nəqlini ahəngdar hə -
ya ta keçirib.

TANAP-ın salnaməsi qısa da olsa zəngin
və maraqlıdır. Belə ki, layihə ilə bağlı Azər -
baycan və Türkiyə arasında anlaşma memo -
randumu 2011-ci il dekabrın 24-də im za -
lanıb. Boru kəməri sisteminə dair sazişə isə
2012-ci il iyunun 26-da İstanbulda imza atı -
lıb və sənəd hər iki ölkənin müvafiq qanun-
verici orqanları tərəfindən təsdiqlənib. 2015-
ci il martın 17-də Türkiyənin Qars
vi la yətinin Selim rayonunda Azərbaycan,
Tür kiyə və Gürcüstan prezidentlərinin iş ti -
rakı ilə TANAP-ın təməli qoyulub. İstifadəyə
ve rildiyi vaxtdan təxminən il yarım sonra -
2019-cu il noyabrın 30-da TANAP-ın qazı
Av ropa sərhədinədək çatdıran ikinci faza sı -
nın çəkilişi yekunlaşıb.



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 4 2021202118

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

Prezident İlham Əliyev kəmərin əhə miy -
yə ti barədə belə demişdir: “TANAP-ın is-
tismara verilməsi Türkiyə-Azərbaycan qar -
daş lığının növbəti təzahürüdür. TANAP
Tür kiyə ilə Azərbaycanın növbəti zəfəridir.
TANAP tarixi layihədir. Bu gün biz XXI əs -
rin enerji tarixini birlikdə yazırıq. Bu tarix
iş birliyi tarixidir, bu tarix sabitlik tarixidir.
Ener ji layihələrimiz bölgəmizə sabitlik gə -
ti rir. Bu layihələrdə iştirak edən bütün öl -
kələr, bütün şirkətlər fayda görür, xalqlar
fay da görür”.

TANAP Türkiyə-Gürcüstan sərhədində
ge nişləndirilmiş CQBK-ya qoşulub və Tür -
ki yədə 1850 kilometrdən çox məsafə boyu
uza nır. Bu kəmərin Gürcüstan-Türkiyə sər -
hə di - Əskişəhər hissəsinin uzunluğu 1350,
Əs kişəhər - Türkiyə-Yunanıstan sərhədi his -
sə sinin uzunluğu 480 kilometrdir. Xəttin 19
ki lometri isə Mərmərə dənizindən keçir.
TANAP öz marşrutu boyu Türkiyənin 20 vi -
layətini, o cümlədən Ərdəhan, Qars, Ər zu -
rum, Gümüşhanə, Ərzincan vilayətlərini arx-
ada qoyur. 878 kilometrlik TAP kəmərinə
isə Türkiyə ilə Yunanıstanın sərhədindəki
Kipoi məntəqəsində qovuşur. Bir tərəfdən
CQBK-ya, digər tərəfdən TAP-a bağlandığı
üçün TANAP-ı “Cənub qaz dəhlizi”nin “bir -
ləş dirici həlqəsi” də adlandırırlar.Türkiyə
Pre zidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan TANAP-
ın “Cənub qaz dəhlizi”nin “onurğa sütunu”
ol duğunu deyib.

TANAP-ın səhmlərinin 51 faizi “Cənub
qaz dəhlizi” QSC-yə, 7 faizi “SOCAR Tur -
key Enerji A.Ş.”yə (STEAŞ), 30 faizi
BOTAŞ-a, 12 faizi bp şirkətinə məxsusdur.

TANAP-ın 2023-cü ildə 23 milyard,
2026-cı ildə isə 31 milyard kubmetr mavi
ya nacağı daşımaq gücünə malik olacağı nə -

zər də tutulur. Bir daha xatırladaq ki, ilkin
mər hələdə TANAP kəməri ilə nəql ediləcək
16 milyard kubmetr Azərbaycan qazının 10
mil yard kubmetri Avropaya, 6 milyard
kubmet ri isə Türkiyəyə çatdırılacaq.

TAP sonuncu seqmentdir. Vətən mü ha -
ri bəsinin şiddətli döyüşlərinin getdiyi, Azər -
bay can Ordusunun düşmən tapdağında olan
kənd və şəhərlərimizi bir-birinin ardınca
azad etdiyi günlərdə bir qələbənin müjdəsini
də iqtisadi sahədən aldıq.TAP-ın tikintisinin
ye kunlaşması həmin vaxta təsadüf etdi. Bu,
Azər baycanın neft-qaz tarixində qazanılan,
uğur la gerçəkləşən qlobal layihələr sal na -
mə sinə yazılan bir qələbə idi. Zəfər ilimizin
son günündə - dekabrın 31-də isə TAP Azər -
bay can qazını Avropaya çatdırdı. Beləliklə,
ti kinti işləri dörd il yarımdan çox çəkən la -
yi hə vaxtında və müvəffəqiyyətlə ta mam -
lan dı.

TAP-ın istifadəyə verilməsi həm də “Cə -
nub qaz dəhlizi”nin tam sistem kimi işə düş -
məsi deməkdir. Kəmərin təməli 2016-cı il
mayın 17-də Yunanıstanın Saloniki şə hə rin -
də qoyulub. Təməlqoyma mərasimində
Azər baycanın, Yunanıstanın, ABŞ-ın, Al ba -
ni yanın, İtaliyanın, Türkiyənin, Gürcüstanın,
Bol qarıstanın yüksəkvəzifəli şəxsləri, Av ro -
pa Komissiyasının və konsorsiuma daxil
olan şirkətlərin səlahiyyətli nümayəndələri
iş tirak ediblər.

Təməlqoyma mərasimində bildirilmişdi
ki, 2020-ci ildən başlayaraq Azərbaycan qa -
zının Avropaya nəqli nəzərdə tutulur. Ona
gö rə də qarşıda qazı Avropa bazarına vax -
tın da çatdırmaq, tranzit və istehlakçı öl kə -
lə rin hər birinin iqtisadi maraqlarının təmin
edil məsinə nail olmaq kimi əsas vəzifə da -
ya nırdı. Zaman bu vəzifələrin layiqincə ye -
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rinə yetirildiyini göstərdi. “Cənub qaz dəh -
li zi”nin sonuncu hissəsinin yekunlaşması
Azərbaycan qazını gözləyən bütün ölkələr,
layihədə tərəfdaşlıq edən şirkətlər üçün bö -
yük hadisə kimi dəyərləndirilir.

TAP “Şahdəniz-2” qazını Yunanıstanın
və Albaniyanın ərazisindən, Adriatik də ni -
zi nin altından keçirərək İtaliyanın cənubuna,
bu ölkədən də Qərbi Avropaya çatdırır. Belə
ki, TAP uzunluğu təxminən 878 kilometr
olan boru xəttidir. Onun 550 kilometri Yu -
na nıstanın, 210 kilometri Albaniyanın əra -
zi sindən, 105 kilometri Adriatik dənizinin
al tından keçir və sonuncu, bir neçə kilometr-
lik hissəsi İtaliya torpağında quru sahəyə çı -
xır. Burada kəmər “Snam Rete Gas” şir kə ti -
nin istismar etdiyi qaz nəqliyyatı şəbəkəsi
ilə birləşir.

TAP layihəsinin reallaşması ilə Avropa
bazarlarına yeni mənbədən qaz çıxışına
şərait yaranıb. Kəmərlə ilk dövrlərdə hər il
Avropaya çatdırılacaq 10 milyard kubmetr
qazın həcmi sonrakı illərdə 20 milyard
kubmetrə qədər artırılacaq.

Xatırladaq ki, TAP xətti İtaliyada bit mə -
sinə baxmayaraq, gələcəkdə Azərbaycan qa -
zının Almaniya, Fransa, Böyük Britaniya,
İs veçrə və Avstriya kimi böyük Avropa ba -
zar larına çatdırılması üçün də böyük imkan-
lar yaradır.

TAP-ın səhmdarları bp (20 faiz), SOCAR
(20 faiz), “Snam S.p.A.” (20 faiz), “Fluxys”
(19 faiz), “Enagas” (16 faiz) və “Axpo” (5
faiz) şirkətləridir.

Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi ki -
mi, “Cənub qaz dəhlizi” Azərbaycanın lider -
liyi ilə həyata keçirilən, tarixi əhəmiyyətə
ma lik, xalqımızın firavan gələcəyini təmin
edən, regionda, Avropada təhlükəsizliyin,

əmək daşlığın möhkəmlənməsinə xidmət
gös tərən qlobal layihədir. Dövlət başçısı bu -
nunla yanaşı, “Cənub qaz dəhlizi”nin bey -
nəl xalq əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq şəraitində
real laşdığını da dəfələrlə vurğulamışdır. Yəni
“Cə nub qaz dəhlizi” layihəsinin uğurla ta -
mam lanması nümayiş etdirir ki, komanda
şək lində aparılan iş həmişə yaxşı nəticə verir.
Bu rada istehsalçı, tranzit və istehlakçı öl kə -
lə rin maraqları üst-üstə düşür. Belə ki, la yi -
hə nin icrasında geniş beynəlxalq əməkdaşlıq
for matı yaradaraq yeddi ölkə - Azərbaycan,
Gür cüstan, Türkiyə, Bolqarıstan, Yunanıstan,
Al baniya və İtaliya iştirak edir. Üç Balkan
öl kəsi - Bosniya və Herseqovina, Xorvatiya
və Monteneqro tərəfdaşlar kimi növbəti mər -
hə lədə layihəyə qoşulacaqlar. Deməli, “Cə -
nub qaz dəhlizi”nin “qol”larının da olacağı
müm kündür, çünki Avropanın Azərbaycan
qa zına ehtiyacı var. Eyni zamanda biz öz ix -
rac imkanlarımızı genişləndirmək istəyirik
və bu baxımdan Avropa bazarı çox əl ve riş -
li dir.

“Cənub qaz dəhlizi” qarşıdan gələn 100
il ərzində Azərbaycan xalqına xidmət edəcək
və milli iqtisadiyyatımızın inkişafında mü -
hüm amil olacaq. Ölkəmizin regionda və
Av ropada nüfuzunun artmasını, Azər bay can -
la Qərb arasında münasibətlərin daha yüksək
pil ləyə qalxmasını şərtləndirəcək. Azər bay -
ca nın enerji ixrac edən və tranzit ölkə kimi
əhə miyyəti daha da artacaq. Layihədə iştirak
edən bütün ölkələr, şirkətlər mənfəət gö tü -
rə cəklər. Bu layihə Azərbaycana böyük gə -
lir lər gətirəcək insanların rifahının yük səl -
mə sinə təsir göstərəcək, xalqımızın firavan
gə lə cəyini təmin edəcək.

Flora SADIQLI.
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Reallıqlar bəhs olunan xalqların məhz gü-
clü və qətiyyətli lider ətrafında birləşərək in-
tibah və tərəqqiyə müvəffəq olduqlarını
təsdiqləyir. Nəhayət, onların timsalında birlik
– həmrəylik faktoru milli inkişafı təmin edən
mühüm amil qismində çıxış edir. Heç şübhəsiz,
bütün bu sadalananlar şanlı tarixi keçmişə ma-
lik olan Azərbaycan xalqının da milli portre-
tinin əsas cizgilərini təşkil edir.

Şanlı tarix: xalqımızın milli qürur
nümunəsi – iftixar mənbəyi

Heç şübhəsiz, XXI əsr xalqımızın çoxəsrlik
tarixinin bənzərsiz və parlaq səhifəsini təşkil
edir. Çünki bu yüzillikdə heç vaxt indiki qədər
güclü olmayan Azərbaycan dövləti qlobal
siyasi arenada davamlı yüksəlişə malik güclü
dövlət, söz və nüfuzu sahibi olan mühüm aktor
kimi özünü təsdiqləyib. Eyni zamanda, zəngin
və unikal mədəniyyətə, milli iftixar nümunəsi
olan şanlı tarixi keçmişə malik xalqımızın
şərəfli inkişaf yolunun ən qürurverici səhifəsi,
təbii ki, Vətən müharibəsində möhtəşəm
qələbəmiz, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün və
tarixi ədalətin bərpa olunmasıdır. Azərbaycan
xalqının bu Qələbə salnaməsi – Zəfər dastanı
dövlətimizin qüdrəti, Müzəffər Ali Baş Ko -
man danımızın siyasi iradəsi və milli həm rəy -
li yimiz sayəsində yaradılıb.

Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Res pub li ka sı -
nın Prezidenti İlham Əliyev Vaqif Poeziya
Gün lərinin rəsmi açılış mərasimində çıxışı

zamanı bu kontekstdə çox mühüm mə -
qamlara toxunaraq həm tarixi faktlara,
həm də müasir reallıqlara nəzər saldı.
Müzəffər Ali Baş Komandanımız 44
günlük Vətən müharibəsinin bizim şanlı
tariximiz olduğunu bir daha xüsusi
vurğulayaraq “Bu tarix əbədi yaşayacaq.
Çün ki bu Qələbə tarixdə bənzəri olma -
yan qələbədir. Azərbaycan xalqı buna

la yiq idi və biz Qələbə əldə edərək düşməni
öz doğma diyarımızdan qovduq, şəhərlərimizi
azad etdik, doğma Şuşamızı azad etdik”,-deyə
diq qətə çatdırdı.

Məğrur və əzəmətli Şuşa 
əsl sahibinə qovuşdu

Şuşanın işğaldan azad olunması mənəvi,
si yasi və strateji cəhətdən çox mühüm əhə -
miy yətə malikdir. Çünki birincisi¸ Şuşanın
Azər baycan mədəniyyətinin ocağı kimi xal qı -
mızın tarixində çox böyük rəmzi mənası və
xü susi yeri var. Şuşa, eyni zamanda, azər bay -
can lı milli kimliyinin daşıyıcısı və tarixi sim -
vo lu dur. Bu mədəniyyət mərkəzinin təməli
XVIII əsrdə, daha dəqiq desək, 1752-ci ildə
Pə nahəli xan tərəfindən qoyulub. Əlamətdar
hal dır ki, illər sonra əsarətdən qurtulan – əsl
sa hibinə qovuşan Şuşanın gələn il 270-ci il -
dö nümüdür. Heç şübhəsiz, Azərbaycan dövləti
bu müstəsna tarixi təntənəli şəkildə qeyd edə -
rək öz milli gücünü və mənəvi-siyasi iradəsini
nü mayiş etdirəcək, xalqımızın həmrəyliyi ye -
nidən əzəmət simvoluna çevriləcək.

Digər tərəfdən, Şuşanın işğaldan azad olun -
ması strateji amildir. Məlumdur ki, 1992-ci il
ma yın 8-də Şuşanın işğal edilməsi xalqımız
üçün növbəti faciələrə səbəb olmuşdu. Şuşanın
stra teji əhəmiyyətinin itirilməsindən istifadə
edən düşmən Laçını və Kəlbəcəri də işğal al -
tına almış, beləliklə, Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vi layəti ilə Ermənistan arasında coğrafi bağ -

“ŞƏRƏF SALNAMƏSİ VƏ ZƏFƏR DASTANI” 

Bəşəriyyət tarixinə öz adını qızıl hərflərlə
yazdıran xalqların spesifik və unikal inkişaf yolu
bir neçə cəhətdən nümunəvi xarakter daşıyır.
Əvvəla tarixi faktlar təsdiqləyir ki, zəngin
mədəniyyətə malik olmaq və öz milli-mədəni
dəyərlərinə, tarixi keçmişinə sahib çıxmaq həmin
xalqların davamlı nailiyyətlər qazanmasını və
siyasi səhnədə layiqli yer tutmasını təmin edib.
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lantı yaradılmışdı. 28 il sonra bu tarixi Azər -
bay can torpağının işğaldan azad olunması
Azər baycanın regionda strateji mövqeyinin
möh kəmlənməsinə imkan verməklə yanaşı,
xal qımızın mənəvi-psixoloji üstünlüyünü də
güc ləndirmiş oldu.

Milli keçmişinə sahib çıxan
Azərbaycan xalqı tarixi və mədəni

dəyərlərini yaşadır

Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi ilə Şu -
şa da görülən işlər xalqımızın milli keçmişinə
sa hib çıxmaq, tarixi və mədəni dəyərləri ya -
şat maq, Şuşanı sözün hər anlamında dir -
çəltmək baxımından çox önəmlidir. 2021-ci il
30 avqust tarixində mədəniyyət paytaxtımızda
Azərbaycan şairi, dövlət xadimi, Qarabağ xa -
nının vəziri Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin
önündə Vaqif Poeziya Günlərinin açılışının
keçirilməsi isə müstəsna tarixi hadisədir. Bu,
eyni zamanda, milli qürur və ləyaqətin, eləcə
də mənəvi dəyərlərimizin bərpasıdır. Bu, həm -
çinin tarixi irsə hörmət nümunəsidir.

Məlumdur ki, Molla Pənah Vaqifin məq -
bə rəsinin Şuşada ucaldılması qərarını ulu öndər
Heydər Əliyev verib. Ulu Öndərin təşəbbüsü
ilə 1982-ci il yanvarın 14-də Şuşada qarlı, şax -
ta lı havada bu məqbərənin açılışı olub. SSRİ
döv rünün mürəkkəb şərtləri daxilində, xüsusilə
də ermənilərin bu tarixi şəhərimizə iddialar
irə li sürdükləri bir vaxtda Ulu Öndərin iradəsi
və qətiyyəti nəticəsində bu məqbərənin ucal -
dıl ması ilə bir daha Şuşanın Azərbaycan şəhəri
ol ması öz təsdiqini tapıb. Yeri gəlmişkən, er -
məni vandalizminin nəticəsində dağıdılmış
məq bərənin bərpasını Mehriban xanım
Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev
Fon du öz üzərinə götürüb. Bütövlükdə, bu gün
Va qif Poeziya Günlərinin keçirilməsi Ümum-
milli Liderin layiqli davamçısı olan Prezident
İlham Əliyevin siyasi iradəsi nəticəsində xal -
qı mızın qürur tarixinin daha bir parlaq sə hi fə -
si nin yazılmasıdır.

Bunlarla yanaşı, ermənilər tərəfindən gül -
lə baran edilmiş dahi şəxsiyyətlərimizin – Xur -
şid banu Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin, Bül-
bülün büstlərinin gətirilməsi və mərkəzi
mey danda qoyulması, Üzeyir Hacıbəylinin
abi dəsinin yenidən qoyulması, onun dağıdılmış
evi nin bərpası ilə bağlı göstəriş verilməsi və
di gər mühüm addımlar mədəni irsə və milli
ta rixə ehtiramın təzahürüdür.

Qarabağın tacı dirçələcək, yenidən
inkişaf, intibah və tərəqqi məkanına

çevriləcək

Şuşanın bərpası hazırda Azərbaycan döv -
lə tinin qarşısında duran milli-strateji və zi fə -
lər dən və mühüm prioritetlərdən biridir. Bu
ta rixi Azərbaycan şəhərinin bərpasına Prezi-
dent İlham Əliyevin cari il yanvarın 14-də Şu -
şaya etdiyi səfərdən sonra start verilib. Qısa
müd dət ərzində bu istiqamətdə əhəmiyyətli iş -
lər görülüb, müasir infrastrukturun yaradılması
ilə əlaqədar vacib addımlar atılıb. Bu gün fərəh
və məmnunluq hissi ilə qeyd edə bilərik ki,
Zə fər yolu artıq inkişafın və azad olunmuş tor-
paqlara həyatın qaytarılmasının rəmzinə çev -
ri lib.

Bunlarla yanaşı, Şuşanın tarixi abidələrinin
bər pasına start verilməsi, Heydər Əliyev Fondu
tə rəfindən üç məsciddə təmir-bərpa işlərinin
apa rılması, Natəvan bulağının bərpa edilməsi,
“Xa rıbülbül” və “Qarabağ” hotellərinin is ti fa -
də yə verilməsi və digərləri Azərbaycan döv -
lə ti nin siyasi iradəsini və iqtisadi gücünü nü -
mayiş etdirir.

Bir sözlə, Azərbaycan xalqı Şuşaya mü -
zəffər, qürurlu və qurucu xalq kimi qayıdıb.
Əmin liklə söyləmək olar ki, milli həm rəy li yi -
miz sayəsində Qarabağın tacı dirçələcək, ye -
ni dən inkişaf, intibah və tərəqqi məkanına çev -
ri ləcək!

Adil ƏLİYEV,
Milli Məclisin sədrinin müavini, Gənclər
və idman komitəsinin sədri.
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1995-ci ildə referendum yolu ilə qəbul
edil miş Azərbaycan Respublikasının Kons -
ti tu siyasında prokurorluğa xüsusi norma həsr
edi lərək, dövlət idarəetmə sistemində onun
ye ri və statutu müəyyən edilmişdir. Pro ku -
ror luğun hakimiyyət bölgüsü sistemində
məh kəmə hakimiyyətinə aid edilməsi ilə
onun müasir prokurorluq orqanı və Azər -
bay can Xalq Cümhuriyyətinin prokurorluq
qu rumunun hüquqi varisi olması təsdiq edil -
miş dir.

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
öl kəmizdə uğurla davam etdirilən hüquq is -
la hatları nəticəsində prokurorluq orqanı müs -
tə qil dövlətçiliyimizin maraqlarına sədaqətlə
xid mət edən, sivil və demokratik bir dövlət
tə sisatı kimi daha da möhkəmlənmişdir. Bu
da təsadüfü deyildir, dövlət başçısı İlham
Əliyevin söylədiyi kimi, “Azərbaycan ta rix -
də heç vaxt indiki qədər güclü olmamışdır”.
Bu baxımdan müstəqil dövlətimizin davamlı
tə rəqqisi prokurorluqdan yan keçməmiş, bu
sis temdə adekvat və pozitiv dəyişikliklərin
baş verməsini şərtləndirmişdir. Cənab İlham
Əliyev tərəfindən yeni müstəvidə uğurla
real laşdırılan hüquqi dövlət quruculuğu kon -
sep si yasının gerçəkləşdirilməsi sayəsində
pro kurorluq orqanı ölkədə qanunçuluq reji-

minin təminatında daha müa sir sima
əldə etmişdir.

Vətən müharibəsi gedişində cə -
miy yətimizlə bərabər səfərbər olan
pro kurorluq orqanları üzərlərinə dü -
şən vəzifələri uğurla yerinə ye tir miş -
dir. Azərbaycan Respublikası Silahlı
Qüv vələrinin Ali Baş komandanı cə -
nab İlham Əliyevin tapşırığı əsasında
pro kurorluq orqanları tərəfindən er -
mə ni silahlı birləşmələrinin tö rət dik -
lə ri ci na yət faktları üzrə zəruri istin-

taq hərəkətləri hə yata keçirilmiş, düşmənin
beynəlxalq konvensiyalarda təsbit olunan
müharibə qay da la rını kobud şəkildə pozaraq
cəbhə zo na sın dan kənarda yerləşən şəhər lə -
ri mizi və kənd lərimizi raket zərbələri, o cüm -
lədən qa da ğan olunan silahlarla atəşə məruz
qoy ma sı, dinc sakinlərin qətlə yetirilməsi ilə
bağlı ha disə yerlərinin (Gəncə, Bərdə, Tərtər
və s.) müayinəsinin aparılıb cinayət işlərinin
baş lanılması təmin olunmuşdur.

Baş Prokurorluq tərəfindən erməni vəh -
şi liklərinin dünya dövlətlərinin hüquq mü -
ha fizə orqanlarına və aidiyyəti beynəlxalq
təş kilatların diqqətinə çatdırılması məqsədilə
BMT-nin İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə
Ko missarına, Avropa Şurasının İnsan Hü -
quq larının Müdafiəsi üzrə Komissarına,
MDB ölkələrinin üzv dövlətlərinin Baş Pro -
ku rorlarının Əlaqələndirmə Şurası və digər
bey nəlxalq təşkilatlara, eləcə də ayrı-ayrı öl -
kələrin Baş prokuror və ədliyyə nazirlərinə
Er mənistanın törətdiyi cinayətlər haqqında
mək tublar göndərilmiş və bu proses mü tə -
ma di qaydada həyata keçirilir.

Dövlət başçısının prokurorluğa göstərdiyi
yük sək etimadının nəticəsi olaraq onun qar -
şı sında mühüm əhəmiyyətli vəzifələrin icrası

HÜQUQİ DÖVLƏT QURUCULUĞUNA MÜKƏMMƏL TÖHFƏ

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şu -
ra sının 1 oktyabr 1918-ci il tarixli Qərarı ilə Bakı
Dairə Məhkəməsinin tərkibində prokurorluq or -
qanı təsis edilərək fəaliyyətə başlamışdır. Azər -
bay can Respublikası prokurorluğu orqanlarının
ölkənin hüquq sisteminin inkişafında, insan
hüquq və azadlıqlarının qorunmasında mühüm
əhəmiyyəti olan, konstitusion statuslu qurum kimi
formalaşması Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
adı ilə bağlıdır.
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qo yulmuşdur. Belə ki, dövlətin fəaliyyətinin
ən prioritet istiqamətlərindən biri kimi mü -
əy yən edilmiş korrupsiyaya qarşı mübarizə
ilə bağlı cinayətlər üzrə ibtidai istintaq və
əmə liyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata ke çi -
ril məsi Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya
qar şı Mübarizə Baş İdarəsinə həvalə edil -
miş dir. Təqdirəlayiq haldır ki, dövlət baş çı -
sı nın güclü siyasi iradəsi ilə korrupsiyaya
qar şı aparılan mübarizə tədbirləri çər çi və -
sin də prokurorluq öz üzərinə düşən vəzifələri
la yiqincə yerinə yetirir. Prokurorluq tə rə fin -
dən korrupsiyaya qarşı əməli mübarizə ilə
ya naşı, həmçinin cəmiyyət həyatında bu ne -
qa tiv təzahürün aradan qalxması üçün həyata
ke çirilməsi zəruri olan məsələlərin elmi ba -
xım dan təhlili də aparılır. Respublika Baş
Pro kurorluğunda Anti-korrupsiya Təlim
Mər kəzinın yaradılması məsələsi də proble -
min həllinə məhz elmi yanaşmanın tə za hü -
rü dür.

Onu da qeyd edək ki, son illər ölkənin
hü quq sistemində prokurorluğun rolu get -
dik cə artır və ənənəvi fəaliyyət istiqamətləri
ilə yanaşı, bu dövlət təsisatının qarşısında
ye ni olan vəzifələrin müəyyən olunması pro -
sesi həyata keçirilir. Bunun nəticəsidir ki,
Azər baycan Respublikasının 2016-cı il mar -
tın 1-dən qüvvəyə minmiş İnzibati Xətalar
Mə cəlləsinin idarəçilik, iqtisadi fəaliyyət
qay daları, əhalinin siyasi, sosial, əmək hü -
quq ları və daha çox ictimai zərər vuran digər
in zibati xətalar üzrə inzibati icraatın baş la -
nıl ması prokurorun müstəsna səlahiyyətinə
aid edilmişdir. Prokurorluğun fəaliyyət is ti -
qa mətlərində baş verən yeniliklər bu dövlət
tə sisatının quruluşuna da öz təsirini gös tər -
miş dir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası
Baş Prokurorluğunda müstəqil struktur qu-
rumlar kimi Cinayət təqibindən kənar icraat-

lar idarəsi və Xüsusi müsadirə məsələlərinin
əlaqələndirilməsi idarəsi yaradılmışdır. Baş
ve rən dəyişikliklər prokurorluğa döv lət çi li -
yin əsas dayaqlarından biri kimi möhkəm
inam və etibarın olduğunu təsdiq edir.

Prokurorluq orqanı tərəfindən qanunla
üzə rinə düşən vəzifələrin layiqli icrası, cə -
miy yətdə nüfuzunun yüksəlməsi fəa liy yə -
tin də sistemli yanaşmanın rəhbər tutul ma sı -
nın, digər dövlət orqanları ilə səmərəli
iş güzar münasibətlərin qurulmasının müs -
təs na rolu vardır. Belə ki, prokurorluq or -
qan larının daxili işlər, ədliyyə, məhkəmə,
xü susi xidmət və digər hüquq mühafizə or -
qan ları ilə səmərəli birgə fəaliyyətinin nə ti -
cə si olaraq respublikamızda ictimai-siyasi
sa bitliyin qorunması, dövlət maraqlarının
mü dafiəsi, cinayətkarlığa qarşı kəsərli mü -
ba rizənin aparılması və kriminogen stabilliyə
nail olunması təmin olunmuşdur.

Təqdirəlayiq hal kimi qeyd edə bilərik
ki, Azərbaycan Respublikası prokurorluğu
ilə İqtisadiyyat Nazirliyinin arasında sıx və
sə mərəli əməkdaşlıq münasibətləri mövcud-
dur və bu qarşılıqlı əlaqə hər iki orqanın
qar şı sında duran vəzifələrin layiqincə icra
olun ma sına kömək edir. Prokurorluğun əmək -
daşlıq etdiyi qurumlar arasında mü əyyən
istiqamətlər üzrə ixtisaslaşmış, habelə elm-
təhsil müəssisələri xüsusi yer tutur ki, bu da
əslində fəaliyyətə peşəkar yanaşmanın tə -
zahürüdür.

Azərbaycan Respublikası Baş Pro ku ror -
lu ğunun Elm-Tədris Mərkəzi ilə Dövlət Ver -
gi Xidmətinin Tədris Mərkəzi arasında təd -
ris, təlim və elmi-tədqiqat sahələrində fəal
əla qələr yaratmaq və inkişaf etdirmək niy -
yət lə rini özündə əks etdirən memorandum
imzalanmışdır. Memorandumda hər iki qu-
rumun real imkanlarına və qarşılıqlı faydalı
və ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi
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istiqamətində səylərini birləşdirmək is tək lə -
rinə əsaslanan niyyətlər ifadə olunaraq, hər
iki dövlət orqanının əməkdaşlarının hüquq,
iq tisadiyyat, maliyyə, mühasibat uçotu və
ver gi sahələri üzrə bilik, ixtisas və peşə ha -
zır lığı səviyyələrinin yüksəldilməsi, müxtəlif
ak tual mövzular üzrə birgə elmi-tədqiqatların
apa rılması, innovativ layihələrin işlənib ha -
zır lanması və həyata keçirilməsi, fəaliyyət
sa hələrinə uyğun məsələlər üzrə məs lə hət -
lə rin verilməsi, elmi-metodiki köməyin gös -
tə rilməsi, qanunvericiliyin, normativ sə nəd -
lə rin və onların layihələrinin ekspertizasının,
bir gə elmi konfrans, seminar, “dəyirmi ma -
sa” və digər tədbirlərin keçirilməsi və tə rəf -
lə rin peşəkar imkanlarının genişləndirilməsi,
sə lahiyyətləri çərçivəsində müəyyən edilən
və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişaf et -
di rilməsinə xidmət edən digər fəaliyyətin
gös tərilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Memorandum çərçivəsində Dövlət Vergi
Xidmətinin Tədris Mərkəzi respublika Baş
Prokurorluğunun Elm-Tədris Mərkəzi və
digər müvafiq strukturlarının dəstəyi ilə hər
iki qurumun inkişafına kömək edən layihələr
həyata keçirilmişdir.

Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris Mərkəzi
müasir dövrdə əmlakların qiymətləndirilməsi
məsələlərinin aktual olduğunu nəzərə alaraq,
respublika İqtisadiyyat Nazirliyinin müvafiq
strukturlarının və qiymətləndirmə fəaliyyəti
üzrə respublikamızın çox tanınmış, özəl sek-
toru təmsil edən və müvafiq lisenziya, habelə
akkreditasiya sənədlərinə malik yük sək ix -
ti saslı mütəxəssislərinin iştirakı ilə yaxın
gün lərdə “Aktivlərin qiymətləndirilməsi və
onun xüsusiyyətləri” mövzusunda təlimin
keçirilməsini planlaşdırmışdır.

Prokurorluğun öz fəaliyyətində elmi ya -
naş maya üstünlük verməsinin tə za hür lə rin -
dən biri də Baş prokurorun yanında ölkənin

gör kəmli hüquqşünas alimlərinin və hü quq
tət biqetmə fəaliyyəti üzrə zəngin peşəkar
təc rübəyə malik olan mütəxəssislərinin təm -
sil olunduğu Elmi-Məsləhət Şurasının ya ra -
dıl ması və uğurlu fəaliyyətinin təmin olun -
ma sıdır. Elmi-Məsləhət Şurasında res -
publikada vahid istintaq və məhkəmə təc rü -
bəsinin formalaşması, hüquq normalarının
tətbiqi sahəsində yaranan çətinliklər, qanun-
vericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müxtəlif
hüquqi məsələləri özündə əks etdirən aktual
mövzular üzrə müzakirələr aparılır.

Müasir şəraitdə Azərbaycan Pro ku ror lu -
ğunun qarşısında ənənəvi vəzifələr sayılan
qa nunçuluğun möhkəmləndirilməsi, hüquqi
döv lət quruculuğuna və cinayətkarlıqla mü -
ba rizəyə dəyərli töhfələrin verilməsi ilə ya -
naşı, Ermənistan tərəfindən törədilən sülh
və insanlıq əleyhinə cinayətlər və bununla
bağlı təzminat məsələləri, işğal altında olan
müd dətdə torpaqlarımızda urbisid aktlarının
tö rədilməsi və s. qanunsuz fəaliyyətlər üzrə
mü vafiq icraatların aparılmasının, bu əməllərə
hü quqi qiymət verilməsinin, cinayətləri tö -
rət miş şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsinin
və məhkəmə qərarlarının çıxarılmasına nail
olun masının təmin edilməsi kimi dövlət əhə -
miyyətli çox mühüm vəzifə dayanır. İnanırıq
ki, prokurorluq bu vəzifənin də üzərindən
la yiqincə gələcək və son nəticədə Ermənistan
döv lətinin defoltuna gətirib cıxaracaq bey -
nəl xalq məhkəmə aktının qəbul olunmasının
əsas iştirakçılarından biri olacaqdır.

Mirəli KAZIMOV,
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət
Vergi Xidmətinin Tədris Mərkəzinin
rəisi, baş vergi xidməti müşaviri, hüquq
üzrə elmlər doktoru.
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Müdrik dövlət siyasəti
Xilaskarlıqdan qalibiyyətə yüksələn zəfər

salnaməsinin memarı, Ümummilli Lider
Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu praqmatik
siyasi kursun möhtərəm Prezident, Silahlı
Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam et di -
rilməsi nəticəsində uzun illərdən sonra öl -
kə miz ərazi bütövlüyünü bərpa edərək in ki -
şa fının keyfiyyətcə yeni mərhələsinə qədəm
qoy muşdur. 44 günlük haqq savaşında qa -
za nılan möhtəşəm qələbə Prezident İlham
Əliyevin yenilməz qətiyyətini, ordumuzun
qüd rətini və xalqımızın milli birliyini bir
da ha bütün dünyaya nümayiş etdirmişdir.

Qələbəyə doğru atılan addımların ilkin
tə məli Ulu Öndər Heydər Əliyevin apardığı
uzaq görən və düşünülmüş siyasətin təzahürü
ki mi dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi, güclü
iq tisadiyyatın qurulması, ordu quruculuğunun
əsas larının yaradılaraq silahlı qüvvələrimizin
pe şəkar kadrlarla təchiz edilməsi ilə qo yul -
muş dur.

Dahi şəxsiyyətin layiqli davamçısı cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə döyüş mey da -
nın da qazanılmış qələbənin diplomatik müs -
tə vidə davam etdirilməsi ilə tariximizin şanlı
sə hifələrinə qızıl hərflərlə yazılan Zəfər
Azər baycanın regionda və dünyada möv qe -
lə rini əhəmiyyətli dərəcədə möh kəm lən dir -
mək lə ölkəmizin növbəti onilliklər üçün tə -
rəq qisinə və qələbələrinə geniş imkanlar ya -
ratmış, “Böyük Qayıdış”ın əsasını qoymuşdur.

Dövlət başçısının qeyd etdiyi kimi, “Öl -
kəmiz üçün yeni dövr başlayır, quruculuq
döv rü, inkişaf dövrü... biz bütün şəhərlərimizi
bər pa edəcəyik, kəndlərimizi bərpa edəcəyik,
Qa rabağ bölgəsində cənnət yaradacağıq”.

Bu baxımdan dövlət başçısı cənab İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın
Şu şa şəhərinə və digər azad olunmuş rayon-
lara mütəmadi səfərləri, həyata keçirilən nə -
həng infrastruktur layihələri, Qarabağın “ha -
va qapısı” Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının
is tifadəyə verilməsi, Zəngilan və Laçın Bey -
nəl xalq Hava limanlarının, həmçinin Füzuli-
Şu şa, Bərdə-Ağdam, Zəngilan-Horadiz av-
tomobil yollarının inşası doğma tor paq la rı -
mı zın dirçəldilməsinin təminatı olmuşdur.

Eyni zamanda Azərbaycan dövləti və
xal qı üçün əlamətdar olan bir gündə - iyunun
15-də Şuşa şəhərində imzalanan Türkiyə ilə
Azər baycan arasında müttəfiqlik haqqında
müs təsna siyasi və tarixi əhəmiyyətə malik
bə yannamə Qarabağ zəfərindən sonra qa za -
nı lan növbəti tarixi uğur olmaqla iki dost və
qar daş ölkə arasında mövcud əlaqələri və
əmək daşlığı yeni mərhələyə yüksəltmişdir.

Xüsusi vurğulanmalıdır ki, torpaqlarımızın
erməni işğalçılarından azad edilməsi uğrunda
gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalan
qəhrəman Vətən oğullarının ailələri, döyüşlər
zamanı yaralanan qazilər, eləcə də müharibə
iştirakçıları Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın müstəsna qayğısı ilə əhatə olun -
muş lar.

Dövlətimizin qüdrətlənməsinə, yeni növ
ko ronavirus (COVID-19) pandemiyasının
ya ratdığı çətinliklərə baxmayaraq sosial yö -
nüm lü siyasətin reallaşdırılmasına, insanları
na rahat edən problemlərin aradan qal dı rıl -
ma sı na, bütövlükdə ölkəmizdə həyata ke çi -
ri lən hərtərəfli islahatlara və görülən böyük
iş lərə Azərbaycan Respublikasının Birinci
vit se-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın

AZƏRBAYCAN PROKURORLUĞU DÖVLƏTÇİLİYİN 
VƏ QANUNÇULUĞUN KEŞİYİNDƏDİR
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çox şaxəli fəaliyyəti misilsiz töhfələr ver -
mək dədir.

Prokurorluq orqanları dövlətin əsas
sütunlarından biridir
Ölkədə ictimai həyatın bütün sahələrini

əha tə edən sistemli islahatlar, dövlət ida rə -
çi liyində çağdaş yanaşmanı önə çəkən ardıcıl
təd birlər hüquq sisteminin ən yüksək bey -
nəl xalq standartlara uyğun for ma laş dı rıl ma -
sı na və müasir dövrün tələbləri səviyyəsində
tək milləşməsinə zəmin yaradaraq prokurorluq
or qanlarının da ardıcıl və müntəzəm inkişafını
tə min etmişdir.

Əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan
pro kurorluğunun qanunun aliliyinin təmin
olun masına, cinayətkarlıqla mübarizəyə xid -
mət edən bir qurum kimi formalaşması,
onun fəaliyyətinin hərtərəfli təminatı üçün
qa nunvericilik və maddi-sosial bazanın ya -
ra dılması ölkəmizdə həyata keçirilən məh -
kə mə-hüquq islahatlarının memarı kimi yal -
nız xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər
Əliyevin dövlətçilik siyasəti, yüksək qayğısı
və dəstəyi nəticəsində mümkün olmuşdur.

Prokurorluq orqanlarının ölkədə bərqərar
ol muş ictimai-siyasi sabitliyin qorunması,
qa nunçuluğun təmini, insan hüquq və azad -
lıq larının müdafiəsi sahəsində fəaliyyətini
daim yüksək qiymətləndirən Ulu Öndərin
“Res publika prokurorluğu və baş prokuroru
Azər baycan dövlətçiliyinin əsas sütunlarından
bi ridir” sözləri prokurorluğa ali səviyyədə
olan diqqət və önəmin bariz nümunəsi hesab
edil mişdir.

Təsadüfi deyil ki, Ümummilli Liderin
tə şəbbüsü və bilavasitə rəhbərliyi ilə ha zır -
la naraq 12 noyabr 1995-ci il tarixdə keçirilmiş
re ferendumla qəbul olunmuş müstəqil Azər -
bay can Respublikasının ilk Konstitusiyasında
pro kurorluğa xüsusi maddə həsr edilərək
döv lət idarəetmə sistemində bu təsisatın yeri

məh kəmə hakimiyyəti orqanları sırasında
mü əyyənləşdirilməklə quruma ilk dəfə olaraq
kons titusion status verilmişdir.

Ulu Öndərin layiqli davamçısı cənab
İlham Əliyev tərəfindən cinayətkarlığa, kor -
rupsiyaya və kriminal xarakterli bütün mənfi
tə zahürlərə qarşı mübarizənin yeni müstəviyə
qal dırılması, bu sahədə işin təşkilinə məsul
olan hüquq mühafizə, o cümlədən prokurorluq
or qanlarının fəaliyyətində səmərəliliyin ar -
tı rılması, maddi-texniki təminatın yax şı laş -
dı rılması və əməkdaşların hərtərəfli dövlət
qay ğısı ilə əhatə olunması üçün məqsədyönlü
ad dımlar atılmışdır.

Ölkə rəhbərinin 27 sentyabr 2008-ci il
ta rixli sərəncamı ilə “Azərbaycan Res pub li -
ka sı Prokurorluğunun fəaliyyətinin müa sir -
ləş dirilməsinə dair 2009-2011-ci illər üçün
Döv lət Proqramı”nın təsdiq edilməsi milli
pro kurorluq orqanlarının müasirləşməsi ba -
xı mından xüsusi önəmə malik bir addım ol -
muş dur.

Bu gün Azərbaycanda milli prokurorluq
or qanlarının yaranmasının 103-cü ili tamam
ol maqla prokurorluq işçiləri, prokurorluğun
ve teranları, bütün hüquq ictimaiyyəti üçün
əla mətdar bir hadisə kimi böyük ruh yük -
sək liyi ilə qeyd edilir.

Ölkəmiz müstəqilliyini bərpa etdikdən
son ra dövlətimizin üzləşdiyi siyasi və iqtisadi
tə nəzzül, vətəndaş müharibəsi təhlükəsi pro -
ku rorluq orqanlarının da fəaliyyətinə təsirsiz
ötüş məmiş, bu dövrdə cinayətkarlığın, insan
hü quq və azadlıqlarının kütləvi şəkildə po -
zul ması halları vüsət almışdır.

Yalnız Ümummilli Liderimiz Heydər
Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə siyasi ha ki -
miy yətə qayıdışından sonra həyata keçirilən
tə xirəsalınmaz və qətiyyətli tədbirlər sayəsində
öl kəmizdə dövlət çevrilişi cəhdləri, separatizm
təh lükəsi aradan qalxmış, cinayətkarlığa qar -
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şı barışmaz mübarizə elan edilməklə icti-
mai-siyasi sabitlik əldə edilmiş, demokratik
hü quqi dövlət quruculuğu prosesinə baş la -
nıl mışdır.

Azərbaycan prokurorluğunun öz xalqının
və müstəqil dövlətçiliyin maraqlarına xidmət
edən, konstitusion statuslu, yüksək dünya
stan dartlarına uyğun təsisat kimi formalaşması
Ulu Öndər tərəfindən hazırlanaraq həyata
ke çirilməyə başlanılmış, sonradan onun la -
yiq li davamçısı, müdrik və uzaqgörən dövlət
baş çısı cənab İlham Əliyev tərəfindən yeni
döv rün tələbləri nəzərə alınmaqla müasir
müs təvidə uğurla reallaşdırılan hüquqi dövlət
qu ruculuğu konsepsiyasının ger çək ləş di ril -
mə si sayəsində mümkün olmuşdur.

Sevindirici haldır ki, məhz Ümummilli
Li der Heydər Əliyevin prokurorluğa və pro -
ku rorluq işçilərinə diqqətinin və yüksək döv -
lət qayğısının təzahürü olan 17 iyul 1998-ci
il tarixli sərəncamı ilə milli prokurorluq or -
qan larının yarandığı gün - oktyabr ayının 1-i
prokurorluq işçilərinin peşə bayramı günü
ki mi təsis edilməklə qeyd olunmağa baş lan -
mışdır. 

Müasirləşən prokurorluq orqanları
Dövlət başçısının dəstəyi ilə prokurorluqda

yeni müstəvidə islahat tədbirləri davam et -
di rilməklə şəffaflığın təmin edilməsi, elmi-
tex niki nailiyyətlərin tətbiqi, maddi-texniki
ba zanın və əməkdaşların sosial müdafiəsinin
güc ləndirilməsi, işin səmərəliliyini artırmağa
və mövcud çatışmazlıqları təxirə salınmadan
ara dan qaldırmağa təminat verən icra və nə -
za rət mexanizminin yaradılması istiqamətində
kom pleks tədbirlər həyata keçirilmişdir.

Ölkə rəhbəri tərəfindən mayın 1-də baş
pro kuror vəzifəsinə təyinatla əlaqədar qəbul
edi lərkən səsləndirilən “Biz islahatlar apar -
maq la ölkəmizi gücləndiririk və ölkəmizin
gə ləcək dayanıqlı inkişafını şərtləndiririk.

Ümid edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının
Pro kurorluğu bu islahatların aparılmasında
uğur lar qazanacaq” sözləri prokurorluq or -
qan larında beynəlxalq standartlara və milli
döv lətçilik maraqlarına əsaslanmaqla müasir
məz munlu islahatların əsasını qoymuşdur.

Prokurorluğun ölkəmizin müntəzəm irə -
li ləyişlərlə müşahidə olunan dayanıqlı və
da vamlı tərəqqisinə, cəmiyyətdə formalaşan
ye ni çağırışlara adekvat uyğunlaşması və
fəa liyyətində şəffaflığın təmin edilməsi məq -
sə dilə qısa müddət ərzində əsaslı struktur
və kadr islahatları həyata keçirilmiş, funk-
sional idarəetmənin səmərəliliyinin artırılması
məq sədilə işin təşkilinə dair vahid me xa -
nizm lər müəyyən edilmişdir.

Prezident İlham Əliyevin 10 iyun 2020-
ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Res -
pub likası Baş Prokurorluğunun yeni strukturu
təs diq edilməklə baş prokurorun yeni müavini
şta tı təsis edilmiş, daha mobil və dinamik
ida rəetmə məqsədilə Baş Prokurorluğun ida -
rə və şöbələrinin sayı 15-dən 18-ə çatdırılmış,
bə zi idarələr ləğv edilmiş, həmçinin mərkəzi
apa ratın yeni, Xidməti araşdırmalar, Cinayət
tə qibindən kənar icraatlar və Xüsusi müsadirə
mə sələlərinin əlaqələndirilməsi idarələri ya -
ra dılmışdır.

Prokurorluq orqanları daim möhtərəm
cə nab Prezident İlham Əliyevin diqqət və
qay ğısı ilə əhatə olunmuş, bu baxımdan
döv lət başçısının fevralın 8-də Baş Pro ku -
ror luğun yeni inzibati bina kompleksinin
açı lışında iştirakı quruma göstərilən etimadla
ya naşı, prokurorluq orqanlarının fəaliyyətinin
ən müasir tələblər səviyyəsində tək mil ləş -
di rilməsi, infrastrukturunun yaxşılaşdırılması
is tiqamətində həyata keçirilən islahatların
ar dıcıllığını nümayiş etdirmişdir.

Görülən işlərin davamı olaraq, hərbi pro -
ku rorluq orqanlarının fəaliyyətinin daha sə -
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mə rəli təşkilini təmin etmək məqsədilə dövlət
baş çısının sərəncamı ilə Qubadlı, Kəlbəcər
Hər bi Prokurorluğu və Qarabağ Hərbi Pro -
ku rorluğunun əsasında Ağdam Hərbi Pro -
ku rorluğu yaradılmışdır.

Bu günlərdə Qubadlı və Kəlbəcər hərbi
pro kurorluqlarının inzibati binalarının is ti -
fa dəyə verilməsi işğaldan azad edilmiş əra -
zi lərimizin yenidən həyata qaytarılmasına
dair dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində
mü hüm əhəmiyyət kəsb edir.

Prokurorluqda aparılan müasir məzmunlu
is lahat tədbirlərinin davamı kimi qurumun
mad di-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi,
el mi-texniki nailiyyətlərdən istifadə etməklə
fəa liyyətdə səmərəliliyinin artırılması işində
müs təsna önəmə malik cənab Prezidentin 7
may 2021-ci il tarixli fərmanı bir daha ölkə
rəh bərinin quruma olan inam və etimadının
gös təricisi olmuşdur.

Prokurorluğun fəaliyyət istiqamətləri
üzrə görülmüş işlər
Prokurorluq orqanlarının bütün səyləri,

ilk növbədə, dövlət başçısının rəhbər gös tə -
riş lərindən irəli gələn vəzifələrin icra edil -
mə sinə, müasir məzmunlu islahatların davam
et dirilməklə işin daha da təkmilləşdirilməsinə,
möh kəm nizam-intizam yaradılmaqla bütün
mən fi təzahürlərin vaxtında aradan qald ı rıl -
ma sını təmin edən işlək nəzarət mexanizminin
ya radılmasına istiqamətləndirilmişdir.

Daxili işlər, dövlət təhlükəsizliyi və digər
hü quq mühafizə orqanları ilə birgə fəaliyyətin
nə ticəsi olaraq ölkədə dayanıqlı ictimai-si -
yasi sabitlik qorunaraq dövlət maraqlarının
mü dafiəsi, cinayətkarlığa qarşı qətiyyətli
mü barizə aparılmaqla kriminogen durumun
sta billiyi və bütün mənfi təzahürlərin qar şı -
sı nın alınması təmin edilir.

Həyata keçirilmiş səmərəli birgə tədbirlərin

nə ticəsi olaraq cinayətkarlığın dinamikasında
və xarakterində müsbət cəhətlər davam etmiş,
xü susən əvvəlki illərdə bağlı qalmış ağır və
xü susilə ağır cinayətlərin, o cümlədən qeyri-
aş kar şəraitdə törədilmiş 5 qəsdən adam öl -
dürmə cinayətinin peşəkar istintaq-əməliyyat
təd birləri ilə açılması təmin edilməklə təqsirli
şəxs lər məhkəmə məsuliyyətinə verilmişlər.

Ümumilikdə ölkə üzrə hazırkı dövrədək
cə mi 10622 cinayət işinin istintaqı ta mam -
lan mışdır ki, bunlardan 883-ü prokurorluq
or qanlarında istintaq edilmişdir. Prokurorluq
or qanları tərəfindən 571, ümumilikdə isə
di gər istintaq qurumları ilə birgə 8378 cinayət
işi nin ittiham aktları ilə məhkəmələrə gön -
də ril məsi təmin edilmişdir.

İbtidai araşdırma mərhələsində cinayət
iş ləri üzrə vurulmuş ziyanın ödənilməsinin
tə min edilməsi məqsədilə istintaqı başa çat -
dı rılmış cinayət işləri üzrə 21 milyon 184
min manat məbləğində əmlak üzərinə həbs
qo yulmuşdur.

Görülmüş işlərlə yanaşı, cəzanın labüdlüyü
prin sipinin təmin edilməsi üçün ötən illərdən
bağ lı qalan cinayət işləri üzrə təqsirli şəxslərin
mü əyyənləşdirilməsi məqsədilə zəruri təd -
bir lə rin həyata keçirilməsi, istintaq taktikası
və metodikasının, kriminalistikanın müasir
el mi-texniki nailiyyətlərindən daha səmərəli
is tifadə olunmasının təmin edilməsi, eləcə
də artım tendensiyası qeydə alınmış ci na -
yət lərin profilaktikası istiqamətində zəruri
təd birlərin görülməsi qarşıda duran vəzi fə -
lər dəndir.

Dünya ölkələrini təşviş və həyəcanda
sax layan koronavirus infeksiyasının öl kə -
miz də geniş yayılmasının qarşısının alınması
məq sədilə Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
müd riklik və uzaqgörənliklə həyata keçirilmiş
çox şaxəli qabaqlayıcı tədbirlər, pandemiyanın
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iq tisadiyyata vurduğu zərbələr fonunda in -
san ların sağlamlığı və sosial təminatının ön
pla na çəkilməsi ölkəmizi gözəgörünməz düş -
mə nin ilk həmlələrindən xilas edə bilmiş,
hə yata keçirilən uğurlu vaksinasiya stra te -
gi yası nəticəsində əhalimizin artıq böyük
bir hissəsi peyvənd olunmuşdur.

Ötən dövr ərzində həyata keçirilən təd -
bir lərə zidd olaraq qanunsuz hərəkətlərə yol
ver miş şəxslər barəsində, o cümlədən maddi
ma raq müqabilində saxta vaksin ser ti fi kat -
la rının verilməsi, aztəminatlı ailələrə ayrılmış
yar dım paylarının mənimsənilməsi, tə yi na -
tın dan kənar və ya ədalətsiz bölüşdürülməsi,
yer li icra hakimiyyəti orqanlarının vəzifəli
şəxs ləri tərəfindən xüsusi karantin rejimində
sər bəst hərəkət hüququ verən arayışların ve -
rilməsi faktları üzrə prokuror nəzarəti təd -
bir ləri ilə cinayət işləri başlanmaqla zəruri
təd birlər görülmüşdür.

Vətən müharibəsində prokurorluğun
fəaliyyəti
Qürurla qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan

Res publikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən “Də -
mir yumruq” hərbi əməliyyatları zamanı cə -
miy yətimizlə bərabər səfərbər olan prokuror-
luq orqanları aidiyyəti dövlət qurumları ilə
əla qəli şəkildə fəaliyyət göstərərək üzərlərinə
dü şən vəzifələri layiqincə yerinə yetirmişlər.

Xüsusi vurğulamaq istərdim ki, ölkə rəh -
bə ri cənab İlham Əliyevin 31 dekabr 2020-
ci il tarixli sərəncamı ilə xidməti vəzifələrinin
ye rinə yetirilməsində fərqləndiklərinə görə
38 əməkdaşın yüksək dövlət təltiflərinə layiq
gö rülməsi prokurorluğun kollektivinin böyük
se vincinə səbəb olmaqla göstərilən bu yüksək
eti mad fəaliyyətimizi daha da yüksək tələblər
sə viyyəsində qurmağa, gündəlik işimizdə
səmərəliliyin artırılmasına rəvac vermişdir.

Müharibənin gedişində qanunsuz erməni
birləşmələrinin törətdikləri hər bir cinayət
faktı üzrə döyüş əməliyyatlarının aparıldığı
şəraitdə mümkün istintaq hərəkətləri həyata
keçirilməklə zəruri tədbirlər görülmüşdür.

Xain düşmənin beynəlxalq konvensiyalar-
da təsbit olunan müharibə qaydalarını kobud
şə kildə pozaraq cəbhə zonasından kənarda
yer ləşən şəhərlərimizi və kəndlərimizi, in-
frastruktur obyektlərini raket zərbələri, o
cüm lədən qadağan olunan silahlarla atəşə
mə ruz qoyması, namərd hücumlarla onlarca
dinc sakinin qətlə yetirilməsi ilə bağlı Baş
Pro kurorluğun İstintaq idarəsində Cinayət
Mə cəlləsinin müvafiq maddələri ilə 75 cinayət
işi başlanmaqla işğaldan azad edilmiş 7 şə -
hər, 11 qəsəbə və 519 kəndə baxış keçirilmiş,
di gər zəruri istintaq hərəkətləri həyata ke çi -
ril mişdir.

Bundan başqa, dövlət başçısının “Azər -
bay can Respublikasının işğaldan azad olun -
muş ərazilərində müvəqqəti xüsusi ida rə et -
mə nin təşkili haqqında” 29 oktyabr tarixli
fər ma nından və bu istiqamətdə tap şı rıq la -
rın dan irəli gələn vəzifələrin icrasının təmin
olun ması diqqət mərkəzində saxlanmaqdadır.

Bu məqsədlə erməni vandalizmi nə ti cə -
sin də talan edilmiş, dağıdılmış yaşayış mən -
tə qələrinə, tarixi, dini-mədəni abidələrə və
di gər əmlaklara dəymiş ziyanın, eləcə də
atəş kəsin davam etdiyi dövrdə əldən çıxmış
fay danın məbləğlərinin müəyyən edilməklə
bey nəlxalq məhkəmələrə müraciət olunması
is tiqamətində prokurorluq orqanları tərəfindən
di gər qurumlarla əlaqəli şəkildə müvafiq iş -
lər davam etdirilir.

Eyni zamanda işğal olunmuş ərazilərdə
xa rici ölkələrin konkret şirkətlərinin ekologiya
və yerin təkinin istismarı qaydalarının kobud
şə kildə pozulması ilə nəticələnən qanunsuz
sa hibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaları
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fakt ları ilə bağlı cinayət işləri üzrə, həmçinin
əzə li torpaqlarımızda qanunsuz məs kun laş -
ma nı həyata keçirən bütün təqsirli şəxslərin
bey nəlxalq hüquq normaları çərçivəsində
mə suliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində zə -
ruri istintaq-əməliyyat tədbirləri aparılır.

Vətən müharibəsi zamanı Respublika
Hər bi Prokurorluğu tərəfindən də Müdafiə
Na zirliyi, Sərhəd Qoşunları və digər qurum -
larla birlikdə zəruri tədbirlər görülmüşdür.

Korrupsiyaya qarşı mübarizə diqqət
mərkəzindədir
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

hə yata keçirdiyi dövlət siyasətinin və strateji
in kişaf konsepsiyasının prioritetlərinə uyğun
ola raq ölkədə korrupsiyaya qarşı ardıcıl və
sis temli mübarizə aparılır.

Bu sosial bəlaya qarşı əks-təsir me xa -
nizm lərindən daha geniş istifadə edilməklə
onun baş verməsinə səbəb olan və şərait ya -
ra dan halların aradan qaldırılması is ti qa mə -
tin də mühüm islahatlar davam etdirilərək
bu sahədə həyata keçirilmiş kompleks təd -
bir lər dinamik iqtisadi inkişafı təmin etməyə
im kan vermişdir.

Korrupsiyaya qarşı mübarizə pro ku ror -
lu ğun fəaliyyətinin ən önəmli istiqaməti ola -
raq bu sahədə səmərəliliyin artırılması və
da ha intensiv tədbirlərin həyata keçirilməsi
mə sələlərinə xüsusi diqqət yetirilməklə işin
ef fektivliyinin yüksəlməsinə nail olunmuşdur.

Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində
pro kurorluq orqanlarına inamın artmasının
nə ticəsi olaraq ötən ilin peşə bayramından
ha zırkı dövrədək olan müddətdə Baş prokuror
ya nında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İda rəsində vətəndaşların 9109, o cümlədən
161 saylı “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə
da xil olmuş 4367 müraciətinə baxılmaqla,
pro kuror təsir tədbiri aktlarından istifadə

edil məklə aidiyyəti qurumlarla əlaqəli şəkildə
qa baqlayıcı tədbirlərin görülməsi, o cümlədən
ci nayət işlərinin başlanması təmin edilmişdir.

Bu müddət ərzində baş idarənin əməliyyat
qu rumları tərəfindən həyata keçirilən 34
əmə liyyat tədbiri nəticəsində 71 şəxs cinayət
ba şında yaxalanmış, əməliyyat üsul və va -
si tələrindən istifadə etməklə korrupsiya hü -
quq pozmaları barədə əldə edilmiş məlumatlar
əsa sında 115 cinayət işi başlanmışdır.

Qeyd edilən dövrdə baş idarə tərəfindən
404 şəxs barəsində 221 cinayət işi baxılması
üçün məhkəmələrə göndərilmiş, 11 hüquqi
şəxs barəsində cinayət-hüquqi tədbirlərin
tət biq edilməsi üzrə məhkəməyədək icraat
apa rılaraq, hüquqi şəxslər və onun rəhbərləri
məh kəmə məsuliyyətinə verilmişdir.

Məhkəmələrə göndərilmiş işlər üzrə vu -
rul muş maddi ziyan 153 milyon 887 min
ma nat təşkil etməklə ibtidai istintaq dövründə
11 milyon 301 min manatın ödənilməsi, həm -
çinin 77 milyon 715 min manat məb lə ğin də
əmlak üzərinə həbs qoyulmaqla ümu mi likdə
89 milyon 16 min manat (57,8%) məb ləğində
ziyanın bərpası təmin olun muş dur.

Bundan başqa, icraatına xitam verilmiş
iş lər üzrə 4 milyon 587 min manat məbləğində
mad di ziyan ödənilməklə cinayət mə su liy -
yə tindən azad olunmuş şəxslər tərəfindən
döv lət büdcəsinə əlavə olaraq 1 milyon 62
min manat məbləğində pul vəsaiti ödə nil -
miş dir.

Korrupsiya ilə mübarizədə beynəlxalq
təş kilatların tövsiyələrinin, müvafiq kon -
ven siyaların müddəalarının yerinə yetirilməsi,
di gər ölkələrin uğurlu təcrübələrinin və əldə
olun muş nailiyyətlərinin öyrənilməsi, qarşılıqlı
təc rübə mübadiləsinin, ikitərəfli və çoxtərəfli
təd birlərin keçirilməsi, habelə antikorrupsiya
qa nunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi və ümu -
mi likdə beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf et -
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di rilməsi istiqamətində bir sıra mühüm təd -
bir lər həyata keçirmişdir.

Belə ki, 17-31 may 2021-ci il tarixlərdə
İq tisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı
(OECD) tərəfindən ölkəmizin 5-ci raund pi -
lot qiymətləndirilməsi prosedurunun növbəti
mər hələsi kimi virtual müsahibələr ke çi ril -
mək lə korrupsiyaya qarşı mübarizə stra te -
gi yası fonunda iqtisadiyyat, prokurorluq və
məh kəmə orqanlarının fəaliyyəti də daxil
ol maqla 13 fərqli mövzu üzrə müsahibələr
apa rılmış, ekspert heyətinin sualları müvafiq
qu rumların nümayəndələri tərəfindən ca -
vab landırılmışdır.

Göstərilənlərlə yanaşı, yenidən for ma -
laş dırılmış Baş prokuror yanında Elmi-Məs -
lə hət Şurasının 17 iyun tarixli üçüncü iclası
çər çivəsində şuranın Antikorrupsiya Təlim
Mər kəzinin yaradılması bu sahədə mü tə -
xəs sis lərin peşəkarlığının artmasına xidmət
edə cəkdir.

Dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin qeyd
et d iyi “Heç kimdə immunitet yoxdur və ola
bil məz. Hər kəs bilməlidir ki, heç kim mə -
su liyyətdən canını, yaxasını qurtara bilməz”
fi kirlərinə uyğun olaraq prokurorluq orqanları
tə rəfindən ölkəmizdə həyata keçirilən quru-
culuq işlərinə, sosial, iqtisadi və siyasi sahədə
apa rılan islahatlara kölgə salan, habelə əha -
li nin haqlı narazılığına səbəb olan neqativ
tə zahürlərə qarşı qətiyyətli mübarizə davam
et diriləcəkdir.

Ədalət mühakiməsində dövlət ittiha -
mı nın rolu
Ümumbəşəri dəyərlərə və demokratik

prin siplərə əsaslanan məhkəmə-hüquq is la -
hat ları ölkəmizdə insan hüquq və azad lıq la -
rı nın təminatlı müdafiəsi mexanizminin əsa -
sı nı qoymuşdur.

Sosial ədalətin bərpası, məhkumun islah

olun ması və həm məhkumlar, həm də başqa
şəxs lər tərəfindən yeni cinayətlərin tö rə dil -
mə sinin qarşısını almaq məqsədi daşıyan
cə za-hüquq siyasətinə uyğun olaraq məh kə -
mə lərin və prokurorluq orqanlarının işinin
müa sir dövrün tələblərinə və beynəlxalq
stan dartlara uyğun təşkil edilməsi prosesi
sistemli olaraq davam etdirilir.

Bu baxımdan birinci, appelyasiya və kas-
sasiya instansiyası məhkəmələrində ədalət
mühakiməsi zamanı yalnız prokurorluq
orqanları tərəfindən həyata keçirilən dövlət
ittihamı funksiyası qurumun əsas fəaliyyət
istiqamətlərindən olmaqla insan hüquq və
azadlıqlarının təminatının mühüm vasitəsidir.

Dövlət ittihamçıları toplanmış sübutlar
əsasında cinayət törətməkdə təqsirli bilinən
şəxsləri ifşa etməklə dövlət tərəfindən həyata
keçirilən qanunçuluq, ədalət və əmələ görə
mə suliyyət prinsiplərinə əsaslanan cina yət -
kar lığa qarşı mübarizəyə dair siyasətin həyata
ke çirilməsində yaxından iştirak edirlər.

Cari il ərzində dövlət ittihamçılarının iş -
ti rakı ilə məhkəmələrdə 15950 şəxs barəsində
13762 cinayət işi və məhkəməyədək sa də -
ləş dirilmiş icraat üzrə materiallara baxılaraq
ye kun qərarlar qəbul edilmiş, ümumilikdə
960 qərardan protest verilmişdir.

Qeyd etmək istərdim ki, istər Vətən mü -
ha ribəsi zamanı, istərsə də sonrakı dövrdə
öl kəmizə qarşı terrorçuluq və digər təxribat
xa rakterli hərəkətlərə yol vermiş diversant
qru pun üzvlərinin təqsirləndirilmələrinə dair
ci nayət işləri üzrə dövlət ittihamının peşə -
kar casına müdafiəsi aparılmaqla məhkəmə
qar şısında ifşa olunmaları təmin olunmuşdur.

Cinayət təqibindən kənar icraatlarda
iştirak təmin edilir
Prokurorluq orqanlarının müasir dövrün

tə ləblərinə uyğun olaraq qarşısında duran
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əsas vəzifələrdən biri də cinayət-prosessual
fəa liyyətlə yanaşı, cinayət təqibindən kənar
ic raatlarda, xüsusilə inzibati xətalar haqqında
iş lər üzrə icraatın aparılmasında Azərbaycan
Res publikası Konstitusiyasının və qa nun la -
rı nın tətbiqinə və icrasına prokuror nəzarətinin
hə yata keçirilməsindən ibarətdir.

Bu baxımdan inzibati və mülki icraatda
in san hüquqlarının müdafiəsi sahəsində fəa -
liy yəti diqqət mərkəzində saxlanılmaqla
hökm və ya məhkəmənin digər yekun qə -
rar larının icrası, xarici dövlətlərin məh kə -
mə lərinin hökmlərinin və ya digər yekun
qə rarlarının tanınması, həmçinin yetkinlik
ya şına çatmayanların maraqlarının qorunması,
eko loji təhlükəsizliyin və ətraf mühitin mü -
ha fizəsinin hüquqi vasitələrlə təmin olunması
is tiqamətində zəruri tədbirlər görülmüşdür.

Bu sahədə inzibati xəta haqqında protokol
tər tib etmək səlahiyyətinə malik qurumlarla
iş güzar əlaqələrin qurulması təmin olunmaqla
ötən bir il ərzində 97 şəxs barəsində inzibati
xə ta haqqında iş üzrə icraatın başlanması
haq qında qərar qəbul edilmiş, həmçinin mül -
ki mühakimə icraatı qaydasında və yetkinlik
ya şına çatmayanların işləri üzrə məh kə mə -
lər də baxılmış işlər üzrə 10 valideynin va li -
deyn lik hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına
dair məhkəmələrdə iddialar qaldırılmış, qa-
nunsuz rəftara, əzab və işgəncələrə məruz
qal maları ilə əlaqədar 8 uşaq sığınacaq və
kör pələr evinə yerləşdirilmişdir.

Eyni zamanda sosial şəbəkələrdə dövlət
or qanlarının həyata keçirdiyi tədbirlərə kölgə
sa lan təxribat xarakterli informasiyanın ya -
yıl ması faktları araşdırılmaqla, həqiqəti əks
et dirməyən həmin məlumatları ictimailəşdirən
şəxs lər barəsində qanunamüvafiq tədbirlər
gö rülərək qanun pozuntusuna yol verməkdən
çə kindirmək haqqında xəbərdarlıqlar edil -
miş dir.

Cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın
ödənilməsi xüsusi müsadirənin təmini
kimi
Prokurorluğun cəmiyyətin və dövlətin

mə  nafeyinin qorunması məqsədilə mülki
hü quqi vasitələrlə cinayət nəticəsində dəymiş
ziyanın ödənilməsi, cinayət yolu ilə əldə
edil miş və xüsusi müsadirənin obyekti olan
üzə rinə həbs qoyulan bütün növ aktivlərin,
o cümlədən, kriptovalyuta vəsaitlərinin iz -
lə nilməsi, aşkar edilməsi və bərpası məqsədilə
Azər baycan Respublikası və xarici ölkələrin
məh kəmələrində iddia qaldırmaqla bu sahədə
sə mərəli nəticələrin əldə olunması əsas və -
zi fə lər dəndir.

Bu sahədə aparılmış islahatların nəticəsi
olaraq prokurorluq orqanlarında istintaq ol-
unan cinayət işləri üzrə vurulmuş maddi
ziyan, üzərinə həbs qoyulan əmlakların, pul
vəsaitlərinin, qiymətli əşyaların cinayət
işlərinin müxtəlif instansiyaları üzrə hərəkəti,
xüsusi müsadirənin tətbiqi üçün hökmlərin
icrası qaydasında xüsusi müsadirə edilmiş
əmlakların satışı və dövlət büdcəsinə daxil
olan vəsaitlərə dair məlumatları özündə əks
etdirən elektron məlumat bazası yaradılmışdır.
Cinayət işlərinin istintaqı zamanı ibtidai is -
tin taq müddətində vurulmuş ziyanın ödə nil -
məsi ilə əlaqədar vəsaitlərin elektron qaydada
pro kurorluğun depozit hesabına yer ləş di ril -
mə sinin tətbiq edilməsinə baş la nıl mışdır.

Ötən müddətdə xarici ölkələrdə yerləşən
əm lakların müsadirə edilməsi məqsədilə Baş
Prokurorluq tərəfindən zəruri tədbirlər gö -
rül məklə Aktivlərin Bərpası üzrə Kemden
Qu rumlararası Şəbəkəsinin (CARIN) İda -
rə etmə qrupunun ümumi illik yığıncağında
öl kəmiz şəbəkəyə müşahidəçi qismində üzv
qə bul olunmuş və artıq bir neçə cinayət işi
üz rə CARIN vasitəsilə cinayət yolu ilə əldə
edil miş vəsait hesabına xarici ölkələrdə da -
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şın maz əmlakların müəyyən edilərək gə lə -
cək də müsadirə olunması istiqamətində işlərə
start verilmişdir.

Həyata keçirilmiş tədbirlərlə təq sir lən -
di rilən şəxslərə məxsus çoxsaylı daşınar və
da şınmaz əmlaklar, bank hesabları müəyyən
edil məklə həmin əmlakların üzərinə müvafiq
məh kəmə qərarı ilə həbs qoyulması təmin
edil miş, həmçinin ilk dəfə olaraq məhkum
edil miş şəxslərin xaricdə olan əmlaklarının
mü sadirə edilməsi üçün həmin ölkələrin sə -
la hiyyətli orqanlarına vəsatətlər gön də ril -
miş dir.

Kadr siyasəti
Gənclərə hərtərəfli diqqət və qayğının

gös tərilməsi, onların sosial-iqtisadi, elmi-
mə dəni və digər sahələrdə irəli çəkilməsi,
po tensiallarından daha geniş istifadə edilməsi
öl kədə həyata keçirilən sosialyönümlü dövlət
si yasətinin tərkib hissəsidir.

Yüksək ixtisaslı, peşəkar milli kadrların
ye tişdirilməsi, onların irəli çəkilməsi mə sə -
lə lə rinə hər zaman xüsusi əhəmiyyət verən
Ümum milli Lider Heydər Əliyevin 19 iyun
2001-ci il tarixli fərmanı ilə “Prokurorluğa
işə qəbul olunmaq üçün namizədlərlə mü -
sa biqə keçirilməsi qaydaları haqqında Əsas -
na mə” təsdiq edilərək prokurorluq orqanlarına
işə qəbulun ən sivil və demokratik üsulu
olan müsabiqə yolu ilə, şəffaf prosedurlar
əsa sında aparılması qaydaları müəyyən edil -
miş dir.

Bu qaydalar prokurorluğun kadr tərkibinin
hər tərəfli, savadlı və yüksək mənəvi key -
fiy yətlərə malik, vətənpərvərliyi və dövlətçilik
ide yalarına sədaqəti ilə seçilən gənc mü tə -
xəs sislər hesabına komplektləşdirilməsinə
şə rait yaratmışdır.

2002-ci ildən başlayaraq Dövlət İmtahan
Mər kəzi ilə əlaqəli şəkildə, tam aşkarlıq şə -

raitində dövlət qurumları, vətəndaş cəmiyyəti
tə sisatları və beynəlxalq təşkilatlar, eləcə də
küt ləvi informasiya vasitələri nü ma yən də -
lə rinin iştirakı ilə prokurorluq orqanlarına
qə bulla bağlı keçirilmiş 22 müsabiqədə 2021-
ci ildə 100 nəfər olmaqla, ümumilikdə uğur
qa zanmış 1011 gənc hüquqşünas prokurorluq
or qanlarına qulluğa qəbul edilmişdir ki, onlar
da hazırda prokurorluq işçilərinin 78,5 faizini
təş kil edir. Diqqətəlayiq haldır ki, müsabiqə
yo lu ilə qulluğa qəbul olunmuş işçilərin bir
ço xu yuxarı təsnifat vəzifələrə irəli çəkilmiş,
o cümlədən 92 nəfəri Baş Prokurorluqda
ida rə rəisi, rayon, şəhər və ərazi hərbi pro -
ku roru vəzifələrinə təyin edilmişdir.

Gənc mütəxəssislərin qulluğa qəbulu is -
tiqamətində tədbirlərin davamı olaraq cari
ilin 31 may tarixində işə qəbul olunmaq ar -
zu sunda olan şəxslər üçün Baş Prokurorluq
tə rəfindən növbəti - 23-cü müsabiqə elan
edil məklə hazırda sənəd qəbulu davam etdi -
ri lir.

Dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin ma -
yın 1-də baş prokuror vəzifəsinə yeni təyinatı
ilə əlaqədar qəbul edərkən səsləndirdiyi
“Həm bu gün fəaliyyətdə olan kadrların pe -
şə karlığının təkmilləşdirilməsi üçün əlavə
təd birlər görülməlidir, həm də prokurorluq
or qanlarına yeni qəbul olunacaq işçilər yük -
sək peşəkarlığa malik olmalıdırlar” tövsiyəsi
əsas götürülməklə prokurorluğun kadr kor-
pusunun keyfiyyətinin artırılması, perspektivli
gənc mütəxəssislər hesabına yenilənmə, kadr
si yasətinin günün tələbləri əsasında həyata
ke çirilməsi prioritet hədəflərdir.

Beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafı diqqət
mərkəzindədir
Ötən dövrdə prokurorluq orqanlarının

fəa liyyətində səmərəliliyin artırılması ilə
bağ lı həyata keçirilən tədbirlərlə yanaşı,
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bey nəlxalq tərəfdaşlarla qarşılıqlı mü na si -
bət lərin inkişafına da xüsusi diqqət ye ti ril -
miş dir.

Bu müddətdə rəhbərlik etdiyim nü ma -
yən də heyətləri Rusiya Federasiyası və Tür -
ki yə Respublikasında işgüzar səfərlərdə ol -
muş, həmçinin Rusiya Federasiyası baş pro -
ku rorunun və Türkiyə Respublikası Ali Məh -
kə məsi baş prokurorunun rəhbərlik etdikləri
nü mayəndə heyətlərinin ölkəmizə işgüzar
sə fərləri zamanı onların dövlət başçısı cənab
İlham Əliyev tərəfindən qəbul edilməsi iki -
tə rəfli əlaqələrin yeni müstəvidə davam et -
di rilməsinə hərtərəfli zəmin yaratmışdır.

Beynəlxalq səviyyəli görüşlərin, həyata
ke çirilən səfərlərin hər biri Azərbaycanın
pro kurorluq orqanlarının nüfuz dairəsini ge -
niş ləndirmişdir. Prokurorluğun rəhbərliyi tə -
rəfindən beynəlxalq təşkilatların, bir sıra
xa rici ölkələrin Azərbaycandakı səfirlərinin,
in san hüquqlarının müdafiəsi sahəsində ça -
lı şan və qeyri-hökumət təşkilatlarının nü -
ma yəndələrinin qəbulu, qarşılıqlı mü na si -
bət lərin qurulması və inkişafı prokurorluğun
in san hüquqlarının müdafiəsi və müstəqil
döv lətimizin hüquqi əlaqələrinin möh kəm -
lən məsinə xidmət edən fəaliyyətinin əsasını
təş kil etmişdir.

Qeyd etməliyəm ki, prokurorluğun təmsil
olun duğu bütün beynəlxalq tədbirlərdə Er -
mə nistanın ölkəmizə qarşı əsassız torpaq
id dialarının əsl mahiyyəti, milli-etnik zəmində
tö rədilmiş qırğınlar, terror aktları, tor paq la -
rı mızın işğalını davam etdirməklə ötən ilin
sent yabrında həyata keçirilmiş təxribatlar
və buna cavab olaraq Ali Baş Komandan
cə nab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə başlamış
əks-hücum əməliyyatları, işğaldan azad edil -
miş ərazilərdə baş vermiş vandallıqlar barədə
ge niş məlumat verilmişdir.

Koronavirus pandemiyasının yaratdığı

məh dudiyyətlərə baxmayaraq, ötən illərdə
ol duğu kimi, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla
- Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası (IAP),
BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıq üzrə
İda rəsi (UNODC), İqtisadi Əməkdaşlıq və
İn kişaf Təşkilatı (OECD), Avropa Şurasının
Kor rupsiyaya qarşı Dövlətlər Qrupu (GRE-
CO), Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyası
(IACA) və digərləri, eləcə də bir çox ölkələrin
pro kurorluq orqanları ilə əməkdaşlıq uğurla
da vam etdirilmiş, prokurorluq işçiləri video -
for mat rejimində çoxsaylı tədbirlərdə iştirak
et məklə ölkəmizi təmsil etmişlər.

Prokurorluq orqanlarının beynəlxalq aləm -
də nüfuzunun yüksəlməsinin nəticəsidir ki,
cari ilin 4-5 may tarixlərində Niderlandın
Haaqa şəhərində keçirilmiş Beynəlxalq Pro -
kurorlar Assosiasiyasının İcraiyyə Ko mi tə -
si nin videokonfrans formatında 51-ci iclası
za manı 2024-cü ilin sentyabr ayında təşkilatın
29-cu illik konfransı və ümumi yığıncağının
Ba kı şəhərində keçirilməsinə dair təklif qəbul
edil mişdir.

Ötən müddətdə cinayət işləri üzrə is tin -
ta qın obyektivliyinin və tamlığının təmin
edil məsi məqsədilə 50-dən artıq dövlətə hü -
qu qi yardım göstərilməsinə dair 273 vəsatət
gön dərilmiş, həmçinin pandemiyanın ya rat -
dı ğı çətinliklərə baxmayaraq prokurorluq
or qanları tərəfindən digər aidiyyəti qurumlarla
bir gə zəruri tədbirlər görülərək cinayət tö -
rət məklə istintaqdan gizlənmiş 45 şəxs öl -
kə mizə ekstradisiya olunmuşdur.

Elmi-Məsləhət Şurasının fəaliyyəti
mühüm əhəmiyyət kəsb edir
Prokurorluq orqanlarında aparılan is la -

hat ların tərkib hissəsi kimi prokurorluğun
fəa liyyət istiqamətləri, o cümlədən ibtidai
araş dırmanın aparılması və dövlət ittihamının
mü dafiəsi üzrə vahid təcrübənin for ma laş -
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dı rıl masının, qanunların icra və tətbiq olun -
ma sına prokuror nəzarətinin, hüquqyaradıcı
və hüquq tətbiqedici fəaliyyətin elmi-nəzəri
əsas larını müəyyən etmək məqsədilə yenidən
for malaşdırılmış Baş prokuror yanında Elmi-
Məs ləhət Şurasının fəaliyyəti bu cəhətdən
mü hüm əhəmiyyət kəsb edir.

Prokurorluq işçiləri ilə yanaşı, hüquqşünas
alim lər, dövlət qurumlarının əməkdaşları və
di gər mühafizə hüquq orqanlarının təcrübəli
iş çilərindən ibarət şura prokurorluq or qan -
larına həvalə edilmiş vəzifələrin həyata ke -
çi ril məsinə elmi-metodiki köməklik gös tər -
mək lə yanaşı, ölkəmizin hüquq ictimaiyyəti,
apa rıcı elm və təhsil müəssisələri, hüquq
mü hafizə orqanları akademiyaları ilə əmək -
daş lıq əlaqələrinin daha da inkişafına öz
töh fəsini verməkdədir.

Ötən dövrdə şuraya daxil olan qurumlar,
elə cə də tərəfdaş ölkələrin tədris qurumları,
aka demiyaları arasında ikitərəfli və çoxtərəfli
əmək daşlıq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi
is tiqamətində ciddi işlər görülməklə Baş
Pro kurorluqla Azərbaycan Respublikasının
Pre zidenti yanında Dövlət İdarəçilik Aka -
de miyası və Azərbaycan Respublikası İqtisa -
diy yat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xid -
mə tinin Tədris Mərkəzi arasında memoran-
dumlar imzalanmışdır.

Belə ki, cari il iyulun 5-də Türkiyə Res -
pub likasının Ədliyyə Akademiyası, sentyabrın
23-də isə Qazaxıstan Respublikasının Baş
Pro kurorluğu yanında Hüquq-mühafizə or -
qan larının Akademiyası ilə tədris və elmi-
təd qiqat fəaliyyəti sahəsində əməkdaşlıq
haq qında memorandumlar imzalanmış, ha -
zırda Belarus, Özbəkistan, eləcə də digər
döv lətlərin hüquq mühafizə orqanlarının təd -
ris qurumları ilə müvafiq sənədlərin im za -
lan ması istiqamətində işlər davam etdirilir.

Prokurorluğun fəaliyyətində qanun -
çu lu ğun və şəffaflığın qorunması
Prokurorluq orqanlarında aşkarlığın və

he sabatlılığın təmini qurumun müasir ça ğı -
rışlara uyğun fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi
is tiqamətində əsas hədəflərindən biridir.

Ölkəmizdə mövcud dayanıqlı ictimai-si -
ya si sabitlik, dövlətimizin qüdrətinin artması
hər bir vətəndaşımızı, o cümlədən hüquq
mü hafizə orqanları əməkdaşlarının gündəlik
fəa liyyətlərini daha səmərəli təşkil etməklə
bö yük əzm və vicdanla işləyərək yüksək
nə ticələr və uğurlar qazanmağa sövq edir.

Buna görə də prokurorluq işçiləri üzərinə
dü şən məsuliyyəti, cənab Prezident İlham
Əliyevin yüksək etimadını dövlətçilik ide -
ya larına sədaqətlə, xidməti vəzifələrinin ic -
ra sına daim vicdanlı münasibət bəsləməklə
do ğrultmağa çalışırlar.

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin “Sağ -
lam mənəviyyat hər bir prokurorluq işçisi
üçün, qanun keşiyində duran bizim hər bir
mə murumuz üçün əsas meyar olmalıdır”
söz ləri, həmçinin dövlət başçısı cənab İlham
Əliyevin məmur-vətəndaş münasibətlərinə,
nü munəvi dövlət məmuruna dair tələb və
töv siyələri prokurorluğun fəaliyyətinin əsas
me yarına çevrilmişdir.

Əminliklə deyə bilərəm ki, cənab Prezi-
dent tərəfindən səsləndirilən fikirlər prokuror-
luq işçiləri tərəfindən prioritet prinsip kimi
qə bul edilərək xidməti fəaliyyət və xid mət -
dən kənar münasibətlərdə tətbiq edilir.

Prokurorluq işçilərinin fəaliyyətində yu -
xarıda qeyd olunan meyar və prinsiplərin
bər qərar olmasında həyata keçirilən islahatlar
çər çivəsində 30 iyul 2020-ci il tarixdə Baş
Pro kurorluğun “İşin Təşkili Qaydaları”nın
qüv vəyə minməsi ilə normativ hüquqi baza
sis temli hala salınmışdır.
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İlk dəfə Baş Prokurorluğun strukturuna
da xil olmayan, konkret vəzifələrin icrası
üçün Ad hoc qurumlar olan Müsabiqə, Attes -
tasiya, İntizam, Etik Davranış və Əmək Mə -
sə lələri komissiyaları təsis olunaraq fun k si -
ya ları təsbit edilmişdir.

Bununla yanaşı, Baş Prokurorluğun Kolle -
giya iclaslarının formatı dəyişdirilərək, onun
pro kurorluğun fəaliyyətinə dair ən mühüm
mə sələlərin real müzakirə olunub müvafiq
qə rarların qəbul edildiyi kollegial orqana
çev rilməsi təmin edilmişdir.

Baş Prokurorluğun “İşin Təşkili Qay da -
ları”nın, etik davranış kodeksi və prin sip lə -
rinin tələblərinin pozulmasına görə müvafiq
in tizam tənbehinin tətbiq oluna bilməsi hər
bir əməkdaş tərəfindən normativ xarakterli
hü quqi sənədlərin tələblərinə ciddi riayət
edil məsinə real şərait yaratmaqla bir növ
onun sanksiya mexanizmini müəyyən edir.

Baş Prokurorluğun yenilənmiş strukturun -
da birbaşa baş prokurora tabe olmaqla pro -
ku rorluq işçiləri barəsində icra və əmək in -
ti zamının, etik davranış, maraqlar toq quş -
ma sının qarşısının alınması, şəffaflıq və kor -
rup siyaya qarşı mübarizə qaydalarının po -
zul ması ilə əlaqədar yoxlama aparan Xidməti
ara ş dırmalar idarəsinin fəaliyyəti xüsusi
önəm daşıyır.

Təəssüflə qeyd olunmalıdır ki, ötən peşə
bay ramından keçən müddət ərzində həmin
ida rə tərəfindən 55 prokurorluq işçisi ba rə -
sin də aparılmış xidməti yoxlamalarla öz fəa -
liy yətini müasir tələblər səviyyəsində qura
bil məyən, prokurorluq işçisinə yaraşmayan
hə rəkətlərə, xidməti intizamın kobud pozun-
tusuna yol verən və vəzifələrini layiqincə
ye rinə yetirə bilməyən 39 prokurorluq işçisi
in tizam məsuliyyətinə cəlb edilmiş, onlardan
5 nəfər vəzifədən azad olunmaqla 24 nəfərə
töh mət və ya şiddətli töhmət, 10 nəfərə sair

in tizam tənbehi tədbiri tətbiq edilmiş, həm -
çi nin intizam məsuliyyətinə əsas verməyən
po zuntular törətmiş digər əməkdaşların fəa -
liyyəti müvafiq qurumlarda müzakirə edil -
məklə nöqsanların təkrarlanmaması is ti qa -
mə tində zəruri tədbirlər görülmüşdür.

Digər fəaliyyət istiqamətləri üzrə
görülmüş işlər
Prokurorluq orqanlarının fəaliyyətində

mü hüm yer tutan sahələrdən biri də və tən -
daşlara layiqli xidmət göstərilməsi, onların
qə bulu, müraciətlərinə tam və hərtərəfli ba -
xıl ması olmaqla qurum tərəfindən vətəndaş
mə m nunluğunun təmin edilməsi xüsusilə
diq qət mərkəzində saxlanılır.

Bu sahədə fəaliyyətin səmərəli həyata
ke çirilməsinin təmin olunması məqsədilə
ya radılmış “Çağrı Mərkəzi” fasiləsiz fəaliyyət
gös tərməklə vətəndaşlara ödənişsiz zəng et -
mək imkanı yaratmaqla daxil olmuş hər bir
mü raciət üzrə yoxlama aparılması təmin
edil mişdir.

Tədbirlərin davamı olaraq, vətəndaşların
pro kurorluq orqanlarına müraciətlərini daha
da asanlaşdırmaq və müraciətlərin baxıl ma -
sı nın gedişatını izləmək məqsədilə “Mobil
və təndaş” proqramı yaradılmışdır.

Eyni zamanda prokurorluq orqanlarında
mü raciətlərə baxılması qaydaları ilə bağlı
və təndaşların maarifləndirilməsinin həyata
ke çirilməsi məqsədilə mütəmadi olaraq izah -
edici video və fotolar hazırlanaraq ic ti mai -
ləş dirilir, qurumun sosial şəbəkə hesablarında
ke çirilən “sual-cavab” sessiyalarında və tən -
daş ların sualları cavablandırılmaqla yanaşı,
qey də alınan müraciətlər üzrə yoxlamalar
apa rılır.

Ümumilikdə son bir il ərzində Baş Pro -
ku rorluqda 404 vətəndaşın qəbulu həyata
ke çirilmiş, o cümlədən 94 nəfər Baş Pro ku -
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ror luğun rəhbərliyi tərəfindən qəbul edilmişdir
ki, həmin qəbullar zamanı vətəndaşlardan
da xil olmuş müraciətlərin hərtərəfli araş dı -
rıl ması və qısa müddətdə qanuni həlli üçün
zə ruri tədbirlərin görülməsi təmin edilmişdir.

Bu sahədə xüsusən Azərbaycan Res pub -
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid ol -
muş və itkin düşmüş şəxslərin ailə üzvlərinin,
ya xın qohumlarının, o cümlədən sağlamlığını
itir miş vətəndaşlarımızın müraciətlərinə tə -
xirəsalınmadan baxılmaqla, onların dərhal
qə bul edilmələrinin təmin edilməsi, bu kateqo -
riyadan olan şəxslərə xüsusi diqqət gös tə ril -
mə si əsas vəzifələrdən hesab edilmişdir.

Son zamanlar ölkə ictimaiyyətini narahat
edən intihar hadisələrinin minimuma en di -
ril məsi və qarşısının alınması istiqamətində
zə ruri tədbirlərin görülməsi məqsədilə 23
iyun 2021-ci il tarixdə Baş Prokurorluğun
təş kilatçılığı ilə müvafiq dövlət qurumları
nü mayəndələrinin iştirak etdiyi yüksək sə -
viyyəli konfransın yekunu üzrə qurumlararası
İş çi qrupun yaradılması qərara alınmışdır.

Həmin İşçi Qrupun ilk iclasında gələcək
fəa liyyət istiqamətləri üzrə tədbirlər planı
təs diq edilərək icraya yönəldilmişdir. Hesab
edi rəm ki, nəzərdə tutulan tədbirlərin yerinə
ye tirilməsi bu sahədə istədiyimiz nəticələri
əl də etməyə imkan verəcəkdir.

Eyni zamanda insan hüquqlarının təmin
olun ması ilə bağlı məsələlər içərisində məişət
zo rakılığının qarşısının alınması vacib isti -
qa mət kimi müəyyənləşdirilməklə zəruri qa -
baq layıcı tədbirlərin görülməsi nəzərdə tu -
tul muşdur.

Bununla yanaşı, sintetik və təbii mənşəli
nar kotik vasitələrin, psixotrop maddələrin
və onların prekursorlarının qanunsuz döv -
riy yəsi, hazırlanması ilə bağlı cinayətlər üzrə
ib tidai araşdırma və əməliyyat-axtarış fəa -
liy yəti üzərində prokuror nəzarətinin güc -

lən dirilməsi qarşıda duran əsas vəzifələrdən
biri hesab edilmişdir.

Bu sahədə cəza tədbirləri ilə yanaşı, xü -
su si lə gənclər arasında istehlakın təbliğ edil -
məsi hallarının qarşısının alınması is ti qa -
mə tində maarifləndirmə işlərinin ge niş lə n -
di rilməsinin və digər zəruri tədbirlərin həyata
ke çirilməsinin vacibliyi diqqət mərkəzində
sax lanmaqdadır.

Prokurorluq orqanlarında işləmək arzusun-
da olan, hüquqşünaslıq ixtisası üzrə təhsil
alan gənclərin təcrübə qazanmaları, institu-
sional bacarıqlarının artırılması, intellektual
və mənəvi inkişafı, asudə vaxtının səmərəli
təş kili məqsədilə ictimai köməkçi qismində
pro kurorluq orqanlarında könüllü fəaliyyət
gös tərmələri də diqqətdə saxlanılmışdır.

Ötən dövrdə Baş Prokurorluğa müraciət
et miş 231 tələbənin müraciəti qeydiyyata
alın maqla 185 nəfər prokurorluğun müvafiq
struk tur qurumlarında fəaliyyətə qəbul olun -
muş dur. Müraciət etmiş gənclərin əksəriyyəti
Azər baycan Respublikasında fəaliyyət gös -
tə rən ali təhsil müəssisələrinin, bir qismi isə
xa rici dövlətlərin ali təhsil müəssisələrinin
tə ləbələridir.

Sonda dövlət başçısını və Azərbaycan
xal qını əmin etmək istəyirəm ki, prokurorluq
or qanları bundan sonra da dövlətçiliyin möh -
kəm ləndirilməsi, ictimai-siyasi sabitliyin və
əmin-amanlığın qorunması, cinayətkarlığa
qar şı mübarizənin gücləndirilməsi, insan hü -
quq və azadlıqlarının etibarlı müdafiəsi üçün
zə ruri tədbirlərin görülməsini təmin edəcəkdir.

Kamran ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının baş pro -
ku roru, II dərəcəli dövlət ədliyyə mü -
şa viri, Beynəlxalq Prokurorlar Asso -
sia siyasının vitse-prezidenti.
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Bu qələbənin istər hərbi, istərsə də
diplomatik aspektləri hazırda dünya

eks pertləri tərəfindən ciddi şəkildə araş dı -
rıl maqdadır. İlham Əliyevin “Qarabağ Azər -
bay candır” çağırışı ilə böyük Zəfərə aparan
dip lomatiyası Azərbaycanın dünya birliyi
tə rəfindən qüdrətli bir ölkə kimi yenidən
kəşf olunmasına gətirib çıxardı. Ölkəmiz
nəin ki regionda, eləcə də beynəlxalq aləmdə
ta mamilə yeni bir reallıq yaratdı. Bu diplo-
matiya Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
müd rik və uzaqgörən siyasətinin və diplo-
matik uğurlarının davamı və bir daha təsdiqi
idi.

Ərazilərimizin işğalının aradan
qaldırılması istiqamətində aparılan

danışıqlar

Azərbaycan Respublikası müstəqilliyinin
ilk günlərindən Ermənistanın hərbi təcavüzü
ilə üzləşmiş və nəticədə beynəlxalq səviyyədə
tanınmış ərazilərimizin 20 faizi (keçmiş
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti və ətraf 7
rayon) işğal olunmuş, həmin ərazilərdə Er -
mə nistan silahlı qüvvələri tərəfindən etnik
tə mizləmə həyata keçirilərək bütün azər -
bay canlı əhali öz evlərindən zor gücünə qo -
vul muşdur. Ermənistan tərəfindən dünyanın
müa sir tarixinin ən dəhşətli soyqırımı olan

Xo calı faciəsi törədilmişdir.
Bir milyona yaxın azər bay -
can lının fundamental insan hü -
quq ları pozulmuş, onlar qaçqın
və məcburi köçkünə çev ril -
miş lər.

Keçmiş Ermənistan-Azər -
bay can münaqişəsinin həlli ilə
bağ lı beynəlxalq ictimaiyyətin
möv qeyi həm dövlətlər tə rə -

fin dən ikitərəfli əsasda qəbul edilmiş sə -
nəd lərdə, həm də beynəlxalq təşkilatlar tə -
rə findən qəbul olunmuş qərar və qətnamələrdə
öz əksini tapmışdır.

Azərbaycanın diplomatik səyləri nə ti cə -
sin də beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi
sə nədlərdə (BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının
1993-cü il tarixli 822, 853, 874 və 884 nöm -
rəli qətnamələrində, Baş Assambleya, ATƏT,
İs lam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası,
Qo şulmama Hərəkatı və digər təşkilatlar tə -
rə findən qəbul edilən qərar və qətnamələrdə)
mü naqişənin həlli ilə bağlı mövqe özündə
bir neçə vacib elementi ehtiva etmişdir. İlk
növ bədə, ölkəmizin ərazi bütövlüyü tanınır
və Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi
ol duğu təsdiqlənir. İkincisi, işğalın aradan
qal dırılması və işğalçı qüvvələrin Azərbaycan
əra zilərini tərk etməsi tələb olunur. Üçüncüsü,
qaç qın və məcburi köçkünlərin öz evlərinə
ge ri qayıtmaq hüququ təsbit edilir.

Azərbaycanın işğal altında olan əra zi lə -
rində işğalçı Ermənistan tərəfindən həyata
ke çirilən qanunsuz fəaliyyət, o cümlədən
iş ğal olunmuş ərazilərdə qanunsuz məs kun -
laş dırma siyasətinin aparılması, bu tor paq -
lar dakı Azərbaycan xalqının zəngin tarixi,
mə dəni, dini irsinin məhv və talan edilməsi,
tə bii sərvətlərin qanunsuz istismarı, bu əra -

BÖYÜK QƏLƏBƏNİN MÜKƏMMƏL DİPLOMATİYASI

İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan Res pub -
li kasının Silahlı Qüvvələrinin müzəffər Ali Baş Ko -
man danı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli
Or dumuzun qələbəsi və işğal olunmuş torpaqları azad
et məsi tariximizə qızıl hərflərlə yazılmışdır. Bu qələbənin
əl də edilməsində Azərbaycan Ordusunun şücaəti və
qəh rəmanlığı ilə yanaşı, Prezident İlham Əliyevin misilsiz
dip lomatiyası əhəmiyyətli rol oynamışdır.
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zilərdəki şəxsi və ictimai mülkiyyətin qa-
nunsuz mənimsənilməsi və digər qeyri-qa -
nu ni addımlar da beynəlxalq təşkilatlar tə -
rə findən qəbul olunan sənədlərdə geniş yer
al mışdır. Bütün bunlar Azərbaycanın bey -
nəl xalq təşkilatlara çoxsaylı müraciətlərinin
və aparılan uğurlu xarici siyasətin nəticəsində
müm kün olmuşdur.

Beynəlxalq hüququn norma və prin sip -
lə rinə, həmçinin beynəlxalq təşkilatların qət -
na mə və qərarlarına uyğun olaraq, Er mə -
nis tanın Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə
ta nınmış ərazilərini işğaldan azad edəcəyi
ümi di ilə Azərbaycan 30 ilə yaxın danışıqlar
pro sesinə sadiq qalmışdır. Keçmiş mü na qi -
şə nin həlli üzrə aparılan danışıqlar prosesində
Azər baycanın sərgilədiyi mövqe prinsipial
xa rakter daşımaqla beynəlxalq hüququn nor-
ma və prinsiplərinə əsaslanmış və uzun illər
ər zində davam edən proses çərçivəsində də -
yi şilməz qalmışdır. Bu mövqe beynəlxalq
hü ququn dövlətlərin suverenliyi, sərhədlərin
to xunulmazlığı və ərazi bütövlüyü prin sip -
lə rinə hörmət edilməsi, qanunsuz işğal fakto -
ru nun aradan qaldırılması və öz evlərindən
di dərgin düşmüş insanların hüquqlarının bər -
pa sından, onların evlərinə təhlükəsiz şəraitdə
ge ri dönüşünün təmin edilməsindən ibarət
ol muşdur. Təcavüzkar siyasətini davam et -
di rən Ermənistan isə danışıqlar prosesini
lən gidərək, Azərbaycan torpaqlarının işğalının
nə ticələrini möhkəmləndirmək və onların
il haqını həyata keçirmək məqsədini güdmüş
və bu istiqamətdə ardıcıl addımlar atmışdır.

Beləliklə də, Azərbaycanın münaqişənin
si yasi həll yoluna sadiq olmasına baxmayaraq,
Er mənistan tərəfindən açıq şəkildə təxribatçı
və təcavüzkar hərəkətlərin, habelə destruktiv
möv qeyin nümayiş etdirilməsi Azərbaycanın
bey nəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri

da xilində ərazi bütövlüyünün hərbi-siyasi
yol la bərpasını qaçılmaz etmişdir.

Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi ilə
hərbi-siyasi təxribatların artması

Onilliklər ərzində Ermənistan tərəfindən
hə yata keçirilən təcavüz siyasəti bu ölkəni
cid di sosial-iqtisadi problemlər, dərin böhran
ilə üz-üzə qoymuşdur. Belə bir şəraitdə Er -
mə nistanda 2018-ci ildə hakimiyyət də yi -
şik liyi münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllinə
mü əyyən inam yaratsa da, bu gözlənti özünü
doğ rultmamışdır. Yeni hakimiyyət tərəfindən
təx ribatçı addımların atılması, danışıqlar for -
ma tını dəyişdirməyə cəhdlərin edilməsi, işğal
al tında olan Azərbaycan ərazilərinə səfərlər
edi lərək işğala haqq qazandırılması danışıqlar
pro sesinə ciddi zərbə vurmuşdu. Ermənistanın
ye ni rəhbərliyinin “yeni ərazilər üçün yeni
mü haribə”, “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə”
bə yanatları isə əslində Ermənistan hö ku mə -
ti nin açıq şəkildə təcavüz siyasətini ge niş -
lən dirmək niyyətinin göstəricisi idi.

12-16 iyul 2020-ci il tarixlərində Er mə -
nis tan silahlı qüvvələrinin Ermənistan-Azər -
bay can sərhədi boyunca Tovuz rayonu isti -
qa mətində Azərbaycanın mövqelərinə hücu-
mu, 12 azərbaycanlı hərbçi və 1 mülki şəxsi
qət lə yetirməsi, daha sonra avqust ayında
Er mənistanın diversiya qrupunun keçmiş tə -
mas xəttini keçmək və Azərbaycan hərb çi -
lə rinə və mülki şəxslərə qarşı terror aktları
tö rətmək cəhdi sülh danışıqlarına ciddi zərbə
vur du. 23 iyul 2020-ci il tarixində Tovuz
təx ribatından sonra Ermənistanın danışıqlar
pro sesində iştirakla bağlı 7 şərt irəli sürməsi,
o cümlədən “qanunsuz rejimin danışıqlar
pro sesinin tam hüquqlu iştirakçısına çevrilməli
ol du ğunu” iddia etməsi və Ermənistan hö -
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ku mətinin çoxsaylı siyasi və hərbi təxribatları
iki ölkə arasında beynəlxalq vasitəçilərin
iş tirakı ilə keçirilən danışıqlar formatını mə -
nasız bir prosesə çevirməklə onu kökündən
sar sıtdı.

Ermənistanın məqsədyönlü və sistematik
xa rakter daşıyan təxribatları bölgədə vəziyyəti
gər ginləşdirməyə və danışıqlar prosesinə
xə ləl gətirməyə hesablanmışdı. Azərbaycan,
öz növbəsində, bütün bu təxribatları lazımi
şə kildə cavablandırmış, hər bir təxribatla
bağ lı bir çox hallarda, hətta dövlət rəhbəri
sə viyyəsində reaksiya özünü çox göz lət mə -
miş di. Bir məqamı xüsusilə vurğulamaq la -
zımdır ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət
baş çısı keçmiş münaqişə kontekstində səs -
lən dirdiyi hər bir fikrin, mövqeyin, verdiyi
is marışın zamanını, məkanını xüsusi də qiq -
lik lə seçərək onun doğru hədəflərə və geniş
bey nəlxalq auditoriyaya çatmasına böyük
önəm vermişdir. Azərbaycan Respublikasının
Pre zidenti İlham Əliyev 2019-cu ilin 3 ok -
tyabr tarixində Rusiya Prezidenti və dörd
öl kə liderinin iştirakı ilə baş tutan “Valday”
Bey nəlxalq Diskussiya Klubunun 16-cı illik
ic lasının plenar sessiyasında çıxışı zamanı
Er mənistan baş nazirinin “Qarabağ Er mə -
nis tandır və nöqtə” bəyanatına layiqli cavab
ver miş, “Qarabağ tarixi əzəli Azərbaycan
tor pağıdır. Beləliklə, Qarabağ Azərbaycandır
və nida işarəsi” bəyanatını vermişdir. 2020-
ci il fevralın 15-də Münxen Təhlükəsizlik
Kon fransı çərçivəsində münaqişə ilə bağlı
təş kil olunan panel müzakirəsində iştirak
edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
mü naqişənin həm tarixi, həm də hüquqi as -
pekt ləri, eləcə də münaqişənin həlli prosesində
Azər baycanın sərgilədiyi beynəlxalq hüquqa
əsas lanan mövqeyi barədə verdiyi dəqiq və
dol ğun məlumatla Ermənistanın baş nazirini
çı xılmaz vəziyyətə salmışdır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
24 sentyabr 2021-ci il tarixində BMT Baş
As sambleyasının 75-ci sessiyasında çıxışı
za manı Ermənistanın yeni təxribatları ilə
bağ lı dünya ictimaiyyətinə müraciət etmişdir:
“Azər baycanın işğal edilmiş ərazilərində Er -
mə nistan silahlı qüvvələrinin qanunsuz möv -
cud luğu regional sülhə və təhlükəsizliyə bö -
yük təhdiddir. Ermənistan ATƏT-in Minsk
qru punun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə hə -
ya ta keçirilən sülh prosesini pozmağa cəhd
edir. Ermənistanın məqsədi işğalla bağlı ha -
zırkı status-kvonu qorumaq və işğal edilmiş
əra zilərin ilhaqına nail olmaqdır. Azərbaycanın
kon struktiv mövqeyinə zidd olaraq, Er mə -
nis tan məqsədyönlü şəkildə danışıqlar prose -
sinin format və mahiyyətini sarsıdır. Bizim
sül hə nail olmaq üçün yeganə şərtimiz var.
Er mənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın
iş ğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmalıdır.
Bü tün dünya Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın
tər kib hissəsi olaraq tanıyır”.

Azərbaycanın dövlət başçısı tərəfindən
is tər yerli səviyyədə keçirilən görüş və ve ri -
lən müsahibələrdə, istərsə də beynəlxalq tri -
bu nalardan edilən çıxışlarda Ermənistanın
hər bi-siyasi təxribatlarına geniş yer ayrılaraq,
bu ölkənin təcavüzkar siyasətinin nəticələri,
ha belə təxribatçı fəaliyyətinin məqsədləri
ba rədə ətraflı məlumat verilmişdir. Lakin
nə beynəlxalq hüquqi çərçivə, nə qəbul olun -
muş qərar və qətnamələr, nə də Azərbaycanın
xə bərdarlıqları Ermənistanı təcavüzkar si -
ya sətindən çəkindirməmiş, əksinə, bu siyasətin
nə ticələrinin möhkəmləndirilməsi və daha
da genişləndirilməsi təşəbbüsləri olmuşdur.
Ey ni zamanda Azərbaycan Respublikasının
Pre zidentinin Ermənistanın baş naziri ilə
bey nəlxalq tədbirlər çərçivəsində qeyri-rəsmi
tə masları, habelə keçirdiyi rəsmi görüşlər
Er mənistanın təcavüzkar mövqeyini də yiş -
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mə mişdir. Belə bir şəraitdə Azərbaycana
qar şı təxribatların adekvat şəkildə ca vab -
lan dırılması, beynəlxalq hüquq çərçivəsində
ca vab tədbirlərinin görülməsi qaçılmaz ol -
muş dur.

44 günlük Vətən müharibəsi dövründə
Azərbaycanın xarici siyasəti

27 sentyabr 2020-ci il tarixində Er mə -
nis tanın növbəti təxribatına cavab olaraq
Azər baycan Respublikasının Silahlı Qüv -
və lərinin Ali Baş Komandanı, Prezident
İlham Əliyevin əmri ilə “Dəmir yumruq”
ad lanan əks-hücum əməliyyatları başlandı.

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər
Na zirliyinin 27 sentyabr 2020-ci il tarixli
bə yanatında Ermənistanın növbəti hərbi tə -
ca vüzünün qarşısını almaq və təmas xətti
bo yunca sıx şəkildə yaşayan mülki əhalinin
təh lükəsizliyini təmin etmək məqsədilə özünü
mü dafiə hüququ çərçivəsində və beynəlxalq
hu manitar hüquqa tam riayət etməklə Azər -
bay can Respublikasının Silahlı Qüvvələri
tə rəfindən əks-hücum və cavab tədbirlərinin
hə yata keçirildiyi və yaranmış vəziyyətə gö -
rə tam məsuliyyətin Ermənistanın siyasi-
hər bi rəhbərliyinin üzərinə düşdüyü bəyan
edil di.

Müzəffər Azərbaycan Ordusunun 44 gün-
lük Vətən müharibəsində zəfəri nəticəsində
Azər baycan BMT Təhlükəsizlik Şurası, BMT
Baş Assambleyası, İslam Əməkdaşlıq Təş -
ki latı, ATƏT, Qoşulmama Hərəkatı, Türk
Şu rası, NATO, GUAM, Avropa Parlamenti
və digər beynəlxalq təşkilatların erməni iş -
ğal çı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olun -
muş ərazilərindən tam, dərhal və qeyd-şərtsiz
çı xarılmasını tələb edən və münaqişənin
bey nəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin

əsa sında həllinə çağıran qərar və qətnamələrini
hə yata keçirdi, 30 illik işğala son qoyuldu.

Vətən müharibəsi müddətində Azərbaycan
Res publikasının Prezidenti 8 dəfə xalqa mü -
raciətlə çıxış edərək cəbhə bölgəsindəki son
və ziyyətlə bağlı ən son məlumatları əhalinin
diq qətinə çatdırmış, eyni zamanda həm bey -
nəlxalq ictimaiyyəti dəqiq və dürüst şəkildə
mə lumatlandırmış, həm də Ermənistan da
da xil olmaqla, dünya ictimaiyyətinə konkret
is marışlar göndərmişdir. Azərbaycanın iş -
ğal dan azad edilmiş hər bir rayonu, kəndi,
qə səbəsi barədə məlumatı Azərbaycan xalqı
ilə bölüşən dövlət başçısı çıxışlarında azad
edil miş ərazilər, düşməndən əldə edilən hərbi
qə nimətlər barədə geniş məlumat verməklə
ya naşı, bu torpaqlardakı vəziyyət, Ermənistan
tə rəfindən illər ərzində aparılmış qanunsuz
fəa liyyət və onun nəticələri, genişmiqyaslı
da ğıntılar, habelə Ermənistanın müharibə
ci nayətləri barədə konkret məlumatları təqdim
et mişdir.

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azər bay -
ca nın Gəncə və Mingəçevir şəhərlərini raket
atə şinə məruz qoyaraq günahsız mülki in -
sanları hədəfə aldığını 17 oktyabr 2020-ci il
ta rixli müraciətində səsləndirən Prezident
İlham Əliyev qarşı tərəfin bütün qeyri-insani
və hüquqa zidd davranışına rəğmən Azər -
bay canın sadiq qaldığı dəyərlərin dəyiş mə -
yə cəyini bildirmişdir. Prezident 44 günlük
mü haribə dövründə ilk gündən etibarən səs -
ləndirdiyi çıxışlarında cavab əməliyyatlarının
da yandırılmasının mümkün olduğunu, lakin
bu nun üçün Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Azər baycan torpaqlarından çıxarılmasının
zə ruri olduğunu bəyan etmişdir.

Lakin Ermənistan tərəfi nəinki bu ça-ğı -
rış lara qarşılıq verməmiş, əksinə, əməliyyatlar
za manı humanitar atəşkəsə dair əldə olunmuş
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ra zılıqları hər dəfə kobud şəkildə pozmuşdur.
Be lə ki, Azərbaycan və Ermənistan xarici
iş lər nazirlərinin 9 oktyabr 2020-ci il tarixində
Mos kvada keçirilən görüşü nəticəsində 10
ok tyabr tarixində tərəflər arasında humanitar
atəş kəs razılaşdırılmışdır. Bu razılaşdırma
hu manitar xarakter daşımaqla, həlak olanların
cə sədlərinin, girovların, əsirlərin dəyiş di ril -
mə sini nəzərdə tuturdu. Lakin razılaşma əl -
də olunandan sonra Ermənistan atəşkəsi po -
za raq, Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri
olan Gəncəyə gecə saatlarında raket atəşi
aç mışdır. 10 günahsız mülki şəxsin öl dü rül -
məsi və 35 insanın yaralanması ilə nəticələnən
bu cinayət Ermənistan tərəfinin təcavüzkar
ma hiyyətini bir daha nümayiş etdirmişdir.
Tə rəflər arasında növbəti humanitar atəşkəs
17 oktyabr tarixində elan olunmasına baxma -
ya raq, dəqiqələr sonra bu atəşkəsi pozan
Er mənistan Gəncə şəhərinə növbəti namərd
hü cumunu etmişdir. 24 oktyabrda ATƏT-in
Minsk qrupu həmsədrlərinin Vaşinqtonda
Azər baycan və Ermənistan xarici işlər na -
zir ləri ilə görüşlərinin ardınca 26 oktyabr
ta rixindən yeni humanitar atəşkəs elan olun -
muş, bu dəfə də atəşkəsi pozan Ermənistan
ol muşdur.

Beləliklə də, Azərbaycanın dövlət baş çı -
sı nın 44 günlük müharibə dövründə bey nəl -
xalq ictimaiyyətə verdiyi əsas ismarışları, o
cümlədən Azərbaycanın mövqeyinin bey -
nəlxalq hüquqa əsaslanması əks-hücum əmə -
liy yatının Azərbaycan ərazisində, özünü mü -
da fiə hüququ çərçivəsində və beynəlxalq
hu manitar hüquqa tam riayət etməklə həyata
ke çirilməsi, habelə Ermənistanın təcavüzkar
si yasətinin nəticələrinin, törətdiyi müharibə
ci nayətlərinin ifşa edilməsi, bir tərəfdən hə -
qi qətlərin geniş ictimaiyyətə çatdırılması,
di gər tərəfdən isə Azərbaycanın haqlı möv -

qe yinin siyasi-hüquqi əsaslarının daha da
möh kəmləndirilməsi məqsədlərinə xidmət
edir di.

Müharibə müddətində dünya liderləri
ilə təmaslar, keçirilən görüşlər

44 gün davam edən Vətən müharibəsi
qüd rətli Azərbaycan Ordusunun döyüş mey -
da nında apardığı şanlı mübarizə ilə yanaşı,
dip lomatiya meydanında mübarizəsi, müdrik
xa rici siyasəti ilə müşaiyət olunurdu. Bu
dövr ərzində bir sıra dünya liderləri ilə apa -
rı lan telefon danışıqları, ölkəmizə edilən sə -
fər lər çərçivəsində xarici nümayəndə heyətləri
ilə keçirilən görüşlər, beynəlxalq tədbirlərdə
iş tirak, xarici ölkələrin aparıcı mətbuat nü -
ma yəndələrinə verilən çoxsaylı müsahibələr
döv lətimizin başçısının Zəfər diplomatiyasının
önəm li tərkib hissələrini təşkil edir.

Onilliklər ərzində münaqişənin həlli ilə
bağ lı danışıqlar prosesində iştirak etməklə
Azər baycan münaqişənin həllinin hüquqi
ba zasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində
ar dıcıl və qətiyyətli iş aparmış, beynəlxalq
təş kilatların bu xüsusda qəbul etdiyi çoxsaylı
qə rar və qətnamələr böyük diplomatik uğur
ol muşdur.

Vətən müharibəsi ərzində Türkiyə, Rusiya,
İran, Fransa, Almaniya, Qətər, Belarus li -
derləri, BMT Baş katibi, Avropa İttifaqı Şu -
rasının prezidenti tərəfindən Azərbaycan
Res publikasının Prezidentinə telefon zəngləri
edil miş, xarici dövlət və təşkilatların rəhbərləri
si lahlı qarşıdurma ilə bağlı narahatlıqlarını
bil dirərək bölgədəki son vəziyyətlə ma raq -
lan mışlar. Telefon söhbətləri zamanı dövlət
baş çısı sentyabrın 27-də Ermənistan tərəfindən
Azərbaycana qarşı törədilən və davam edən
hərbi təxribatla bağlı, Ermənistanın Azər -
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bay can Silahlı Qüvvələrinin mövqelərini və
cəb hə xətti boyu yerləşən yaşayış mən tə qə -
lə rimizi ağır artilleriya silahlarından atəşə
tut ması nəticəsində mülki şəxslərimiz və
hər bi qulluqçularımızın həlak olduğu və bu -
na cavab olaraq Azərbaycan Silahlı Qüv və -
lə rinin uğurlu əks-hücum əməliyyatlarını
hə yata keçirdiyi barədə qarşı tərəfə məlumat
ver mişdir. Vurğulanmışdır ki, Ermənistanın
hər bi təxribatı ilə bağlı hadisələrin gələcək
in kişafına görə məsuliyyət məhz bu ölkənin
si yasi-hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşür.

Diqqətçəkən məqamlardan biri də odur
ki, Azərbaycan heç zaman sülh danışıqları,
dia loq təkliflərindən yayınmamış, əra zi lə ri -
mi zi işğaldan azad etmək üçün aparılan
uğur lu əməliyyatlar zamanı belə humanitar
atəş kəs çağırışlarına qarşılıq vermişdir. Prezi-
dent İlham Əliyevin milli maraqlara söy -
kən məklə beynəlxalq hüquq çərçivəsində
apar dığı xarici siyasəti hər zaman özündə
əda lət və humanizm prinsiplərini ehtiva et -
miş dir. İstər xarici dövlət rəhbərləri ilə apa -
rı lan danışıqlar, istərsə də keçirilən görüşlərdə
qar şı tərəfin “dinc yolla həll” çağırışlarına
döv lət başçısının cavabı kifayət qədər tutarlı
və əsaslı olmuşdur. Azərbaycan səbir nümayiş
et dirərək onilliklər ərzində ərazilərinin işğalına
son verilməsi, beynəlxalq təşkilatların qə -
rar larının yerinə yetirilməsi, beynəlxalq hü -
qu qun təmin edilməsi üçün danışıqlar apar -
mış dır. Lakin bu danışıqların heç bir nəticə
ver məməsi, düşmənin öz təxribatlarını davam
et dirməsi və üstəlik, mövcud danışıqları
poz maq cəhdləri Azərbaycanı ədaləti təmin
et mək üçün əks-həmlə əməliyyatlarına məc -
bur etmişdir.

Vətən müharibəsi zamanı Türkiyənin si -
ya si və mənəvi dəstəyinin əvəzsiz rolu ol -
muş dur. Həmin dövrdə Prezident İlham
Əliyev qardaş Türkiyənin nümayəndə he -

yət lərini, o cümlədən Böyük Millət Məclisinin
Səd rini, xarici işlər nazirini, milli müdafiə
na zirini, milli kəşfiyyat idarəsinin rəisini,
Baş Ombudsmanın rəhbərlik etdiyi nü ma -
yən də heyətini, Türkiyənin keçmiş baş naziri
Bi nəli Yıldırımı qəbul etmişdir. Ulu Öndər
Heydər Əliyevin “Bir millət, iki dövlət” kə -
la mının özünü parlaq şəkildə nümayiş etdir -
diyi bu dönəmdə qardaş ölkənin mənəvi
dəs təyi ən yüksək səviyyədə olmuşdur. Dövlət
baş çısının Türkiyə televiziya kanalına verdiyi
mü sahibədə qardaş ölkənin müharibə döv -
rün də oynadığı rol yüksək qiy mət lən di ril -
miş dir: “İlk günlərdən, ilk saatlardan qardaş
Tür kiyədən göstərilən dəstək, mənim qar -
da şım hörmətli Prezident Rəcəb Tayyib Ər -
do ğanın açıqlamaları, eyni zamanda digər
yük səksəviyyəli şəxslərin bəyanatları həm
Azər baycana mənəvi dəstək verdi, eyni za-
manda bütün dünyaya göstərdi ki, Türkiyə
Azər baycanın yanındadır”. 

30 ilə yaxın davam edən işğalçı siyasətə
son qoyan Azərbaycan Ordusu ərazilərimizi
azad edərək qətiyyətlə irəlilədikcə, diploma -
tiya cəbhəsində də gərgin informasiya mü -
ha ribəsi gedirdi və bu proseslərin mərkəzində
Azər baycan Respublikasının Prezidentinin
hə yata keçirdiyi Zəfərə aparan siyasət da -
ya nırdı.

Prezidentin dünyanın aparıcı media
agentliklərinə müsahibələri: informasiya

müharibəsində qələbə

Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan
Si lahlı Qüvvələrinin cəbhədə düşmənə qarşı
apar dığı mübarizəyə paralel olaraq, infor-
masiya məkanında da gedən müharibədə öl -
kə miz layiqincə, həm də bu müharibənin
qay dalarına uyğun olaraq iştirak etmiş, Ali
Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev dö -
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yüş meydanında olduğu kimi, informasiya
cəb həsində də parlaq qələbəyə imza atmışdır.

Hərbi əməliyyatların ilk günlərindən baş -
la yaraq müharibənin sonunadək dövlət başçısı
dün yanın aparıcı media agentliklərinin nü -
ma yəndələri ilə görüşmüş, onlara müsahibələr
ver mişdir. Bu müddət ərzində Prezident
İlham Əliyev Türkiyə, Rusiya, ABŞ, İtaliya,
Fran sa, Almaniya, İngiltərə, Qətər, Ya po ni -
ya dan və digər ölkələrdən olan, dünyaca
məş hur 30-a yaxın media agentliklərinə mü -
sa hibələr verərək, ən yüksək səviyyədə və
eti barlı məlumat mənbəyi olmaqla Azər bay -
can la bağlı həqiqətləri dünya ictimaiyyətinin
diq qətinə çatdırmışdır.

Müsahibələrində dövlət başçısı bölgədəki
son vəziyyətlə bağlı ətraflı məlumatı, Azər -
bay canın beynəlxalq hüquqa əsaslanan möv -
qe yini, Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin
nə ticələrini, törətdiyi müharibə cinayətlərini
qar şı tərəfin diqqətinə çatdırmış, Azərbaycanın
haqlı olduğunu bütün dünyaya sübut etmişdir.
Azər baycan Prezidentinin müsahibələrində
bir qayda olaraq, konkret arqumentlərə, bey -
nəl xalq təşkilatların qərarlarına, beynəlxalq
hü quq prinsiplərinə, tarixi faktlara dəqiq is -
ti nadlar edilmiş, qarşı tərəfin iddiaları elə
onun təmsil etdiyi ölkənin timsalında tutarlı
şə kildə cavablandırılmışdır. Müsahibələrdə
təh rikçi suallara dövlət başçısı təmkinlə ca -
vab verərək, Qarabağın Azərbaycan torpağı
ol duğunu, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə
ta nınan ərazisinin tərkib hissəsini təşkil etdi -
yi ni vurğulamışdı: “Bu, ədalət məsələsidir,
bu, milli qürur məsələsidir və bu, beynəlxalq
hü quq məsələsidir. Beynəlxalq hüquq və
bü tün beynəlxalq ictimaiyyət Dağlıq Qarabağı
Azər baycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır.
Biz ədaləti bərpa edirik və biz BMT Təh lü -
kə sizlik Şurasının 27 il ərzində kağız üzərində
qa lan qətnamələrini icra edirik”.

Dövlət başçısı müsahibələrdə eyni za-
manda bəzi ölkələrin nümayiş etdirdiyi qə -
rəzli mövqeyi açıq şəkildə dilə gətirərək, bu
xü susda ismarışını sərt bir şəkildə çatdırmışdır.
Hər hansı dövlət ermənilər üçün öz mü qəd -
dəratını təyinetmə hüququnu vermək istəyirsə,
bu nu öz ərazilərində yaşayan ermənilərə şa -
mil edə biləcəyini vurğulayan Prezident,
Azər baycana qarşı ittihamların dayan dı rıl -
ma sını tələb etmişdir.

Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan
tə rəfindən müvafiq qurumların çevik və də -
qiq reaksiyası, xüsusilə Müdafiə Nazirliyinin
yay dığı videogörüntülər, sosial şəbəkələrdən
ge niş istifadə olunması, çoxsaylı xarici jur -
nalistlərin ölkəmizə səfərlərinin təşkili və
ye rindəcə hadisələri işıqlandırması, ən əsas
isə dövlət rəhbəri səviyyəsində birbaşa mə -
lu matların xarici auditoriyanın diqqətinə çat -
dırılması Ermənistanın yalan və dezinfor-
masiya kampaniyasının qarşısını effektiv şə -
kil də almışdır.

10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli
Bəyanat və onun əhəmiyyəti

10 noyabr 2020-ci ildə Azərbaycan, Ru -
si ya və Ermənistan liderlərinin imzaladığı
üç tərəfli bəyanatla Ermənistan-Azərbaycan
Dağ lıq Qarabağ münaqişəsinə son qoyuldu,
27 sentyabr tarixində başlamış Vətən mü -
ha ribəsi Müzəffər Ali Baş Komandanın rəh -
bər liyi altında böyük Zəfərlə yekunlaşdı.
Üç tərəfli bəyanat tərəflər arasında hərbi
əmə liyyatlara son qoymaqla yanaşı, özündə
bir sıra vacib müddəaları əks etdirən hərtərəfli
sə nəddir. 

Üçtərəfli bəyanat Azərbaycanın döyüş
mey danında əldə etdiyi şanlı qələbənin masa
arxasında təsdiqi idi. Bəyanatda münaqişənin
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həllinə nöqtə qoyularaq, hərbi əməliyyatların
dayandırılması, bölgədə təhlükəsizliyin təmin
edilməsi üçün Rusiya sülhməramlı kontin-
gentinin yerləşdirilməsi, buna paralel olaraq
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan
ərazilərindən çıxması, məcburi köçkünlərin
evlərinə geri qayıtması, hərbi əsir və gi rov -
ların, habelə cəsədlərin mübadiləsi, habelə
böl gədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əla qə -
lə rinin bərpası ilə bağlı müddəalar əks olun -
muş dur.

Birgə bəyanatda Prezident İlham Əliyevin
hər bi əməliyyatların başladığı ilk gündən
eti barən söylədiyi, konkret vaxt çərçivəsində
Er mənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan
tor paqlarından çıxması ilə bağlı öhdəlik öz
ək sini tapdı. Bəyanata əsasən Ermənistan
Azər baycanın Ağdam, Kəlbəcər və Laçın
bölgələrindən işğalçı qüvvələrini çıxarmağa
məcbur olmuşdur. Azərbaycan insan itkilərinin
qarşısını alaraq, əlavə qan tökmədən diplo-
matik qələbə ilə sözügedən ərazilərini geri
al mışdır.

Bəyanatda Rusiya sülhməramlılarının
böl gədə yerləşdirilməsi, kontingentin sayı,
hər bi texnika və yerləşmə məntəqəsi də qiq -
lik lə göstərilmiş və bu yerləşmənin konkret
za man çərçivəsində həyata keçirildiyi ifadə
olun muşdur. Atəşkəsə nəzarətlə bağlı mər -
kə zin yaradılması müddəası əsasında 11 no -
yabr 2020-ci il tarixində müvafiq memo-
randum imzalanmış və 2021-ci ilin 30 yanvar
ta rixində işğaldan azad olunan Ağdam ray-
onunun ərazisində Türkiyə-Rusiya Birgə
Mo nitorinq Mərkəzinin açılışı olmuşdur. Bu
isə Türkiyənin rəsmi qaydada atəşkəsə nəzarət
pro sesində iştirakını təmin etmişdir.

Üçtərəfli bəyanat Ermənistanın etnik tə -
miz ləmə siyasətinin qurbanı olan və öz doğ -
ma evlərində yaşamaq hüququ kobud şəkildə

po zulan bir milyona yaxın məcburi köçkünün
fun damental hüquqlarının bərpasını təmin
et mişdir. Bəyanatda BMT-nin Qaçqınlar üzrə
Ali Komissarlığının Ofisinin nəzarəti altında
mə cburi köçkünlər və qaçqınların Qarabağa
ge ri qayıtması məsələsi də öz əksini tapmışdır.

Bəyanatın digər önəmli müddəalarından
bi ri məhz Prezident İlham Əliyevin təkidi
ilə daxil edilən, Naxçıvan Muxtar Res pub -
li kasının Azərbaycanın əsas hissəsi ilə əla -
qə sini təsbit edən bənddir. Naxçıvan Muxtar
Res publikasının Azərbaycanın əsas hissəsi
ilə quru yolla birləşdirilməsi istiqamətində
atı lan bu tarixi addım eyni zamanda bölgənin
gə ləcək iqtisadi inkişafı baxımından önəmlidir.
Bə yanatın imzalanmasından sonra Ermənistan
tə rəfinin həyata keçirilməsinə əngəllər ya -
rat mağa çalışdığı bu müddəa əslində iqtisadi
ba xımdan bölgə dövlətlərinin maraqlarına
ca vab verir.

Bəyanatda diqqət çəkən ən önəmli mə -
sə lələrdən biri də odur ki, burada Qarabağın
sta tusu ilə bağlı heç bir müddəa öz əksini
tap mamışdır. Məlum olduğu kimi, uzun illər
ər zində Azərbaycan tərəfi Qarabağa Azər -
bay canın tərkibində muxtariyyət statusunun
ve rilməsinin mümkünlüyünü bəyan etmiş
və aparılan danışıqlar prosesi çərçivəsində
bu mövqe ifadə edilmişdir. Lakin Ermənistan
tə rəfi əsassız şəkildə “müstəqillik” id dia la -
rın dan əl çəkməmişdir. Vətən müharibəsi
nə ticəsində ərazi bütövlüyümüz bərpa edil -
dik dən sonra dövlət başçısı status məsələsinin
ar tıq tarixdə qaldığını elan etmişdir. Preziden -
tin 2021-ci il 7 iyul tarixli sərəncamı ilə
Şər qi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi bölgələri
ya radılmışdır. Bu bölgədə yaşayan ermənilər,
əl bəttə, digər vətəndaşlarımız kimi, Azər -
bay can Respublikasının Konstitusiyası ilə
təs bit olunmuş bütün hüquq və azadlıqlardan
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bə rabər şəkildə istifadə edəcəklər. Odur ki,
üç tərəfli bəyanatda bu məsələ ilə bağlı hər
hansı bir müddəanın olmaması düşünülmüş
siyasətin növbəti təzahürü idi.

Hərbi əməliyyatlara son verən, bir çox
mühüm məsələləri özündə ehtiva edən və
böl gədə sülh və təhlükəsizliyin təmin olun-
ması üçün zəruri çərçivəni müəyyən edən
ta rixi əhəmiyyətli birgə bəyanat Prezident
İlham Əliyevin parlaq diplomatik qələbəsidir.

Postmüharibə dövründə 
Azərbaycanın xarici siyasəti

Azərbaycan Respublikasının Müzəffər
Ali Baş Komandanı, Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında rəşadətli Azərbaycan Or-
dusunun əldə etdiyi böyük Qələbə Azərbaycan
tarixinin şanlı səhifəsini təşkil etməklə yanaşı,
bölgədə yeni reallıqlar yaratmış, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü təmin edilmiş, bir milyona
yaxın azərbaycanlının pozulmuş fundamental
hüquqları bərpa edilmiş, tarixi ədalət bərqərar
olmuşdur. Azərbaycan Prezidentinin 24
sentyabr 2021-ci il tarixində BMT Baş
Assambleyasının 76-cı sessiyasında qeyd
et diyi kimi, “Azərbaycan Cənubi Qafqaz
re gionunda yeni reallıqlar yaradıb və hər
kəs bunu nəzərə almalıdır. Ermənistan regi -
o nal əməkdaşlıq və qonşularına qarşı qa-
nunsuz və əsassız ərazi iddiaları arasında
se çim etməlidir”.

Prezident İlham Əliyev BMT Baş As -
sam bleyası kürsüsündən birmənalı şəkildə
bə yan etmişdir: “Azərbaycan beynəlxalq hü -
quqa əsaslanan ədalətli mövqeyini bundan
son ra da dünya müstəvisində qətiyyətli şə -
kildə müdafiə edəcək və beynəlxalq sər həd -
lərimiz çərçivəsində ölkəmizin, xalqımızın
in kişafına yönəlmiş səyləri davam etdi rə -

cək dir. Ümid edirik ki, çoxdan gözlənilən
sülh, təhlükəsizlik və sabitlik, nəhayət, Cə -
nubi Qafqazda bərqərar olacaq. Əks təqdirdə
yenidən Azərbaycanın suverenliyinə, ərazi
bütövlüyünə və xalqımızın təhlükəsizliyinə
hər hansı bir təhdid olarsa, legitim özü nü -
müdafiə hüququmuzdan heç bir tərəddüd
etm ədən istifadə edəcəyik”.

Hər bir dövlətin daxili və xarici siyasətinin
uğu runun təməlində, ilk növbədə, xalqın
bir liyi və xalqın dəstəyi dayanır. 44 günlük
Və tən müharibəsi Azərbaycan xalqının birli -
yinin və inamının ən bariz göstəricisi ol -
muş dur. Prezident İlham Əliyev böyük Zə -
fərin əldə edilməsi ilə bağlı xalqa ünvanladığı
müraciətində bunu çox aydın şəkildə ifadə
etmişdir: “Mən xalqın dəstəyini hiss edirdim,
xal qın inamını görürdüm. Məni heç nə da -
yan dıra bilməzdi. Çünki mən bilirdim ki,
biz haqlıyıq. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü
bər pa edirik, öz torpaqlarımızı qaytarırıq.
Bu müharibə bütün dünyaya Azərbaycan
xal qının nə qədər böyük xalq olduğunu gös -
tər di - yenilməz xalq, dəmir iradəli xalq,
mü zəffər xalq, müzəffər ordumuz! Fəxr edi -
rik xalqımızla, ordumuzla!”

Əminik ki, təməlində milli maraqların
da yandığı Azərbaycan xarici siyasəti bundan
son ra da bölgədə və dünyada sülh və təh lü -
kəsizliyin, beynəlxalq hüququn təmin edil -
mə sinə töhfəsini verəcək, Azərbaycan Res -
pub likasının Prezidenti İlham Əliyevin Azər -
bay can xalqının birliyinə əsaslanan uğurlu
xa rici siyasəti ölkəmizə yeni-yeni zəfərlər
bəxş edəcəkdir.

Ceyhun BAYRAMOV,
Azərbaycan Respublikasının xarici
işlər naziri.
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Ermənistanın uzun illər münaqişənin
“baş vermiş fakt” əsasında həllinə

ça lışması beynəlxalq humanitar hüquq norma
və prinsipləri üçün ciddi təhlükələr do ğur -
muşdur. 30 ilə yaxın müddətdə Azərbaycanın
BMT, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Birliyi,
İslam Konfransı Təşkilatı, ümumilikdə, dünya
dövlətlərinin mütləq əksəriyyəti tərəfindən
birmənalı tanınan ərazi bü tövlüyünün və su-
verenliyinin bərpası istiqamətində həlledici
ad dımların atılmaması xalqımızın haqlı hid -
dətinə və narazılığına səbəb olmuşdur. Er -
mə nistanın uzun illər ərzində BMT-nin mü -
naqişə ilə bağlı qəbul etdiyi 4 qətnaməyə
mə həl qoyma ması, keçmiş “dqr”də separatçı
və qeyri-qanuni rejim formalaşdırması, işğal -
çı lıq siyasətini davam etdirməsi beynəlxalq
hü quq normalarının dominantlığına uzun
illər ərzində ciddi xələl gətirmişdir.

Hələ 2003-cü il oktyabrın 31-də keçirilmiş
and içmə mərasimindəki çıxışı zamanı Prezi-
dent İlham Əliyev üzləşdiyimiz ədalətsiz
mü naqişənin həllini prioritet hədəflərdən bi -
ri kimi müəyyənləşdirərək demişdir ki, Azər -
bay can heç vaxt bu vəziyyətlə, torpaqlarının
iş ğal altında qalması ilə barışmayacaqdır.
Ha mı bilməlidir ki, sülh tərəfdarı olmağımıza

bax  mayaraq, müharibənin ye -
ni dən baş lan ma masını və bu
mə sələnin sülh yolu ilə həllini
is tədiyimiz hal da, bizim səb -
ri miz də tü kən məz deyildir.
Azər baycan öz doğma tor paq -
la rını nəyin ba hasına olursa-
ol sun, azad edə cəkdir.

Bu mərhələdən ümummilli
lider Heydər Əliyevin si ya sə -
ti ni bütün sahələrdə uğurla da -

vam etdirən Prezident İlham Əliyev mahir
strateq və çağdaş tariximizin yetişdirdiyi
böyük sərkərdə olaraq xalqımızı həsrətində
olduğu Qələbə sevincinə addım-addım ya -
xın laşdırmışdır. Milli maraqları hər şeydən
üs tün tutma sı və ən çətin məqamlarda belə
la yiqincə qorumağı bacarması, siyasi iradəsi,
qə tiyyəti, hadisələrin inkişaf axarını öncədən
mü əyyənləşdirə bilməsi, cəsarətli qərarlar
qə bul etməsi Ali Baş Komandan cənab İlham
Əliyevə xalqımızı daim narahat edən Qarabağ
dü yününü əbədi ola raq açmağa imkan ver -
miş dir.

Napoleon imperiyasının diplomatı, döv -
rü nün dahi mütəfəkkiri Taley ran deyirdi ki,
ki min informasiyası çoxdursa, onun döyüş
mey danın da üstünlüyü labüddür. Daha çox
mə lumata sahib olan tərəf nəinki intellektual
müs təvidə, hətta döyüş meydanında belə
qa libiyyəti əldən vermir. Bəşəriyyətin tarixi
tə kamül prosesi bu fikrin reallığa nə qədər
adek vat olduğunu təsdiqləməklə yanaşı, hib -
rid savaşın üstünlük əldə etməkdə necə vacib
rol oynadığını bir daha təsdiqləyir.

Ermənistanın informasi ya müstəvisində
if şası, ölkə həqiqətlərinin dünyada geniş
təb liği, ölkəmizin hərtərəfli tanıdılması, nüfu -

MİLLİ QÜRUR GÜNÜMÜZ

Məşhur Fransa imperatoru və sərkərdəsi Napoleon
Bonapartın bu gün də aktuallığını itirməyən bir deyimi
var: “Sülh istəyirsənsə, müharibəyə hazırlaş”.
Azərbaycanın ötən əsrin 80-cı illərindən etibarən üzləşdiyi
işğal faktının 30 ilə yaxın müddətdə davam etməsi, bu
tarixi ədalətsizliyin yalnız 2020-ci il sentyabrın 27-dən
noyabrın 10-dək davam edən Vətən müharibəsi – “Dəmir
yumruq” əməliyyatı nəticəsində aradan qaldırılması
həmin deyimin reallığa nə qədər adekvat olduğunu bir
daha təsdiqləyir.
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zu nun yüksəldilməsi ötən 18 ildə cənab
İlham Əliyevin diplomatik fəaliyyətində
mühüm yer tutmuşdur. Prezident İlham
Əliyevin 2003-cü ildən Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həll strategiyasına etdiyi
müəyyən yeniliklər bəhrəsini vermiş, dünyada
gelən proseslərin təsir əmsallarına adekvat
olaraq yürüdülən siyasət problemin Azər -
bay canın maraqları çərçivəsində həllinə zə -
min formalaş dırmışdır.

Dövlət başçısı İlham Əliyev bütün xarici
sə fərlərində, görüşlərində, ilk növbədə, məhz
bu məsələlərə xüsusi diqqət yetirməklə, res -
pub likamızda həyata keçirilən mütərəqqi
de mok ratik-siyasi islahatlar, iqtisadi inkişaf
və tərəqqi, müasir idarəetmə sistemi, ən əsa -
sı, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
mü naqişəsinin əsl mahiyyəti barədə ətraflı
mə lumatlar vermişdir. Cənab İlham Əliyevin
pre zidentlik fəaliyyətinin üstün cəhətlərindən
biri də məhz onun xarici ölkələrin kütləvi
in formasiya vasitələri ilə əməkdaşlıq əla qə -
lərini yüksək səviyyədə qurması, bundan
Azər baycanın dünya miqyasında təbliğində
mak simum dərəcədə istifadə etməsidir.

Dövlət başçısı İlham Əliyev bütün xarici
sə fərlərində və görüşlərində təbliğata geniş
yer ayırmış, ölkə həqiqətlərini dünya ic ti -
maiy yətinə obyektiv şəkildə çatdırmağa ça -
lışmış dır. Azərbaycanda demokratikləşmə
pro sesi, iqtisadi inkişaf və tərəqqi, yeni neft
stra tegiyasının həyata keçirilməsi, ən başlıcası,
Er mənistanın təcavüzünün ağır nəticələri –
öl kə ərazisinin 20 faizinin işğalı, 1 milyondan
ar tıq soydaşı mızın qaçqın və məcburi köçkün
və ziyyətində yaşaması barədə dolğun mə lu -
mat lar vermişdir.

Azərbaycanın Vətən müharibəsinədək
Qa rabağ ermənilərinə təklif etdiyi muxtariyyət
sta tusu uzun illər ərzində münaqişənin həllinin

ən optimal yolu olmuşdur. Lakin separatçı
re jimə havadarlıq edən Ermənistan bu reallıqla
ba rışmamış və destruk tiv davranışları ilə
İkin ci Qarabağ müharibəsinin başlanmasına
rə vac vermişdir. Azərbaycan Prezidenti İlhan
Əliyev Vətən müharibəsinədək olan dövrdə
də fələrlə vurğulamışdır ki, Ermənistana və
onun müdafiə etdiyi separatçı Dağlıq Qarabağ
re jiminə bundan böyük güzəşt ola bilməz:
“Er mənilər Dağlıq Qara bağa XIX əsrin bi -
rinci yarısında gəlmişlər. Bu, məlum faktdır.
Hü quqi baxımdan bu region Azərbaycanın
əra zisidir. Ona görə də biz bu məsələni yal -
nız beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri
əsa sında həll etmək istəyirik. Biz Dağlıq
Qa rabağ ermənilərinə Azərbaycanın tər ki -
bin də ən yüksək muxtariyyət statusunun ve -
ril məsini təklif etmişik. Bu, bizim tərə fi -
miz dən ediləcək maksimum güzəştdir. Çünki
onun statusu həmişə muxtar vilayət olubdur.
Mən bəyan etmişəm, bir də deyirəm, dünyada
han sı muxtariyyət statusu varsa, onun ən
yük sək variantını biz burada tətbiq etməyə
ha zırıq. Bundan başqa güzəşt ola bilməz!”

Cənab İlham Əliyevin prezidentliyi döv -
rün də Azərbaycanın münaqişənin həlli ilə
bağ lı mövqeyi danışıqların ilk günlərindən
so nadək dəyişməz olaraq qalmışdır: mü na -
qi şənin həlli üçün erməni hərbi qüvvələrinin
iş ğal olunmuş Azərbaycan ərazisindən çı -
xa rılması; bu ərazilərdə Azərbaycanın po -
zul muş suveren hüquqlarının bərpası, məcburi
köç künlərin doğma yurdlarına qaytarılması;
Qa rabağ regionunda ölkənin hərtərəfli iqtisadi
in kişafı çərçivəsində kommunika siyaların
bər pası və sosial-iqtisadi inkişaf üçün şərtlərin
mü əyyən olunması; qanuni və demokratik
pro ses çərçivəsində Dağlıq Qarabağ regio-
nunda Azərbaycan və erməni icmalarının
dinc yanaşı yaşaması.
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Dövlət başçısı qətiyyətlə bəyan etmişdir
ki, münaqişənin həllinin hüquqi və siyasi
əsas ları BMT Nizamnaməsi, habelə təşkilatın
Təh lükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və
884 saylı qətnamələri, ATƏT-in Helsinki
Yekun Aktı, BMT Baş Məclisinin 2008-ci
ildə qəbul etdiyi A/RES/62/243 saylı qət na -
məsi, habelə ATƏT və Avropa Şurasının
mü vafiq sənədləri və qərarlarında əks olunan
bey nəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə
söy kənir.

Nüfuzlu italyan filosofu və yazıçısı Nikko-
lo Makivelli yazırdı ki, “müharibədən qaçmaq
mümkün deyil, onu yalnız düşməndən üstün
olana qədər təxirə salmaq olar”. Uzun illər
ərzində rəsmi Bakının danışıqlar prosesində
iştirakını şərtləndirən mü hüm amillərdən
biri də respublikamı zın haqlı mövqeyini
bey nəlxalq miq yasda, əsasən də mötəbər
təş kilatlar çərçivəsində sübuta yetirmək üçün
vaxt imkanı əldə etmək istəməsi olmuşdur.
Yəni ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində
aparılan danışıqlar pro sesi nəticəsiz olsa da,
Azərbaycana təcavüzkarı ifşa etmək, onun
işğalçı siyasəti barədə beynəlxalq miqyasda
düzgün rəy formalaşdırmaq baxımın dan
mühüm əhəmiyyət daşımışdır. Rəsmi Bakının
danışıqlar prosesində sonadək təmkinlə
iştirakı ona həm də hərb yolunun seçilməsi
üçün əsaslı arqumentlər vermişdir. Yəni,
danışıq lar prosesinin nəticəsiz qalması rəsmi
Bakıya hərb yolunun qaçılmazlığını zamanla
beynəlxalq ictimaiyyətə əsaslandırmaq imkanı
yaratmışdır. Proseslərin gedişi artıq tarixə
qovuş muş Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin keyfiyyətcə yeni
mərhələyə transformasiyasına və hərbi-siyasi
yolla həllini hər an gündəliyə gətirməyə im -
kan yaratmış dır.

Ermənistanın təcavüzü ilə üzləşmiş Azər -
ba y canda yüksək dö yüş qabiliyyətli, hərtərəfli
təchiz olun muş ordunun formalaşdırılması
da ötən illərdə xüsusi diqqət mərkəzində ol -
muşdur. “Sülh istəyirsənsə, müharibəyə ha -
zırlaş” prinsipini rəhbər tutan dövlət başçısı
İlham Əliyev ölkəmizin hərbi potensialının
da ha da gücləndirilməsi, bu prosesdə qabaqcıl
döv lətlərin təcrübəsinə istinad olun ması kimi
mü hüm məsələləri diqqət mərkəzində sax -
lamışdır. Danışıqları imitasiya xatirinə davam
etdirmək niyyətində olmadığını dəfələrlə
bəyan etmiş rəsmi Bakı prosesləri təmkinlə
izləmiş və danışıqlar prosesinin dala na
dirənmədiyi qənaətində olmuşdur.

2018-ci ildə Ermənistandakı məlum ha -
kimiyyət dəyişikliyindən sonra bu ölkədə
iq tidara gələn qüvvələr ilk dövrdə Dağlıq
Qa ra bağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tən -
zim lənməsində maraqlı olduq larını bəyan
edə rək, danışıqlarda real nəticələrin əldə
olu nacağına ümidlər yaradaraq, bu istiqamətdə
mü vafiq addımların atılması üçün Azər bay -
candan vaxt istəmişlər. Lakin Ermənistanın
ye ni rəhbərliyi nəinki zəbt edilmiş ərazilərin
dinc yolla qay tarılmasına razılıq vermiş, ək -
sinə, bir-birinin ardınca təxribatçı bəyanatlar
səs ləndirərək, danışıqlar prosesini məq səd -
yön lü şəkildə pozmağa çalış mışdır. Bu dövrdə
Er mənistanın qəbul etdiyi təcavüzkar və hü -
cum xarakterli milli təhlükəsizlik strategiyası
və hərbi doktrina, işğal edilmiş ərazilərdə
qey  ri-qanuni məskunlaşdırma siyasətinin ge -
nişləndirilməsi, Azərbaycan tor paqlarının
ələ keçirilməsi prosesinin davam etdirilməsi
üçün yeni iddia ların irəli sürülməsi, işğal
al tındakı ərazilərimizdə qondarma seçkilərin
ke çirilməsi, qondarma “prezident”in “andiçmə
mə rasimi”nin mədəniyyət beşiyimiz olan
Şu şada təşkili hadisələrin daha gərgin məcrada
in kişafını şərtləndirmişdir.



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 4 2021202150

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

Ermənistanın müdafiə naziri ol muş David
To noyan 2019-cu ilin mart ayında ABŞ-a
sə fəri zamanı erməni diasporu ilə görüşündə
Er mənistanın “səngər müdafiəsi” stra te gi -
ya sından “aktiv əngəlləmə” strategiyasına
keç  diyini bəyan etmiş, ölkəsinin hücum im -
kan larını genişləndirərək, “yeni ərazilər uğ -
run da yeni müharibəyə hazır olduğunu” bil -
dir mişdir.

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan
Azər baycan ərazilərində yaradılmış separatçı
re jimi danı şıqlar masasına oturtmaq niyyətilə
sülh danışıqlarının formatını dəyişdirməyə
cəhd etmiş, 2019-cu ilin avqust ayında işğal
olun muş ərazilərimizə səfəri çərçivəsində
“Qa rabağ Ermənistandır və nöqtə” tipli popu -
list bəyanat səsləndirməklə sülhə olan bütün
ümid lərin üzərindən xətt çəkmişdir. Onun
bu yanaşması ATƏT-in Minsk qrupu daxil
ol maqla, beynəlxalq birlik tərəfindən ciddi
etirazla qaşılansa da, Ermənistan hərbi-siyasi
rəh bərliyinin destruktiv fəaliyyətini ən gəl -
lə yəcək heç bir pre ventiv addım atılmamışdır.

Xatırlatmaq lazımdır ki, Prezident İlham
Əliyev 2019-cu il oktyabrın 3-də Rusiyanın
“Valday” Beynəlxalq Diskussiya Klubunun
il lik iclasının plenar sessiyasındakı çıxışında
Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin ifşasına
ge niş yer ayırmışdır. Dövlət başçısı mötəbər
təd birdə Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən
mü naqişə ilə bağlı səsləndirilən və tarixi
real lıq ları əks etdirməyən əsassız iddia lara
tu tarlı şəkildə cavab vermiş, Qarabağın Azər -
baycanın ayrılmaz hissəsi olduğunu qətiyyətlə
vur ğu lamışdır: “Ermənistan baş naziri nin
təəc cüb doğuran bəyanatına toxunmaq is -
tər dim. Bu bəyanat təkcə Azərbaycanda
təəccüblə qarşılanmayıb, ona Rusiya Federa -
si yası tərəfindən də “Valday” forumu çər çi -
və sində müvafiq cavab verilib. Beləliklə,

bə yanat sözbəsöz belədir: “Qarabağ Er mə -
nis tanın bir hissəsidir və nöqtə”. Birincisi,
yum şaq desək, bu, yalandır. Dünya tərəfindən
həm Aran, həm də Dağlıq Qara bağ Azər -
bay canın ayrılmaz hissəsi kimi tanınıb. Er -
mənistan özü də bu qanunsuz qurumu tanımır.
Qarabağ tarixi, əzəli Azərbaycan torpağıdır.
Beləliklə, Qarabağ Azərbaycandır və nida
işarəsi”.

Ermənistanın sülh razılaşması üçün siyasi-
diplomatik müstəvini tamamilə bağlayan
mövqeyi 2020-ci ildə özünü daha qabarıq
bü ruzə vermiş, həmin ilin iyulun 12-də bu
öl kənin silahlı qüvvələrinin bölmələri Azər -
bay can-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz
rayonu istiqamətindəki mövqelərimizi ələ
keçirmək məqsədi ilə atəşkəs rejimini kobud
şəkildə pozmuş, növbəti hərbi təxribatla
hücuma keçməyə cəhd etmişlər. Bir neçə
gün davam edən döyüşlər zamanı hücum
cəhdinin qarşısı alınmış, düşmənə sarsı dıcı
zərbələri endirilmiş, nəticədə Ermənistan
çoxsaylı canlı qüvvə və hərbi texnika itkisinə
məruz qalmışdır.

Tovuz təxribatından az sonra – 2020-ci
ilin avqust ayında Ermənistan silahlı qüv -
və lərinin diversiya-kəşfiyyat qrupunun Azər -
bay can ərazisinə göndərilməsi düşmənin aq -
ressiv fəaliyyətə son vermək niyyətində ol -
ma dığını bir daha nümayiş et dirmişdir. Er -
mə nistan tərəfindən beynəlxalq hüquqi prin -
sip lərə zidd olaraq Azərbaycanın işğal al -
tın dakı ərazilərinə çox sayda YPG, PKK
ter rorçularının, o cümlədən, Beyrut limanında
baş verən partlayışlar dan sonra minlərlə Li -
van ermənisini Dağlıq Qarabağa və zəbt
edil miş ətraf rayonlara köçürməsi vəziyyəti
gər ginləşdirməyə xidmət etmişdir.

ABŞ-ın 28-ci prezidenti olmuş mütəfəkkir
To mas Vudro Vilsonun maraqlı bir deyimi
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var: “Dənizçinin cəsarəti fırtınada, əsgərin
cə sarəti müharibədə, xalqın cəsarəti isə ağır
sı naq günlərində bəlli olur”. Ermənistanın
sent yabrın 27-də törətdiyi növbəti hərbi təx -
ri batlara – mülki əhalini və infrastrukturu
hə dəfə almasına cavab olaraq, Prezident
İlham Əliyev, Ali Baş Komandanın “İrəli!”
əm ri əsasında ayağa qalxan Azərbaycan xal -
qı son əsrlərdəki tarixinin ən parlaq səhifəsini
yaz mış, qüdrətli Ordumuzun gücü ilə cəmi
44 gün ərzində işğal damğasını döyüş mey -
danında üzərindən atmağı bacar mış, milli
na tamamlıq kompleksindən xilas olmuşdur.

Beynəlxalq humanitar hüquq normaları,
Cenevrə konvensiyaları hərbi əməliyyatların
ge dişində nizami döyüşçülərin və mülki
şəxs lərin, hərbi və mülki obyektlərin aydın
şə kildə fərqləndirilməsini əsas prinsip kimi
tə ləb edir. Lakin Ermənistan silahlı qüvvələri
ilk gündən mülki əhalinin sıx məskunlaşdığı
əra ziləri hədəf seçməklə hüquqazidd addımlar
atmış, Cenevrə konvensiyalarının tələblərini
poz muşdur.

Beynəlxalq humanitar hüququn tələblərinə
əsa sən, müharibə yalnız silahlı münaqişədə
olan tərəflərin silahlı qüvvələri arasında apa -
rıl malı dır. “Müharibə zamanı mülki şəxslərin
mü dafiəsinə dair” IV Cenevrə Kon ven si ya -
sı nın 3-cü maddəsinə əsasən, mülki əhalinin
hə yatına və fiziki toxunulmazlığına qəsd, o
cüm lədən onların hər cür öldürülməsi, şikəst
edil məsi, insan ləyaqətinə qəsd, təhqir və
di gər alçaldıcı hərəkətlər qadağan edilir. Ye -
nə həmin konvensiyanın 33-cü maddəsində
nə zərdə tutulur ki, heç bir mülki şəxs tö rət -
mə diyi hüquq pozuntusuna görə cəzalandırıla
bil məz. Mülki əhaliyə qarşı kollektiv cəza
təd birlərinin görülməsi, mülki əhalini qorxuya
sal maq, onlara qarşı terror hərəkətləri, əm -
lak və digər mal varlıqlarının talan edil -

mə si, on lara qarşı repressiyalar qadağan
olu nur.

Vətən müharibəsinin gedişində düşmən
bü tün cəbhə boyunca tutduğu mövqelərdən
ge ri çəkilməyə məcbur edilmişdir. Ordumuzun
uğur lu əməliyyatları Azərbaycan xalqını yeni
qə ləbələrə ruhlandırmış, ölkə Prezidentinin
qis mən səfərbərlik elan olunması ilə bağlı
sə rəncamından dərhal sonra hərbi vəzifəlilərin
bö yük ruh yüksəkliyi ilə cəbhə bölgəsinə
yo la düşməsi, gənclərin könüllü şəkildə ordu
sı ralarına yazılması geniş vüsət almışdır.
Azər baycanda ordu-xalq birliyi gücləndiyi
hal da, Ermənistanda tamamilə əks mənzərə
qey də alınmışdır.

“Dəmir yumruq” əməliyyatı ilk gündən
Er mənistana və bütün dünya ya göstərmişdir
ki, “münaqişənin sülh yolu ilə həllinin alter -
na tivi yoxdur” kimi “hökm”lər universal
xa rakter daşı mır; dünya birliyinin ətaləti ha -
lında ədaləti güc amili hesabına təmin etmək
qa çılmaz olur. İşğal etdiyi əraziləri Azər -
bay can Ordusunun əks-həmlə əməliyyatları
ilə tədricən geri qaytarmalı olan Ermənistan
si lahlı qüvvələri yenə müharibə cinayətləri
tö rədərək mülki əhalinin olduğu ya şayış
mən təqələrini atəşə tutmaqda davam etmişdir.
2020-ci il oktyabrın 4-də və 11-də Azər bay -
ca nın ikinci ən böyük şəhəri – münaqişə zo -
na  sından uzaqda olan Gəncə şəhərinin raket
və mərmilərlə atəşə tutulması, nəticədə yenə
mül ki şəxslərin həlak olması və yaralanması,
Xızı və Abşe ron bölgəsinə iki ədəd 300 ki -
lo metr məsafəli orta mənzilli raket atılması
düş mənin beynəlxalq hüquq norma larına
ria yət etmək niyyətindən uzaq olduğunu
gös tərmişdir.

Azərbaycan yaşayış məntəqələrinin Er -
mə nistan ərazisindən atəşə tutulması ilə iş -
ğalçı ölkə Azərbaycan Ordusunu həmin nöq -
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tə lərin susdurulması üçün cavab zərbəsi en -
dir məsinə, bununla guya Azərbaycanın Er -
mənistan ərazisində də hərbi əməliyyatlar
apar ması gö rüntüsünü yaratmağa cəhd
etmişdir. Məqsəd Rusiyanın da daxil olduğu
Kol lektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşki -
la tının da münaqişəyə cəlb edilməsinə bu
yol la zəmin yarat maq olmuşdur. Lakin Azər -
bay can bu təxribat xarakterli niyyətinin hə -
ya ta keçməsinə yol verməmiş, eyni zamanda,
mü naqişəyə üçüncü tərəfin qarışmasının da
yol verilməz olduğunu ən yüksək səviyyədə
bə yan etmişdir. Üzləşdiyi məğlubiyyətə bax-
mayaraq, belə bir vəziyyətdə Ermənistanın
baş naziri Nikol Pa şinyan “Münaqişənin
dip lomatik həlli yoxdur” kimi sərsəm açıq -
la ma ilə çıxış edərək, münaqişənin danışıqlar
yo lu ilə həllində maraqlı olmadığını etiraf
etmişdir.

Azərbaycanın hərb tarixinə qızıl hərflərlə
ya zılan, 44 gün davam edən Vətən müha ri -
bə sinin kulimina siya nöqtəsi Qafqazın kon -
ser vato riyası adını daşıyan Şuşanın azad
edil məsi olmuşdur. Şuşa zəfərindən cəmi
bir gün sonra ordumuzun 71 kəndi, bir qə -
sə bəni və səkkiz strateji yüksəkliyi işğaldan
azad etməsi bütün dövlətlərə, o cümlədən
Er mənistan hərbi-siyasi rəhbərliyinə mü ha -
ri bənin sonunun necə olacağını aydın təsəvvür
et mək imkanı vermişdir. Elə bu səbəbdən
də düşmən 2020-ci il noyabr ayının 10-da
kap itulyasiyası nı etiraf etmiş, Azərbaycan,
Ru siya prezidentləri və Ermənistanın baş
na  ziri həmin gün birgə üçtərəfli bəyanat im -
za lamışlar.

Bu münasibətlə xalqa müraciətində Prezi-
dent İlham Əliyev üçtərəfli Bəyanatı haqlı
ola raq Azərbaycanın şanlı qələbəsi kimi də -
yər ləndirmişdir. Bəyanata əsasən, Ermənistan
Azər baycanın ultima tiumunu qəbul edərək,

Kəl bəcər, Ağdam və Laçın rayonlarını dekabr
ayı nın 1-dək boşaldacağı ilə bağlı qrafik
təq dim etmişdir. Beləliklə, bir güllə belə
atıl madan Ağdam rayonu noyabrın 20-də,
Kəl bəcər noyabrın 25-də, Laçın rayonu de -
kabrın 1-də Azərbaycana təhvil verilmiş,
bu, həmin rayonları qan tökmədən ala bil -
miş Ali Baş Komandan İlham Əliyevin mahir
sər kərdərlik bacarığını nümayiş etdirmişdir.

Vətən müharibəsinin nəticəsi olaraq Azər -
baycan Silahlı Qüvvələri Ermənistanın öz
or dusu barəsində 30 il müddətində for ma -
laş dırdığı saxta “yenilməzlik” mifini dar -
ma dağın et mişdir. Erməni cəmiyyəti ilk gün -
lər dən ruh düşkünlüyünə uğramış, daxili və -
ziy yət getdikcə gərginləşmişdir. Qısa dövrdə
Or dumuzun endirdi yi sarsıdıcı zərbələr nə -
ticəsində Ermənistanın 5 milyard ABŞ dol -
ları məbləğindəki hərbi texnika və silah-
sur satı sıradan çıxarılmış, ciddi məğlubiyyət
fo nunda təcavüzkar ölkədə hərbi xidmətdən
bo yunqa çırma və fərarilik halları geniş vüsət
al mışdır.

Azərbaycan apardığı əks-həmlə əmə liy -
yat ları ilə münaqişənin guya hərbi yolla həl -
linin olmaması barədə indiyədək səsləndirilən
id diaları alt-üst etmişdir. “Status-kvo”nun
və təmas xətti anlayışlarının aradan qalxması
fo nunda Ermənistanın danışıqların uzun illər
ər zində forma laşmış formatını pozmaq, qon-
darma Dağlıq Qarabağ rejimini danışıqlarda
tə rəf kimi tanıtdırmaq cəhdlərinin qarşısı
bir mənalı alınmışdır.

Vətən müharibəsinin gedişində Prezident
İlham Əliyev “status-kvo”, “təmas xətti” ki -
mi qondarma anla yışların, qondarma Dağlıq
Qa rabağ rejiminə hər hansı statusun verilməsi
möv zusunun siyasi gündəlikdən çıx dığını
qə tiyyətlə bəyan etmişdir.
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Noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli Bə -
ya natla həm də 30 ildən çox müddətdə Vətən
həs rəti ilə yaşayan insanların ümidsizliyinə
son qoyulmuşdur. Əlbəttə, Azərbaycan dövləti
hər zaman qaçqın və məcburi köçkünlərin
mən zil-məişət problemlərinin həlli, sosial
tə minatının yaxşılaşdırılması istiqamətində
mü hüm addımlar atmışdır. Bununla belə,
Azər baycan Prezidenti, Ali Baş Komandan
İlham Əliyev onların ən böyük arzusunu,
doğ ma yurdlarına qayıtmaq amalını ger çək -
ləşdirmişdir.

44 günlük müharibə Azərbaycan xalqının
nə qədər vətənpərvər, böyük xalq olduğunu,
milli birliyini, həmrəyliyini bütün dünyaya
sü  buta yetirmişdir. Bu günlərdə bir daha
mə lum oldu ki, 30 ilin torpaq həsrəti, əzabları
xal qımızın iradəsini sındırmamış, onun mü -
ba rizə əzmini qətiyyən zəiflətməmişdir. Vətən
mü haribəsinin ən par laq nəticələrindən biri
də ondan ibarətdir ki, işğal faktına son qo -
yan Azərbaycan həm də regionda ikinci er -
mə ni dövlətinin yaradılma sı cəhdlərinin qar -
şı sını birdəfəlik almış, “Dağlıq Qarabağ”
ter mini tarixin arxivinə gömülmüşdür. Bu
gün qondarma “Dağlıq Qarabağ” adlı inzibati
əra zinin mövcudluğundan, separatçı rejimə
han sısa statusun verilməsindən söhbət belə
ge də bilməz. 10 noyabr tarixli bəyanatda
“sta tus məsələsi” ilə bağlı bağ lı hər hansı
müd dəa yoxdur. Bu, Ermənistanın əra zi lə ri -
miz də forma laşdırdığı qanunsuz, marionet
re jimi nin “müstəqilliyi” və ya ona hansısa
sta tusun verilməsi ilə bağlı əsassız xülyalarının
puç olması deməkdir.

Nəhayət, Prezident İlham Əliyevin 2021-
ci il iyulun 7-də imzaladığı “Azərbaycan
Res publikasında iqtisadi rayonların yeni böl-
güsü haqqın da” Fərmanla Qarabağın “dağlıq”
və “aşağı” hissələrə bölünməsi ilə bağlı haq -

sız lığa son qoyulmuşdur. Tərkibinə Xankəndi
şə hərinin, habelə Ağcabədi, Ağdam, Bərdə,
Fü zuli, Xocalı, Xocavənd, Şuşa və Tərtər
ra  yonlarının daxil olduğu Qarabağ iqti sadi
rayonunun yaradılması, eləcə də Cəbrayıl,
Kəl bəcər, Laçın və Zəngilan rayonlarını bir -
ləş dirən tarixi Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayo -
nunun forma laşdırılması Azərbaycan əra -
zisinin bölünməzliyinin, unitarlığının bir da -
ha təsdiqi olmuşdur.

Onu da xüsusi vurğulamaq lazımdır ki,
mü haribənin başa çatması, yeni geosiyasi
real lıqların yaranması fonunda hazırda böl -
gə də, o cümlədən Azərbaycan-Ermənistan
mü nasibətlərində gündəliyi forma laşdıran
tə rəf məhz Azərbaycandır. Rüsvayçı məğ -
lu biyyəti fonunda Ermənistanda azər bay ca -
no fobiya, islamofobiya psixi xəstəlik də rə -
cə sinə çatmışdır.

Vətən müharibəsinin nəticəsi olaraq xal -
qımız milli qürur və ləyaqət hissini də bərpa
et mişdir. Müharibədə qazanılan Zəfər xal -
qı mıza bun dan sonra qalib kimi yaşamaq,
qar şıya qoyduğu bütün hədəflətə yetişmək
im kanı yaratmış,“Qarabağ Azərbaycandır
və nida” şüarı isə tarixi qələbəmizin rəmzinə
çev rilmişdir.

Post-müharibə mərhələsində Azərbaycan
Pre zidentinin çıxışların da yer alan əsas fi -
kir lərdən biri də bundan ibarətdir ki, post-
mü naqişə dövründə regionda dayanıqlı sül-
hün, sabitliyin təmin olunması Ermənistanın
və müəyyən Qərb dövlətlərinin yeni geosiyasi
real lıqları nəzərə almalarından, konstruktiv
ya naşmalarından asılıdır. Cənab İlham Əliyev
2021-ci il 27 sentyabr tarixində -Anım Günü
ilə əlaqədar xalqa müraciətində ölkəmizin
mü naqişənin hərbi-siyasi yolla həllinə nail
ol maqla, bölgədə yeni geosiyasi reallıq yarat -
dığını, bu reallıqla hər kəsin barış ması vacib -
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liyini növbəti dəfə bəyan etmişdir. Ermənistan
mü haribədən sonra regionda yaranmış yeni
real  lıqları qəbul edərək, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün tanınması şərtilə ölkəmizlə
sülh müqaviləsi imzalama lıdır.

Rusiyanın nüfuzlu “Nasionalnaya obo -
ro na” jurnalına müsahibəsində Ali Baş Ko -
man danın Azərbaycanın Qarabağ regionunda
ya şayan erməni əsilli şəxslərin indi də, gə -
lə cəkdə də ölkə vətəndaşları olacaqları nı
qə tiyyətlə bəyan etməsi təkcə Ermənistana
və onun xaricdəki hava darlarına verilən me -
saj deyil, həm də daxildə müəyyən si ya si -
ləş miş qərəzli dairələrin ictimai rəyə mani -
pul yativ təsir göstərmək, reallığı təhrif etmək
cəhd lərinə tutarlı cavabdır.

Rəsmi Bakı hesab edir ki, sülhün əldə
olun ması, regionda sabit və təhlükəsiz əmək -
daş lıq mühitinin formalaşdırılması üçün keç -
mi şə qayıdış olmamalı, Ermənistandakı mü -
əy yən qüvvələr əsassız revanşist dü şün cə lə -
rin dən əl çəkməlidirlər. Regionda tərəqqinin
əl də edilməsinin ən yaxşı vasitəsi isə mü na -
si bətlərin normallaşdırılması və beynəlxalq
hü quq prinsiplərinə hörmətdir. Dövlət başçısı
İlham Əliyev son müsahibə və açıqlamaları
za manı Azərbaycanın Ermənistanla açıq dia -
loqa, sülh razılaşmasının imzalanması üçün
da nışıqlara başlamağa hazır olduğu nu bir
da ha bəyan etmişdir. Ölkəmiz indiki halda
Er mənistanla danışıqların yalnız sərhədlərin
de limitasiyası və demarkasiyası, kom mu ni -
ka siyaların bərpası və bütün bunların fonunda
ye kun sülh razılaşmasının imza lanması is ti -
qamətində aparılmasını məqbul və mümkün
he sab edir.

Azad edilmiş rayonlara səfərləri zamanı
Pre zident İlham Əliyev ermənilərin uzun il -
lər işğal altın da saxladıqları ərazilərdə böyük
da ğıntılar törətdiklərini, tarixi-mədəni abi -

də ləri məhv etdiklərini və bütün bunlara gö -
rə beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab
ver məli olacaq larını qətiyyətlə bəyan etmişdir.
Azər baycandakı diplomatik korpusla rın nü -
mayəndələrinin, habelə əcnəbi qonaqların
və media təmsilçilərinin işğaldan azad edilmiş
əra zilərə səfərinin təşkili Ermənistanın ağır
mü haribə cinayətlərinin dünyada ifşası, eləcə
də onun beynəlxalq məhkəməyə verilməsinə
zə min yaradılması baxımından əhəmiyyətli
ol muşdur.

8 noyabr – Zəfər Günü ərəfəsində qə tiy -
yətlə deyə bilərik ki, Ermənistan-Azərbaycan,
Dağ lıq Qarabağ münaqişəsi keçmişdə qal -
mış dır. Türkiyə və Azərbaycanın dövlət rəh -
bər ləri regionda Türkiyə, Gürcüs tan, İran,
Azər baycan və Rusiyanın iştirakı ilə reallaşa
bi ləcək yeni əməkdaşlıq formatında Er mə -
nis tanın iştirakı mümkünlüyünü bəyan et -
miş lər. Bunun üçün Ermənistanın işğalçı si -
ya sətindən əl çəkməsi, siyasi iradə nümayiş
et dirməsi la zımdır. Faktiki olaraq post-mü -
ha ribə dövründə Ermənistanın yeganə çıxış
yo lu onun inkişafını ləngidən əsassız, qeyri-
hü quqi iddialardan əl çəkmək, konstruktiv
möv qe sərgiləyərək Türkiyə və Azərbaycanla
mü nasibətləri yaxşılaşdırmaqdır. Ağır məğ -
lu biyyət fonunda regionun yeni reallıqlarını
qə bul etməyəcəyi, əsassız iddialarının gi -
rov luğundan çıxmayacağı təqdirdə, Er mə -
nis tan bir dövlət olaraq özünütəcrid və iq ti -
sa di tənəzzül girdabından heç cür qurtula
bil məyəcəkdir.

İsaxan VƏLIYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
ya nında Dövlət İdarəçilik Aka de mi -
ya sının Hüquq kafedrasının müdiri,
professor, hüquq ekmləri doktoru.
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Qədim, çoxəsrlik tarixi boyu bəşər
mədəniyyətinə böyük töhfələr

vermiş, zənginləşdirmiş türk xalqları zəngin
kökləri, bir-birinə mənəvi bağlılığı ilə
tarixi imtahanlardan, sərt sınaqlardan mə -
ta nətlə çıxmışdır. Yüz illərlə bir-birindən
ayrı düşmüş, böyük imperiyaların dövlət
si yasəti səviyyəsində həyata keçirdikləri
məkr li tədbirlər nəticəsində dövlətçilikdən
məh rum edilmiş bəzi türk xalqları yalnız
XX əsrdə əsl mənada milli dirçəlişə nail
ol muş, müstəqil türk dövlətləri kimi həm
ay rı-ayrılıqda, həm də birgə çoxtərəfli mü -
nasibətlərdə, beynəlxalq təşkilatlar çər çi -
və sində fəaliyyət göstərirlər.

2009-cu ilin oktyabr ayında türkdilli
öl kələrin dövlət başçılarının Naxçıvan şə -
hərində keçirilən Zirvə Görüşündə im -
zalanmış Naxçıvan Sazişinə əsasən ya -
radılan Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şu rasının (TDƏŞ) fəaliyyətinin əsas məq -
sədi türk birliyinin, türk dövlətləri arasında

qarşılıqlı etimadın möh kəm lən di -
ril məsi, xarici siyasət məsələlərində
or taq yanaşmanın təşviq edilməsi,
dün yada sülhün bərqərar edilməsi,
bey nəlxalq terrorizm, separatçılıq,
eks tremizm və transmilli cina yət -
kar lığa qarşı birgə mübarizə apar -
maq dan ibarətdir. Eyni zamanda,
türk dövlətləri arasında bütün sa -
hə lərdə regional və ikitərəfli əmək -
daş lığın gücləndirilməsi, ticarət əla -
qə ləri və investisiyalar üçün əlverişli
şə raitin yaradılması, elm, tex no lo -
gi ya, təhsil və mədəniyyət sahəsində,

küt ləvi informasiya vasitələrinin daha geniş
miqyasda informasiya mübadiləsinin təşviq
edil məsi kimi məsələlər də TDƏŞ-in fəa -
liy yətində əsas vəzifə olaraq nəzərdə tutu -
lur.

Yarandığı vaxtdan etibarən bir təşkilat
kimi əhəmiyyətli inkişaf yolu keçən Türkdil-
li Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası üzv öl -
kə lər arasında siyasi, iqtisadi, nəqliyyat,
hu manitar, turizm, informasiya və kom-
munikasiya texnologiyaları və digər sa -
hələrdə əməkdaşlığın inkişafında mühüm
rol oynamış, mötəbər beynəlxalq təş ki lat -
lar la əlaqələri genişləndirmişdir. Hazırda
BMT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT,
İq tisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi qu-
rumlarla səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri ya -
radan TÜRKSOY, Türk Mədəniyyəti və
İrsi Fondu, Türk Akademiyası zəngin mə -
də ni irsimizin tədqiqi, maddi və mənəvi

TÜRK DÖVLƏTLƏRİ TƏŞKİLATI DƏRİN KÖKLƏRİ OLAN
TÜRK XALQLARINI DAHA DA YAXINLAŞDIRIR

Türkiyə-Azərbaycan arasında hər zaman
dostluq, qardaşlıq, geniş əməkdaşlıq əlaqələri
olmuş, bu əlaqələrin daim inkişaf etməsi üçün
hər iki tərəfdən böyük səylər göstərilmişdir.
Yalnız iki dost, qardaş türk dövləti arasında
məhdudlaşmayan münasibətlər bütün türk
dünyasını əhatə edir. Bu gün Azərbaycan, Türkiyə,
Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan və
Qırğızıstan olmaqla, ümumtürk birliyinin
yaranması türkdilli dövlətlər arasında beynəlxalq
münasibətlərin bütün sahələrində müstəqil
əlaqələrin qurulmasına, türkdilli dövlətlərin
əməkdaşlığına, inkişafına geniş imkanlar açır.
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də yər lərimizin dünya səviyyəsində təb li -
ğin də əhəmiyyətli rol oynayır.

TDƏŞ-ə üzv ölkələr arasında qardaşlıq
və qarşılıqlı güvən əsasında formalaşan
si yasi, iqtisadi, ticarət, mədəni və hərbi
əmək daşlıq bütün türk dünyasının hə dəf -
lədiyi uğurlara birlikdə çatmasına, sahib
ol duqları bütün potensialları türk birliyinin
möhkəmləndirilməsinə və eyni zamanda,
da ha firavan, daha ədalətli bir dünyanın
qu rulmasına xidmət edir. Bu dövlətlər ara -
sında mövcud olan ortaq kök, dil, din bir -
liyi, oxşar mədəniyyət, adət və ənənələr
bu əlaqələri şərtləndirir.

Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurası
bü tün türk dünyasında enerji layihələrinin
hə yata keçirilməsi, sosial-iqtisadi inkişafı,
re gional təhlükəsizliyin möhkəmlənməsində
türk dövlətlərinin dünya birliyinə hərtərəfli
in teqrasiyasında yeni səhifə açmaqdadır.

2019-cu il oktyabr ayının 15-də Bakıda
Türk dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının
VII Zirvə Görüşündə Qırğız Res pub li ka -
sı nın Prezidenti Sooronbay Şaripoviç Jeen-
bekov Qırğızıstanın TDƏŞ-ə sədrlik döv -
rünün başa çatdığını bildirərək demişdir:
"Mən təşkilatımızda sədrliyi Azərbaycan
Res publikasına verirəm. İlham Heydər oğ -
lu nun iqtisadi islahatları və investisiyaların
cəlb edilməsi siyasəti artıq öz bəhrəsini
ve rir. Bu gün Azərbaycan dünya siyasətində
xü susi və mühüm yer tutur. Biz qardaş
Azər baycanın uğurları barədə bütün xə -
bər ləri sevinclə qarşılayırıq. İnanıram ki,
Azər baycanın sədrliyi ilə iqtisadiyyatın,
ti carətin, investisiyaların və digər sahələrin
in kişafı üzrə əməkdaşlıq daha da güc -
lənəcək. Mən inanıram ki, Azərbaycanın

sədr liyi səmərəli olacaq. Fikrimcə, bizim
da ha da inkişaf etmək üçün çox böyük
im kanlarımız var. Əgər biz bütün poten -
sia lı mızdan və imkanlarımızdan istifadə
et sək, ölkələrimizin əməkdaşlığı əhalinin
hə yat şəraitini yaxşılaşdıracaq".

Ölkə başçısı cənab İlham Əliyev Türkdil-
li Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının bir
təş kilat kimi əhəmiyyətli inkişaf yolu
keçdiyini, üzv ölkələr arasında siyasi, iqti-
sadi, nəqliyyat, humanitar, turizm, infor-
masiya və kommunikasiya texnologiyaları
və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişafında
mü hüm rol oynadığını, xalqlarımız arasında
dost luq və qardaşlıq əlaqələrinin daha da
də rinləşməsinə xidmət göstərdiyini, təh -
lü kəsizlik sahəsində əməkdaşlığın ge niş -
lən məsində mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini
vu rğulayaraq demişdir: "Qırğızıstandan
Türk Şurasına sədrliyi qəbul edən Azər -
bay can bu müddət ərzində ölkələrimiz ara -
sın da əməkdaşlığın və dostluğun möh -
kəm ləndirilməsi istiqamətində öz səylərini
gös tərəcəkdir. Bizi birləşdirən ortaq soy-
kök, tarix, mədəniyyət və milli dəyərlər
qar şılıqlı səmərəli fəaliyyətimiz üçün mü -
hü m əsasdır. Türkdilli dövlətlər arasında
əmək daşlığın inkişafı Azərbaycanın xarici
si yasətinin prioritet istiqamətlərindən bi -
ri dir".

Ölkəmiz Türkdilli Dövlətlərin Əmək -
daş lıq Şurasına üzv olan dövlətlər arasında
iq tisadi əməkdaşlıq çərçivəsində ticarət,
iq tisadi münasibətləri inkişaf etdirmək
məqsədilə nəqliyyat və gömrük sahəsində
əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət verərək üzv
döv lətlərin ərazilərindən keçən Mərkəzi
Nəq liyyat Dəhlizi boyunca səmərəli nəq -



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 420212021 57

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

liy yat əməliyyatlarının davamlı, mər kəz -
ləşmiş və asan keçidinə əngəl yaradan
möv cud maneələrin aradan qaldırılması,
Xə zər dənizi və Qara dəniz limanları ara -
sında əlaqələrin inkişafı, regionun multi-
modal nəqliyyat potensialının artırılması,
Xə zər dəniz keçidinin nizamlanması isti -
qa mətində bir sıra tədbirlər həyata ke -
çirmişdir. Samsun, Bakı və Aktau limanları
arasında əlaqələrin yaradılması bu is -
tiqamətdə atılmış addımların bariz nü -
munəsidir. 

Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şu -
ra sına Azərbaycanın sədrliyi dövründə təş -
kilat çərçivəsində mövcud əməkdaşlıq is -
ti qamətlərinə əlavə olaraq səhiyyə, miq -
ra siya, kənd təsərrüfatı, energetika, media,
pro kurorluq, ədliyyə və humanitar sahələrdə
yeni əməkdaşlıq mexanizmləri qurulmuşdur.
Belə ki, 2020-ci il aprelin 10-da Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
təşəbbüsü ilə dövlət və hökumət başçıları
sə viyyəsində COVID-19 pandemiyasına
həsr olunmuş fövqəladə Zirvə Görüşündə
pan demiya ilə mübarizə çərçivəsində birgə
təd birlərin keçirilməsinə dair fikir mü ba -
diləsi aparılmış, fövqəladə Zirvə Görüşünün
Bakı Bəyannaməsi qəbul edilmişdir. Zirvə
Görüşünün nəticəsi olaraq ölkələr arasında
pandemiya və sonrakı dövr ərzində əla qə -
lərin daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı
döv lət başçılarının təlimatlarına uyğun ola -
raq iqtisadiyyat, nəqliyyat, səhiyyə, energe -
tika, gömrük, turizm və miqrasiya sa -
hələrinin nazirləri ilə görüşlər keçirilmiş,
qar şıda duran məsələlər müzakirə edilmişdir.
Ap rel ayının 28-də videokonfrans for ma -

tında keçirilən Türk Şurasına üzv və mü -
şa hi dəçi ölkələrin səhiyyə nazirlərinin
iclasında isə COVID-19 pandemiyası ilə
mübarizədə əməkdaşlıq perspektivlərinə,
yoluxucu xəstəliklərlə mübarizədə müalicə
üsullarına, epidemioloji və elmi metodlara,
müxtəlif xəstəliklərlə mübarizədə "onlayn"
bazanın yaradılmasına dair fikir mübadiləsi
aparılmışdır.

Keçən ilin may ayının 6-da videofor-
matda keçirilən Türk Şurasına üzv və mü -
şa hidəçi ölkələrin iqtisadiyyat nazirlərinin
və gömrükdən məsul qurumların rəh bər -
lə rinin iclasında da COVID-19 pandemiyası
döv ründə mövcud vəziyyət, mövcud sosial-
iq tisadi çağırışlar fonunda əlavə mexanizm
ki mi "Birgə Türk İnvestisiya Fondu"nun
tə sis olunması prosesinin yekun laş dı rıl -
ma sının sürətləndirilməsi, Macarıstan və
Av ropada xüsusi investisiya təbliğat proq -
ra mı müzakirə edilmişdir. May ayının 7-
də isə miqrasiya sahəsində məsul qu rum -
la rın rəhbərləri viza, yaşayış və iş icazələri,
döv lətlərin bir-birilərinin ərazilərində mü -
vəq qəti qalan, təhsil alan və işləyən və -
tən daşlarına dəstək və köməklik gös tə ril -
mə sini müzakirə etmişlər.

COVID-19 pandemiyasının üzv döv -
lət lərin turizm sektoruna təsiri, turistlərin
təh lükəsiz səyahətlərinin təmin edilməsi,
Türk Şurası Müasir İpək Yolu Birgə Tur
Pa keti Layihəsi və s. məsələlərə isə turizm
sa həsinin nazirlərinin 6-cı iclasında ba xıl -
mışdır. İlk dəfə olaraq təşkilat çərçivəsində
üzv dövlət kimi Özbəkistan nazirlərin bu
top lantısına ev sahibliyi etmişdir.

Bu il mart ayının sonunda Azərbaycanın
TDƏŞ-ə sədrliyi dövründə sayca ikinci
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təd biri - qeyri-rəsmi Zirvə Görüşü baş tut -
mu ş və Qazaxıstanın Türkistan şəhərinə
yeni təsis olunmuş "Mənəvi paytaxt" statusu
verilmişdir. Tədbirdə həmçinin, qeyri-
rəsmi Zirvə Görüşünün Türkistan Bə yan -
naməsi qəbul olunmuşdur. Eyni zamanda
bu ilin sentyabr ayında təşkilata üzv və
mü şahidəçi dövlətlərin 30-a yaxın jurnalistin
Bakı, Gəncə və işğaldan azad olunmuş
Ağ dam, Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan şə -
hərlərinə media turu təşkil olunmuşdur.

TDƏŞ-ə üzv dövlətlər təhsil sahəsində
də əməkdaşlığı davam etdirmiş, bu il ok-
tyabr ayının sonunda Türk Universitetlər
Birliyinin V Baş Assambleyası, noyabr
ayının əvvəllərində isə təşkilata üzv döv -
lət lərin təhsil nazirlərinin altıncı iclası ke -
çi ril mişdir.

Etnik, mədəniyyət və dil baxımından
bir-birilə sıx bağlı olan türk dövlətləri ara -
sında qarşılıqlı münasibətlər strateji əmək -
daş lıq səviyyəsində daha da genişlənməkdə
və dərinləşməkdədir. Bölgədə türkdilli
döv lətlərlə geosiyasi və iqtisadi vəziyyətin
in kişafına, transregional iqtisadi layihələrin
ger çəkləşdirilməsinə yüksək dəyər verən
Azər baycan müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar
çər çivəsində atdığı addımlarla, bu təş ki -
lat larda və regional təşəbbüslərdə iştirakı
ilə öz milli maraqlarını gerçəkləşdirir.

Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasına
sədrliyi dövrü ölkəmiz üçün olduqca tarixi
bir dövrə təsadüf etmiş, Azərbaycan 44
gün lük Vətən müharibəsində öz ərazi bü -
tövlüyünü bərpa etmişdir. Hər zaman ol -
duğu kimi, türkdilli dövlətlərin xalqları
mü haribə dövründə də Azərbaycana dəs -

tə yini əsirgəməmiş və bu gün Azərbaycanın
düş mən üzərində qələbəsi Türk dünyasında
bir liyin və həmrəyliyin güclənməsində
mü hüm rol oynayır. Belə ki, regionda hə -
yata keçirilən beynəlxalq və regional la -
yi hələr ölkələrimiz arasında birliyə, müt -
tə fiqliyə öz töhfəsini verir. Zəngəzur dəh -
li zinin açılması isə Türk dünyasını bir ləş -
dirməklə bərabər, onu daha da möh kəm -
lən dirəcək və sarsılmaz edəcəkdir.

Türkdilli dövlətlər arasında coğrafi bağ -
lılığın bərpa edilməsinə, bütün Türk dün -
ya sının birliyi arzusunun reallığa çev ril -
mə sinə misilsiz töhfələr verən, hər zaman
sülh və sabitlik, əmin-amanlıq tərəfdarı
olan Azərbaycan Prezidenti İham Əliyev
Türk dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının
VIII Zirvə Görüşündə Türkdilli ölkələrin
Döv lət Başçıları Şurasının qərarı ilə Türk
Dün yasının Ali Ordeni ilə təltif olunub.

Bu ali təltif isə Azərbaycanı inkişaf et -
miş, müasir, güclü və dünya miqyasında
nü fuzlu bir dövlətə çevirən, diplomatik
mə harət, prinsipial, ardıcıl və qətiyyətli
si yasət yürüdən İlham Əliyevin nəinki öl -
kəmizdə, dünya miqyasında, bütün Türk
dün yasında yüksək qiymətləndirilən Lider
ol duğunu bir daha sübut edir.

Qeyd edək ki, noyabrın 12-də İstanbulda
ke çirilən Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şu rasının VIII Zirvə Görüşündə Türkdilli
Döv lətlərin Əməkdaşlıq Şurasının adının
"Türk Dövlətləri Təşkilatı"na dəyişdirilməsi
haq qında Qərar qəbul edilib.

Mehparə ƏLİYEVA.
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Şuşa Bəyannaməsi: 
tarixi fürsətin dəyərləndirilməsi

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ər -
do ğanın Şuşa səfəri və orada müttəfiqlik
haq qında Şuşa Bəyannaməsinin imzalan -
ması iki qardaş ölkə arasındakı mü na si -
bətləri ən yüksək zirvəyə qaldırdı. Şuşa
Bə yannaməsinin çox böyük siyasi və tarixi
əhə miyyəti var. İki ölkənin və xalqlarının
dost luq və qardaşlığından çıxış edərək,
Azər baycanla Türkiyə ara sındakı mü na si -
bət ləri keyfiyyətcə yeni, müttəfiqlik sə -
viy yəsinə qaldıran bəyannamə qarşılıqlı
mə nafelərə xidmət edir. Ümumi maraqların
qo runmasında hər iki ölkənin siyasi, iqtisadi,
mü dafiə, mədəni, humanitar, səhiyyə, təhsil,
so sial, gənclər və idman sahələrindəki im -
kan və potensial larının birləşdirilməsini
eh tiva edən sənəd strateji əhəmiyyət kəsb

edir və ölkələrin gələcək in ki -
şa fına və xalqların rifahına tə -
mi nat verir. Eyni zamanda, bu
sə nəd müttəfiqliyin geostrateji
əhə miyyətini artırır. Bu, tarixi
nai liyyətdir.

Azərbaycan Respublika sı və
Tür kiyə Cümhuriyyətinin müs -
tə qilliyi, suverenliyi, ərazi bü -
töv lüyü və beynəlxalq səviyyədə
ta nınmış sərhədlərinin toxu nul -
maz lığı kimi milli maraqlara
söy kənən məsələlərdə qarşılıqlı
yar dım əməkdaşlığın prinsipial
is tiqamətidir. Tərəflər iki qar -

daş ölkənin silahlı qüvvələrinin müasir tə -
ləb lərə uyğun olaraq yenidən for ma laş dı -
rıl ması və modernləşdirilməsi istiqamətində
bir gə səy göstərməyə davam edəcəklər və
bu əməkdaşlıq ölkələrin hərbi qüdrətinin
art ma sına xidmət edəcəkdir. Ən əsası, mü -
hüm məqamlarda hər iki ölkənin silahlı
qüv vələrinin hərəkəti koordi nasiya ediləcək.

Bəyannaməyə əsasən, tərəflər aktual
xa rakter kəsb edən, qar şılıqlı maraq doğuran
bey nəlxalq məsələlər üzrə həmrəylik və
qar şılıqlı dəstək nümayiş etdirərək ikitərəfli
əmək daşlığı dərinləşdirəcək və BMT,
ATƏT, Avropa Şurası, Türkdilli Dövlətlərin
Əmək daşlıq Şurası, İslam Əməkdaşlıq
Təş kilatı daxil olmaqla beynəlxalq və
regio nal təşkilatlar çərçivəsində bir-birinə
qar şılıqlı dəstək göstərəcəklər.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu bə -
yan namə 13 oktyabr 1921-ci il tarixində

ŞUŞA VƏ BAKI BƏYANNAMƏLƏRİ REGİONDA 
SÜLH VƏ SABİTLİYİN QARANTIDIR

Azərbaycan qırx dörd günlük Vətən mü ha ri bəsindən
sonra Cənubi Qafqaz regionunda yeni geo si yasi real -
lıqlar yaratdı. Azərbaycanın qalib dövlətə çev rilməsi,
torpaqlarını işğaldan azad etməsi, hərb ta rixində misli
görünməmiş uğurlar qazanması öl kəmizin siyasi və
hərbi qüdrətini bəlli etdi. Lakin bü tün bu uğurları
möhkəmləndirmək, regionda sülh və sabitliyin qarantı
kimi mühafizə etmək post mü ha ribə dövrünün ən aktual
məsələlərindən biri kimi önə çıxdı. Bu baxımdan, mü -
ha ribədən bir neçə ay son ra Azərbaycan dövlətinin
qar daş Türkiyə Cüm hu riyyəti ilə və eyni zamanda,
Pa kistan İslam Res pub likası ilə müttəfiqlik müqa vi -
lələrini imzalaması geo siyasi istiqamətdə qazandığımız
önəm li uğur kimi xa rakterizə edilməkdədir.
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imzalanmış Qars müqaviləsinə iki dost və
qardaş ölkənin sadiqliyinin təcəssümüdür
və Azərbaycan üçün böyük bir şansdır.
Şu şa Bəyannaməsi 9 fevral 1994-cü il ta -
ri xində imza lanmış “Azərbaycan Res pub -
li kası və Türkiyə Respublikası arasında
dost luq və hərtərəfli əməkdaşlığın inkişafı
ba rədə Müqavilə”nin və “Azərbaycan Res -
pub likası və Türkiyə Respublikası arasında
əmək daşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında
Pro tokol”un, eləcə də 16 avqust 2010-cu
il tarixində imza lanmış “Azərbaycan Res -
pub likası və Türkiyə Respublikası arasında
stra teji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım
haq qında Müqavilə”nin davamıdır.

İdeoloji amillər strateji əməkdaşlığın
pers pektivini təmin edir. Türkiyə Cüm hu -
riy yətinin qurucusu Mustafa Kamal Ata -
tür kün və Azərbaycan xalqının ümummilli
li deri Heydər Əliyevin müdrikcəsinə söy -
lə dikləri “Azərbaycanın se vinci bizim se -
vin cimiz, kədəri bizim kədərimizdir” və
“Bir millət, iki dövlət” deyimləri xalqlarımı -
zın birliyini milli-mənəvi dəyərlər müs tə -
vi sində təmin edir. İki dost və qardaş ölkə
ara sında strateji səviyyədə inkişaf edən
mü nasibətlər siyasi dialoqun bütün sə viy -
yələrdə davam etdirilməsinə şərait yaradır.

Şuşa Bəyannaməsinin imza lanması Tür -
kiyə ilə Azərbaycan arasında dostluq, qar -
daş lıq münasibətlərinin sarsılmaz olduğunu
nü mayiş etdirməklə yanaşı, regionun gə -
ləcək inki şafı baxımından da son dərəcə
önəm lidir. Belə ki, Azərbaycanın qazandığı
möh təşəm qələbə sayəsində bölgədə da -
vam lı sülh və sabitlik üçün böyük şans
ya ranmışdır. Qafqaz regionun da sabitliyin

və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi,
bü tün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin
bər pası, eləcə də, region dövlətləri arasında
mü nasibətlərin normallaşdırılma sı və uzun -
müd dətli sülhün təmin edilməsi əmək daş -
lı ğın strateji istiqamətlərindən biridir. Qaf -
qaz  dakı sülh və sabitlikdən təkcə Azər -
bay can deyil, Ermənistan da daxil olmaqla,
bü tün bölgə ölkələri, hətta bütün dünya
qa zanacaqdır.

Qarabağda yaşayan erməni əsilli Azər -
bay can vətəndaşlarının inteqrasiyası üçün
də unikal imkan yaranıb. Əlverişli imkanı
ya radan səbəblərdən biri Ermənistanda və -
ziyyətin sabit olmamasıdır. Ölkə əhalisi
bü tün problemlərini bir başa və ya dolayı
yol la Qarabağ erməniləri ilə bağlayır. Qa -
ra bağ ermənilərinin erməni cəmiyyəti içə -
ri sində marginallaşması ar tır. Ermənistanda
ya şayan və erməni diasporunda təmsil olu -
nan bəzi nüfuzlu şəxslər (sabiq prezident
Le von Ter-Petrosyan, onun sabiq xarici
si yasət mü şaviri Jirayr Liparidyan) Dağlıq
Qa rabağın beynəlxalq hüquq baxımından
Azər baycana məxsus olduğunu bildirirlər.
Blo ger İşxan Verdyan, hüquq müdafiəçiləri
Var tan Arutyunyan, Georgi Van yan, Edqar
Xa çatryan müharibə ritorikasının pers pek -
tiv sizliyini və qonşularla dinc yanaşı ya -
şa mağın əhəmiyyətini xalqa izah edirlər.
Baş nazir vəzifəsini icra edən Nikol Pa -
şin yan da Azərbaycanla sülh müqaviləsinin
im zalanmasına tərəfdardır. Bu ruhda olan
çı xışlar sadə erməni xalqına daha yaxın -
dır. Əgər nəzərə alsaq ki, mövcud şəraitdə
Er mənistan ciddi miqrasi ya problemləri
ya şayır və Qara bağda miqrasiya problemi
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da ha qabarıqdır, demoqrafik böhran yaşayan
öl kə həm də işçi qüvvəsi, istehsal qüvvəsi,
mü dafiə qüvvəsi çatışmazlığı ilə üzləşəcək,
de məli, erməni toplumu savaş yox, sülh
im kanları axtaracaq.

Bakı Bəyannaməsi: 
müttəfiqliyin zirvə nöqtəsi

Şuşa Bəyannaməsindən bir müddət son -
ra imzalanan Bakı Bəyannaməsinin əhə -
miy yətini də vurğulamağa ehtiyac duyulur.
Azər baycan, Türkiyə və Pakistanın parla-
ment sədrləri arasında imza lanmış birgə
Ba kı Bəyannaməsi regional və beynəlxalq
miq yasda yaranan yeni geosiyasi müstəvinin
tə məlində duran üç nəhəng sütun dan biridir.
Bu sütunlardan birincisi Azərbaycanın Er -
mə nistan üzərində 44 günlük müharibə
nə ticəsində qalib gəlməsini özündə ehtiva
edən 10 noyabr tarixli üçtərəfli razılaşmadır.
Bu razılaşma ilə Azərbaycan postsovet
mə kanında ən qəliz münaqişələrdən biri
olan Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq
Qa rabağ münaqişəsinə son qoydu və Cənubi
Qaf qaz regionunda yeni siyasi düzən for -
ma laşdırdı. İkinci sütun Türkiyə Prezidenti
R.T.Ərdoğanın Şuşa ya səfəri nəticəsində
Tür kiyə və Azərbaycan arasında birgə Şuşa
Bə yannaməsinin imzalanması oldu. Azər -
bay can və Türkiyə ara sında mövcud ittifaqa
Pa kistanın da Bakı Bəyannaməsi ilə qoşul -
ması yeni geosiyasi müstəvinin üçüncü
sü tununu təşkil edir.

İyulun 27-də Milli Məclisdə Azərbaycan,
Pa kistan və Türkiyə parlament sədrlərinin

bi rinci üçtərəfli görüşü çərçivəsində Bakı
Bə yannaməsinin imzalanması hər üç öl -
kə nin parlamentarizm tarixində önəmli ha -
di sələrdəndir. Bakı Bəyannaməsi Azər -
bay can, Türkiyə və Pakistan parlamentləri
ara sın dakı strateji əlaqələrin daha da möh -
kəmləndirilməsinə öz töhfəsini verəcək.
Tə məli qoyulan üçtərəfli parlamentlərarası
əmək daşlıq formatı çərçivəsində qarşılıqlı
maraq kəsb edən məsələlərin müzakirəsi
və həlli üçün yeni bir platforma yaranır.
Ey ni zaman da, parlament sədrlərinin birinci
üç tərəfli görüşünün yekunlarına dair Bakı
Bə yannaməsinin im zalanması isə strateji
mə sələləri özündə ehtiva edir. Şübhəsiz
ki, atılan bu addım ölkələr arasında dostluq,
qar daşlıq münasibətlərinin daha da möh -
kəm ləndirilməsinə, strateji tərəfdaşlıq əla -
qələrinin gücləndirilməsinə yeni imkanlar
ya radacaq.

Bəyannamənin mətninin təhlilinə keç -
məzdən öncə onu im zalayan aktorların
kim liyinə diqqət yetirməyin zəruriliyini
vur ğulamaq istərdik. Azərbaycan – bir çox
tə bii və süni maneələrə rəğmən beynəlxalq
güc lərin himayəsi altın da olan Ermənistana
qa lib gələn və Cənubi Qafqaz regionunda
ən güc lü iqtisadiyyat və orduya malik olan
öl kədir. Türkiyə NATO-da Birləşmiş Ştat -
lar dan sonra ikinci güclü or duya malik,
Qa ra dəniz, Mərmərə dənizi, Aralıq dənizinə
çı xışa malik olan, Yaxın Şərq, Şimali Af -
rika, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyada
bö yük nüfuza sahib olan, iki qitədə yerləşən
re gional gücdür. Pakis tan – nüvə silahlı
qüd rətli orduya, güclü kəşfiyyat sisteminə
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və böyük əhaliyə malik beynəlxalq oyun -
çu dur. Bu üç oyunçunun birlikdə imzaladığı
istənilən siyasi-hüquqi akt özlüyündə
digərlərini də hesab laşmağa məcbur edən
beynəlxalq əhəmiyyətli sənədə çevrilir.

Məhz bu üç ölkənin bir araya gəlməsi
də təsadüfi bir hal deyil. Türkiyə və Pakistan
Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan birinci
və ikinci ölkələrdir, hər iki ölkə ilə Azər -
bay canın münasibətləri daima yüksələn
xətt lə inkişaf edib. Bu əməkdaşlıq Azər -
baycan üçün II Qarabağ müharibəsi kimi
çətin im tahanda digər bəzi ölkələrdən fərqli
olaraq kağız üzərində qalmayıb, real mənəvi
və diplomatik dəstəyə çevrilmişdi.

Bakı Bəyannaməsinin mətnində “xa -
ric dən dəstəklənən terror hücumları, kiber
hü cumlar, dezin formasiya kampaniyalarına
qar şı” əməkdaşlığın genişləndirilməsi ra -
zılaşdırılıb. Bəyannamənin bu hissəsi xüsusi
diq qət tələb edir. Beləki, Türkiyə NATO
üz vü kimi digər üzv ölkələri ilə birlikdə
qar şılıqlı kəşfiyyat məlumatlarının mü ba -
di ləsini həyata keçirir. Pakistan “İnter-Ser-
vices İntel ligence” kəşfiyyat orqanı isə
dün yanın ən güclü xüsusi xidmət or qan la -
rın dan biri hesab olunur. Nəhayət, Azər -
bay can 30 ilə yaxın Ermənistan kimi ter-
rorçu bir ölkə ilə mübarizə apardığına görə
ter rorla mübarizə istiqamətində böyük təc -
rübə əldə etmişdir. Nəticədə hər üç tərəfin
bir-birini daha da gücləndirəcək vasitələri
var dır. Azərbaycanın Ermənistanın terorçu
fəa liyyəti haqqında topla dığı məlumatlar
Tür kiyəyə Yaxın Şərqdə həyata keçirtdiyi
an ti-ter ror əməliyyatları zamanı xüsusilə
fay dalı ola bilər.

Bundan əlavə, dezinformasiya kam pa -
ni ya larına qarşı mübarizə hər üç ölkənin
əziy yət çəkdiyi vacib məsələlərdən biridir.
Ha  zırda Birləşmiş Ştatlarda erməni lobbisi
tə rəfindən Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı
hə yata keçirilən fəaliyyət gerçəklikdə xris-
tian həmrəyliyi ilə pərdələnmiş dezin for -
ma siya kampaniyasıdır. Bu tip kampaniyalar
dün ya ölkələrində, adətən, islamofobiya
ilə para lel olaraq aparılır. Bu qəbildən bə -
yan namədə “hibrid müharibələr və islama -
fo biyaya meyilli ölkələr” ifadəsinin iş lə -
dilməsi və on lara qarşı fəaliyyət lazımınca
də  yərləndirilməlidir. İslamofobi ya Pa kis -
ta nın da üzləşdiyi əsas problemlərdən bi -
ri dir. Ümumən İslam dininə qarşı aparılan
əsas sız ideoloji “səlib yürüşləri” digər
xalq ların gözündə İslamı və müsəlmanları
göz dən salma ğa istiqamətlənmişdir. Bunun
isə Pakistan üçün geosiyasi anlamda nəticəsi
ona qarşı potensial koalisi yaların çoxalması
və nüvə silahı nın tərkisilah olunmasının
tə ləb edilməsi ola bilər. Bir sözlə, Bakı
Bə yannaməsi Azərbaycanın yaxın gələcək
üçün hədəflədiyi geosi yasi məqsəd is ti qa -
mətində atdığı növbəti uğurlu addımdır.

Hər iki bəyannamənin təhlili göstərir
ki, əvvəllər də mövcud olan yüksək əmək -
daş lıq, tərəfdaşlıq münasibətləri bu sənədlər
va sitəsilə ittifaqlıq zirvəsinə qal xaraq rəs -
mi ləşdi. Bu isə regionda Azərbaycan üçün
ye ni inkişaf və möhkəmlənmə perspektivləri
ya radır.

Tamam CƏFƏROVA,
Milli Məclisin deputatı, tarix üzrə fəl -
sə fə doktoru.
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Azərbaycan Respublikasının 
Birinci vitse-prezidenti

Mehriban xanım Əliyeva 2017-ci il
fev ra lın 21-dən bu məsul və yüksək dövlət
və zi fəsində çalışır. Bu illər ərzində onun
bu sa hədə çoxşaxəli fəaliyyəti ilə bağlı
hətta qı sa hesabat belə, cild-cild sənədlər
toplusu de məkdir. Ölkədə son illərdə iri
layihələrin, döv lət proqramlarının, iqtisadi,
siyasi,sosial və kadr islahatla rının uğurla
həyata ke çi ril mə si, COVİD –19 pan de mi -
ya sına qarşı mü ba rizə tədbirləri, 44 günlük
Vətən mü ha ri bə sində misilsiz qələbə və
zə fərdən sonrakı möh təşəm quruculuq pro -
sesində dövlətimizin baş çısı İlham Əliyevlə

yanaşı, onunla qə tiy yətlə,
çiyin-çiyinə addımlayan Bir-
inci vit se-prezidentimizin də
öz dəst-xətti və danılmaz
zəhməti var dır.

Cənubi Qafqazda ən bö -
yük siyasi partiya səd -
ri nin birinci müavini

Mehriban xanım Əli ye -
va nın Yeni Azərbaycan Par -
ti ya sının sədrinin birinci
müavini kimi fəaliyyəti YAP-
ın nü fu zunun və gücünün,
parti yaya ictimai dəstəyin
daha da artması ba xımından
olduqca mühüm əhəmiyyətə

ma likdir. Danılmaz həqiqətdir ki, Azər -
bay canın Birinci vitse-pre zidenti Mehriban
xa nım Əliyevanın milli maraqlara, bə şəri
də yərlərə əsaslanan çoxşaxəli fəaliyyəti
həm ölkəmizdə, həm də beynəlxalq sə -
viyyədə çox yüksək qiymətləndirilir, dərin
rəğbətlə qar şılanır. Mehriban xanım Əliyeva
ötən müd dət ərzində xalqa və dövlətə lə -
yaqətlə xid mət edib, vətəndaş məm nun lu -
ğu nun art ma sına, əhalinin rifahının daha
da yax şı laş ma sına xidmət edən mühüm
tə şəbbüslərlə çı xış edib, xüsusilə də sosial
mə sələlərin həl linə yüksək diqqət göstərib.
Bun larla ya naşı, fəaliyyəti hu manizm və
və tənpərvərlik prin siplərinə əsaslanan
Mehriban xanım Əli yeva ölkəmizin müsbət

MEHRİBAN XANIM ƏLİYEVANIN ÇOXŞAXƏLİ İCTİMAİ 
VƏ SİYASİ FƏALİYYƏTİ AZƏRBAYCANIN DİNAMİK

İNKİŞAFINA MİSİLSİZ TÖHFƏLƏR VERİR

Azərbaycanın tarixində xalqın və dövlətin taleyində
müstəsna rol oynamış, öz doğru qərarları və müdrik
addımları ilə xalqımızı xoşbəxt gələcəyə aparan görkəmli
qadın larımız bütün dövrlərdə olub. Azərbaycan xanımları
tarixən öz istedadı, zəkası, ağlı və iradəsi ilə milli-mənəvi
dəyərlərimizin qorunub saxlanılması və yaşamasında
müstəsna xidmətlər göstəriblər. Azərbaycan qadını bütün
dövrlərdə öz mərdliyi, mətanəti, yüksək mənəviyyatı və
bacarığı ilə fərqlənərək, kişilərlə çiyin-çiyinə çalışmış,
lazım gələndə onlara arxa durmuş, birgə döyüşə girmiş,
əmək və yaradıcılıq, diplomatiya və hərb meydanlarında
misilsiz qəhrəmanlıqlar göstərmişlər. Bu gün isə
Azərbaycanın birinci xanımı, ölkənin Birinci vitse-prezidenti,
Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədəniyyət Fon-
dunun prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin
birinci müavini, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı
səfiri Mehriban xanım Əliyevanın çoxşaxəli fəaliyyəti bu
baxımdan bariz bir örnək kimi dəyərləndirilə bilər.
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beynəlxalq imicinin for malaşma sına, Azər -
baycan həqiqətlərinin dün ya ictimaiyyətinin
diqqətinə çatdırılmasına müs təsna töhfələr
verib.

Mehriban xanım Əliyeva hələ Milli
Məc lisin deputatı kimi fəaliyyət göstərərkən
daim milli maraqları uca tutub, sosial mə -
sələlərin həllinə xüsusi diqqət göstərib,
mü hüm təşəbbüslərlə çıxış edib. Məhz
buna gö rə də seçicilər Mehriban xanım
Əliyevanın Mil li Məclisin depu tatı kimi
fəaliyyətini hər za man rəğbətlə qarşılayaraq
yüksək qiy mət lən diriblər. Mehriban xanım
Əliyevanın tə şəb büsü ilə geniş miqyaslı və
ictimai əhə miyyətli layihələr uğurla həyata
keçirilib. Mehriban xanım Əliyeva, eyni
za manda, Milli Məclisdə amnis tiya akt la -
rı nın qəbul olun ması təşəbbüsü ilə çıxış
edib və bunun sayəsində minlərlə məhkum
azadlığa qovuşub, yenidən cəmiyyətə in-
teqrasiya olunub. Yeni Azər baycan Par ti -
ya sının VII Qurultayında Mehriban xanım
Əliyevanın partiya sədrinin birinci müavini
se çilməsi partiya və cəmiyyət üçün əla -
mət dar olmaqla yanaşı, YAP-ın və döv lə -
timizin daha da gücləndirilməsi ba xı mından
xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Mehriban xa -
nım Əliyeva sıralarında 700 minə yaxın
üz vü birləşdirən Yeni Azərbaycan Partiyası
səd rinin birinci müavini kimi bu gün də
əhə miyyətli siyasi proseslərin fəal iş ti rak -
çı sıdır. Onun partiyanın ali rəhbərliyində
təm sil çiliyi bu qurumun gücünü daha da
artırıb, cə miyyətin ictimai-siyasi həyatında
qadın fəal lığı ənənələrinin inkişafına
möhkəm sti mul yaradıb.

Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti

Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik
et diyi Heydər Əliyev Fon dunun ölkəmizin
in kişafına ver diyi töhfələr, sərgilədiyi çox -
şa xəli fəaliyyətin əks-sədası ölkəmizin
bütün böl gələrində, həmçinin bir çox
Avropa öl kə lə rində yaxşı bəllidir.

2004-cü il may ayının 10-da fəaliyyətə
baş layan Heydər Əliyev Fondu ümummilli
li der Heydər Əliyevin zəngin irsini öy -
rən məyi, təb liğ etməyi, onun Azərbaycanın
so sial-iq ti sadi və mədəni tərəqqisinə yö -
nəlmiş ge niş miq yaslı fəaliyyəti barədə gə -
ləcək nə sil lər də əyani təsəvvür yarat mağı,
dahi şəx siy yətin müəllifi olduğu beynəlxalq
la yihələrin hə yata keçirilməsini dəs tək lə -
məyi, həmçinin, Azər baycanın mə də niy -
yə tinin və tarixinin dün ya da daha geniş
ta nıdılması ilə bağlı apa rılan işlərə kömək
gös tərməyi qarşısına məq səd qoymuşdur.
Bu gün tam əminliklə de mək olar ki, Meh -
ri ban xanım Əliyevanın rəh bərlik etdiyi
Hey dər Əliyev Fon du ulu ön dərin ide ya -
la rını böyük əzmlə və sədaqətlə hə yata
ke çirir. Fond ölkənin yaradıcı və elmi po -
ten sialının artırılmasına kömək etməyi,
uşaq müəssisələrinin infrastrukturlarını in -
kişaf et dirməyi, ekologiya sahəsində mü -
hüm təd qi qatları dəstəkləməyi, sağ lam hə -
yat tərzini təb liğ etməyi, Azərbaycan Res -
publikasının əra zisində və xaricdə aktual
möv  zulara dair kon frans və seminar lar,
elə cə də, uşaqların, ya radıcı gənclərin, in -
cə sənət xadimlərinin sər gilərini təşkil et -
mə yi, dini tolerantlığın bər qərar olmasına,
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vətəndaş cəmiyyəti qu ru culuğuna, qlo bal -
laşan dünyaya inteqrasiya pro sesində mil-
li-mənəvi dəyərlərin qorunub sax lanılmasına
dəstək verməyi öz fəa liy yə tin də prioritet
məsələlər kimi görür. Bir söz lə, Heydər
Əliyev Fondunun fəaliyyəti ölkənin ic -
timai həyatının bütün sahələrini əhatə edir.

Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik
et diyi Heydər Əliyev Fondu eyni zamanda,
Azər baycan həqiqətlərinin dünya icti maiy -
yə tinə çatdırılması, torpaqlarımızın işğal
al tın da saxlandığı 30 ilə yaxın müddət
ərzində üz ləşdiyi təcavüzkarlıq faktının
ifşası isti qa mə tində məqsədyönlü və ardıcıl
iş apar mış dır. Heç də təsadüfi deyil ki,
fon dun hə min dövrdə Ermənistan–Azər -
bay can mü na qi şəsi ilə bağlı yaratdığı inter -
net portalı, müx təlif dillərdə hazırladığı
“Qarabağ hə qi qətləri” adlı bukletlər dünya
ic timaiyyətinə prob lemin kökləri, səbəbləri
haq qında obyektiv məlumatların çat dı rıl -
ma sında müsəsna rol oyna yıb. Fondun
dəs təyi ilə 2007-ci ildən baş layaraq hər il
müx təlif ölkələrdə Xocalı fa ciəsinə həsr
olun muş konfranslar, tədbirlər ke çirilib,
bu istiqamətdə xüsu si təbliğat apa rı lıb.
Ak siyalarda “Xocalı soyqırımı” filmi, er -
mə nilərin Xocalıda törətdikləri vəhşilikləri
əks etdirən fotoşəkillər, müxtəlif illərdə
xa ri ci ölkələrin nüfuzlu nəşrlərində Xocalı
fa ciə si haqqında dərc edilmiş materi allar,
“Qa ra bağ həqiqətləri” adlı bukletlər və
“Azər bay cana qarşı müharibə: mədəni irsin
hədəfə alın ması” kitabı təqdim olunub.

Mehriban xanım Əliyevanın fəa liy yə -
tin də öl kənin təhsil və səhiyyə sistemlərinin
in kişafı is tiqamətində görülən işlər xüsusi
yer tutur. Öl kəmizdə birinici xanı mın bi -

la vasitə tə şəb büsü ilə uşaq və ye ni yet mə -
lə rin təhsili və təlimi sahəsində, sə hiy yə -
mi zin inkişafı və təkmilləşdirilməsi isti -
qa mətində hər il möh təşəm layihələr həyata
ke çirilir. Mehriban xa nım Əliyeva daim
uşaq ları diqqətdə sax layır, xüsusən də va -
li deyn qayğısından məh rum olan, xəstə
uşaq ların əsl himayəçisi ki mi fəaliyyət
gös tərir.

Azərbaycanda dinamik iqtisadi inkişafın
sü rətləndirilməsinə, cəmiyyət həyatının
bü tün sa hələrində mütərəqqi islahatların
apa rıl ma sına etibarlı təminat ya radan dövlət
baş çısı cə nab İlham Əliyev elm və təhsilin
prob lem lərini daim diqqət mərkəzində sax -
la yaraq ulu öndərin bu sahədə müəy yən -
ləş dirdiyi prio ritetlərin va risliyini təmin
et mişdir. Azər bay can Prezidentinin elm
və təhsilin davamlı in kişaf konsepsiyasının
uğur la ger çək ləş di ril məsində Heydər Əliyev
Fon dunun fəaliyyəti də xüsusi vur ğu lan -
ma lıdır. Mehri ban xanım Əliyevanın rəh -
bər lik et diyi fondun milli maa rifçilik xət -
ti nin həyata keçirilməsi sa hə sində gördüyü
iş lər konkret çərçivə ilə məh dudlaşmır –
məktəb tikintisindən tutmuş UNESCO ilə
kon kret təhsil proqramlarının hə yata ke -
çi rilməsinədək – geniş spektri əhatə edir.
Qı sa müddət ərzində uğurla ger çək ləş di -
rilən bu layihələr cəmiyyətdə geniş rezo-
nansa səbəb olmuş, böyük rəğbət və eti-
madla qar şılan mışdır. Azərbaycanın zəruri
eh ti yac larını nəzərə alan Heydər Əliyev
Fondunun ye ni məktəb tikintisi, mövcud
orta ümumtəhsil mü əssisələrinin əsaslı
təmiri və bərpası is ti qa mətində həyata
keçirdiyi tədbirlər ölkəmizin təh sil sis-
teminin inkişafı baxımından mühüm əhə -
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miyyət kəsb edir. Heydər Əliyev Fondu -
nun təhsillə bağlı qarşıya qoyduğu strateji
məq səd Azərbaycanda bu sahənin qlo bal -
laşan dün yanın tələbləri səviyyəsində qur-
maq, mil li təhsil modelinin ger çək ləş di -
ril məsinə mad di-texniki və intellektual zə -
min for ma laş dırmaqdır.

Mehriban xanım Əliyeva rəhbərlik etdiyi
Heydər Əliyev Fon dunun təşəbbüsü ilə
təh sil lə bağlı çox önəmli layihə və proqram -
lar ara sında “Yeniləşən Azərbaycana yeni
mək təb” proqramı xüsusi qeyd edilməlidir.
Məhz bu proq ramın başlanması nəticəsində
öl kə mizdə üç mindən çox məktəb əsaslı
tə mir olu nub və ya yenidən tikilmişdir.
Azər bay can da təhsilin inkişafına böyük
həs saslıqla ya na şan Mehriban xanımın tə -
şəb büsü ilə fond bütün ölkə ərazisində
“Ye niləşən Azər bay cana yeni məktəb”
proq ramı ilə yanaşı, “İn ternat məktəblərinin
in kişaf proqramı”, “Təh silə dəstək” kimi
proqramların icrasını da həyata keçirərək
döv lət təhsil siyasətinin real laşmasında
müs təsna əhəmiyyətə malik iş lər görmüşdür.
Bu layihələr həyata ke çi ri ləndən sonra
hət ta respublikamızın ən ucqar re gionlarında
da hər cür ləvazimatla təchiz olun muş,
müa sir tələblərə cavab verən mək təblər
ti kilib istifadəyə veril miş, təhsilin bü tün
öl kə ərazisində əlçatanlığı təmin edil miş -
dir. Təkcə 2020-2021-ci tədris ilində Heydər
Əliyev Fondunun təşəbbüsü və dəs təyi ilə
öl kəmizdə, o cümlədən, Bakı, Gəncə və
Min gəçevir şəhərlərində, eləcə də, müxtəlif
ra   yonlarda 62 təhsil müəssisəsi inşa və
əsaslı tə mir olunaraq istifadəyə verilmişdir.
Müasir tip li məktəblərin inşası, tədris

prosesində nor mal şəraitin yaradılması,
təhsilin key fiy yə tinin yaxşılaşdırılması son
illər ərzində Azər baycan təhsilinin
beynəlxalq təhsil mə kanına inteqrasiyasını
gücləndirmiş və bey nəl xalq fənn olim pia -
da larında Azərbaycan mək təblisinin uğurla -
rının əsas təminatçısı ol muşdur.

Heydər Əliyev Fondu səhiyyə sahəsində
də böyük layihələrin təşəbbüskarıdır. On-
lardan bi ri “Diabetli uşaqlara ən yüksək
qayğı” la yi həsi idi. 2004-cü il dekabrın 4-
də fondda la yihənin təqdimatından sonra
ictimaiyyətin, yer li və xarici təşkilatların
diq qəti ölkəmizdə dia betli uşaqla rın prob -
leminə cəlb edilib, bu xəstəliyə tutulmuş
14 yaşadək 310 uşağın dər manlarla təmin
olunması sahəsində çə tinliklər aradan
qaldırılıb. Bu iş indi də da vam etdirilir,
diabetdən əziyyət çəkən uşaqlar və böyüklər
insulin, qlükometr və dərmanlar sa rıdan
kor luq çəkmirlər.

Fondun səhiyyə sahəsində həyata
keçirdiyi mü hüm layihələrdən biri də ta-
lassemiya xəs təliyinin müalicəsi ilə bağlıdır.
Bu xəstəlikdən əziy yət çəkən insanların
təh lükəsiz və key fiy yətli qanla təmin olun -
ma sı üçün do nor xid mətinin inkişafı, əha -
linin maa rif lən di ril mə si, prenatal diaqnos-
tika üsulu ilə xəstəliyin proq nozlaşdırılması
məsələləri həmin layihə üz rə görülən işlərin
əsas istiqamətləridir. La yihə çərçivəsində
İtaliya, Türkiyə, Yu na nıs tan və İsrailin ta -
las se miya ilə mübarizə sa həsində təcrübəsi
öy rənilib. Bir sıra öl kə lə rin talassemiya
sa həsində tanınmış mü tə xəs sislərinin
ölkəmizə səfərləri təşkil edilərək mü -
zakirələr, təcrübə mübadiləsi aparılıb. Bü -
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tün bunlar yerli mütəxəssislərin ha zır lan -
masında mühüm rol oynayıb. Həmçinin,
müa sir avadanlıqla təchiz olunmuş Talas -
se mi ya Mərkəzinin yaradıl ması həmin
layihənin Azər baycan səhiyyəsinə sanballı
töhfəsi olub.

Bir məqamı da xüsusilə qeyd etmək
la zımdır ki, Heydər Əliyev Fondu hər za-
man həssas əhali qruplarına qayğıkeş
münasibətilə seçilib. Ölkəmizdə xüsusi
həssas əhali qrupları ilə işləmək, onla rın
problemlərinin həllinə dəstək olmaq
Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyət
sahəsinin ana xəttini təşkil edir. Bu işdə
gündəlik sosial ehtiyacların qar şı lan ması,
insan ların sağlamlığının qorunması, xəs -
tələrə, kimsəsizlərə, ahıllara və ehtiyacı
olan digər insanlara qayğı və nəvaziş ən
va cib missiya kimi həyata keçirilməkdədir.
O cümlədən, bu gün qazilərimizin və şəhid
ail ə lərinin problemlərinin həlli hər zaman
ol duğu kimi xüsusi diqqətdə saxlanılır.
Qəh rə man şəhidlərimizin övladlarına, vali -
deyn lə rinə və doğmalarına dövlətin diq -
qə tindən baş qa Meh riban xanım Əliyevanın
da xüsusi diq qəti və qayğısı hər zaman
özü nü yüksək həs saslıqla büruzə verir.

Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti,
hə qi qətən də çox unikal dır. Bir çox mü tə -
xəs sis lərin rəyinə görə, Mehriban xanım
Əli ye vanın rəhbərliyi ilə fondun sayca elə
də bö yük olmayan, lakin son dərəcə ba -
carıqlı, yaradıcı və öz işini sevən insanlardan
təşkil olunmuş kollektivi cəmiyyətimiz
üçün çox faydalı işləri yerinə yetirir. Heydər
Əliyev Fondu nəinki irimiqyaslı, möhtəşəm
layihələri həyata keçirib, hətta fəaliyyət

göstərdiyi bütün bu illər ərzində ölkənin
həm daxildə, həm də xaricdə vüsətli
inkişafına, böyük nü fuz qazanma sına güclü
dəstək olmuşdur.

UNESCO və ISESCO-nun 
xoşməramlı səfiri

Mehriban xanım Əliyeva artıq uzun
müd dətdir ki, UNESCO və ISESCO-nun
xoş mə ramlı səfiri kimi, müstəqil Azər -
bay canın nai liyyətlərini, ölkəmizdə hökm
sü rən to lerantlığı təbliğ edir, mə də niy yət -
lər arası və siviliza siyalararası dialoqun
bər  qərar olması işinə misilsiz töhfələr verir.
M.Əliyevanın Azərbaycanın milli-mədəni
və musiqi irsinin qorunub saxlanılması,
inkişaf etdirilməsi və dünyada təbliği,
xarici ölkələrdə xalqımızın müsbət mədəni
imicinin möhkəmlənməsi üçün gördüyü
iş lər, yorulmadan və davamlı olaraq gös -
tərdiyi səylər bu gün öz müsbət nəticələrini
ve rir. Məhz bu səylərin nəticəsində Azər -
bay canın maddi və qeyri-maddi mədəni
irs nümunələri UNESCO-nun müvafiq si -
ya hılarında yer almışdır. Muğam sənətinin,
aşıq sənətinin, Novruz bayramının, İçə ri -
şə hə rin, tar ifaçılığı sənətinin UNESCO-
nun si yahısına daxil edilməsi Azərbaycanla
bu təş kilat arasın da əməkdaşlığın da vam -
lı lığına xid mət edən töhfələrdir. Mehriban
xa nım Əliyevanın UNESCO ilə əməkdaşlıq
çər çi və sindəki fəaliyyəti müxtəlif ölkələrlə
mə dəni əla qələrin gücləndirilməsi, si vi li -
za si ya lararası dia loqun genişləndirilməsi
yönündə mü hüm nai liyyətdir. Məhz Mehri -
ban xanım Əli ye va nın yüksək təşkilatçılıq
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bacarığı sayəsində nü fuzlu “Eurovision-
2012” mahnı müsabiqəsi Ba kıda ən yüksək
səviyyədə keçirildi. Bu da ölkəmizin, bü -
töv lükdə, Azərbaycan mə də niyyətinin dün -
yada tanıdıl ması işinə xüsusi töh fələr ver -
miş oldu.

Azərbaycan Milli Olimpiya 
Komitəsi İcraiyyə Komitəsinin üzvü

Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi
ilə həyata keçirilən layihələr səhiyyə, mə -
də niyyət, təhsil, ekologiya sahələrindən
əla və, id manı da geniş əhatə edir. Təsadüfi
de yil ki, Mehriban xanım Əliyeva 2002-
ci ildə Azər baycan Gimnastika Fe de ra si -
ya sının pre zi denti seçilib və həmin vəzifədə
də özünü gö zəl təşkilatçı kimi təsdiq etdirib.
Məhz Mehriban xanım Əliyevanın bey -
nəl xalq aləm də sahib olduğu nüfuzu sa -
yə sində Bey nəl xalq Gimnastika Federa si -
yasının bədii gim nastika üzrə dünya ku -
bo kunun "A" ka te qoriyalı mərhələsinin,
Dün ya kubokunun, XXVII Dünya çem pi -
o natının, XXIII, XXV və XXX Avropa
çem pionatla rının Azər bay can da ke çi ril mə -
si nə dair qərarın qəbul olunub. 2004-cü
il də isə Mehriban xanım Əliyeva Azə r -
bay can Respublikası Milli Olimpiya Ko -
mi təsinin IV Baş Məclisində MOK-un İc -
raiyyə Komitəsinə üzv seçilib.

2012-ci ildə Avropa Olimpi ya Komitəsi
Baş Assambleyası 2015-ci ildə I Avropa
Oyunlarının Bakıda keçirilməsi haqqında
qə rar qəbul etdi. Birinci Avropa Oyunlarını
yük sək səviyyədə keçirmək məqsədi ilə
2013-cü il yanvarın 17-də Təşkilat Komitəsi

ya radıldı və Mehriban xanım Əliyeva onun
səd ri təyin olundu. İlk Avropa Oyunlarının
yük sək səviyyədə təşkil olunması və həyata
ke çirilməsində Təşkilat Komitəsinin rəhbəri
ki mi Mehriban xanım Əliyevanın böyük
əməyi vardır. Onun yüksək bacarığı, mə -
ha rəti, açı lış və bağlanış mərasimindəki
tə sirli çıxışı bü tün dünyada əks-səda do -
ğur du. Azər bay canın Birincı xanımı, öz
tim salında Azər bay can qadınının nələrə
qadir olduğunu par laq surətdə göstərdi.
Bü tün dünya bir daha şa hid oldu ki, I Av -
ropa Oyunlarının Təşkilat Ko mitəsinin
səd ri kimi Azərbaycan qadını bey nəlxalq
sə viyyəli tədbirləri təşkil etməyə və ke -
çir məyə qadirdir.

Azərbaycanın birinci xanımı, ölkənin
Bi rinci vitse-preziden ti, Heydər Əliyev
Fon du nun və Azərbaycan Mədəniyyət Fon -
du nun pre zidenti, Yeni Azərbaycan Partiyası
sədrinin bi rinci müa vini, UNESCO və IS-
ESCO-nun xoş məramlı səfiri Mehriban
xa nım Əliyevanın xe yirxahlıq, in san pər -
vərlik, vətənsevərlik his slərinə, milli dü -
şüncəyə söykənən fəaliyyəti hər zaman
ol  duğu kimi, bu gün də doğma Azər bay -
ca nımızın çiçəklənməsinə və in ki şa fına,
xal qın rifahının yüksəlməsinə misilsiz töh -
fə lər verməkdədir. Qürurverici haldır ki,
Meh riban xanım Əliyevanın fəaliyyəti,
onun tə rəfindən irəli sürülən təşəbbüslər
və reallaş dırılan layihələrin nəticələri həm
Azər bay can da, həm də beynəlxalq miqyas-
da yüksək qiy mətləndirilir.

Kamaləddin QAFAROV,
Azərbaycan Respublikası Milli Məc li -
si nin deputatı.



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 420212021 69

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

Azərbaycan – Türkiyə 
qardaşlığının əsasları

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qardaş
Türkiyə dövləti ilə münasibətlərin daha da
inkişaf edərək strateji müttəfiqlik səviyyəsinə
qalxmasında əhəmiyyətli rol oynayıb. 2006-
cı il iyulun 13-də Türkiyənin Cey han limanında
“Şərq – Qərb” enerji dəhlizinin mühüm qo -
lu nu təşkil edən və ümummilli lider Heydər
Əliyevin adını daşıyan Bakı – Tbilisi – Cey -
han əsas ixrac boru kəmərinin təntənəli açılış
mə rasimi keçirilib. Bu hadisə ümummilli lid-
erin uzaqgörən və düşünülmüş siyasətinin,
elə cə də, uğurlu neft strategiyasının nəticəsi
və vaxtilə bəzilərinin inanmadığı “üç dəniz
əf sanəsi”nin reallığa çevrildiyi gün kimi tarixə
dü şüb. Regionda əməkdaşlığın genişlənməsi
is tiqamətində növbəti addım 2007-ci il fev -
ra lın 7-də Tbilisi şəhərində Azərbaycan, Tür -
ki yə və Gür cüstan prezidentləri tərəfindən
Ba kı-Tbilisi-Qars layihəsi ilə bağlı sənədin
im zalanması olub.

Ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə əla -
qələrin dinamik şəkildə in ki şa fının göstəricisi

olan qlobal iqtisa di layihələr –
Bakı –Tbilisi – Cey han neft,
Bakı –Tbilisi – Ər zu rum qaz
kəmərləri və Bakı – Tbi lisi –
Qars dəmir yolu xətti re gionda
sülhün və təh lü kə siz liyin təmin
olunmasına öz töh fə sini verməklə
yanaşı, xalq la rı mızın rifahının
yaxşılaşdırılması ba xı mından da
böyük əhə miyyətə ma likdir.
Hazırda regio nun ən böyük və
mühüm lay i hə ləri hesab edilən
hər üç layihənin Bakıdan baş -

 lanması təkcə Azərbaycanın neft və qaz eh -
tiyatlarına malik olması deyil, eləcə də öl -
kəmizin regionda ən böyük iqtisadi potensiala,
gü cə və həmin layihələrin reallaşma sını diktə
et mək imkanına sahib olması deməkdir.

Azərbaycanın geostrateji möv qeyi Avropanı
Asi ya ilə birləşdirən körpü olmağa nadir im -
kan yaradır. Bu baxımdan, 2007-ci ildə təməli
qo yulmuş Bakı – Tbilisi – Qars dəmir yolu
Azər baycanın Türkiyə ilə birləşdirilməsini
nə zərdə tutan layihədir. Bu dəmir yolu sa yə -
sin də artıq Avropa Anadolu və Cənubi Qafqaz
va sitəsilə Mərkəzi Asiya, Uzaq Şərq və Cə -
nubi Asiya ilə birləşir.

Qeyd etmək lazımdır ki, “Dəmir İpək Yo -
lu” adlanan Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi Azər -
bay can üçün həm siyasi, həm iqtisadi, həm
də strateji baхımdan böyük əhəmiyyət daşıyır.
Bu dəmir yolu vasitəsilə Azərbaycan bey -
nəl xalq nəqliyyat dəhlizlərinə və Türkiyəyə
bir başa çıxış əldə edib. Bakı-Tbilisi-Qars də -
mir yolu Ermənistanın təcridini də rin ləş dir -
mək lə yanaşı, bu təcavüzkar dövlətin işğalçılıq
siyasəti ilə təcrid edilməyə ça lışılan Naxçıvanın
daha etibarlı dəmir yolu şəbəkəsi vasitəsilə

AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ STRATEJİ TƏRƏFDAŞLIĞI: 
ŞUŞA BƏYANNAMƏSİ

Müasir geosiyasi şəraitdə Azərbaycanın etibarlı stra -
te ji tərəfdaşı olan qardaş Türkiyə dövləti ilə mü na -
sibətlərin möhkəmləndirilib daha da genişləndirilməsi
öl kəmizin xarici siyasətinin mühüm tərkib hissəsidir.
Hər iki ölkənin dövlət və hökumət başçılarının, eləcə də
siyasi, iqtisadi, ticarət, elm, təhsil, mədəniyyət və di gər
sahələr üzrə mü vafiq qurumların rəhbərlərinin qar -
şılıqlı səfərləri ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafında əhə -
miyyətli rol oynayır. Bütün sahələrdə əlaqələr uğur la
inkişaf edərək, ölkələrimiz arasında strateji tərəfdaşlıq
mü nasibətlərinin yüksək səviyyəyə qalxmasına səbəb
olub.
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Bakı ilə birləşməsi üçün də mühüm imkan
yaradır. Belə ki, gələcəkdə Qars-İğdır-Nax -
çı van dəmir yolu xəttinin də çəkilməsi ilə
Er mənistanın təcrid etməyə çalışdığı Naxçıvan
Qars vasitəsilə Azərbaycanın digər əraziləri
və Avropa ilə fasiləsiz dəmir yolu əlaqəsi
qu ra biləcək. 2017-ci il oktyabrın 30-da Bakı-
Tbi lisi-Qars dəmir yolunun açılışı Azər bay -
canın beynəlxalq tranzit və logistika mərkəzinə
çev rildiyini bir daha sübut etdi.

2010-cu il avqustun 16-da “Türkiyə ilə
Azər baycan arasında strateji tərəfdaşlıq və
qar şılıqlı yardım haqqında müqavilə”nin, elə -
cə də “Azərbaycan Respub likası və Türkiyə
Res publikası arasında Yüksək Səviyyəli Strate-
ji Əməkdaşlıq Şurasının qurulması haqqında
Bir gə Bəyannamə”nin imzalanması mühüm
əhə miyyət kəsb edir.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
2018-ci il aprelin 24-25-də Türkiyə Res pub -
likasına səfəri iki dost və qardaş dövlətin gə -
lə cək əməkdaşlığının daha da möh kəm lən -
di rilməsi baxımından çox mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Səfər çərçivəsində Ankarada Azər -
baycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Strateji
Əmək daşlıq Şurasının yeddinci toplantı sı ke -
çi rildi. Toplantıda iki ölkə arasında əmək -
daş lığın inkişaf etdirilməsi məsələləri müzakirə
olu naraq “Azərbaycan Respub likası ilə Türkiyə
Res publikası arasında Yüksək Səviyyəli Strate-
ji Əməkdaşlıq Şurasının yeddinci iclasının
Pro tokolu” və iki dövlət arasında müxtəlif
sa hələrdə əməkdaşlığın perspektivlərinə dair
5 sənəd imzalandı. Bununla yanaşı, 2018-ci
il iyunun 12-də Türkiyənin Əskişəhər şə hə -
rində TANAP qaz kəmərinin istifadəyə ve -
ril məsi iki dost və qardaş dövlətin müna si -
bət lərinin ən yüksək zirvədə olduğunun bariz
gös təricisidir.

2018-ci il iyulun 10-da Türkiyə Res pub -
li kasının Prezi denti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın

rəs mi səfəri zamanı iki dövlət başçısı mətbuata
bə yanatlarla çıxışlarında müasir dövrdə Tür -
kiyə-Azərbaycan əlaqələrinin ən yüksək zir -
və də olduğunu bildirdilər. Azərbaycan Prezi -
denti İlham Əliyev iki qardaş dövlətin bütün
mə sələlərdə bir yerdə olduğunu, bütün bey -
nəl xalq məsələlərdə bir-birini daim dəs tək -
lə diyini vurğuladı. Xüsusilə, Türkiyənin Er -
mə nistan – Azərbaycan münaqişəsinin həllində
daim Azərbaycana böyük dəstək göstərdiyini
vur  ğulayaraq qeyd etdi ki, dünya miqyasında
bu məsələ ilə bağlı Azərbaycana ən böyük
dəs tək verən ölkə Türkiyədir. Türkiyənin bu
mə sələ ilə bağlı mövqeyi beynəlxalq hüquq
nor malarına uyğundur və eyni zamanda, Tür -
kiyə – Azərbaycan qardaş lığına, dostluğuna
əsas lanır. Azərbaycan da öz növbəsində, bü -
tün məsələlərdə daim Türkiyəni dəstəkləyir.
Bi zim birgə fəaliyyətimiz bundan sonra da
da vam etdiriləcəkdir”.

2020-ci il fevralın 25-də Bakı da Azər -
bay can Prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə
Pre zidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı
ilə Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli
Stra teji Əməkdaşlıq Şurasının VIII iclası ke -
çi rildi. Toplantıda iki ölkə arasında əmək -
daş lığın inkişaf etdirilməsi məsələləri müzakirə
olun duqdan sonra “Azərbaycan Respublikası
ilə Türkiyə Respublikası ara sında Yüksək
Sə viyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının sək -
ki zinci iclasının Protokolu” və iki dövlət ara -
sında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın pers -
pektivlərinə dair 13 sənəd imzalandı.

Bir əsr əvvəlki xilaskarlıq missiyası

Qeyd edək ki, Azərbaycan və Türkiyə
pre zidentləri 2015-ci il ap relin 24-də Ça naq -
qala şəhərində türk ordusunun qəhrəmancasına
qə ləbə qazanmasının 100 illiyini qeyd etdilər.
Tür kiyədə Çanaq qala zəfərinin 100 illiyinin
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qeyd edilməsinə dair qərar qardaş ölkənin
əra zilərinin düşmən əsarətindən qurtuluşunda
həll edici rol oynamış tarixi hadisənin, bö yük
dö nüş məqamının beynəlxalq ictimaiyyətin
diq qətinə çatdırıl ması baxımından da mühüm
əhə miyyəti var.

Həmçinin qeyd etmək yerinə düşər ki, er -
mə nilərin uzun illərdir hazırlıq gördükləri
uy durma “erməni soyqırımı”nın 2015-ci ildə
“100-cü ildönümü” tədbirlərində yalnız dörd
döv lətin prezidentinin iştirak etməsi Er mə -
nis tan üçün ağır zərbə idi. Halbuki, qısa vaxt
ər zində elan edilməsinə bax mayaraq, həmin
il Çanaqqala döyüşlərinin 100-cü ildönümü
ilə bağlı keçirilən tədbirlərdə 20-dən çox
döv lətin prezidenti, 4 dövlətin Baş naziri və
bir sıra beynəlxalq təşkilatın rəhbərləri, parla -
ment sədrləri və nazirlər iştirak ediblər.

2018-ci il sentyabrın 15-də keçirilən və
Ba kı şəhərinin azad edilməsinin 100 illiyinə
həsr olunmuş parad iki qardaş dövlətin 100
il bundan əvvəl olduğu kimi, hər zaman bir-
bi rinin yanında olmasını bir daha sübut etdi.
Azər baycan Prezidenti İlham Əliyev paradda
çı xışın da bir-birinə bu qədər yaxın və arxa-
da yaq olan Azərbaycan və Türkiyə kimi dün -
yada ikinci belə nümunənin olmadığını bil -
di rərək deyib: “Türkiyənin iştirakı olma dan
dün yada heç bir məsələ həll oluna bilməz.
Ya şadığımız bölgənin tarixi və bu günü bunu
əya ni şəkildə göstərir. Türkiyənin siyasi im -
kan ları genişlənir, dünyadakı oynadığı rol
artır və bu, bizi çox sevindirir. Türkiyə nə
qə dər güclü olarsa, Azərbaycan da bir o qədər
güc lü olacaqdır. Türkiyə böyük iqtisadi gücə
sa hib bir ölkədir. Təsadüfi deyil ki, Türkiyə
iq tisadiyyatına milyardlar la dollar xarici sər -
mayə qoyulur. Təkcə Azərbaycanın Türkiyəyə
qoy duğu və qoyacağı sərmayə 20 milyard
dol lara bərabərdir. Türkiyənin dünya miq ya -
sın da çox güclü ordusu var. O, dünya miq ya -

sın da ən güclü ordulardan biridir və həm
Tür kiyə, həm də bizim üçün bu, qürur mən -
bə yidir”.

Dövlət başçısı İlham Əliyev yüz il bundan
əv vəl Nuru paşa nın komandanlığı altında
Qaf qaz İslam Ordusunun və Azərbaycan Milli
Or dusunun birgə əməliyyatı nəticəsində Ba -
kının işğalçılardan azad edildiyini bildirərək
qeyd etdi ki, yüz il bundan əvvəl biz bir yer -
də idik, bu gün də biz bir yerdəyik: “Bir
gün dən çox davam edən şiddətli döyüşlərdə
bi zim əcdadlarımız əsl qəhrəmanlıq, şücaət
gös tərmişlər. Onu da qeyd etməliyəm ki, bu
ta rixi zəfərdən iki gün sonra Azərbaycan hö -
ku məti Gəncədən Bakıya gəlmiş və Bakı
Azər baycan dövlətinin paytax tı elan edilmişdir.
Bi zim qədim şəhərimiz, Azərbaycan xalqının
qə dim şəhəri Bakı öz əsl sahibinə qayıtmışdır.
Nu ru paşanın, Qafqaz İslam Ordusunun, bü -
tün qardaşlarımızın qəhrəmanlığı, dostluğu,
qar daşlığı unudulmaz dır, əbədidir, bizim qəl -
bi mizdə daim yaşayacaqdır”.

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan da çı xı -
şın da iki qardaş dövlətin hər zaman bir-birinə
dəs tək olduqlarını vurğulayaraq bildirdi ki,
Qaf qaz İslam Ordu sunun və Azərbaycan Or -
du su nun 1918-ci ildə burada həyata keçirdikləri
əmə liyyatlar o dövrdə Azərbaycanın ərazi
bü tövlü yünü təmin edərək bugünkü müs tə -
qil liyinin təməlini qoyub. Azərbaycanın 1991-
ci ildə müstəqilliyini bərpa etməsindən sonra
onu ilk tanıyan ölkənin Türkiyə Res pub li ka -
sı nın olma sının heç də təsadüfi olmadı ğını
qeyd edən R.T.Ərdoğan deyib: “Bu, qan qar -
daş lı ğımızın təbii nəticəsidir. Türkiyə olaraq
müs təqilliyinin ilk dövrlərindən başlayaraq
Azər baycana əlimizdən gələn hər cür dəstəyi
gös tərdik və göstərməyə davam edəcəyik”.

Tarixi, soyu, mədəniyyəti bir olan iki döv -
lət kimi dəyərləndirən Türkiyə Prezidenti
bil dirdi ki, Qafqaz İslam Ordusu bundan yüz
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il əvvəl qardaşlarını zülmdən xilas etmək
üçün Azərbaycana gedərkən bu düşüncə ilə
hə rəkət emiş və 1918-ci ildə apardı ğı, eləcə
də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qu -
rul masında da rol oynayan mübarizəsi bugün -
kü Azərbaycanın müstəqilliyinin təməllərinin
atıl masına da töhfə vermişdir.

Həmrəylik regional 
təhlükəsizliyə xidmət edir

Qeyd etmək lazımdır ki, iki ölkə arasındakı
hər bi əlaqələrin inkişafına təkan verən ən
önəmli amillərdən biri də birgə hərbi təlimlərin
keçirilməsidir. Buna misal olaraq, “EFES”,
“Anadolu Ankası”, “Qış təlimi”, “Anadolu
ul duzu”, “Erciyes- 2019”, “Ana dolu qartalı”,
“Mus tafa Kamal Atatürk”, “Sarsılmaz qar -
daşlıq”, “TurAz Qartalı - 2019”, “TurAz Qar -
ta lı - 2020” və “Heydər Əliyev - 2020” tə -
lim lərini göstərmək olar. Bununla yanaşı,
Ba kıda 2014-cü ildə “ADEX-2014”, 2016-
cı ildə “ADEX-2016”, ”2018-ci ildə “ADEX-
2018” və İstanbulda 2017-ci ildə “İDEF-
2017”, 2019-cu ildə “İDEF-2019” və 2021-
ci ildə “IDEF - 2021” beynəlxalq müdafiə
sə nayesi sərgilərinin təşkili hər iki ölkə ara -
sın da hərbi-texniki əməkdaşlığın inkişafına
tə kan verib.

Bu baxımdan, 2020-ci il iyul ayının so-
nundan Azərbaycanda başlayan genişmiqyaslı
Tür kiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin “TurAz
Qar talı - 2020” birgə taktiki-uçuş təlimləri
tək cə Azərbaycan Ordusunun güclənməsinə
de yil, eyni zamanda, bölgədə sülhün və təh -
lükəsizliyin təmin olunmasına yönəlmişdi.

Xüsusilə qeyd etmək lazım dır ki, 2020-ci
il iyulun 12-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Azər baycan – Ermənistan dövlət sərhədinin
To vuz istiqamətində təcavüzü nəticəsində

ya ranan gərgin hərbi vəziyyətlə bağlı Türkiyə
Pre zidenti Ermənistanın Azərbaycana son
hü cumlarını kəskin şəkildə qınadığını bildi -
rib. Qeyd edib ki, Dağlıq Qara bağın işğalından
in diyədək bu bölgədə davam edən gərginliyin
Er mənistanın sistemli hücum ları nəticəsində
mü haribəyə çevrilməsindən narahatıq və so-
nuncu hücumlar Dağlıq Qa rabağda deyil, iki
döv lət arasın dakı sərhəddə ağır silahlardan
is tifadə olunmaqla həyata keçi rilib: “Heç
şüb həsiz, bu hücum Ermənistanın əndazəni
aşan hərəkətidir. Türkiyə qədim dostluq bağ -
ları və qardaşlıq əlaqələrinin olduğu Azər -
bay canın haqq və hüququnun müdafiəsi, tor -
paq  larına qarşı yönələn təcavüzün qarşısının
alın masında tərəddüd etməyəcək. Bütün im -
kan larımızla dost və qardaş Azərbaycanın
ya nındayıq və yanında olmaqda davam edə -
cə yik... Ermənistanın Azərbaycana qarşı hü -
cum ları za manı azərbaycanlı qardaşlarımızı
tək buraxmadıq, buraxmayacağıq. Türkiyə
qar daş Azərbaycana sona qədər öz dəstəyini
ve rəcək”.

Bu gün dünya miqyasında dost və qardaş
döv lətin güc mərkəzi olduğunu diqqətə çatdı -
ran Prezident İlham Əliyev bildirib ki, nəinki
yer ləşdiyi bölgədə, dünyada Türkiyənin iştirakı
ol madan heç bir məsələ öz həllini tapa bilmir
və yaxın tarix bunu göstərdi: “Biz buna çox
se vini rik, çünki Türkiyənin gücü bizim gü -
cü müzü artırır. Bizim gücümü zün bir ləş di -
ril məsi bizi daha da güclü edir. Əminəm ki,
biz bundan sonra da hər zaman bir-birimizin
ya nında olacağıq, bir-birimizin uğurlarına
se vinəcəyik”.

Dövlət başçılarının bu istiqamətdə icti-
mai-siyasi fəaliyyətləri ilə hər zaman vahid
plat formadan çıxış etməsi mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Xüsusilə, biz bunun Ermənistanın
Azər baycana qarşı təcavüzü zamanı, xüsusilə
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sent yabrın 27-dən başlayan hərbi təcavüzünə
ca vab olaraq Prezi dent, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Azər -
bay can Ordusunun işğal altında olan tor paq -
la rı mızı azad etmək üçün genişmiqyaslı əks-
hü cum əməliyyatları zamanı, xüsusilə Vətən
mü haribəsinin getdiyi günlərdə Azərbaycan
və Türkiyənin dövlət başçılarının qətiyyətli
və prinsipial mövqeyinin də şahidi olduq.

Azərbaycanın 44 günlük Vətən mü ha ri -
bə sindən sonra – 2020-ci il dekabrın 10-da
Ba kı nın Azadlıq meydanında Vətən mü ha ri -
bəsində Qələbəyə həsr olunmuş Zəfər paradı
ke çirildi. Daha sonra Prezident İlham Əliyevin
və Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı
ilə Azərbaycan – Türkiyə arasında 5 mühüm
sə nədin imzalanması mərasimi oldu. Bunun
ar dınca Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan
mət buata birgə bəyanatlarla çıxışlarında vur -
ğu ladılar ki, hər zaman hər iki dövlət bütün
mə sələlərdə bir yerdə olmuş, eyni mövqedən
çı xış edərək bir-birinin yanında olmuşlar.
Qa rabağ məsələsinin hər zaman Türkiyə üçün
də eyni dərəcədə ağrılı problem olduğunu
bil dirən Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanın
se vinci, bizim se vincimizdir, qüruru bizim
qü ruru muzdur, dərdi, ağrısı, problemi də bi -
zim problemimizdir, Azərbaycan kədərlənərsə,
biz də kədərlənərik, Azərbaycan sevinərsə,
biz də sevinərik sözlərini diqqətə çatdır mış -
dır.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iki
dost, qardaş dövlətin bütün zamanlarda bir-
bi rinin yanında olduğunu diqqətə çatdı raraq
bil dirmişdir: “Biz uzun illər sürən işğala son
qoy duq. Türkiyə kimi qardaşımızın yanımızda
ol ması bizi daha da ruhlandırırdı, bizə əlavə
güc verirdi. Biz gücdən istifadə edərək öz
ta rixi torpaqları mızı işğalçılardan azad etdik”.

Şuşa Bəyannaməsinin imzalanması
mühüm tarixi hadisədir

2021-ci il iyunun 15-də Türkiyə Re s pub -
li kasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Er mənistanın işğalından azad edilən, Azər -
bay canın mədəniyyət pay taxtı, Qarabağın ta -
cı olan Şuşa şəhərinə səfər etməsi və iki
dost, qardaş dövlət arasında müttəfiqlik mü -
na sibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsinin
im zalanması mühüm tarixi hadisədir.

Müttəfiqlik münasibətləri haq qında Bə -
yan namənin əvvəlində Azərbaycanın və bü -
töv lükdə Türk dünyasının qədim mədəniyyət
be şiyi olan Şuşa şəhərində iki qardaş dövlətin
pre zidentlərinin görüşünün mühüm əhəmiyyəti
vur ğulanır, 100 il bundan əvvəl imzalanmış
ta rixi Qars müqaviləsinə istinad edilir. Həm -
çi nin, bu tarixi sənəddə 9 fevral 1994-cü il
ta rixində imza lanmış “Azərbaycan Res pub -
li kası və Türkiyə Respublikası arasında dostluq
və hərtərəfli əməkdaşlığın inkişafı barədə
Mü qavilə”nin və “Azərbaycan Respublikası
və Türkiyə Respublikası arasında əməkdaşlıq
və qarşılıqlı yardım haqqında Protokol”un,
elə cə də 16 avqust 2010-cu il tarixində im -
za lanmış “Azərbaycan Res publikası və Türkiyə
Res publi kası arasında strateji tərəfdaşlıq və
qar şılıqlı yardım haqqında Müqavilə”nin rəh -
bər tutulduğu bildirilir.

Bununla yanaşı, işğaldan azad edilmiş
Şu şa şəhərində 100 ildən sonra imzalanan
müt təfiqlik haqqında birgə Bəyannamədə iki
qar daş və dost dövlətin gələcək çoxşaxəli,
bir gə fəaliyyət istiqamətləri göstərilir. Bu ta -
rixi sənəddə bir çox mühüm məsələlər, bey -
nəl xalq müstəvidə birgə əməkdaşlıq, xüsusilə
mü dafiə sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı
hər bi yardım məsələləri öz əksini tapmışdır.

Sənəddə göstərilir ki, Azərbaycan Res -
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pub likası və Türkiyə Respublikası müstəqillik,
su verenlik, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq sə -
viy yədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı,
döv lətlərin daxili işlərinə qarışma maq prin -
sip lərini rəhbər tutaraq müttəfiqlik mü na si -
bət lərinin qurulmasının siyasi və hüqu qi me -
xa nizmlərini müəyyən edirlər. Bununla yanaşı,
sə nəddə xarici siyasət sahəsində əla qə lən -
dir mənin və müntəzəm ikitərəfli siyasi məs -
lə hətləşmələrin həyata keçirilməsinin vacibliyi
qeyd edilir və bu istiqamətdə iki dövlət ara -
sın da Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq
Şu rası çərçivəsində fəaliyyətlərin əhəmiyyəti
vur ğulanır.

Şuşa Bəyannaməsinin imza lanmasından
son ra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının
Pre zidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan mətbuata
bir gə bəyanatlarla çıxışlarında bildirdilər ki,
Tür kiyə və Azərbaycan bütün məsələlərdə
bir yerdədir, bundan sonra da bu, belə ola -
caq dır.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2021-
ci il avqustun 14-də “CNN Türk” televiziya
ka nalına müsahibəsində bildirdi ki, bu gün
dün ya miqyasında Türkiyə ilə Azərbaycan
qə dər bir-birinə yaxın olan ikinci ölkələr
yox dur və əgər axtarmaq istəsəniz, tapa bil -
məz siniz, yoxdur, eləcə də bu birlik, həmrəylik,
qar daşlıq sözdə deyil, əməldədir. Son 18 ildə
həm Türkiyə, həm Azərbaycan tərəfindən
va hid siyasətin forma laşdırıldığını və xüsusilə
Şu şa Bəyannaməsinin bunun zirvəsi ol duğunu,
əla qələrimizin müttəfiqlik səviyyəsinə qalx -
dı ğını diqqətə çatdıran dövlət başçısı demişdir:
“Mən hər zaman deyirdim ki, ölkələr ara sın -
dakı münasibətlər əməldə olmalıdır. Çünki
yax şı günlərdə hər kəs yaxşı sözlər deyə bi -
lər, yaxşı çıxışlar edə bilər. Amma ağır gündə
sən gəl ya nında dur. Necə ki, Türkiyə İkinci

Qa rabağ savaşında bizim yanı mızda durdu.
Bi z im həmrəyliyimiz və bir-birimizə etdiyimiz
yar dımlar təbiidir. Çünki Türkiyə bizim üçün
doğ ma ölkə, doğma vətəndir və sizin üçün
də Azərbaycan doğma vətəndir”.

Ümumiyyətlə, təhlil onu söyləməyə əsas
ve rir ki, Türkiyə və Azərbaycan regional
əmək daşlıq prosesinin əsas söz sahibi olan
iş tirakçılarıdır. Hər iki dövlət özünün iqtisadi
və enerji imkanlarından, eləcə də geosiyasi
möv qeyindən ikitərəfli və regio nal əmək daş -
lı ğın genişlənməsi istiqamətində səmərəli su -
rətdə istifadə edir. Bu gün bölgənin uzun -
müd dətli inkişaf strategiya sının müəy yən -
ləş dirilməsində aparıcı rol oynayan və iki öl -
kə arasındakı münasibətlərin çox vacib ele -
ment lərindən olan neft və qaz kəmərləri təkcə
re gion da deyil, eləcə də bütün dün yada döv -
lət lərimizin nüfuzunu əhəmiyyətli dərəcədə
ar tırıb. Bu layihələr Azərbaycanın, Türkiyənin,
elə cə də digər ölkələrin enerji təhlükəsizliyi
üçün böyük təminat verməklə yanaşı, eyni
za manda, ən çətin anlarda iki qardaş dövlətin
bir liyi və strateji tərəfdaşlığı regional təh lü -
kə sizlik baxımından da mühüm əhəmiyyət
kəsb edir.

Ölkəmizin 44 günlük Vətən mü ha ri bə -
sin dən sonra dünya ya nümunə olan Azər -
bay can – Türkiyə həmrəyliyi və stra teji tə -
rəf daşlığı daha yüksək səviyyəyə qalxdı, xü -
su silə regional təhlükəsizlik baxımın dan müs -
təs na əhəmiyyət kəsb edən müttəfiqlik mü -
na sibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsinin
im zalanması mühüm hadisə kimi tarixə yazıldı.

Elçin ƏHMƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
ya nında Dövlət İdarəçilik Aka de mi ya -
sının professoru, siyasi elmlər dokto -
ru.



Oktyabrın 20-si Zəngilan şəhərinin
azad olunduğu gündür! Ermənistanla

dövlət sərhədi boyu azad olunan ilk şəhərimiz
də, ilk rayonumuz da məhz Zəngilan oldu.
Üstəlik, Zəngilan İranla da dövlət sərhədimiz
üzərində yerləşən son rayonumuzdur. Zən -
gi lanın azad olunması fövqəladə önəm da -
şı yırdı. Həm İranla dövlət sərhədinə nəzarət
tam bərpa olundu, həm də Ermənistanla
döv lət sərhədinə yetişdik!

Yeri gəlmişkən, oktyab rın 20-də dövlət
baş çısı İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyeva Zəngilana səfər edərək,
bir sıra infrastruktur layihələrin açılışında
və təməlqoyma mərasimlərində işti rak etdilər.
Ra yon ictimaiyyətinin nümayəndələrini sa -
lam layan Prezident İlham Əliyev dedi: “Xoş
gəl misiniz Zəngilana. Uzun fasilədən sonra
– 27 il erməni işğalından sonra artıq Zəngilan

Və tənə qayıtdı, qaytardıq.
Şan lı ordumuz qəh rə man -
lıq göstərərək Zəngilan şə -
hərini və bir neçə kəndi
məhz düz bir il bundan
əv vəl işğalçılardan azad
et di və beləliklə, 27 illik
iş ğala son qo yuldu. İndi
mən “Xoş gəlmisiniz!” de -
yi rəm, çünki mən sizi də -
vət etmişəm ki, bu gözəl
ta rixi birlikdə burada qeyd
edək. Amma bundan sonra
mən Zəngilana gələndə
zən gilanlılar “Xoş gəl mi -
si niz!” deyəcəklər”.

Dövlət başçısı Zən gi -
la na keçən ilin dekabrında
gəl diyi zaman əzəmətli
dağ lar, çaylar olan bu diya -

ra heyran olduğunu bildirdi. Zəngilanın yeni
döv rünün başladığını, şəhərin baş planı nın
ar tıq hazırlandığını diqqətə çatdırdı və dedi:
“Bu təbii gözəllik nəzərə alınaraq müasir,
çox gözəl bir şəhər qurulacaq, həmçinin də
kənd lər. Siz də bilirsiniz ki, azad edilmiş
bü tün torpaqlar da birinci “Ağıllı kənd” la -
yi həsi məhz Zəngilan rayonunda həyata ke -
çi rildi. Aprel ayında Ağalı kəndinin təməli
qo yuldu. Bu gün mən buraya gəlməzdən
əv vəl işin gedişatı ilə tanış oldum. Artıq bə -
zi binalar hazırdır və çalışacağıq ki, gələn
ilin əvvəli, bəlkə də bu ilin sonu zəngilanlıları
Zən gilana köçürməyə başlayaq”.

Biz də, öz növbəmizdə, Zəngilanın azad
olun masının birinci ildönümündə, ilk sıra -
da, zəngilanlıları, respublika mızın bütün və -
tən daşlarını, dünya azərbaycanlılarını, Azər -
bay cansevərləri, haqq-ədalətin təntənəsinə
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ZƏNGİLANDAN NAXÇIVANA, TÜRKİYƏYƏ YOL GÖRÜNÜR...

Tanrımızdan, taleyimizdən, dövlətimizdən, ordumuzdan
çox razıyıq – torpaqlarımızın işğaldan azad olunduğu gün -
lər ard-arda düzülüb: hər gün bir bayramdır! Dövlət baş -
çı mız – müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev əks-hü -
cu mun başlandığı 27 sentyabrda, şəhidlərimizi möhtəşəm
an ma tədbirində – yürüşdə iştirak etdi. Cənab Prezident
Və tən Müharibəsi Qəhrəmanının, Birinci vitse-prezident
Meh riban xanım Əliyeva Gəncədə şəhid olmuş körpənin
por tretini götürmüşdülər. Bütövlükdə, Vətən müharibəsinin
bü tün şəhidləri dərin ehtiramla yad edildi. Sonrakı günlərdə
isə xüsusi strateji önəmi olan böyük yaşayış məntəqələrinə
sə fər edən ali dövlət rəhbərliyi, məhz o torpaqların azad
olun masının birinci ildönümünü yerində qeyd etdi. Hər sə -
fərdə ötən illərə qiymət verildi, bugünümüz dəyərləndirildi,
gə ləcək planlar açıqlandı. Suqovuşan, Talış, Ağoğlan (Had -
rut), Tuğ, Cəbrayıl, Füzuli... İşğaldan azadlığa, azadlıqdan
abad lığa, zülmətdən işığa sürətli və keyfiyyətli keçid necə
olur? – Bunu Azərbaycan göstərir, qurur yaradır.



xid mət edən hər kəsi ürəkdən təbrik edir,
al qışlayırıq! Əlbəttə, ən böyük alqışımız şə -
hid lərimizin ruhları nadır! Şəhidlərimizin
əziz ruhu qarşısında dərin ehtiramla baş əyi -
rik! Yaralı qazilərimizə şəfalar, müharibənin
bü tün iştirakçıları na möhkəm cansağlığı,
uğur lar diləyirik! Dövlətimizə, dövlət baş -
çı mıza, silahlı qüvvələrimizə sayğımız son-
suzdur!

Zəngilan şəhərinin azad olunmasının bi -
rin ci ildönümü ərəfəsində baş vermiş önəmli
ha disələrə qısaca diqqət yetirək:

Prezident İlham Əliyev Müstəqil Dövlətlər
Bir liyinin Dövlət Başçıları Şurasının 2021-
ci il 15 oktyabr tarixində keçirilmiş icla sın -
da tarixi çıxış etdi. Prezidentin çıxışının əsas
müd dəalarını bu şəkildə sıralaya bilərik:

– “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” artıq
keç mişdə qalıb. Azərbaycan Respublikası
öz ərazi bütövlüyünü bərpa edib. BMT Təh -
lü kəsizlik Şurasının işğalçı qüvvələrin Azər -
bay can ərazisindən (dərhal, qeyd-şərtsiz və
ta mamilə!) çıxarıl masını tələb edən qət na -
mə lərini Azərbaycan Ordusu özü yerinə ye-
tirib. Ermənistanın 30 illik işğalı na hərbi-
si yasi yolla son qoyulub;

– 2020-ci il noyabrın 9-dan 10-na keçən
ge cə Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin,
Er mənistanın baş nazirinin imza ladığı üçtərəfli
bə yanat 44 günlük müharibənin bitməsinin
ela nı oldu. Bəyanat hər iki tərəfdən minlərlə
in sanın ölümündən qaçmağa imkan yaratdı.
Bu sənədə uyğun olaraq Ermənistan öz iş -
ğal çı qüvvələrini Ağdam, Laçın və Kəlbəcər
əra zisindən çıxarmaq haqqında öhdəlik gö -
türdü, interval verdi və onu 1 dekabradək
ic ra etdi.

– Azərbaycan qalib ölkədir və bir qalib
öl kə olaraq keçmiş işğalçı ilə qonşuluq mü -
na sibətlərini nor mallaşdırmağa hazırdır. Bun-
dan ötrü uğursuz dövlət – məğlub Ermənistan

öz üzərində düşən tarixi öhdəlikləri yerinə
ye tirməli, qacılmaz çağırışlara olumlu cavab
ver məlidir. Məsələn, azad edil miş ərazilərin
mi nalardan daha sürətlə təmizlənməsi üçün
mi na xəritələrini təxirə salmadan və əskiksiz
ver məlidir. Azərbaycan ərazisinə əsassız id -
dia lardan, bəhanələrdən tam imtina etdiyini
əra zi bütövlüyünü tanımaqla aydın ifadə et -
mə lidir.

* * *
Digər önəmli hadisə 2021-ci il oktyabrın

11-də Qoşulmama Hərəkatının 60 illiyinə
həsr edilmiş Yüksək Səviyyəli Toplantı ilə
bağ lıdır. Azərbaycan Prezidenti, Qoşulmama
Hə rəkatının sədri İlham Əliyev toplantıda
çı xış edərək, bütün dünyaya mühüm is ma -
rıc lar verdi. Buraya, ilk sırada dayanıqlı sül -
hü və ölkələrarası dialoqu təşviq edən tə -
şəb büslər və onların dəyərləndirilməsi daxil -
dir. “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi”nin keç -
miş də qaldığı bu platformada bir daha bildiril-
di. Azərbaycan Prezidenti respub likamızın
əra zi bütövlüyü və suverenliyinin QH-yə
üzv dövlətlər tərəfindən daim dəstəklənməsini
mü nasibətlərimizin davamlı olması üçün zə -
min adlandırdı. 44 günlük müharibə zamanı
BMT TŞ-nin qeyri-daimi üzvləri olan yeddi
QH üzvünün Azərbaycana verdiyi dəstək
unu dulmaz, tarixi önəm daşıyan hadisədir.
Pre zident belə xarakterizə etdi: “Onlar BMT
Təh lükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul
et diyi qətnamələrinə istinadın edilmədiyi
bir tərəfli mətbuat açıqlamasının qəbul edil -
mə sinə imkan vermədilər. Bununla da, həmin
öl kələr Qoşul mama Hərəkatının sənədlərindən
qay naqlanan Hərəkatın prinsipial mövqeyinə
möh kəm sadiqliyini nümayiş etdirdilər”.

* * *
Prezidentin İtaliyanın nüfuzlu “La Repub -

blica” qəzetinə 2021-ci il 7 oktyabr tarixli
mü sahibəsi də iki mühüm platformada –
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MDB və QH toplantılarındakı isma rıclarla
səs ləşir. Dövlət başçısı postmüharibə dövrü
və yeni gerçəkliklər, Rusiya sülhməramlı
qüv vələri ilə bağlı həllini gözləyən müəyyən
mə sələlər barədə fikirlərini bölüşüb: “Hazırda
Ru siya sülhməramlılarının məsuliyyət zo -
na sında olan ərazilərimizə səfər etmək üçün
Azər baycandan icazə almalı olan əcnəbilər
mə sələsi var. Qarabağa səfər edən dır naqarası
tu ristlərin sayı kəskin şəkildə azalsa da, bəzi
əc nəbilər hələ də bizim ərazimizə, Rusiya
sülh məramlılarının olduğu yerlərə qanunsuz
da xil olurlar. Bu məsələ Rusiyanın səlahiyyətli
or qanları nın, Müdafiə Nazirliyinin diqqətinə
çat dırılıb ki, buna son qoyulsun. Bu və bəzi
di gər məsələlər öz həllini tapmalıdır”.

Prezident “La Repubblica”ya daha nələr
de yib?

– Azad edilmiş ərazilərlə bağlı xüsusi
in vestisiya proqramı qəbul edilib. Cari il
üçün nəzərdə tutul muş məbləğ təqribən 1,3
mil yard ABŞ dolları təşkil edir.

– İtaliya bərpa-quruculuq işlərinə cəlb
edi lən ilk ölkələrdəndir;

– Azərbaycan əsasən diqqətini Cənub
Qaz Dəhlizinin sonun cu hissəsi olan Trans
– Ad riatik boru xəttinin başa çatdırılmasına
yö nəldib;

– Azərbaycanın xarici siyasətinin başlıca
prin si pi müstəqillikdir. Heç bir ölkə Azər -
bay canın qərarlarına təsir edə bilməz. Azər -
bay can öz sərhədlərinə hörmətlə yanaşılma -
sını istəyir;

– Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq pers pek -
tivlərinə gəldikdə isə Avropa Birliyi ilə iş -
bir liyimizin enerji kimi ənənəvi sahələri var.
Gü ney Qafqazda postmüharibə dövrünün
in kişafında da Avropa Birliyinin rolu gün -
də likdə olan məsələlərdəndir.

– Əldə olunan uğurları və Azərbaycanın
ar tan nüfuzunu qəbul etməyən qüvvələrin

in for masiya təxribatları mövcuddur. Siyasi
kon yunkturadan asılı olaraq Qərbdə bəzi
qüv vələr vaxtaşırı Azərbaycanı gözdən sal -
maq, onun mövqeyini zəiflətmək üçün müx -
təlif iftiralardan və böhtanlar dan istifadə et -
mə yə çalışır. Lakin “Mən Azərbaycanı, onun
su ve renliyini, müstəqilliyini, seçimini ömrü -
mün sonuna qədər müdafiə edəcəyəm!”

MDB və QH toplantılarında çıxışlarda,
nü fuzlu italyan nəşrinə müsahibədə (eləcə
də, ötən günlər Füzuli şəhərinin təməl daşının
qo yulma mərasimində) verilən ismarıclar
fo nunda yenidən Zəngilana qayıdaq.

Zəngilan rayonu

Zəngilan rayonu Ermənistanın silahlı
qüv vələri tərəfindən (əlbəttə, güclü ha va -
dar larının hərbi-siyasi dəstəyi ilə) 30 oktyabr
1993-cü ildə işğal edilmişdi. Rayon işğal
edi lərkən 1 şəhər, 5 qəsəbə və 83 kənddən
iba rət olub. Rayonun sahəsi 730 kvadrat ki -
lo metr, əhalisi 45 mindən çox olub. İşğaldan
son ra Zəngilan rayonunun əhalisi məcburi
ola raq respublikanın 43 rayonunda müvəqqəti
məs kunlaşıb. Şimaldan Qubadlı, gündoğardan
Cə brayıl rayonu, güneydən Araz çayı bo -
yunca İran, günbatan səmtdənsə, Ermənistanın
(102 il öncəyədək Azərbaycana məxsus olan
ta rixi torpaqlarımız) Mehri və Qafan rayonları
ilə həmsərhəddir. Rayon dağətəyi ərazidə
yer ləşməklə iqtisadi cəhətdən əsasən kənd
tə sərrüfatı istiqamətli olmuşdur. Zəngilanın
iş ğalı nəticəsində dağıdılmış tarixi və dini
me marlıq abidələrinə nəzər salaq.

Tarixi-dini abidələr: İmam Hüseyn
məscidi (XVII yüzil), Məscid (XIX yüzil) –
Malatkeşin kəndi, Məscid (XIX yüzil) –
Qırıq Muşlan kəndi, Məscid (XIX yüzil)–
Muşlan kəndi, Məscid (XIX yüzil)– Rəzdərə
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kəndi, Alban kilsəsi – Xanazor və Yeməzli
kəndləri;

Ziyarətgahlar: Səkkizguşəli türbə (XIV
yüzil) – Məmmədbəyli kəndi, Ziya Baba
oca ğı – Ağkənd kəndi, Xanazur türbəsi –
Bar  taz kəndi, Xanazor piri – Bartaz ya xın lı -
ğında, Soltan Heydər piri – Bartaz dağında,
Gün qışlaq piri – Günqışlaq kəndi, İzzə piri
– Ha cıllı kəndi, Hacallı (Hacıallı) günbəzi–
Ha cıllı kəndi, Buqakar piri – Leyfaz kəndi,
Mə likli Hacı Mir Məhəmməd ocağı – Məlikli
kən di, Veysin piri – Pirveyis kəndi, Seyid
Mu sa ocağı – Sobu kəndi, Qaradağlı piri –
Şə fibəyli kəndi, Yal piri– Vejnəli kəndi, Yel
pi ri– Vejnəli kəndi, Soltan ocağı – Yeməzli
kən di, Şəhid Məhəmməd yeri – Yeməzli
kən di, Dəvəcüneyt piri– Zəngilan şəhəri,
Məm məd bəyin türbəsi – Məmmədbəyli
kən di;

Tarixi memarlıq abidələri: Şərifan abi -
dələri (IX – XVI yü zil) – Şərifan kəndi,
Şəh ri Şərifan yaşayış yeri (orta yüzillər) –
Ha callı kəndi, Ağca Aşıq yaşayış yeri (orta
yüz illər) – Qumlaq kəndi, Qız qalası (orta
yüz illər) – Qumlaq kəndi, Qəsr qalası (orta
yüz illər)– Oxuçuçayı, Sərdabə (XIII yüzil)–
Şə rikan kəndi, Sərdabə (XIV yüzil) – Ye ni -
kənd kəndi, Hacallı dairəvi bürcü (XIV yüz -
il) – Hacallı kəndi, Körpü (XIX yüzil) –
Ha callı kəndi, Hacalı qülləsi (XIV yüzil)–
Məm mədbəyli kəndi, Nekropol (b.e.ö. VI –
IV yüzillər) – Quyudərə Xəştab kəndi, Küp
qə birlər (b.e.ö. IV – II yüzillər) – Yeməzli
kən di, Koroğlu daşı (VII – VIII yüzillər)–
Ağ oyuq düzü, Bartaz Qız qalası (XIV yüzil)
– Bar taz kəndi, Şərifan sərdabəsi (XII yüzil)
– Şə rifan kəndi, Tağlı körpüsü (XVI yü zil)
– So bu kəndi, Yəhya ibn Məhəmməd əl-
Ho ca məqbərəsi – Məmmədbəyli kəndi...

Zəngilan uğrunda döyüşlər

2020-ci il sentyabrın 27-də başlayan Və -
tən müharibəsində Zəngilan rayonunun gün -
do ğanın da yerləşən Cəbrayıl rayonunda düş -
mən qüvvələrinə aığr zərbələr vurularaq 30-
dan çox yaşayış məntəqəsinin işğaldan azad
edil məsi, şanlı hərbçilərimizin Zəngilan rayo -
nunun inzibati hüdudlarına çatmasına imkan
ya ratmış oldu. Silahlı qüvvələrimiz 18 ok-
tyabrda Zəngilan rayo nunun azad edilməsi
uğ runda əməliyyata başladı. Zəngilan uğrunda
dö yüşlər Sərhəd Qoşun larımızın ko man dan -
lığı ilə aparı lırdı. Oktyabrın 20-də Prezident
İlham Əliyev xalqa növbəti dəfə müraciət
et di: Zəngilan rayonunun Havalı, Zərnəli,
Məm mədbəyli, Həkəri, Şərifan, Birinci Mu -
ğanlı və Zəngilan şəhəri işğaldan azad edil -
miş dir! Zəngilan döyüşlərinin nəticəsində
Zən gilan şəhəri, rayonun 4 qəsəbəsi və 49
kən di işğaldan azad edildi. Dövlətimiz Zən -
gilan uğrunda döyüşlərdə iştirak edənlərin
şü caətini yüksək qiymətləndirib.

2020-ci il noyabrın 26-da “Zəngilanın
azad olunması na görə” medalı təsis edildi.
Zən gilan rayonunun işğaldan azad edilməsi
uğ runda aparılmış döyüş əməliyyatlarına
qa tılaraq, şəxsi igidlik və şücaət nümayiş
et dirmiş hərbçilərimiz bu medala layiq gö -
rülür. Bugünədək Azərbaycan Respublikası
Si lahlı Qüvvələrinin 6974 hərbi qulluqçusu
Pre zidentin sərəncamları ilə “Zəngilanın
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif olu -
nub.

Prezident Zəngilanda

2020-ci il dekabrın 23-də Azərbaycan
Pre zidenti İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva işğaldan azad olunmuş
Zən gilan rayonuna səfər etdi. Prezident Zən -
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gilan şəhərində müqəddəs Azərbaycan Bayra -
ğını qaldırdı. Qələbədən sonra Zəngilan ra -
yo nuna 4 dəfə səfər etmiş ölkə Prezidenti,
aparı lan bərpa və quruculuq işlərinə bilavasitə
nə zarət edir.

Əvəzsiz layihələr

İşğaldan azad olunmuş rayonlarda icra
olu nan layihələr bölgənin sosial-iqtisadi in -
ki şafın da çox önəmli rol oynayacaqdır. Prezi-
dentin səfərləri onu göstərir ki, “Böyük qa -
yıdış” üçün respub likamızda mövcud olan
po ten sial gərəyincə səfərbər olunub. Zəngilan
ra yonunda bir neçə aydan sonra artıq birinci
qrup keç miş köçkünlər yerləşəcək. Belə ki
ilk bərpa edilən kəndlər Zəngilanın I, II, III
Ağalı kəndləri olacaq. Bu kəndlər “ağıllı
kənd” pilot layihəsi çərçivəsində yenidən
qu rulur. Ərazidə ilkin olaraq 200 fərdi ev
ola caq. Bu “ağıllı kəndlər”də çağ daş məktəb,
uşaq bağçası, polik linika tikiləcək, iş yerləri
ya radıla caq. Zəngilanın Ağalı kəndi yalnız
Azər baycanda deyil, bütövlükdə, Qafqazda
çağ daş standartlara cavab verən ilk kənd ki -
mi tarixə düşəcək. Kənddə layihənin icrası
əsa sən 5 komponenti özündə da şıyacaq: ya -
şa yış, istehsal, sosial xidmətlər, “ağıllı kənd
tə sərrüfatı”, alternativ enerji sahələri.

Layihələrin icrasında qar daş Türkiyə ilə
ya naşı, Çin, İsrail, İtaliya şirkətləri də iştirak
edə cək. “Ağıllı kənd” layihəsinin birinci
mər hələsində Qarabağda təhlükəsiz yaşayış
mü hiti yara dılaraq “ağıllı tədris” və “ağıllı
sə hiyyə” sistemləri də həyata keçiriləcək.
Ne cə deyərlər, ağılsız düşmənin vandallığı,
iş ğalçılıq mədəniyyətsziliyi öz yerini ağıllı
kənd lərə verir... Bir sözlə, azad lıqdan sonra
abad lıq, quruculuq çox sürətlə və keyfiyyətlə
ye rinə yetirilir.

Zəngilanda həyata keçirilən önəmli la yi -
hə lərdən biri Heydər Əliyev Fondu tərəfindən
ic ra olu nur. Belə ki, Zəngilan məscidinin
bər pası ilə bilavasitə fond məşğuldur.

Zəngilandan keçən logistik layihələr

Zəngilan “ağıllı kənd”, “ağıllı şəhər” la -
yi hələri ilə yanaşı loqistik layihələrlə də
zən gindir. Horadiz – Zəngilan – Ağbənd də -
mir yolunun inşasının böyük strateji önəmi
var. Bu dəmir yolu azad edilmiş tor paqlara
və təndaşlarımızın gəlməsi üçün də, yüklərin
da şınması üçün də böyük önəm daşıyacaq.
Zən gilanda tikiləcək hava limanı bölgəni
bey nəlxalq nəqliyyat-logistika mərkəzinə
çe virmək üçün geniş imkanlar yaradır. İş -
ğal dan əvvəl Zəngilan ərazisində 21 dəmiryol
mü əssisəsi və 6 dəmiryol vağzalı fəaliyyət
gös tərib.

Bəlli olduğu kimi, yenidən qurulan Zən -
gi landan dəmiryolu və avtomobil yolları da
ke çəcək və daha da mühümü: Naxçıvana
yol açılacaq! Zəngilanı Naxçıvandan 40 ki -
lo metrlik Zəngəzur dəhlizi ayırır. Bu dəhlizin
bər pa olun ması yeni iqtisadi perspektivlər
ya radacaq. Zəngilandan yalnız Ordubada,
Nax çıvana deyil, eyni zamanda qardaş Tür -
ki yəyə də yol görünür... Bax, bu, həm Zən -
gi lanın, həm də, Zəngilanın azadlığını təmin
et miş tarixi zəfərimizin önəmini parlaq şə -
kildə göstərməkdədir. Azadlıq əvəzsiz ne -
mət dir!

Zəngilana həyat qayıdır, mədəniyyət, mə -
nə viy yat qayıdır, insanlıq, insaf (vicdan) qa -
yı dır, inkişaf qayıdır!

Qənirə PAŞAYEVA,
Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin
sədri.
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– Cənab sədr, bu gün fəaliyyətini
müasir dünya təcrübəsinə uyğun quran
AAK-nın üzləşdiyi əsas çətinliklər,
problemlər nələrdir?

– Məlumdur ki, cəmiyyətin bütün sa -
hələrini əhatə edən proseslərin dərk edil -
məsində elmin rolu və əhəmiyyəti əvəz -
olun mazdır. Son dövrlərdə iqlim dəyişikliyi,
iq tisadi böhranlar, pandemiya kimi geniş
əha təli geosiyasi problemlərin timsalında
dün ya qeyri-müəyyənlik fonunda müxtəlif
də yişikliklərlə üz-üzə qalmışdır. Bununla
ya naşı, süni zəka və sintetik biolo giya sa -
hə sində yeniliklər də daxil olmaqla, texnolo-
ji dəyişikliyin sürəti yeni yaranan tex no -
lo giyalara nəzarəti getdikcə daha da mü -
rəkkəbləşdirir. Qeyd edilən məsələlər elm
sa həsində həyata keçirilən dövlət siyasətinin
çə tinliklərə çevik və operativ reaksiyasını
şərt ləndirir.

44 günlük Vətən müharibəsinin nə ti -
cə sində ortaya çıxan yeni reallıqlar, öl kə -
mi zin yeni inkişaf mərhələsinə keçməsi
üçün imkanların səmərəli istifadəsi ilə
bağ lı çağırışlar respublikamızda elmi təd -

qi qa ta, yüksəkixtisaslı elmi və elmi-
pedaqoji kadr hazırlığına xüsusi
yanaşmanı zə ruri edir. Digər tərəfdən,
pandemiya öl kəmizdə də elm sa hə -
sində mövcud olan həm güclü, həm
də zəif tərəfləri üzə çıxardı. Hələ də
COVID-19-un tə sirləri davam edir,

biz artıq müəyyən dərs lər və nəticələr çı -
xara, təhlillər apa ra, eləcə də gələcək üçün
düz gün stra te giyanın formalaşdırılmasını
mü zakirə edə bilərik.

– Ali Attestasiya Komissiyası nın fəa -
liy yəti keyfiyyətcə yeni bir mərhələdədir.
Rəh bərlik etdiyiniz qurumun əsas fəa -
liy yət istiqamətlərində və me xa nizm lə -
rin də tətbiq edilən yeniliklər barədə mə -
lumat verməyinizi xahiş edirəm. Bu,
elm adamları, elmi fəaliyyətə başlayan
və ya başlamaq istəyən auditoriya, ümu -
miy yətlə, elm ictimaiyyəti üçün maraqlı
olar.

– Ali Attestasiya Komissiyasının, demək
olar ki, bütün fəaliyyət istiqamətlərində
müə y yən dəyişikliklər və yeniliklər olub.
Dis sertasiya şuralarının səlahiyyət müddəti
3 il müəyyən edilmiş, bir ay ərzində 4 fəl -
səfə doktoru və ya 2 fəlsəfə doktoru və 1
elmlər doktoru dissertasiyasının mü da fiə -
sinin keçirilə biləcəyi nəzərdə tutul muşdur.

Digər dəyişiklik dissertasiya şurala -
rının tərkibi ilə bağlıdır. Yeni qaydalara
gö rə, fəlsəfə doktoru dissertasiyasının mü -
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SOVET SİSTEMİNDƏN QALAN ƏN YAXŞI ƏNƏNƏLƏRİN QƏRB

SİSTEMİNƏ İNTEQRASİYASI PRİNSİPİNƏ ƏSASLANIR

Yenilənən elmi biliklərin təhsildə tətbiqi üçün bu sahədə fəaliyyət göstərən
şəxslərin potensialı zamanın tələblərinə uyğun artmalıdır

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ya nın -
da Ali Attestasiya Komissiyası ölkəmizdə el mi
kadr hazırlığında, dövlətimizin elmi po ten sialının
inkişafında önəmli rol oynayan qurumlar dan
biridir. Müsahibimiz AAK-nın sədri Famil
Mustafayevdir.



da fiəsində ixtisas üzrə, azı, 3, elmlər dok -
to ru dissertasiyasının müdafiəsində ixtisas
üzrə, azı, 5 elmlər doktoru olmalıdır. Bu
halda hər bir ixtisas üzrə dissertasiya şurası
üzvlərinin sayı bərabər və 5 nəfərdən az
olmamalıdır. Dissertasiya şurası bir neçə
ixtisas üzrə, ən azı, 2, ən çoxu, 4 ixtisas
üzrə yaradıla bilər. Üzvlərinin sayı 10
nəfərdən az, 28 nəfərdən çox olmamalıdır.
Yüksəkixtisaslı əcnəbi mütəxəssislər disser -
tasiya şurasının tərkibinə daxil edilə bilərlər.
Dissertasiya şurasının tərkibində müvafiq
ixtisas üzrə elmlər doktorlarının sayını
təmin etmək mümkün olmadıqda, həmin
ixtisas üzrə elmi və elmi-pedaqoji fəaliyyətə
görə professor elmi adı almış fəlsəfə doktor -
ları, o cümlədən mədəniyyət, incəsənət,
memarlıq, hərbi, bədən tərbiyəsi və idman
sahələrində uzun müddət qüsursuz çalışan
və əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə etmiş,
lakin elmi dərəcəsi olmayan professor elmi
adı almış elmi və elmi-pedaqoji kadrlar
elmlər doktorlarını əvəz edə bilərlər.

Əvvəllər dissertasiya müdafiələrində
aparıcı təşkilatlar təyin olunurdu. Bu formal
xarakter aldığından komissiya aparıcı
təşkilat institutunu ləğv etdi, əvəzində
opponentlərin sayını artırdı. Yeni qaydalara
əsasən, fəlsəfə doktoru dissertasiyalarının
müdafiəsi üzrə 3, elmlər doktoru disser -
tasiyalarının müdafiəsi üzrə isə 4 nəfər
opponent olur.

Dissertasiyanın müdafiəsi prosesində
dissertasiya işi ilə dərindən tanış olaraq
ona rəy bildirən məhz opponentlər
olduğundan, düşünürəm ki, onların sayının
artırılması ilə elm tutumlu, böyük əhəmiyyət
kəsb edən problemin yeni həllini təklif və
təmin edə biləcək dissertasiyaların sayı
da çoxalacaq dır.

Yeni qaydalarda iddiaçıdan yalnız xarici
dil və müvafiq ixtisasdan imtahan vermək
tələb olunur ki, bu da Azərbaycan Respubli -
kası Prezidentinin fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Elmi dərəcələr verilməsi qaydası haqqında
Əsasnamə” ilə müəyyən edilmişdir. Dok -
toranturaya qəbul zamanı Dövlət İmtahan
Mərkəzi tərəfindən keçirilən xarici dil
imtahanında keçid balı 50 ballıq sistemdən
25 bal müəyyən edilmişdir. “Fəlsəfə dok -
toru imtahanlarının keçirilmə Qaydası”na
əsasən, əgər xarici dil üzrə qəbul imtahanı -
nın nəticəsi 35 baldan yüksək olarsa, iddi -
açılar dissertasiyalarını beş il müddətində
ilkin müzakirəyə təqdim etdikləri təqdirdə
xarici dil üzrə fəlsəfə doktoru imtahanından
azad olunurlar. Xarici dil üzrə B2 və ya
daha yüksək səviyyəli beynəlxalq dil
sertifikatı əldə etmiş doktorantlar da həmin
sertifikatın qüvvədə olduğu müddətdə
xarici dil üzrə fəlsəfə doktoru imtahanından
azad olunur lar.

Qeyd edim ki, fəlsəfə doktoru imtahan -
ları ilə bağlı məsələ yalnız kəmiyyət deyil,
həm də keyfiyyət dəyişikliyi ilə səciyyələnir:
əvvəlki dövrdə eyni ixtisas üzrə imtahanlar
respublikanın müxtəlif təşkilatlarında fərqli
proqramlar əsasında keçirilirdi, hazırda
imtahanlar komissiya tərəfindən baxılmış
və təsdiqlənmiş proqramlar üzrə keçirilir.
Yaxın zamanlarda isə eyni ixtisas üzrə
fəlsəfə doktoru imtahanları bütün müəssisə
və təşkilatlarda komissiya tərəfindən təsdiq
edilmiş vahid proqramlar əsasında təşkil
olunacaqdır.

İlk dəfə olaraq, bütün müdafiə olu -
nacaq dissertasiyaların aftoreferatları bir
ay öncədən Azərbaycan, rus və ingilis dil -
lə rində komissiyanın saytında yer ləş di -
rilir.
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Yeniliklərdən biri də budur ki, artıq
AAK-ın icazəsi olmadan fəlsəfə doktorları
eyni vaxta 2 şəxsə elmi rəhbərlik edə
bilərlər. Qeyd ediləndən çox doktorant və
ya disser tanta elmi rəhbərlik etmək üçün
Ali Attesta siya Komissiyasına müraciət
edilməlidir.

Ali Attestasiya Komissiyası ilk dəfə
olaraq seminarları ixtisaslar üzrə forma -
laşdırdı. Əvvəllər seminarın qərarı mənfi
olsa da iş yenə müzakirəyə buraxılırdı,
yəni seminar formal xarakter daşıyırdı.
İndi seminarlar müdafiəyə keçid üçün
həlledici mərhələdir. Seminarlarda mini-
mum 5 nəfər ixtisas sahibi iştirak etməlidir,
bu mexanizm Qərb ölkələrindəki təcrübəyə
əsaslanır. Bizim sistemin Qərb sistemindən
üstünlüyü şurada ictimai nəzarətin olmasıdır.
Disserta siya müdafiəsinin yekununda gizli
səsvermə nəticəsində iddiaçı həm öz ixtisası
üzrə, həm də digər ixtisaslar üzrə şura
üzvlərinin üçdə iki səsini toplamalıdır.

Yeniliklərdən biri də dissertasiyaların
həcminin artıq işarələrlə qeyd edilməsidir.
Fəlsəfə doktoru dissertasiyası üçün 200-
240 min işarə, elmlər doktoru dissertasiyası
üçün 400-440 min işarə norma müəyyən
edilmişdir.

Elmi adların verilməsi ilə bağlı də yi -
şik liklərə gəlincə, bu istiqamətdə qay dalar
xey li sadələşdirilmişdir. Yeni qaydalara
əsa sən fəlsəfə doktorlarına dosent elmi
adı, elmlər doktorlarına professor elmi adı
al maq üçün müdafiədən sonra müddət tə -
ləb olun mur. Onu da qeyd edim ki, fəlsəfə
dok torları dosent elmi adı aldıqdan 5 il
son ra profes sor elmi adının iddiaçısı qis -
min də çıxış edə bilərlər. Əsasnamə ilə
müəy yən edilmiş şərtlər ödənildiyi təqdirdə

el mi və elmi-peda qoji fəaliyyətə görə pro -
fes sor elmi adının 10 il iş stajı olan dosent
el mi adı almış fəlsəfə doktorlarına verilməsi
mü əyyən edilmiş yeniliklərə daxildir.

Qeyd edim ki, pandemiya dövründə
ko missiyanın saytı əsaslı şəkildə yeniləndi.
Mə lumat bazası sistemləşdirildi və ge -
nişləndirildi. Artıq AAK-ın saytın dan fəa -
liy yət istiqamətinə uyğun bütün məlumatları
əl d  ə etmək olur.

– Cənab sədr, iddiaçılardan disser -
tasiyaların əsas nəticələrinin, həmçinin
elmi konfransların nəticələri üzrə məruzə
və tezislərin yerli və xarici dövri elmi
nəşrlərdə dərc edilməsi tələb olunur.
Eti raf edək ki, humanitar sahələr üzrə
milli mövzuda olan elmi məqalələrin,
xüsusilə Azərbaycan ədəbiyyatı və tarixi
ilə bağlı tədqiqatların xarici ölkələrin
indeksli elmi jurnallarında dərc olunması
asan məsələ deyil. Bu sahədə yeniliklər
nədən ibarətdir?

– Yeni tələblərdən biri də iddiaçıların
məqalələrini xarici ölkələrdə nəşr edilən
nüfuzlu elmi jurnallarda deyil, beynəlxalq
xülasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə
(bazalarına) daxil olan dövri elmi nəşrlərdə
dərc etdirmələrindən ibarətdir. Müvafiq
sistemlərin (bazaların) siyahısı ayrı-ayrı
elm sahələri üzrə komissiya tərəfindən
müəyyənləşdirilmiş və təsdiq edilmişdir.
Bu siyahının müəyyən edilməsi Azərbaycan
Respublikasında çap olunan və beynəlxalq
xülasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə
(bazalarına) daxil olan elmi nəşrlərin
sayının artmasına şərait yaradacaq və
gələcəkdə iddiaçıların öz məqalələrini dərc
et dirmək üçün xarici ölkələrə gön dər mə -
lə rinə ehtiyac qalmayacaqdır.
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Komissiyada attestasiya sənədlərinin
eks pertizası zamanı bir sıra hallarda elmi
də rəcə və elmi ad iddiaçılarının təqdim
et dik ləri məqalələrin beynəlxalq xü la sə -
lən dirmə və indeksləmə sistemlərinə (ba -
za larına) daxil olmayan saxta nəşrlərdə
dərc edildiyi aşkar edilir. Bəzi hallarda
hət ta iddiaçılar özləri belə həmin nəşrlərin
sax ta olduğundan xəbərsiz olurlar. Bunun -
la əlaqədər olaraq komissiya tərəfindən
Clarivate Analytics şirkətinə rəsmi müraciət
edil miş və komissiyanın Web of Science
ba zasına maneəsiz giriş imkanı təmin edil -
mişdir. Nəticədə attestasiya sənədlərinin
ko missiyada ekspertizası zamanı Web of
Science bazasına və digər bu kimi bey -
nəl xalq xülasələndirmə və indeksləmə sis -
tem lərinə (bazalarına) daxil olan dövri el -
mi nəşrlərdə dərc edilən elmi məqalələrin
hə qiqiliyinin dəqiq müəyyən edilməsi
müm  kün olmuşdur.

Clarivate Analytics şirkətinin mə lu ma -
tına əsasən, ölkələrin siyahısında Azər -
bay can son dövrlərdə əhəmiyyətli irəliləyiş
əl də edib və 2014-cü ildə Web of Science
ba zasında dərc edilən elmi işlərin sayı 527
idi sə, 2020-ci ildə bu rəqəm 1787 olmuşdu.

– Xüsusi karantin rejimində disser -
tasiya şuralarının fəaliyyəti necə təşkil
olunur?

– Komissiya xüsusi karantin rejiminin
tələblərini yerinə yetirməklə yanaşı, qısa
müddət ərzində fəaliyyətini yeni reallığa
uyğunlaşdırmağa çalışmışdır.

Komissiyanın Rəyasət Heyətinin təsdiq
et diyi “Xüsusi karantin rejimi dövründə
dis sertasiya şuralarının nəzdində fəaliyyət
gös tərən elmi seminarlarda müzakirələrin
təş kili və keçirilməsinə dair Tələblər” və
“Xü susi karantin rejimi dövründə disser -

tasiya şuralarında müdafiələrin təşkili və
ke çirilməsinə dair Tələblər” mövcud şə -
rait də sanitariya epidemioloji və profi lak -
tik tədbirlərin həyata keçirilməsi təmin
edil məklə dissertasiyaların müzakirəsi və
mü dafiəsinin təşkilinə imkan verir.

Dissertasiya şuralarının, ekspert şura -
larının üzvlərinin əksəriyyətinin orta yaşı
65-in üzərindədir. Pandemiya dövründə
risk qrupuna aid olan həmin şəxsləri bir
ye rə yığmaq xeyli çətinlik yaratdı. Biz
müx təlif ölkələrin təcrübəsini öyrənərək
prob lemi həll etməyə çalışdıq. Komissiyanın
ye ni rəsmi internet saytında dissertasiya
şu ra larında gizli səsvermənin keçirilməsi
üçün “Elektron səsvermə” bölməsi ya ra -
dı laraq xüsusi proqram təminatı ilə elektron
giz li səsvermə sistemi tətbiq edildi. 2021-
ci ilin 9 mart tarixindən 14 oktyabr ta ri xi -
nə dək bu formatda 334 (onlardan Filologiya
elm ləri üzrə – 62, Tibb elmləri üzrə – 55,
İq tisad elmləri üzrə – 43, Texnika elmləri
üz rə – 39, Biologiya elmləri üzrə – 24 və
Fi zika elmləri üzrə – 21) dissertasiya mü -
dafiəsi keçiril mişdir. Bu mexanizm pande -
miya dövründə şura üzvlərinin kol le gial -
lığını təmin etmək üçün tətbiq olunan ye -
ni likdir. Pandemiya ilə əlaqədar ölkədə
uğur la vaksinasiya tədbirləri həyata ke çi -
ril diyindən karantin rejimi ilə bağlı yum -
şal malara adekvat olaraq Komissiyanın
Rə yasət Heyətinin qərarı ilə COVID-19
in feksiyasına qarşı peyvənd olunmuş 65
yaş dan yuxarı iddiaçıların, dissertasiya şu -
ra sının və elmi seminarın üzvlərinin, o
cüm lədən rəsmi opponentlərin, elmi rəh -
bərlərin və ya elmi məsləhətçilərin elmi
se minar və dissertasiya şurasının iclaslarında
əya ni iştirak etmələrinə icazə verilmişdir.
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Qaydalar tərtib olunarkən göstərilib ki,
id diaçı mütləq qaydada zalda olmalıdır.
Pan demiya dövründə müdafiə prosesinə
dis tant qoşulan dissertasiya şurasının üzv -
lə rindən əlavə, video çəkilişlə müşayiət
olunan müdafiə prosesini açıq şəkildə hər
kəsin izləməsini təmin etdik. İlk dəfə
olaraq dissertasiya şuralarının fəaliyyət
göstərdiyi müəssisələrin saytlarında
yerləşdirilən linklər vasitəsilə müdafiənin
gedişatı ilə maraqlanan hər kəs onu izləmək
imkanı əldə etmişdir.

– Bu, özü də bir yenilikdir. Azər bay -
can da müdafiə olunan istənilən disser-
tasiya müdafiəsinin gedişatını limit ol-
madan, istənilən şəxs izləyə bilər. Müdafiə
pro sesini həm də canlı izləmək şəffaflığın
tə min edilməsi baxımından təq di rə la -
yiq dir.

– Pandemiya dövründə yaşa nan çə tin -
liklər dissertasiya şuralarının fəaliyyətinin
təş kili, müdafiələrin keçirilməsi ilə bağlı
müs bət təcrübələr də qazandırdı. Belə ki,
mü dafiələr distant (məsafədən) qaydada
ke çirildiyindən dissertasiya şura larına cəlb
edi lən əcnəbi mütəxəssislərin sayı da ar tı -
rıl dı. Hazırda müxtəlif elm sahələri üzrə
fəa liyyət göstərən dissertasiya şuralarında
Tür kiyə, Rusiya, Ukrayna, Gür cüstan, Qa -
za xıstan, Belarus, Bolqarıstan və Özbəkistan
da xil olmaqla 8 ölkədən 15 elm sahəsi üz -
rə 59 əcnəbi yüksəkixtisaslı mütəxəssis
təm sil olunur. Qeyd edilən təcrübənin müs -
bət nəticələrini nəzərə alaraq postpandemiya
döv ründə də bu təcrübənin davam et di ril -
mə sini düşünürük.

– Ali Attestasiya Komissiyasının tətbiq
et diyi yeniliklər zamanı daha çox hansı
öl kələrin təcrübəsinə üstünlük verilib?

– Ümumilikdə, tətbiq olunan yeniliklər
keç miş sovet sistemindən qalan ən yaxşı
ənə nələrin Qərb sisteminə inteqrasiyası
prin sipinə əsaslanır. Yeni sənədlərin hazır -
lan ması mərhələsində Rusiya, Qazaxıstan,
Mol dova, Belarus, Ukrayna, Pribaltika öl -
kə lərinin, o cümlədən ABŞ, Türkiyə, Böyük
Bri taniya, Almaniya, Çin və Cənubi Ko -
re yanın elmi dərəcə və elmi adların ve ril -
məsi sahəsində təcrübələri öyrənilmiş, mü -
qa yisəli təhlillər aparılmışdır.

– Komissiyasının fəaliyyətinin yenidən
təş kili ilə bağlı atılan addımlar hansı
zə rurətdən irəli gəldi, yenilikləri və də -
yi şiklikləri ölkədə həyata keçirilən köklü
is lahatların tərkib hissəsi adlandı ra bi -
lərikmi?

– Ali Attestasiya Komissiyasının fəa -
liy yətindəki dəyişikliklərin zəruriliyi Azər -
bay canda elmin davamlı və daya nıqlı in -
ki şafına, dünya elm məkanına çevik in -
teq rasiyasına hədəflənmiş dövlət siyasətinin
hə yata keçirilməsi istiqamətində Azərbaycan
Res publikasının Preziden ti cənab İlham
Əli yevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə aparılan
is lahatlar, müasir döv rümüzün yeni ça ğı -
rış ları və tələblərindən irəli gəlmişdir. Ali
At testasiya Komissiyasının fəaliyyətində
ye ni mərhələ Azərbaycan Respublikası
Pre zidentinin “Azərbaycan Respublikasında
el mi və elmi-pedaqoji kadrların at tes ta si -
ya sının aparılması işinin təkmilləşdirilməsi
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2018-
ci il 10 dekabr tarixli 785 nömrəli sərəncamı
ilə başlamışdır. Sərəncamın icrası elmi və
el mi-pedaqoji kadrların attestasiyası ilə
bağ lı yeni norma tiv-hüquqi bazanın for -
ma laşmasını, elmi tədqiqatların səviyyəsinin
yük səldilməsi məqsədilə elmi dərəcə və
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el mi adların verilməsi, elmi fəaliyyətin
qiy mətləndirilməsi və monitorinqi sahəsində
ye ni qaydaların işlənib hazırlanmasını və
tət biqini labüd etmişdir.

– Bu gün ölkədə şəffaflığın təmin
edil məsi sahəsində də sistemli islahatlar
hə yata keçirilir. Komissiyanın fəaliyyət
is tiqaməti üzrə bu sahədə hansı tədbirlər
gö rülüb?

– Uzun illər Ali Attestasiya Komissiyası
id diaçılara elmi dərəcə və elmi ad verərək
öl kədə elmi kadr potensialının formalaş -
masında iştirak etməklə yanaşı, müəyyən
prosedurlara razılıq verən bir dövlət qurumu
kimi tanınırdı. Əvvəlki qaydalarla bir sıra
prosedurlara komissiya tərəfindən icazə
ve rilməsi tələbindən bəzi hallarda sui-is -
ti fadə edilir və nəticədə qeyri-qanuni hə -
rə kətlərə şərait yaradılırdı. Bu tələblərin
ara dan qaldırılmasını həm iddiaçıların hü -
quq və maraqlarının qorunması, həm də
ko missiyanın fəaliyyətində şəffaflığın və
ob yektivliyin təmin olunması istiqamətində
atı lan mühüm addım hesab etmək olar.

– Cənab sədr, Ali Attestasiya Komis -
siyasının rəsmi saytı ilə tanış olarkən
diqqətimi çəkən məqamlardan biri “kor -
rupsiya ilə mübarizə” bölməsi oldu. Bu,
maraqlı təşəbbüsdür.

– “Korrupsiya ilə mübarizə” bölməsinə
yer ləşdirilən e-mailə elm adamları, elmi
ad və elmi dərəcə iddiaçıları, eyni zamanda
əmək daşlar korrupsiya halları ilə bağlı şi -
kayətlərini, müraciətlərini göndərə bilərlər.
Bu elektron poçta yalnız özüm nəzarət
edə rək daxil olan müraciətlərlə tanış olu -
ram.

– Dünyanın müxtəlif olkələrində dis-
sertasiya işlərində plagiatlıq halları ilə

mübarizə güclənir, bizdə bu sahədə və -
ziyyət necədir?

– Komissiyada yeni texnologiya və
proq ramların imkanlarından faydalanaraq
id diaçının müəllifinə və mənbəyinə istinad
ver  mədən digər müəlliflərin ma te rial la -
rın dan istifadə etdiyi, yəni elmi plagiat
fakt larının aşkar olunduğu hallara qarşı
mü barizə sərtləşdirilmişdir.

Plagiat faktı aşkar edildikdə əvvəllər
ol duğu kimi yalnız iddiaçıların de yil, o
cüm lədən elmi rəhbər və elmi məs lə hət çi -
nin, rəsmi opponentlərin (müsbət rəy ver -
dik ləri halda), elmi semi narın sədrinin, el -
mi katibin və dissertasiya şurasının iclasına
sədr lik edən şəxslərin məsuliyyətinə dair
Əsas namədə müddəalar mövcuddur. Elmi
pla giat halları aşkar edildiyi təqdirdə Əsas -
namə ilə Komissiya nın dissertasiya şu ra -
sının həmin iclasına sədrlik etmiş şəxsi,
dis sertasiya şurasının elmi katibini və dis-
sertasiya şurasının nəzdində fəaliyyət gös -
tərən elmi semina rın sədrini, üç il müd də -
tində təkrar təyin olunmaq hüququ olmadan,
dissertasiya şurasında və elmi seminarda
və zifələrinin icrasından kənarlaşdırmaq,
el mi rəhbərin, elmi məsləhətçinin və rəsmi
op ponentlərin (müsbət rəy verdikləri halda)
üç il müddətinədək həmin vəzifələri tut -
ma sına məhdudiyyət tətbiq etmək hüququ
təs bit edilmişdir. İddiaçılara münasibətdə
isə pla giat faktının aşkar edilməsi ilə bağlı
fəl səfə doktoru elmi dərəcəsinin iddia çı -
larına Ko missiyanın bu barədə qərarından
son ra üç il, elmlər doktoru elmi dərəcəsinin
iddia çı larına isə beş il müddətində müdafiə
et mək hüququ verilməyəcək, iddiaçı ye -
ni dən həmin mövzuda dissertasiya müdafiə
edə bilməyəcək.
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Məlumat üçün bildirim ki, 2021-ci il
üz rə 81 iddiaçıya elmi dərəcələrin, 14 id -
diaçı ya isə elmi adların verilməsindən im -
tina edilməsi haqqında qərar qəbul edil -
mişdir.

– Son vaxtlar elmi dərəcədən və elmi
ad dan məhrumetmə halları baş verib-
mi?

– Komissiya şəxslərin elmi dərəcədən
və ya elmi addan məhrum edilməsi (elmi
də rəcənin və ya elmi adın bərpası) mə sə -
lə sinə əsaslı faktlar, arqumentlər gös tə ril -
mək lə, elmi müəssisə və təşkilatların, ali
təh sil müəssisələrinin dissertasiya və ya
el mi şuralarının vəsatəti və ya fiziki şəxs -
lə rin müraciətləri əsasında baxır və qərar
qə bul edir.

Azərbaycanda Ali Attestasiya Komissi -
ya sının tarixində ilk dəfə olaraq 2021-ci
il də elmi dərəcədən məhrumetmə halı baş
ve rib. Xarici ölkədən bizə daxil olan mü -
raciətə əsasən azərbaycanlı alimin işini
araş dırdıq. Dissertasiya işinin plagiat olduğu
təs diq edildi. Fəlsəfə doktoru elmi də rə -
cə sindən plagiat səbəbindən məhrumetmə
ba rədə qərar qəbul edildi. Elmi dərəcədən
məh rum edilmiş şəxs 2017-ci ildə müdafiə
edə rək həmin ildə təsdiq almışdı.

Onu da qeyd edim ki, komissiya elmi
də rəcədən və ya elmi addan məhrum edil -
miş şəxsin elmi dərəcəsini və ya elmi adı -
nı qanuni əsaslar olduğu halda bərpa edir
və elmi dərəcədən və ya addan məhrumetmə
məsələlərinə diplom və ya attestatın verildiyi
ta rixdən on il keçdikdən sonra baxmır.

– Cənab sədr, mən Ali Attestasi ya
Ko missiyasının Facebook sosial şə bə -
kə sindəki səhifəsi ilə də tanış ol dum. İs -
tifadəçi şərhləri arasında xaricdə müdafiə
et miş gənc alimlərin komissi yanın ope -

rativ, şəffaf fəaliyyəti ilə bağlı səs lən -
dir dikləri fikirlər diqqətimi cəlb etdi və
sual doğurdu. Xarici ölkələrdə verilmiş
el mi dərəcə və elmi adlar haqqında sə -
nəd lərin tanınması prosedu runda hansı
də yişikliklər tətbiq olunub ki, iddiaçılar
AAK-ın fəaliyyəti barədə bu qədər yük -
sək fikir və minnətdarlıq ifadə edirlər.

– Pandemiya dövründə komissiya nın
rəsmi saytı yeni forma və məzmunda tərtib
edilmiş, Facebook səhifəsi istifadəyə
verilmişdir. Artıq yenilənmiş sayt vasitəsilə
istifadəçilər dissertasiyanın müdafiəsi və
son nəticədə elmi dərəcə və elmi adların
verilməsinə, həmçinin xarici ölkələrdə
elmi dərəcə və elmi adlarla bağlı verilmiş
sənədlərin tanınmasına, elmi müəssisələrin
akkreditasiyasına kimi bir çox məsələlər
barədə geniş məlumat əldə edə bilər. Xarici
ölkələrdə verilmiş elmi dərəcə və elmi
adlar haqqında sənədlərin tanınması prose -
durunda yeniliklərə gəlincə, Azərbaycan
vətəndaşlarının xarici ölkələrdə müdafiə
etməsi üçün əvvəllər mövcud olan qayda -
ya görə iddiaçılar yalnız AAK-nın Rəyasət
Heyətinin və Kollegiyasının icazəsi ilə
xarici ölkələrdə dissertasiya müdafiə edə
bilərdilər. Artıq bu bürokratik norma yoxdur.
Xaricdə elmi dərəcə və ya elmi ad almış
iddiaçılar müvafiq sənədlərini komissiyaya
təqdim etməklə sənədlərini nostrifikasiya
və ya təkrar attestasiya əsasında tanıtdıra
bilərlər. Xüsusi qeyd edim ki, elmi dərəcə
və elmi ad haqqında sənədlərin nostrifi -
kasiya və təkrar attestasiya əsasında ta -
nın ması üçün komissiyaya təqdim edilməli
olan sənədlərin siyahısına da yenidən baxıl -
mış, siyahı üzrə zəruri sənədlərin sayı
azal dılmış, bütövlükdə tanınma proseduru
sa dələşdirilmişdir.

ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 4 2021202186

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»



– “Azərbaycan Respublikasının Təhsil
Na zirliyi haqqında Əsasnamə”də də yi -
şik lik edilməsi barədə Pezident İlham
Əliyevin 5 fevral 2021-ci il tarixli sə -
rəncamına əsasən, ölkəmizdə təhsil haq -
qında dövlət sənədləri elektron qay dada
ve riləcək. Bu qayda elmi dərəcə ilə bağlı
dip lomlara da şamil olunacaqmı?

– Əvvəllər komissiya tərəfindən vahid
for malı dövlət sənədinin verilməsi tələb
edilmirdi, diplom və attestatların forması
isə komissiya nın Rəyasət Heyəti tərəfindən
təsdiq olunur du. Hazırda alimlərimizə
Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş,
mühafizə nişanlı, va hid formalı dövlət
sənədi verilir. Xarici ölkədə elmi dərəcə
və ya elmi ad almış tədqiqatçılara isə mü-
vafiq sənədin nostrifikasiyası və ya təkrar
attestasiya əsasında tanınması barədə
şəhadətnamə təqdim edilir.

O ki qaldı bunların elektron formasına,
AAK-ın rəsmi saytında bütün elmi dərəcə
və elmi ad alan şəxslər haqqında müva fiq
məlumatlar yerləşdirilib. Maksimum bir
il ərzində komissiyanın bütün sənəd
dövriyyəsi elektronlaşacaq, o cümlədən
“FİN kodu” ilə aydiyyəti orqanlara dip -
lom la rın elektron versiyası göndəriləcək.

– Elmi müəssisələrin akkreditasiyası
cənab Prezident tərəfindən rəhbərlik
et diyiniz komissiyaya həvalə edilib. Bu
məsul vəzifənin icrası istiqamətində han -
sı fəaliyyət planı həyata keçirilib?

– Ölkəmizdə elmin inkişafını təmin et -
mək üçün beş istiqamətdə paralel və əlaqəli
fəaliyyəti zəruri hesab edirik: yüksəkixtisaslı
elmi və elmi-pedaqoji kadr hazırlığı, elmi
müəssisə və təşkilatlarda müasir infrastruk -
turun qurulması, elmin maliyyələşdirilməsi,

el mi tədqiqat işlərinin müasir tələblər sə -
viy yəsində aparıl ması və elmi müəssisə
və təşkilatların idarəedilməsinin müasir
tə ləblərə uyğun təşkil edilməsi. Akkredi-
tasya işinin təşkilinin qeyd edilən bu beş
is tiqamətdə qurulması nəzərdə tutulub.

İlkin mərhələdə ölkə üzrə fəaliyyət gös -
tərən elmi müəssisələrin (təşkilatların)
elek tron bazasının formalaşdırılması məq -
sə di lə zəruri məlumatlar toplanıb və
sistemləşdirilib. Məlumat üçün bildirirəm
ki, hazırda ölkəmizdə 104 elmi müəssisə
və təşkilat fəaliyyət göstərir. Onlardan 9-
u fizika-riyaziyyat, 19-u texnika, 7-si Yer,
15-i kimya və biologiya, 11-i aqrar, 12-si
tibb və 31-i humanitar və ictimai elmlər
üzrə fəaliyyət göstərən müəssisələrdir.

Bununla yanaşı, ölkəmizdə elmi mü -
əs sisə və təşkilatların akkreditasiyası işinin
müa sir beynəlxalq standartlara uyğun təşkil
edil məsi üçün Avropa İttifaqının maliyyə
dəs təyi ilə Belçika Krallığının “IBF Inter-
national Consulting” şirkəti ilə cari ilin 3
may tarixindən “Azərbaycanda elmi təd -
qiqat müəssisələrinin akkreditasiya prose -
sinin gücləndirilməsi” layihəsi icra olunur.
2021-ci il iyulun 7-də layihənin açılış kon -
fransı keçi rilmişdir. İlkin mərhələdə bu
ilin sonunadək AMEA, Azərbaycan Res -
pub likasının Təhsil Nazirliyi və Kənd Tə -
sər rüfatı Nazirliyinin hər birinin tabeliyində
olan bir müəssisədə, ümumilikdə 3 mü əs -
si sədə akkreditasiyanın keçirilməsi nəzərdə
tu tulmuşdur.

– Dünya elmi daim inkişafda dır. Müx -
təlif elm sahələrində bir çox yeniliklər,
tex noloji və innovativ inkişaf zaman
keç dikcə yeni ixtisasların yaran masına
zə min yaradır. Nomenklaturda də yi şik -
lik lər gözlənilirmi?
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– “Azərbaycan Respublikasında elmi
və elmi-pedaqoji işçilərə elmi dərəcələrin
verilməsi üzrə ixtisasların nomenklaturu”
25 elm sahəsi üzrə 403 ixtisası əhatə et -
məklə 2012-ci ildə təsdiq edilmiş və 2015-
ci ildə ona bir sıra əlavələr edilmişdir.
Ötən illər ərzində müxtəlif elm sahələrinə
aid ixtisas ların məzmununda dəyişikliklər
baş vermiş, yeni ixtisaslar meydana gəl -
miş dir. Elmi tədqiqat işlərinin sənayenin
və biznesin, innovasiya iqtisadiyyatının
çağırışlarına fokuslanması günün tələbidir.
Qeyd edilən məqsədlərə çatmaq üçün
yüksəkixtisaslı kadr hazırlığının müasir
çağırışlara uyğun təşkil edilməsi üçün
Nomenklaturun yeni məzmunda for ma -
laş dırılması, təsnifata yeni elm sahələri və
ixtisasların əlavə edilməsi və aktual olmayan
sahələrin təsnifatdan çıxarılması, ixtisasların
pasportlarının yenilənməsi qarşımızda
duran aktual məsələlər sırasındadır.

– Azərbaycan elminin davamlı və
da yanıqlı inkişafının təmin edilməsi
üçün hansı amillər zəruridir?

– Elm və təhsil bir-birilə sıx bağlıdır.
Təh sil elmi biliklərin əsasında aparılmalı -
dır. Yenilənən elmi biliklərin təhsildə tətbiqi
üçün elm və təhsil sahəsində fəaliyyət
gös tərən şəxslərin potensialı daim zamanın
tə ləblərinə uyğun artmalıdır.

Düşünürəm ki, elmin inkişafı ölkəmiz
üçün son dərəcə vacib və əhəmiyyətli ol -
du ğundan bu sahədə görüləcək işlər mütləq
digər sahələrdə ölkədə aparılan islahatlar -
la uzlaşdırılmalıdır. Bunu nəzərə alaraq,
dövlət və özəl qurumların əlaqəli fəaliyyəti,
planlaşdırma və qərarların verilməsində
bü tün maraqlı tərəflərin prosesə cəlb edil -
məsi vacibdir. Məqsədimiz ölkəmizdə elmi

fəa liyyətin və onun idarə edilməsinin müa -
sir, beynəlxalq tələblərə uyğun forma laş -
dı rılmasıdır. Bu istiqamətdə elm sahəsini
tən zimləyəcək normativlər, keyfiyyət stan -
dart ları və meyarlar müəyyənləşdirməli
və hər bir elmi müəssisə və təşkilatın bu
me yarlara cavab verməsini təmin etməliyik.
Qeyd edilən standartları hazırlayarkən həm
mü tərəqqi beynəlxalq təcrübəni, həm də
öl kəmizin qarşısında duran sosial-iqtisadi
tə ləbləri və inkişaf strategiyalarını da nə -
zərə almalıyıq. Müvafiq keyfiyyət stan -
dart ları nın hazırlanması bu sahənin həm
idarə edilməsinə, həm də bu sahəyə ayrılan
maliyyə vəsaitlərinin səmərəli istifadəsinə
müsbət təsir göstərəcək, elmi tədqiqatı və
innovasiyanı təşviq etməyə kömək edəcək.

– Cənab sədr, məzmunlu, ətraflı, ma -
raqlı müsahibəyə görə təşəkkür edirəm.
İnanıram ki, elmi ictimaiyyət, bu sahə
ilə maraqlanan şəxslər düşündükləri
sual ların cavabını müsahibədə ta pa caq -
lar.

– Təşəkkür edirəm. Azərbaycan Res -
pub likasının Prezidenti yanında Ali Attes-
tasiya Komissiyası qanunilik, obyek tivlik,
şəffaflıq və peşəkar etik normalara əməl
edilməsi prinsiplərini rəhbər tutmaqla bun-
dan sonra da öz fəaliyyətini müdafiə olunan
dissertasiya işlərinin keyfiyyətinin və elmi
səviyyəsinin artırılması, elmi dərəcə və
elmi adların layiqli iddiaçılara verilməsinin
təmin edilməsi istiqamətində quracaqdır.
Komissiya Azərbaycan elminin stimullaşdı -
rılmasına, inkişafına ləyaqətlə xidmət etmək
əzmindədir.

Leyla RƏŞİD.
www.xalqqazeti.com
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Müsəlman Şərqinin ilk demok ratik
respublikası olan Azərbaycan Xalq

Cümhuriyyəti elmin, təhsilin inkişafına, əha -
li nin savadlan masına böyük önəm verirdi.
Bu məqsədlə parlamentdə dəfələrlə mü za -
ki rələr aparılmış, universitetin təsis edilməsi
məq sədəmüvafiq hesab olunmuşdur. Uzun
və gərgin müzakirələrdən sonra, nəhayət,
Azər baycan Xalq Cümhuriyyətinin Parlamenti
1919-cu il sentyabrın 1-də “Bakı Dövlət
Uni versiteti nin təsisi haqqında” qanun qəbul
etdi. Beləliklə, 1919/1920-ci tədris ilindən
uni versitet tarix-filologiya və tibb fakültələri
ilə fəaliyyətə başladı. Cümhuriyyət Hö ku -
mə tinin qərarına əsasən, universitetin ilk
rek toru professor V.İ.Razumovski, tibb fa -
kül təsinin dekanı profes sor İ.İ.Şirokoqorov,
ta rix-filologiya fakültəsinin dekanı isə dosent
N.A.Dubrovski təyin olundu. 1919-cu il no -
yabrın 15-də Bakı Dövlət Universitetinin
audi toriyala rında ilk mühazirələrin oxunması
ilə Azərbaycanın birinci ali təhsil ocağı hə -
ya ta vəsiqə qazandı.

Xalq Cümhuriyyəti dövründə çox qısa
za man müddətində fəaliyyət göstərsə də,
Ba kı Dövlət Univer siteti xalqımızın maa rif -
lən məsinə, əhalinin savadlanmasına özünün
töh fələrini vermiş, elm, təhsil yolumuzun
sön məyən çırağını yandırmışdır. Sovet ha -
ki miyyəti illərində də universitet tarixi missi -

ya nı davam etdirmiş, ölkəmizdə
elm və təhsilin əsas mərkəzi ol -
muşdur. Eyni zamanda, BDU hə -
min dövrdə Azərbaycan Elmlər
Aka demiyasının formalaşması və
elə cə də respubli kamızda sonradan
ya radılan bir sıra digər ali mək -
təb -lər üçün baza rolunu oy na -

mış dır.
Bakı Dövlət Universiteti sovet hakimiyyəti

il lərində bütün təzyiq və basqılara rəğmən
Azər baycanda milli ruhun daşıyıcısı mis si -
ya sını şərəflə yerinə yetirmiş, milli şüu run
for malaşması prosesində fəal surətdə iştirak
et mişdir. Təsadüfi deyil ki, ağır və məşəqqətli
30-cu illərdə universitetin fəaliyyəti məhz
bu səbəbdən bir müddət dayan dırılmışdır.
La kin milli ruhlu ziya lılarımızın fədakarlığı
nə ticəsində ölkənin ilk ali təhsil müəssisəsi
qı sa müddətdən sonra fəaliyyətini bərpa et -
miş dir.

Bakı Dövlət Universitetinin inkişafında
ye ni mərhələ 1969-cu ildən – ümummilli li -
de rimiz Heydər Əliyevin ölkəyə rəhbərlik
et məsindən sonra başlanmışdır. 1969-cu ilin
14 iyulunda Azərbaycanda hakimiyyətə gələn
ulu öndər Heydər Əliyev ölkə həyatının bü -
tün sahələri kimi, elmin və təhsilin də in ki -
şa fına böyük diqqət göstərmişdir. Bakı Dövlət
Uni versiteti Azərbaycan elminin və təhsilinin
flaq manı kimi bu proseslərdə aparıcı rol oy -
na mışdır.

Universitetin 50 illik yubileyində ulu ön -
dər Heydər Əliyevin iştirakı və dövlət başçısı
ki mi Azərbaycan dilində çıxış etməsi həmin
dövr də olduğu kimi, bu gün də qədirbilən
xal qımız tərəfindən cəsarətli addım və tarixi

BAKI DÖVLƏT UNIVERSİTETİNİN ZƏFƏR
OVQATLI 102-ci İLDÖNÜMÜ

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycan
xalqının, Azərbaycan Respublikasının milli sərvəti,
milli iftixarı adlandırdığı, hər zaman məzunu olması
ilə fəxr etdiyini ifadə edərək yüksək dəyər verdiyi
Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) yaradılmasından
102 il ötür.
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ha disə kimi yüksək qiymətləndirilir. Ümum -
mil li lide rimiz sonralar həmin hadisəni belə
xa tırlayırdı: "Xatirimdədir, universitetin 50
il lik yubileyində çıxış edərkən, şübhəsiz ki,
öz ana dilimdə, Azərbaycan dilində da nış -
dım. Bu, böyük bir sensasiya kimi qəbul
olun du – nə cür olur ki, respublikanın rəhbəri
Azər baycan dilində çıxış edir. Bəziləri məni
bu hadisə münasibətilə təbrik edirdilər, min -
nət darlıqlarını bildirirdilər. Dilini sevən, mil li
ruhla yaşayan insan lar, doğrudan da, bunu
bö yük bir hadisə kimi qəbul etdilər". Bu ta -
rixi hadisənin, həmin dövrdə müdrik rəhbərin
ali təhsil ocağına xüsusi diqqət və qayğısının
və eləcə də himayəçiliyinin sayəsində univer -
sitet yenidən milli oyanışın mərkəzinə, müs -
tə qilliyimizə gedən yolun carçısına çevrildi.
Tə sadüfi deyil ki, ötən əsrin sonlarında Azər -
bay canda sovet imperiyasına qarşı azadlıq
mü barizəsi məhz universitetdən başlandı.

Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycanda
el min və təhsilin inkişafındakı rolunu, eyni
za man da, milli şüurun, vətənpərvərlik ruhu-
nun formalaşması və inkişafın dakı tarixi
mis siyasını müstəqillilk illərində daha əzmlə
da vam etdirdi. Müstəqillik illərində də uni -
ver si tet hər zaman olduğu kimi, ulu öndərimiz
Heydər Əliyevin diqqət və qayğısından kə -
nar da qalmadı. Bu dövrdə müdrik rəhbərin
səy ləri nəticəsində universitetin elmi potensialı
və maddi-texniki bazası günü-gündən güc -
lən di. Bu gün qü rurla söyləyirik ki, ulu ön -
dər Heydər Əliyev BDU-nun dünya şöhrətli
mə zunu olmaqla yanaşı, hər zaman bu ali
təh sil müəssisəsinin xeyirxahı və hamisi ol -
muşdur.

Son 18 ildə ölkəmizə uğurla rəhbərlik
edən ulu öndər Heydər Əliyevin ləyaqətli
da vamçısı möhtərəm Prezidentimiz cənab
İlham Əliyev Bakı Dövlət Univer sitetinin

in kişafı, müasir dünya universitetləri si ya -
hısında layiq olduğu şərəfli yeri tutması
üçün hər cür diqqət və qayğı göstərmişdir.
Öl kə başçısının 14 noyabr 2017-ci il tarixli
"Ba kı Dövlət Universiteti nin 100 illik yubi-
leyinin keçirilməsi haqqında" Sərəncamına
əsa sən, 2019-cu ildə universitetin 100 illik
yu bileyi ölkədə və xaricdə ən yüksək sə viy -
yə də qeyd edilmişdir. Yubileyin keçirilməsi
ilə bağlı imzalanmış tarixi sənəddə Prezident
İlham Əliyev Bakı Dövlət Universitetinin
şə rəfli yol keçdiyini, universitetin ölkədə
ali təhsil sisteminin qurulmasında, elmi təd -
qiqatların aparılmasında, ümumən milli özü -
nü dərk prose sinin sürətləndirilməsindəki ta -
rixi xidmətlərini xüsusi qeyd etmişdir.

Sərəncama uyğun olaraq BDU-nun 100
il lik yubileyi Parisdə UNESCO-nun Baş qə -
rar gahında, Vyanada Azərbaycan Mədəniyyət
Mər kəzində, Rumıniyada Qara Dəniz Uni -
ver sitetləri Assosiasi yasının təşkilatçılığı ilə
Bu xarest Universitetində yüksək səviyyədə
qeyd edilmişdir. Yubiley ilində “Bakı Dövlət
Uni versitetinin 100 illiyi (1919-2019)” Azər -
bay can Respubli kasının yubiley medalı təsis
edil miş, yubiley pul nişanı tədavülə buraxıl -
mışdır. Universitetin 113 əməkdaşı ölkə baş -
çısı tərəfindən ən yüksək orden, medal və
fəx ri adlara layiq görülmüşdür. Bütün bunlar
Uni ver sitetin qədirbilən professor-müəllim
he yətində ruh yüksəkliyi yaratmış, onları
da ha əzmlə, fədəkarlıqla Azərbaycan elminin
və təhsilinin inkişafına öz töhfələrini verməyə
sövq etmişdir.

100 illik yubiley mərasimində ölkə baş -
çı sının şəxsən iştirakı və proqram xarakterli
çıxışı univer sitet kollektivinin qarşısında
yeni hədəflər qoymuşdur. Möhtərəm Prezi-
dentimiz yubiley mərasimindəki tarixi çı xı -
şın da BDU-nun ölkəmizin həyatındakı müs -
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təsna rolunu xüsusi vurğulayaraq de miş dir:
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut
edəndən sonra Bakı Dövlət Universiteti yeni
ictimai-siyasi dövrdə fəaliyyətini davam et-
dirirdi. Yüz il ərzində uni versitetin 200 minə
ya xın məzunu Azərbaycanın müxtəlif sa hə -
lə rində öz bilik və bacarıqlarını nümayiş et -
dir mişdir. Məzunlar arasından görkəmli şəxs -
lər, alimlər, ictimai xadimlər, siyasətçilər,
mü təxəssislər çıxmışdır. Onların bir çoxu
Azər baycanın hərtərəfli inkişafı na öz dəyərli
töh fəsini vermişdir. Azərbaycan xalqının
ümum milli lideri, müasir Azərbaycanın quru -
cusu Heydər Əliyev də Bakı Dövlət Univer -
si tetinin məzunu idi. Heydər Əliyev həm
so vet dövründə, həm müstəqilliyin ərəfəsində,
həm də müstəqillik dövründə xalq qarşı sın -
da, dövlət qarşısında misilsiz xidmətlər gös -
tər mişdir.” Bu gün uni versitet kollektivi hə -
min tarixi nitqin yaratdığı ovqatın əhval-ru -
hiy yəsində öz səmərəli fəaliyyətini davam
et di rir, qarşıda duran hədəflərə çatmaq, ölkə
baş çısının etimadını ən yüksək səviyyədə
doğ rultmaq üçün səylər göstərir, beynəlxalq
və milli əmək bazarı üçün rəqabətədavamlı,
ey ni zamanda, vətənpərvərlik ruhun da tərbiyə
edil miş yüksək ixtisaslı mütəxəssislər ha -
zır layır.

100 illik şərəfli yubileydən sonra Bakı
Döv lət Universiteti hər za man olduğu kimi,
ölkə Prezidenti möhtərəm cənab İlham
Əliyevin və Azərbaycanın Birinci vitse-pre -
zi denti Mehriban xanım Əliyevanın yüksək
qay ğısı və hərtərəfli dəstəyi ilə öz inkişafının
ye ni mərhələsini yaşayır. Universitetdə dövrün
təl əblərinə uyğun islahatlar aparılır, şərəfli
keç mişə, tarixi ənənələrə malik olan ali təhsil
oca ğının modern dünya universitetləri siya -
hı sında daha ön yerləri tutması üçün məq -
sə d yönlü fəaliyyət həyata keçirilir. Bu gün

mü əyyənləşdirilən və uğurla həyata ke çi ril -
məkdə olan “Universitet – 5.0” strategiyası
in kişafımızın əsas qayəsini, təməl prinsiplərini
təş kil edir. Strategiya – təhsil, elm, innova -
si ya, beynəlmiləlləşmə və sosial laşma prin -
sip lərinin vəhdətindən ibarətdir.

102 il öncə 2 fakültə, 44 nəfər professor-
mü əllim heyəti və 1094 tələbə ilə fəaliyyətə
baş layan universitetdə hazırda 16 fakültə,
121 kafedra, 3 elmi tədqiqat mərkəzi, 30-
dan çox elmi tədqiqat və tədris laboratoriyası,
Fi zika Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutu,
Tət biqi Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutu,
Kon futsi İnstitutu, İqtisadiyyat və Hu manitar
Kol lec, Qazax filialı, “Gənc istedadlar” li -
se yi, 2 tədris-təcrübə bazası, 3 milyona yaxın
ki tab fondu olan böyük Elmi Kitabxana fəa -
liyyət göstərir.

Universitetdə ali təhsilin bü tün sə viy yə -
lə rində 24 mindən çox tələbə təhsil alır, üç
min dən çox əməkdaş, o cümlədən 1500 nə -
fərə qədər professor-müəllim heyəti və elmi
iş çi çalışır. Onlardan 17 nəfəri Azərbaycan
Mil li Elmlər Akademi yasının həqiqi və müx -
bir üzvü, 300 nəfərə qədəri elmlər doktoru,
pro  fessor, 1000 nəfərə qədəri fəlsəfə doktoru,
do sentdir.

Hazırda universitetdə tarixi ənənələrin
və modern dünya təcrübəsinin vəhdəti şək -
lində tədris müasir, innovativ təlim tex no lo -
giya ları əsasında qurulur, elmi-tədqiqat iş -
lə rinin məzmunu günün tələblərinə uyğun
şə kildə yenilənir, ali təhsil müəssisəsinin
bey nəlxalq akademik əlaqələri və ölkədaxili
əmə k daşlıq inkişaf etdirilir, paralel olaraq
stru k tur islahatları həyata keçirilir. Möhtərəm
Pre zidentimiz cənab İlham Əliyevin gənc -
ləş mə siyasətinə adekvat ola raq kadr is la -
hat ları aparılır, bacarıqlı və perspektivli
gənc lər önə çəkilir. Universitet əməkdaşlarının
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sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün
mü təmadi olaraq əməli addımlar atılır.

Tələbələrin yüksək səviyyədə təhsil al -
ma ları, elmi-tədqiqat işlərinə cəlb olunmaları,
ey ni zamanda, asudə vaxtlarının səmərəli
təş kili üçün ən müxtəlif innovativ üsul və
me todlar tətbiq olunur. Universitet tələbələri
müx təlif platformalarda universitetin ida rə -
çi lliyinə cəlb olu nurlar. BDU-da tələbə təş -
ki latlarının aktiv fəaliyyətləri üçün müvafiq
şə rait yaradılmışdır. Tələbələrin yataqxana
şə raitinin yaxşılaşdırıl ması məqsədilə müasir
tə ləblərə uyğun yeni yataqxana – 5 mərtəbəli,
220 yerlik “Tələbə evi” istifadəyə verilmişdir.
Ha zırda universitetin ən müasir tələblərə
ca vab verən Tələbə Şəhərciyinin yaradılması
is ti qamətində intensiv işlər gedir.

Həmçinin tələbələrin keyfiyyətli, müasir
dərs lik və dərs vəsaitləri ilə təmin edilməsi
üçün 2021-ci ildə universitetin mətbəəsi BP
şir kətinin dəstəyi ilə ən müasir avadanlıqlarla
təh ciz edilərək yenidən qurulmuş və istifadəyə
verilmişdir. BDU ərazisində “Kitab evi”,
“Xa rici dil mərkəzi” də fəaliyyət gös tə rə -
cək dir.

Artıq universitetdə tədrisin keyfiyyətli
təş kili, yeni təlim texno logiyalarının tətbiqi
öz bəhrəsini verməkdədir. Xüsusilə son illər
məzunlarımız müəllimlərin işə qəbulu (MİQ)
im tahanlarında ən yüksək nəticələr göstərir,
ey ni za manda, BDU tələbələri beynəlxalq,
re gional və yerli olimpiadalarda, bilik ya -
rış malarında ön yerləri tuturlar. Həmçinin
BDU-nun onlarca məzunu son illər yüksək
nə ticələr əldə edərək xarici universitetlərə,
o cümlədən, ABŞ-ın Boston, Kana danın Al-
berta, Böyük Britaniyanın Kraliça Meri Uni -
ver siteti, Cənubi Ko reyanın Kyunqvoon
Döv lət Univer siteti, Çex Respublikasının
Kar lova, Cənubi Bohemia; İtaliyanın Bolo -

niya, Sapienza, Venesiya, Turin, Litvanın
Vilnüs Texnologiya Univer siteti, Türkiyənin
İs tanbul, Kocaeli, Üsküdar universitetləri
kimi dünyada müxtəlif ali təhsil müəs si sə -
lə rinə daxil olmuşlar.

Son illər BDU-da əmək ba zarının tələbləri
nəzərə alınaraq təhsilin bakalavriat və mag-
istratura səviyyələrində bir sıra yeni ixtisas
və ixtisaslaşmalar açılmışdır. Baka lavriat
səviyyəsində verilən yüksək təhsilin, elmi
tədqiqat fəaliyyətinə yaradılan şəraitin və
tələbələrə verilən stimulun nəticəsidir ki,
BDU-nun magistraturasında təhsil alan ların
sa yı ildən-ilə artır. Müqayisə üçün qeyd
edək ki, Universitetdə 2021-ci ildə magis-
tratura pilləsinə daxil olanların sayı 2016-cı
illə müqayisədə 1,6 dəfədən çox olumuşdur.
Tədrisin yenilənməsi və müasir standartlara
uyğun qurul ması, dövrün tələblərinə uyğun
kadrların hazırlanması istiqamətində aparılan
fəaliyyətin tərkib hissəsi olaraq, magistarura
sə viyyəsi üzrə ekologiya hüququ, aktual ri -
ya ziyyat, mobil tətbiqlərin hazırlanması və
oyun dizaynı, kompüter elmləri və tex no lo -
gi yaları kimi yeni ixtisaslaş malar açılıb.

Bakı Dövlət Universitetində tədris pros-
esinin daha səmərəli və innovativ üsullarla
təşkili məqsədilə 2020/2021-ci tədris ilinin
yay semestrindən etibarən “BLACK BOARD”
– tədrisin idarə edilməsi sisteminin tətbiqinə
başlanılmışdır. Qeyd edək ki, bu sistemin
tətbiqi üçün BDU 2021-ci ilin may ayın dan
etibarən ABŞ-ın “Blackboard” şirkəti ilə
əməkdaşlığa başlamış, nəhayət, universitetin
potensi alı nəzərə alınaraq bu barədə müsbət
qərar qəbul edilmişdir. Bu sistemin əsas
üstünlükləri kimi tələbələrin biliyinin sistem
üzərindən qiymətləndirilməsini, dərslərin
video yazılışının aparılmasını, eyni zamanda,
mobil tətbiq vasitəsilə məlumatların daha
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rahat əldə edilməsi, davamlı olaraq tələbələrin
və müəllimlərin fəallığının təhlil olun masını
və s. göstərmək olar.

Universitetdə elmi fəaliyyətin səmərəli
təşkili məqsədilə müəyyənləşdirilən strateji
xətt sayəsində son dövrlər aparılan elmi
tədqiqat işlərinin məzmunu yenilənmiş, sə -
viy yəsi artmış, alınan nəticələrin bilavasitə
tət biq sahələrinə yönəldilməsi sahəsində əv -
vəlki illərlə müqayisədə daha müsbət nəticələr
əldə edilmiş dir. BDU alimlərinin elmi tədqiqat
institutlarında, laboratoriyalarda və kafe-
dralarda aldığı nəticələr mühüm hesabatlara
daxil edilmiş, praktik əhəmiyyət kəsb edən
işlər kimi yüksək dəyərləndirilmişdir.

Ölkəmizdə konvergens-inno vativ biliklərə
və praktiki vərdişlərə malik ali təhsilli mü -
tə xəssislərə artan tələbatı nəzərə alaraq BDU
is tehsalat müəssisələri ilə olan mövcud əla -
qələrini genişləndirmiş, fakültə, elmi-tədqiqat
ins titutları (ETİ), elmi-tədqiqat mərkəzləri
(ETM) və elmi-tədqiqat laborato riyalarının
(ETL-lərin) elmi-tədiqat istiqamətləri BDU-
nun inkişaf strategiyasına uyğunlaşdırılmış,
fun damental və tətbiqi istiqamətlərə üstünlük
ve rilmişdir. Bu da istedadlı mütəxəssislərin
sa yının artması na, innovativ təhsil proqramları
və fəaliyyətlərinin çoxalmasına, elmi ide -
ya ların kommersiyalaşdırılması na kömək et -
miş dir.

BDU-da 2021-ci ildə ilk dəfə olaraq ya -
ra dılmış Tədqiqat, İnkişaf və İnnovasiyalar
üz rə Mükəmməllik Mərkəzi (Excellence
Cen ter) təhsil-elm-istehsalat əlaqəsinin tətbiq
və elmi nəticələrin kommer siyalaşdırılması
prin siplərini əsas götürərək istehsalat ilə əla -
qə ləri genişləndirmişdir. Son 2 il ərzində
BDU-da sənaye kimyası, rəqəmsal araş dır -
ma lar, mikrobiologiya və virusologiya, bio -
mü həndislik, kompleks geoloji və geofiziki

təd qiqatlar kimi yeni sənaye yönüm lü ETL-
lər yaradılmış, qeyd olunan istiqamətlərdə
bir sıra kommersiya əsaslı neft və qaz sə na -
yesi üzrə layihə müqavilələri imzalanmışdır.
Ha zırda universitetdə 31 beynəlxalq və res -
publikadaxili elmi-tədqiqat layihəsi həyata
keçirilir. Bu layihələr Avropa Birliyinin Hori-
zon və TEM PUS proqramları, TUBİTAK,
El min İnkişafı Fondu, AMEA, SOCAR, BP
Azərbaycan, Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin
Azneft İstehsalat Birliyi və digər yerli və
xarici təşkilatlar tərəfindən maliyyələşdirilir.

Elmi fəaliyyətin təşkili və inno vasiyalar,
təd risin təşkili və idarə olunması, tələbələrin
el mi-texniki yaradıcılıq mərkəzlərinin birgə
fəa liyyəti çərçivəsində tələbələrdə ya ra dı cı -
lığın formalaşması (kreativ lik) üçün qeyri-
stan dart tapşırıqların birgə əməkdaşlıq və
ko manda şəklində həll olunması və öz fərdi
bi liklərini paylaşmaq bacarıqları nın aşılanması
is tiqamətində işlər aparılır, onlara elmi ide -
yaların reallaşdırılması, patentləşdirilməsi,
ta nıtımı və tətbiqi istiqamətlərində elmi və
pe daqoji yönümlü təlimlər keçirilir, elmi
təd birlər təşkil olunur. Yeni texnologiyaların
trans feri və gənc tədqiqatçılara öyrədilməsi,
sə nayedə çalışan mütəxəssislərin tədrisə cəlb
olun ması, dünyanın müxtəlif (ABŞ, İtaliya,
Qa zaxıstan, Ukrayna, Yaponiya, Rumıniya,
Al maniya, Macarıstan, Çex Respub likası və
s.) elmi-tədqiqat institutla rında və uni ver si -
tet lərində çalışan mütəxəssislərin ustad dərs -
ləri, mühazirələri və elmi seminarları təşkil
olu nur. Gənc tədqiqatçılarla alınmış elmi
nə ticələrin əsasında məqalələrin tərtibatı və
dərc olun ması istiqamətində müxtəlif təlimlər
təş kil edilir.

Universitet alimləri tərəfindən nüfuzlu
el mi nəşrlərdə çap edilən məqalələrin sayı
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da artan dinamika ilə inkişaf etməkdədir.
Pan demi ya dövrünün yaratdığı çətinliklərə
baxmayaraq, “Clarivate Analytics” və “El-
sevier” şirkətlərinin rəsmi məlumatlarına
əsa sən, 2021-ci ilin ilk 8 ayında BDU alim -
lə rinin Web of Science bazasında 165-dən
və SCOPUS bazasında isə 180-dən artıq
mə qaləsi dərc olunmuşdur. “Clarivate Ana-
lytics” şirkətinin rəsmi məlumatına əsasən,
1975-ci ildən bugünə qədər BDU əməkdaşları,
dok torantları və tələbələri tərəfindən Web
of Science bazasına daxil olan jurnallarda
3294 elmi əsər nəşr edilib. Bu əsərlərə 16839
də fə istinad edilib. BDU-nun h-indeksi 47-
yə, hər bir əsərə edilən istinadların orta sayı
isə 5,11-ə qədər yüksəlib. Həm struktur isla -
hat larının aparıl ması, həm də prioritet isti -
qa mətlərin dəqiqləşdirilməsi, elmi nəticələrin
key fiyyətinin kifayət qədər artmasına səbəb
ol muşdur. Bunun nəticəsidir ki, BDU əmək -
daş larının 2020-ci ildə Q1 və Q2 kvartil ka -
teqoriyalı jurnal larda dərc etdirdiyi elmi mə -
qa lələrin sayı 2015-ci illə müqayisədə 2,5
də fə artmışdır.

BDU-da Web of Science Core Collection
ba zasında ən yüksək– Q1 kvartil kateqoriyalı
jur nallar siyahısında yer alan “Applied and
Computational Mathematics” və Q2 kvartil
ka teqoriyalı jurnallar siyahı sında yer alan
“TWMS Journal Pure and Applied Mathe-
matics” jurnalları dərc olunur.

BDU-da təbiət və dəqiq elmlər sahələri
üz rə yeni jurnallar təsis edilmişdir. Azərbaycan
Res publika sının və xarici ölkələrin ayrı-ayrı
elm və təhsil müəssisələrində təbiət və tex -
ni ka elmləri sahəsində çalışan alimləri, təd -
qi qatçıları bir araya gətirmək, onların təc rü -
bələrini, yeni ideya və elmi nəticələrini bö -
lüşmək, elmi biliklərin müxtəlif tətbiq im -
kan larını araşdırmaq üçün uyğun platforma

təq dim etmək məqsədilə yeni 5 jurnalın nəş -
ri nəzərdə tutul muşdur: Bakı Dövlət Univer -
sitetinin Fizika və kosmos elmləri jurnalı,
Ba kı Dövlət Universitetinin Riyaziy yat və
kom püter elmləri jurnalı, Bakı Dövlət Univer -
sitetinin Həyat elmləri və biologiya jurnalı,
Ba kı Dövlət Uni versitetinin Kimya və ma -
te rialşünas lıq jurnalı, Bakı Dövlət Universiteti -
nin Yer elmləri və ətraf mühit jurnalı. Jurnal -
larda müvafiq elm sahələrində fundamental
və tətbiqi tədqiqatların əvvəllər dərc оlun -
ma mış orijinal nəticələrini, ən yeni elmi-
tex niki və innovativ nailiyyətləri özündə
əks etdirən məqalələrin, o cümlədən konfrans
ma teriallarının və icmal xa rakterli məqalələrin
ano nim rəydən keçdikdən sonra Azərbaycan,
rus və ingilis dillərində çap edilməsi qarşıya
məq səd qoyulmuşdur. Universitetdə əmək -
daş ların elmi fəaliyyətə təşviqi üçün davamlı
ola raq məqsədyönlü tədirlər həyata keçirilir,
nü fuzlu elmi jurnallarda dərc edilən mə qa -
lə lərin müəllifləri mükafatlandırılır, 27 Mart
– Azər baycan Respublikasında “Elm günü”nə
həsr olunmuş “İlin alimi” no minasiyası üzrə
mü sabiqələr təşkil olunur, qaliblər yüksək
məb ləğdə pul mükafatına layiq görülürlər.

Son illər universitetin beynəlxalq əlaqələri
də ən müxtəlif platforma larda genişlənməkdə
və inkişaf etməkdədir. Bu əlaqələr özünü
Uni versitetin beynəlxalq assosiasiya və cə -
miy yətlərdə təmsil olunması, beynəlxalq
qrant layihələri, müəllim və tələbə mübadiləsi,
iki li diplom proqramlarının yerinə yetirilməsi
və s. kimi akademik əməkdaşlıq şəklində
ifa də edir. Son dövrlər BDU ilə Türkiyənin
İs tanbul, Kafkas, Uşak, Nişantaşı uni ver si -
tet ləri, Fransanın Lion-2 Universiteti, Alma -
niyanın Martin Lüter adına Halle-Vit tenberq
Uni versiteti, Berlin Texniki Universiteti, Çi -
nin Anhui Universi teti, Çex Respublikasının
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Cənubi Bohemia Universiteti, Özbəkistanın
Daşkənd Dövlət Hüquq Universi teti, Daşkənd
Dövlət Şərqşünaslıq Universiteti, Q.V.Plex-
anov adına Rusiya İqtisad Universiteti,
Cənubi Koreyanın Kyunqvoon Universite -
ti, Qazaxıstanın Əl-Farabi adına Qazax Milli
Universiteti, Pakistanın Lahor Universiteti,
İsrailin Holon Texnologiya İnstitutu (HİT),
ABŞ-ın Linkoln Universiteti, Portuqaliya -
nın Tomar Politexnik Universiteti, İsveçrənin
Biznes və Beynəlxalq Tədqiqatlar Universiteti
(UBIS) və s. çoxsaylı nüfuzlu universitetlər
ara sında əməkdaşlıq sazişləri, baka lavriat,
magistratura və doktorantura səviyyələri üz -
rə ikili diplom proqra mına dair müqavilələr
im zalanmış dır. Bütün bunlar BDU-nun qa -
baq cıl dünyanın elm və təhsil məkanına
inteq rasiyasını şərtləndirir və bu prosesi da -
ha da sürətləndirir.

Beynəlxalq əlaqələrlə yana şı, ölkədaxili
əmək daşlığa xüsusi önəm verilir. Bu kimi
əlaqələr dövlət qurumları və özəl şirkətlərlə
ya radılır, bilavasitə tədris prosesinin, elmi
təd iqat fəaliyyətininin səmərəli təşkilinə,
elə cə də məzunların işlə təmin olunmasına
yö nəldilir. Qa rabağ Dirçəliş Fondu, Azər -
bay can Respublikası Baş Prokurorluğu, Azər -
bay can Vəkillər Kollegiyası, Azərbaycan
Res publikasının Kiçik və Orta Biznesin İn -
ki şafı Agentliyi (KOBİA), AzərGold, PAŞA
Bank, “PAŞA Həyat Sığorta” və digər qurum -
larla əməkdaşlıq məsələləri və perspektivləri
mü zakirə olun muş, müvafiq memorandumlar,
mü qavilələr imzalanmışdır.

2019-cu ilin əvvəlindən dünyanı bürüyən
və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən
pan demiya elan edilən koronavirus (COVID-
19) xəstəliyi ilə əlaqədar bütün fəaliyyət sa -
hələrində olduğu kimi, təhsil sahəsində də
mü əyyən çətinliklər, eyni zamanda, yeni

real lıqlar ya ranmışdır. Bütün bunların fonunda
Uni versitetdə tədris prosesi və elmi-tədqiqat
fəa liyyəti davam etdirilir, ali təhsil müəssisəsi
öz işini yeni dövrün şərtləri və reallıqlarına
mü vafiq şəkildə uğurla həyata keçi rir. Möh -
tərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin
və Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın bilavasitə diqqət
və qayğısı sayəsində ölkəmizdə ko ronavirus
(COVID-19) xəstəliyi ilə ən yüksək səviyyədə
mübarizə aparılır, vaksinasiya prosesi sürətlə
həyata keçirilir. Universitet kollektivi də bu
prosesdə fəal şəkildə iştirak edir. Bu gün
universitet kollektivinin 80 faizindən çoxu
peyvənd olunmuş dur və səbirsizliklə ənənəvi
tədrisə qayıdacaqları günü gözləyirlər.

Pandemiya dövründə tədris prosesinin
yüksək səviyyədə onlayn formada təşkili ilə
ya na şı, əməkdaşların və tələbələrin maa rif -
lən dirilməsi sahəsində də mühüm işlər gö -
rül müş, bu mövzuya aid mühazirələr, elmi
se minarlar, görüşlər təşkil edilmiş, həmçinin
mü təmadi olaraq universitetin Psixoloji Yar -
dım Sektorunun mütəxəssisləri tərəfindən
stres, həyəcan, təşviş, eyni zamanda, stresin
im mun sisteminə təsiri möv zusunda təlimlər
ke çirilmişdir.

2020-ci ilin sentyabr ayının 27-də mənfur
düş mənin növbəti təxribatlarına cavab olaraq
baş la yan və parlaq qələbə ilə başa çatan
Və tən Müharibəsində BDU kollek tivi, tələ -
bə lərimiz və məzunlarımız həm ön, həm də
ar xa cəbhədə fədakarlıq göstərmişdir. Univer -
si tetin çoxsaylı tələbə və məzunu könüllü
ola raq cəbhəyə yollanmış, onlar dan 18 nəfəri
mü qəddəs şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Uni -
ver sitetin bütün korpuslarının foyelərində
əziz və unudulmaz xatirələri hər zaman bi -
zim lə olan şəhid tələbə və məzunlarımızın
xa tirə lövhələri vu rulmuş, onlara həsr olunan
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sə nədli filmlərin və xatirə kitablarının hazır -
lan masına başlanılmışdır. Universi tet rəh -
bər liyi və kollektivi mütəmadi olaraq şəhid
mə zun və tələbələrin ailə üzvləri ilə əlaqə
sax layır, Vətən Müharibəsindən qalib əsgər
ki mi qayıtmış və təhsilini davam etdirən tə -
lə bələrə xüsusi həssaslıqla yana şır.

Vətən Müharibəsi günlərində BDU kollek-
tivi və tələbələri ön cəbhədə olduğu kimi,
ar xa cəbhədə də mübarizə aparmış, xüsusilə
in for masiya savaşına özlərinin töhfələrini
ver mişlər. Müharibənin ilk günlərində univer -
sitet rəhbərliyi tərəfindən BDU-nun əmək -
daş lıq etdiyi dün yanın 200-dən çox ali mək -
tə binin rektorlarına məktub ünvanlamış, on -
lar dan ölkəmizin haqlı mübarizəsinə öz dəs -
tək lərini vermələri xahiş olunmuşdur. Qısa
za man ərzində dünyanın aparıcı uni ver si tet -
lə rindən bu məktuba cavab kimi dəstək mək -
tubları gəlmiş, Azərbaycanın ədalətli mövqeyi
qə tiyyətlə müdafiə olunmuşdur. Eyni za-
manda, Vətən Müharibəsi günlərində Bakı
Döv lət Universitetinin, jurnalistika fakül tə -
sinin bəyanatları yayılmış, həmin sənədlərdə
mü naqişənin tarixi, Azərbaycanın haqlı möv -
qeyi barədə faktlar yer almış, beynəlxalq
qu rumlardan və beynəlxalq jurnalist təş ki -
lat larından məsələyə ədalətli münasibət gös -
tə rilməsi ifadə olun muşdur. Həmçinin BDU
rek torunun kollektiv adından ölkə Pre zi den -
tinə müraciəti ünvanlamışdır. Müraciətdə
uni versitet kollektivinin Vətən Müharibəsində
qə ləbəyə nail olunması naminə dövlətimizə
və or dumuza hər cür dəstək verməyə hər an
ha zır olduğu xüsusi vurğulanmış dır. Uni-
versitet Elmi Şurasının qərarı ilə universitetin
büd cəsindən və əməkdaşların öz istəkləri
ilə onların əməkhaqlarından Silahlı Qüvvələrə
Yar dım Fonduna və YAŞAT Fondu na ianələr
edil mişdir.

Tarixi zəfərlə başa çatan Vətən Mü ha ri -
bəsindən sonra da BDU kollektivi bu sahədə
fə a liyyətini da vam etdirir. Universitet rəh -
bər liyinin tövsiyəsi ilə dünya və Azərbaycan
mət buatının müharibə dövründəki fəaliy yə -
ti nin monitorinqi aparılmış və müvafiq nə -
ti cələri özündə əks etdirən kitablar artıq ça -
pa hazır dır. Beş istiqaməti əhatə edən həmin
ki tablarda ölkə başçısının müharibə günlərində
xa rici mətbuata verdiyi müsahibələr, xarici,
yer li və Ermənistan mediasında Qa rabağ
mü haribəsi ilə bağlı yer almış yazılar və ey -
ni zamanda, BDU əməkdaşlarının, tələbələrin
mü haribə dövründə mətbuatdakı faəliyyəti
öz əksini tapmışdır. İnanı rıq ki, bu kitablar
gə ləcək tədqiqatlar üçün zəngin və etibarlı
mən bə rolunu oynayacaqdır.

Bu il ilk dəfədir ki, doğma univer si te ti -
mizin yaradılmasının növbəti ildönümünü
tor paqlarımızın azad lığı, ərazi bütöv lü yü -
mü zün təmin olunması şəraitində qeyd edirik.
Uni versitetin çoxminli kollektivi və tələbələri
Və tən Müharibəsində əldə etdiyimiz tarixi
zə fərdən ilhamlanaraq Azərbaycan elminə,
təh silinə, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna,
öl kəmizin hərtərəfli inkişafına öz töhfələrini
ver məkdə daha inamlı, daha qərarlıdır. Uni -
ver  sitet kollektivi, tələbələrimiz res pub li ka -
mız da dövlətçiliyin daha da möh kəm lən di -
ril məsində, ulu öndər Heydər Əliyevin inkişaf
dok trinasının daha parlaq şəkildə həyata ke -
çirilməsində öz tarixi missiyasını yerinə ye -
tirir, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin
baş çılığı ilə qüdrətli, xoşbəxt, qalib Azər -
bay canda yaşamaqdan şərəf duyurlar.

Elçin BABAYEV,
Bakı Dövlət Universitetinin rektoru.



İ qtisadi inkişafı şətləndirən əsas amil -
lər dən biri müasir bilik, bacarıq və

vər dişlərə malik yeni nəsil mütəxəssislərin
ha zırlanması və əmək bazarının tələblərinə
uy ğun kadr təminatıdır. Bu baxımdan kadr
tə minatı sistemndə orta ixtisas təhsili mü -
əs sisələrində subbakalavr hazırlığı mühüm
yer tutmalıdır.

Dövlətin sivil normalar çərçivəsində in -
ki şafını şərtləndirən əsas amillərdən biri
ki mi məhz dünyəvi təhsil üzrə münasibətlər
çı xış edir. Bu baxımdan orta ixtisas təhsili
üz rə ictimai münasibətləri tənzim edən hü -
qu qi normaların təkmilləşdirilməsi və sub -
ba kalavrların əmək bazarının tələblərinə
uy ğun hazırlığı aktuallığı və zəruri cəhətləri
ilə xarakterizə edilir.

Əmək bazarının tələblərinə uyğun ixtisaslı
mü təxəssis-kadr hazırlığını özündə ehtiva
edən orta ixtisas təhsili pilləsi üzrə müasir
ça ğrışları aşağıdakı istiqamətlər üzrə qrup -
laş dırmaq olar:

1) Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin
(kol lec lərin) hüquqi vəziyyətinin də qiq ləş -

di ril məsi
2) Rəqəmsal təhsil mü na si -

bət lərinin geniş və dayanıqlı
bər qərar edilməsi

3) Pedaqoji heyətin hüquqi
sta tusunun müəyyən edilməsi

4) İşə qəbulun müasir seçim
me xanizmlərinin yaradılması
və tətbiqi

5) Maddi-texniki bazanın və
kadr potensialının güclən di ril -
mə si

6) Tələbələrin əmək ba za rı -
nın tələblərinə uyğun bilik, bacarıq və vər -
diş lərə yiyələnmələri işinin təkmilləşdirilməsi

7) Məzunların əmək bazarında işlə təmin
edil məsinə dair problemlərin əsaslı şəkildə
həll edilməsi

8) Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi
və sınaqdan keçmiş müsbət təcrübənin milli
xü susiyyətlər çərçivəsində tətbiqi

9) Qanunvericilik bazasının tək mil ləş -
di ril məsi

10) Azərbaycanda müasir orta ixtisas
təh sili modelinin formalaşdırılması.

Təhsil sahəsində həyata keçirilən dövlət
si yasəti elmi-texniki tərəqqinin, rə qəm sal -
laş manın, informasiya və kommunikasiya
tex no logiyalarının tətbiqi ilə müşahidə edilir.
Müa sir dövrdə sosial, siyasi, ictimai, iqtisadi,
mə dəni, hüquqi və digər sahələrdə baş verən
müs bət dəyişikliklər milli təhsil sisteminin
qar şısında bir sıra məqsədyönlü vəzifələr
qo yur. Demokratik vətəndaş cəmiyyəti qu -
ru culuğu milli təhsil sisteminin əsaslı şəkildə
də yiş dirilməsini, bu sahədə məqsədyönlü
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ORTA İXTİSAS TƏHSİLİ: MÜASİR ÇAĞIRIŞLAR

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran
ən mühüm və həlli zəruri olan vəzifələrdən biri modern
milli təhsil sisteminin yaradılmasıdır.

Müasir Azərbaycan Respublikasının memarı və
qurucusu ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən
əsası qoyulan və ölkə Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən
uğurla həyata keçirilən, beynəlxalq təcrübədən bəh -
rə lənən, milli modelin formalaşmasına əsaslanan, sə -
mərəli, məqsədyönlü islahatlar sistemində dövlətin
kadr hazırlığı siyasəti geniş yer tutur. Təhsil sahəsində
apa rılan islahatlar onun hüquqi təminatlar sisteminin
mün təzəm olaraq təkmilləşdirilməsini zəruri edir.



is lahatların həyata keçirilməsini zəruri
edir. 

Azərbaycan Respublikasının sürətli in -
ki şafının müasir mərhələsində Konstitusiyada
təs bit edilmiş təhsil hüququnun təmin edil -
mə si məsələsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Hər bir kəsin təhsil hüququ onun əmək hü -
qu qunun realizə imkanlarından biri kimi
çı xış edir. Azərbaycan Respublikası Kons -
ti tu siyasının 42-ci maddəsi “Təhsil hüququ”,
35-ci maddəsi isə “Əmək hüququ” adlanır.
Kons titusiyada təsbit edilmiş normalar orta
ix tisas təhsili müəssisələrinin (kolleclərin)
mə zunlarının (subbakalavrların) təhsil və
əmək hüququnu tam mənasını özündə ehtiva
edir.

Müstəqillik illərində - son 30 il ərzində
tam orta təhsil bazasından 495672 nəfər
or ta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsil
al maq üçün müraciət etmiş, onlardan 273989
nə fəri bu imkandan istifadə edə bilmişdir.
Əmək bazarı üçün xeyli sayda mütəxəssis-
kadr hazırlığı məhz orta ixtisas təhsili mü -
əs sisələrində həyata keçirilmişdir.

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının
müa sir inkişaf dinamikasına uyğun olaraq,
təh silin şəxsiyyət, cəmiyyət və dövlət üçün
pri oritet sahə olduğunu nəzərə alaraq, ixtisaslı
mü təxəssis-kadr hazırlığı işinin zamanın
tə ləblərinə uyğun təşkil və idarə edilməsini
hə yata keçirmək, ixtisaslı mütəxəssis-kadr -
la rın əmək bazarının tələblərinə cavab ver -
mə sini təmin etmək, orta ixtisas təhsili sa -
hə sində dövlət siyasətini və milli maraqları
şərt ləndirən islahatları gücləndirmək, gənc
nəs lin müasir bilik, bacarıq və vərdişlərə
yi yələnməsinə nail olmaq üçün bir sıra mü -
hüm cəhətləri göstərmək olar:

1) Müasir və müstəqil Azərbaycan Res -
pub likasının milli təhlükəsizlik sisteminin,
o cümlədən şəxsiyyətin, cəmiyyətin və döv -
lətin inkişafının əsas və əvəzsiz təminat
va sitələrindən biri milli təhsildir.

2) Azərbaycan Respublikası milli xü su -
siy yətlər daxilində, sınaqdan keçmiş mü tə -
rəq qi təcrübələrə əsaslanan, beynəlxalq stan -
dart lara uyğun olan təhsilin milli modelini
ya ratmaq və formalaşdırmaq əzmindədir.

3) Təhsilin milli modelinin ayrılmaz tər -
kib hissələrindən biri də orta ixtisas təhsilidir.

4) Dövlət siyasətinin və milli maraqların
sə mərəli həyata keçirilməsini şərtləndirən
əsas amillərdən biri müasir bilik, bacarıq
və vərdişlərə yiyələnmiş, elmi və dün ya gö -
rü şünə malik yeni nəsil ixtisaslı m üt ə xəs -
sis lərin hazırlanması və ixtisaslı kadr korpu -
sunun formalaşdırılmasıdır.

5) Cəmiyyətin və əmək bazarının tə lə -
ba tına uyğun olan ixtisaslı mütəxəssis-kadr -
ların hazırlanması fonunda orta ixtisas təhsili
mü hüm əhəmiyyət kəsb edir.

Hər tədris ili üzrə tələbə qəbulu başa
çat dıqdan sonra ali təhsil müəssisələrinə
qə bul olmuş subbakalavrlar haqqında mə -
lu mat Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən
sub bakalavrların məzun olduqları orta ixtisas
təh sili müəssisələrinə təqdim edilməli, əmək
ba zarında tələb və təklif arasında balans
ya radılmalı və tələbat olan ixtisaslara daha
çox üstünlük verilməlidir.

Əmək bazarının tələblərinə uyğun olaraq
or ta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qə -
bulu üzrə plan yerləri artırılmalı, orta ixtisas
təh sili müəssisələrinə ödənişli əsaslarla tə -
ləbə qəbulu 50 %-dən az olmalıdır.
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Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ba -
xı mın dan Azərbaycan Respublikasının Əmək
Mə cəlləsinə, Təhsil, Dövlət qulluğu, Gənclər
si yasəti, Məşğulluq, Əmək pensiyaları, So -
sial sığorta haqqında Azərbaycan Res pub -
li kası qanunlarına orta ixtisas təhsili mü əs -
si sələrinin məzunlarının statusuna dair mü -
tərəqqi normaların daxil edilməsi məq sə -
də müvafiqdir.

Əmək Məcəlləsinə, Təhsil və Məşğulluq
haq qında qanunlara aşağıdakı məzmunda
müd dəaların əlavə edilməsi məqsədəuyğun
olar dı: “Əmək bazarında yüksəkixtisaslı
mü təxəssislərə (bakalavr və daha yüksək)
olan tələbat istisna olmaqla, cəmiyyətin və
əmək bazarının tələbatına uyğun olaraq,
ümu mi orta təhsil və tam orta təhsil bazasında
ay rı-ayrı fəaliyyət sahələri üçün müxtəlif
ix tisaslar üzrə orta ixtisas təhsilli mütəxəssis
heç bir ayrı-seçkiliyə məruz qalmadan əmək
fəa liyyəti ilə məşğul olmaq, o cümlədən
döv lət qulluğu vəzifəsinə qəbul olmaq hü -
qu quna malikdirlər. Əmək bazarında yük -
sək ixtisaslı mütəxəssislərə (bakalavr və da -
ha yüksək) olan tələbatı özündə ehtiva edən
fəa liyyət sahələrinin təsnifatı məhdud sayda
mü vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
mü əyyən edilir”.

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin mə -
zun larının dövlətin idarə edilməsində iştirak
hü ququnu təmin etmək məqsədilə Dövlət
qul luğu haqqında Qanuna aşağıdakı məz -
mun da yeni maddənin əlavə edilməsi məq -
sə də uyğundur: “Orta ixtisas təhsilli mü tə -
xəs sislər qanunla müəyyən edilmiş hallar
is tisna olmaqla siyasi, inzibati və yardımçı
döv lət qulluğu vəzifələrinə seçilmək, qəbul,
tə yin və ya təsdiq edilmək hüququna ma -

lik dirlər. Qanunla müəyyən edilmiş hallar
qa nunvericiliklə məhdud sayda müəyyən
edi lir”. 

Eyni zamanda, Təhsil haqqında Qanuna
aşa ğıdakı məzmunda yeni maddənin əlavə
edil məsi faydalı olardı: “Orta ixtisas təhsili
müəs sisələrinin subbakalavr statuslu mə -
zun ları ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat
sə viyyəsinə müvafiq ixtisaslar üzrə qəbul
ol duğu zaman normativ təhsil müddəti iki
təd ris ilindən çox ola bilməz”.

Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat
sə viyyəsinə subbakalavrların qəbulunun
ümu mi qəbuldan asılılığını aradan qaldırmaq
məq sədilə Təhsil haqqında Qanuna aşağıdakı
məz munda müvafiq maddənin əlavə edilməsi
məq sədəuyğun olardı: “Ali təhsil müəs si -
sə lərinin bakalavriat səviyyəsinə müvafiq
ix tisaslar üzrə subbakalavrların qəbulu üçün
plan yeri həmin tədris ili üzrə məzun olacaq
sub bakalavrların ümumi sayının 50%-dən
az olmayaraq müəyyən edilir. Plan yerində
bu raxılış ili üzrə hər bir ixtisas qrupunun
xü susi çəkisi nəzərə alınır. Plan yeri müvafiq
ic ra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq
edi lir. Bununla yanaşı, subbakalavrlar abi-
turiyent kimi tələbə qəbulunda iştirak etmək
hüququna malikdirlər. Subbakalavrlar eyni
za manda həm subbakalavr, həm də abitu ri -
yent kimi tələbə qəbulunda iştirak edə bi -
lər lər. Subbakalavrlar abituriyent qəbulu
üçün nəzərdə tutulmuş plan yerlər üzrə də
mü sabiqədə iştirak edə bilərlər”.

Konstitusiyada təsbit olunmuş təhsil hü -
qu qunun təmin edilməsi məqsədilə Təhsil
haq qında Qanuna aşağıdakı məzmunda yeni
mad dənin əlavə edilməsi zəruridir: “Ali
təh sil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinə
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(əsas (baza ali) tibb təhsilinə) müvafiq ix ti -
sas  lar üzrə subbakalavrların qəbulu zamanı,
nor mativ təhsil müddətində və təhsillərini
da vam etdirdikləri zaman ərzində onlar heç
bir ayrı-seçkiliyə məruz qalmadan qa nun -
ve riciliklə təhsil alan üçün nəzərdə tutulmuş
bü tün hüquqlara, vəzifələrə, imtiyazlara və
gü zəştlərə malikdirlər”.

Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 20 may
ta rixli 230 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş
Qay dalarda nəzərdə tutulmuş bəzi normalar
sub bakalavrların qəbul imkanlarını məh -
dud laşdırır. Subbakalavrların imtahansız
qə bulu Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən
hə min qaydaların bəzi normalarına zidd,
la kin, subbakalavrların marağına uyğun ola -
raq həyata keçirilir. Bu uyğunsuzluğu aradan
qal dırmaq və subbakalavrların təhsil hü qu -
qu nu təmin etmək məqsədilə həmin Qaydalar
tək milləşdirilməlidir.

Bütün bunlarla yanaşı, “Orta ixtisas təh -
sili haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qa nunu”, “Azərbaycan Respublikasının orta
ix tisas təhsili sistemində islahatlar üzrə
Döv lət Proqramı”, “Orta ixtisas təhsili müəs -
si sələrinin nümunəvi inkişaf Strategiyası”,
“Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat sə -
viy yəsinə qəbul olunmuş subbakalavrlar
üçün tədrisin təşkili Qaydaları” qəbul edil -
mə lidir.

Bu gün 44 günlük Vətən müharibəsinin
par laq qələbəsinin təntənəsi olan Zəfər Gü -
nü digər sahələrdə olduğu kimi, təhsil ic ti -
maiyyətinin də qarşısında əsaslı vəzifələr
qo yur. Belə ki, ilk olaraq bu öhdəlikləri ic -
ra etmək məqsədilə iqtisadi rayonların yeni
böl güsündə yer tutan Qarabağ iqtisadi rayo -
nuna (Xankəndi şəhəri, Ağcabədi, Ağdam,

Bər də, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Şuşa və
Tər tər rayonları) və Şərqi Zəngəzur iqtisadi
ra yonuna (Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, La -
çın və Zəngilan rayonları) daxil olan inzibati
ərazi vahidlərinin hər birində onların yerli
xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla ali və orta
ixtisas təhsili müəssisələri yaradılmalıdır.

Hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cüm -
lədən gənc nəslin üzərinə düşən əsas və -
zifələrdən biri də işğaldan azad edilmiş
əra zilərin bərpası, gələcək və dayanıqlı in -
ki şafının təmin olunması, zəruri infrastruk-
turun yaradılması sahəsində həyata keçirilən
təd birlərdə yaxından iştirak etməkdir. Bu
mə nada işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
hə yata keçirilən bərpa-quruculuq işlərinə
dəs tək olmaq üçün tələbə-inşaat dəstələri
ya radılmalıdır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə
əha linin qayıdışı istiqamətində həyata keçi -
ri ləcək genişmiqyaslı tədbirlər sistemində
bu tip işlərin təşkili gənc nəslin həmin əra -
zi lərdə məskən salması üçün əsaslı şərait
ya ratmış olacaqdır.

Hər bir müəllimin Azərbaycan xalqı,
Azər baycan dövləti, Müzəffər Ali Baş Ko -
man dan, Müzəffər Ordunun Zəfər Şahinləri
qar şısında ümdə vəzifələrindən, əsas öh də -
lik lərindən biri və ən əsası yetişməkdə olan
gənc nəsli milli vətənpərvərlik ruhunda bö -
yüt mək, vətənə sədaqət ruhunda inkişaf et -
dir mək, milli adət və ənənələri nəsildən-
nəslə  ötürməkdir.

Oruc MƏMMƏDOV,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
(UNEC) nəzdində Azərbaycan Maliyyə-
İqtisad Kollecinin direktoru, hüquq
üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, qabaqcıl
təhsil işçisi.
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Aparılan bu siyasətin nəticəsidir ki,
ən müasir hərbi texnika ilə təchiz

olunmuş şanlı Azərbaycan Ordusu Silahlı
Qüvvələrimizin Ali Baş Komandanı cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uzun müddət
erməni işğalı altında olan torpaqlarımızı
azad etdi, dövlətimizin ərazi bütövlüyü təmin
olundu. Tarix boyu bu böyük qələbə arzusu
ilə yaşadığımız müqəddəs vəzifənin həllində
hərbi qüvvələrimizlə birgə respublikamızın
daxili işlər orqanları da böyük fədakarlıqla
vətənpərvərlik borcunu yerinə yetirmişdir.

Bu gün Azərbaycan polisinin prioritet
amalı demokratik, hüquqi dövlət, sağlam
və təndaş-cəmiyyət quruculuğu işində ya -
xın dan iştirak etmək, əldə olunmuş müsbət
nə ticələri uğurla gələcəyə daşımaqdır. Çünki
ümum bəşəri demokratik dəyərlərə inteqrasiya
yo lunu tutmuş Azərbaycanda yaranan yeni
ic timai münasibətlər yeni yanaşma tərzini
tə ləb edir. Təbii olaraq bu tələblərə ca vab

verə biləcək fəaliyyət XXI əs rin
bütün təkmil parametrlərinə uy -
ğun polis əməkdaşlarının ye tiş -
dirilməsini zəruri edir ki, bu da
mütərəqqi texnologiyalara, də rin
nəzəri və praktiki müddəalara
əsas lanan elmə, yüksək maddi-
tex niki bazaya, intellektual sə viy -
yə si və dünyagörüşü yüksək olan
pe daqoji kollektivə söykənən təhsil
sis teminin mövcudluğunu şərt -
lən dirir.

Azərbaycanda ali hüquq təh -
si linin təşkili, vətənpərvər, is te -
dad lı, savadlı hüquqşünas kadrların
ha zırlanmasında və bu missiyanın
hə yata keçirilməsində digər ali
hü quq təhsili verən müəssisələr
ki mi, Daxili İşlər Nazirliyinin

struktur qurumu, eyni zamanda xüsusi
təyinatlı ali təhsil mü əssisəsi olaraq Polis
Akademiyasının da ro lu vardır.

Polis Akademiyasının yaranmasının 100-
cü ildönümünün Böyük Zəfər Qələbəmizin
döv rünə təsadüf etməsi bizim üçün sonsuz
if tixar hissi doğurur.

Polis Akademiyası ölkəmizin təhsil ta ri -
xin də xüsusi yer tutan, zəngin ənənələrə
ma lik ali təhsil müəssisələrindəndir. Yarandığı
vaxt dan etibarən Akademiya üzərinə düşən
və zifələri həmişə layiqincə yerinə yetirmiş,
da xili işlər orqanları ilə yanaşı, bir sıra digər
hü quq-mühafizə orqanları üçün hüquqşünas
kadr hazırlanması işini müvəffəqiyyətlə hə -
ya ta keçirmişdir. Bundan irəli gələrək Azər -
bay canın tanınmış alimləri, hüquq-mühafizə
or qanları rəhbərləri, mütəxəssisləri arasında
Akademiyanın çox sayda məzunları vardır.

Akademiyanın tarixi ilə bağlı ilk öncə
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POLİS AKADEMİYASININ 100 İLLİK ŞANLI TARİXİ

Azərbaycan xalqının böyük oğlu, müstəqil döv -
lə timizin banisi Heydər Əliyevin dövlətçilik siyasəti
dün ya liderləri arasında seçilən möhtərəm Preziden -
timiz İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam et di ri -
lərək, həyata keçirilən islahatlar və quruculuq iş ləri
həyatımızın bütün sahələrində müsbət nəti cə lərin
əl də olunmasına, ölkəmizin dinamik in ki şa fına, qüd -
rət lənməsinə və beynəlxalq aləmdə nüfu zunun art -
ma sına səbəb olmuşdur. Erməni hərbi bir ləşmələri
tə rəfindən işğal edilmiş torpaqlarımızın azad edilməsi,
əra zi bütövlüyümüzün bərpası, ata-ba ba yurdlarından
məc buri köçkün düşmüş soy daş larımızın öz tor paq -
la rına qaytarılması siyasətini prio ritet hesab edən
cə nab İlham Əliyev ölkəmizin iq tisadi potensialını
daim gücləndirməklə yanaşı, müa sir dövrün tə ləb -
lə rinə cavab verən modern Si lah lı Qüvvələrin ya -
ran masına da xüsusi önəm verirdi.



qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda milis
or qanları üçün kadrların hazırlanması məq -
sə dilə Azərbaycan SSR Xalq Komissarlığı
So vetinin 28 sentyabr 1921-ci il tarixli qərarı
ilə Bakıda milis məktəbi açılmışdır.

Yarandığı dövrdən əldə etdiyi təcrübə,
mi lis kadrlarının peşəkar hazırlığının yüksək
sə viyyədə həyata keçirilməsini nəzərə alaraq
Ba kı Milis Məktəbi 1957-ci ildə Bakı Xüsusi
Or ta Milis Məktəbi, 1968-ci ildə Novruz
Kə rim oğlu Rizayev adına Bakı Xüsusi Orta
Mi lis Məktəbi adlandırılmışdır.

Azərbaycan Respublikası yenidən və əbə -
di müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan
Res publikası Prezidentinin 23 may 1992-ci
il tarixli fərmanı ilə N.K.Rizayev adına Bakı
Xü susi Orta Milis Məktəbinin nəzdində ali
hü quq təhsili verən Azərbaycan Polis Aka -
de miyası yaradıldı.

Polis Akademiyası Azərbaycan Res pub -
li kası Nazirlər Kabinetinin 11 aprel 1995-ci
il tarixli qərarına əsasən I dərəcəli ali təhsil
mü əssisələri sırasına, Azərbaycan Res pub -
li kası Prezidentinin 2010-cu il 24 may tarixli
Fər manı ilə isə xüsusi təyinatlı təhsil mü əs -
si sə lərinin siyahısına daxil edilmişdir.

Ulu öndər Heydər Əliyevin 1996-cı ildə
75 illik yubileyini qeyd edən Akademiyaya
təb rik məktubunu göndərməsi təhsil mü -
əssisəmizə dövlət başçısının diqqət və qay -
ğısının bariz nümunəsi olmuşdur. Bu siyasəti
uğur la davam etdirən Prezidentimiz İlham
Əliyevin 2007, 2013 və 2018-ci illərdə Polis
Aka demiyasını ziyarət etməsi isə qarşımızda
bö yük məsuliyyət qoymuşdur. Bu gün 100
il lik yubileyini qeyd etdiyimiz və şərəfli yol
keç miş Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Aka -
de miyası öz fəaliyyətini Azərbaycan Res -
pub likası Prezidentinin 4 avqust 2016-cı il
ta rixli 1007 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq olun -
muş Nizamnamə ilə həyata keçirir.

Nizamnaməyə əsasən, Daxili İşlər Nazir-
liyinin Polis Akademiyası ali və əlavə təhsil
proqramlarını həyata keçirən, fundamental,
nəzəri-metodoloji, pedaqoji-metodiki və tət -
bi qi elmi-tədqiqatlar aparan xüsusi təyinatlı
döv lət ali təhsil müəssisəsidir.

Akademiyanın yaranıb formalaşma pro -
sesində idarəetmənin optimallaşdırılması və
tək milləşdirilməsi, habelə dövrün yeni çağı -
rış larına adekvat cavab vermək ehtiyacı onun
struk turunda bəzi dəyişikliklərin edilməsini
zə rurətə çevirirdi. 2019-2020-ci illərdə Polis
Aka demiyasının strukturunda edilən mühüm
də yişikliklər tədrisin keyfiyyətinin, ida rə et -
mə nin çevikliyinin artırılması, daimi və də -
yiş kən heyətlə aparılan işin yaxşılaşdırılması
məq sədi daşıyaraq, dövrün tələblərinə cavab
ve r ir.

Polis Akademiyasının I kateqoriyalı ali
təh sil müəssisəsi kimi formalaşması, inkişafı,
nai liyyətləri bilavasitə ulu öndər Heydər
Əliyevin xalqımızın təkidli tələbi ilə yenidən
si yasi hakimiyyətə gəlməsi, ölkəmizdə siyasi
sa bitliyin təmin edilməsi sayəsində qaza nıl -
mış dır.

Belə ki, tədris prosesinin tək mil ləş di ril -
mə si, təhsilalanlarda yüksək nəzəri bilik və
pe şə vərdişlərini formalaşdırmaq məqsədilə
hər şeydən əvvəl ayrı-ayrı fənlərin tədrisinin
mər kəzi olan kafedraların təşkili işi ni zam -
lan dı. Milis məktəbində mövcud olmuş sil -
si lə lərin nəzdində on bir kafedra yaradıldı.

Kafedraların işinin təşkili bir çox çə tin -
lik lərlə bağlı idi. Hər şeydən əvvəl milis
mək təbində tədris olunan bütün fənlər SSRİ-
nin dağılması ilə əlaqədar bu və ya digər
mə nada dəyişikliyə məruz qaldığından, pro-
qramlar, dərs vəsaitləri yenidən işlənilməli,
rus dilində olan dərsliklər və mühazirə fondu
yeni tələblərə uyğun olaraq Azərbaycan di -
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lində yenidən yaradılmalı, ümumilikdə yeni
mil li tədris planı tərtib edilməli idi.

Lakin qeyd edilən çətinliklərə baxmayaraq,
Aka demiyanın kollektivi tərəfindən tədris
olu nan fənlərin didaktik təminatı ilə bağlı
xey li işlər görüldü. İlk növbədə kafedralar
üz rə əsas fənlərin tədris proqramları tərtib
olun du və Azərbaycan Respublikası Təhsil
Na zirliyində təsdiq edildi. Qısa müddət ər -
zində Akademiyada böyük mühazirə fondu,
elek tron prezentasiyalar yaradıldı, dərsliklər,
mo noqrafiyalar, dərs vəsaitləri və digər təd -
ris-metodik vəsaitlər hazırlanaraq Aka de -
mi yanın kitabxana fonduna daxil edildi.

Hazırda Polis Akademiyasında müasir
təh sil texnologiyaları əsasında ali təhsilin
hər üç səviyyəsi-bakalavriatura, magistratura
və doktorantura, əlavə təhsil proqramı üzrə
isə ixtisasartırma, kadrların yenidən ha zır -
lan ması, təkrar ali təhsil üzrə mütəxəssis
ha zırlığı həyata keçirilir.

Respublikanın ali hüquq təhsilinin dövlət
təh sil standartlarına əsaslanaraq, xarici və
res publika ali təhsil müəssisələrinin təc rü -
bə sini və milli ənənələrin xüsusiyyətlərini
nə zərə alaraq Polis Akademiyasının yeni
təd ris planı Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırılmış
və Respublika DİN-in rəhbərliyi tərəfindən
təs diqlənmişdir.

Məlumdur ki, həyata keçirilən bütün təd -
birlər, əlbəttə, nəticə etibarilə keyfiyyətli
təh silə nail olunmasına xidmət etməlidir.
Po lis Akademiyasının Elmi Şurasında mü -
tə madi olaraq müqayisəli şəkildə müzakirə
olu nan keyfiyyət göstəriciləri, mənimsəmə
sə viyyəsi onu göstərir ki, Akademiyada təd -
ri sin keyfiyyəti ildən-ilə artmaqda davam
edir.

Polis Akademiyasında kursantların fiziki
və hərbi hazırlığına, ekstremal vəziyyətdə
si lah və xüsusi vasitələrin tətbiqi, yüksək

psi xoloji dayanıqlığı, peşə sayıqlığının for -
ma laşması və möhkəmləndirilməsinə xüsusi
önəm verilir. Əgər əvvəl Akademiyaya Silahlı
Qüv vələrdə xidmət keçmiş, daxili işlər or -
qan larında xidmət edən əməkdaşlar qəbul
olu nurdusa, bu gün Akademiyanın əksər tə -
lə bələri ümumi orta məktəbi bitirmiş gənc -
lər dir.

Akademiyada tələbələrin idman hazırlığı
sə viyyəsinə, mətin və cəsarətli polis əmək -
daş larının tərbiyə edilməsinə xüsusi diqqət
ye tirilir. Hazırda beynəlxalq standartlara ca -
vab verən yeni avadanlıqlarla təchiz olunmuş
id man zalları, Kross-fit idman şəhərciyi,
müa sir üslubda futbol, voleybol, basketbol
mey dançaları şəxsi heyətin istifadəsindədir.
Fi ziki sağlamlığa verilən diqqətin nəticəsidir
ki, idmanın ayrı-ayrı növləri üzrə Respublika
və Avropa çempionatlarında təmsilçilərimiz
fəx ri kürsünün yüksək pillələrinə qalxmışlar.

Akademiyanın elmi fəaliyyəti daxili işlər
or qanlarının fəaliyyətinin aktual problemləri
üz rə elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına,
Aka demiyanın profilinə uyğun olaraq elmin
mü vafiq sahələrinin inkişafına, elmi-təd qi -
qat ların nəticələrinin tədris prosesində tət -
bi qi nə yönəldilir.

Akademiya apardığı elmi-tədqiqat işlərinin
nə ticələrinin daxili işlər orqanlarının fəa liy -
yə tində və tədris prosesində tətbiqini və on -
ların dərslik, monoqrafiyalar, elmi məqalələr,
me todik vəsaitlər şəklində dərc olunmaqla,
el mi və praktiki konfrans, simpozium, semi -
narlarda məruzə edilərək yayılmasını təşkil
edir.

Elmi potensialımızın artması nəticəsində
Aka demiyanın professor-müəllim heyəti
tərəfindən son illərdə respublika mətbuatında
200-dən çox, xarici ölkələrin mətbuatında
60-dan çox elmi məqalə, müxtəlif hüquq
sahələrinə aid 100-dən çox dərs vəsaiti,
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monoqrafiya, dərslik və digər tədris-metodik
vəsaitlər nəşr olunmuşdur.

Elmi potensialın və elmi yaradıcılıq fəa -
liy yətində kəmiyyət və keyfiyyət gös tə ri ci -
lərinin artması bu sahədə elmi istiqamətli
jur nalın yaranmasını şərtləndirdi. Artıq bir
ne çə ildir ki, elmi araşdırmaları özündə əks
et dirən “Polis Akademiyasının Elmi Xə bər -
ləri” jurnalı nəşr olunur. Jurnal Azərbaycan
Res publikası Prezidenti yanında Ali Attes-
tasiya Komissiyası tərəfindən tövsiyə olunan
nəşrlər siyahısına daxil edilmiş, eyni zamanda
bey nəlxalq seriya kodu almışdır.

Akademiyada elmi-tədqiqat fəaliyyətinin
in kişafı, elmi potensialdan səmərəli istifadə
edil məsi, elmi nəticələrin təcrübədə istifadə
olun masının genişləndirilməsi məqsədilə
təh sil müəssisəmizdə beynəlxalq və respublika
sə viyyəli elmi-praktik konfrans, seminar,
də yirmi masaların keçirilməsi, respub li ka -
mı zın və xarici ölkələrin görkəmli elm xa -
dim ləri, yüksək təcrübəli hüquq-mühafizə
or qanlarının nümayəndələri ilə görüşlərin
təş kil edilməsi ənənəvi xarakter almışdır.

“İnsan hüquqlarının aktual problemləri”,
“Azər baycan polisinin tarixi və inkişaf pers -
pek tivləri”, “Regional cinayətkarlığın krimi -
noloji tədqiqinin aktual problemləri”, “Ailə-
məi şət zorakılığı” və digər mövzularda ke -
çi rilən beynəlxalq elmi-praktiki konfranslarda
MDB, Avropa, Asiya ölkələrinin, res pub li -
ka mızın görkəmli elm xadimləri, hüquq-
mü hafizə orqanlarının praktiki işçiləri, bey -
nəl xalq təşkilatların nümayəndələri böyük
ma raqla iştirak etmişdirlər.

Bu ilin mayın 26-da DİN-in Polis Aka -
de miyasının 100 illiyinə həsr olunan bey -
nəl xalq elmi-praktiki videokonfrans ke çi ril -
miş dir. Konfransda respublikamızın xüsusi
tə yinatlı və digər təhsil müəssisələrinin nü -

ma yəndələri ilə yanaşı, Türkiyə, Rusiya,
Uk rayna, Belarus, Qazaxıstan, Moldova və
Ta cikistan dövlətlərinin ali və xüsusi təyinatlı
təh sil müəssisələrinin rəhbərləri və 80-dən
ar tıq tanınmış alim və mütəxəssisləri iştirak
et mişdir.

Bu gün Akademiyada fəaliyyət göstərən
Kur sant Elmi Cəmiyyəti istedadlı və bacarıqlı
kur santları müəyyənləşdirməkdə mühüm rol
oy nayır. Polis Akademiyasında kursantların
el mi-tədqiqat fəaliyyəti tədris prosesinin bü -
tün mərhələlərində və bütün təşkilati sə viy -
yə lərdə aparılır. Yüksəkixtisaslı hüquqşünas
kadr larının hazırlanmasında mühüm rol oy-
nayan amillərdən biri də zəruri maddi-texniki
və tədris bazasının yaradılmasıdır. Qısa müd -
dət ərzində Polis Akademiyasında müasir
tə ləblərə cavab verən çoxmərtəbəli iki inzibati
bi na və üç tədris korpusu, 13 mühazirə zalı,
60-dan çox seminar-məşğələ auditoriyaları,
təc rübi laboratoriyalar, kriminalistik poliqon,
qa palı atıcılıq tiri, qapalı və açıq idman zal -
la rı, konfrans zalları, yeni yataqxana kom-
pleksi inşa edilərək istifadəyə verilmişdir.
Sa həsi 160 kv/m olan kriminalistika sınaq
mey dançasında aparılan təcrübi dərslərdə
müa sir texniki kriminalistik vasitələrdən, is -
tintaq avadanlıqlarından, kompüterlərdən is -
ti fadə edilir.

2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının
Pre zidenti cənab İlham Əliyevin şəxsən açı -
lı şında iştirak etdiyi Akademiyanın “Heydər
Əliyev Mərkəzi” zabit, kursant və dinləyicilər
tə rəfindən ümummilli lider, Müstəqil Azər -
bay ca nın memarı və qurucusu Heydər Əli -
yevin dövlətçilik irsinin öyrənilməsi, onların
in tellektual səviyyələrinin yüksəldilməsi və
asu də vaxtlarının səmərəli təşkil edilməsi
üçün zəruri olan bütün avadanlıqlarla təchiz
edil mişdir.
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Mərkəzdə yaradılmış “Ulu öndərin irsini
öy rənən bölmə”nin əsas məqsədi Heydər
Əliyevin dövlətçilik fəlsəfəsinin, azər bay -
can çılıq məfkurəsinin və vətənpərvərlik ide -
ya larının gənc nəslə aşılanmasından ibarətdir.

Bu gün Polis Akademiyası əsası XX əsrin
20-ci illərində qoyulmuş, müxtəlif adlarda
100.000-dən artıq, eyni zamanda ixtisas fən -
ləri üzrə müasir biliklərə yiyələnmək, elmi
araş dırmalar və cinayət statistikası ilə tanış
ol maq məqsədilə 33.000-dən artıq zəngin
fon du olan kitabxanaya malikdir.

Akademiyada təhsilalanların istifadəsinə
ve rilmiş elektron kitabxana həm kitabxanada
ça lışan əməkdaşlarımızın işini asanlaşdırmış,
həm də təhsilalanların onlara lazım olan
təd ris vəsaitləri əldə etməsini sürət lən dir -
miş dir. Görülən məqsədyönlü tədbirlərin nə -
ti cə sidir ki, hazırda Polis Akademiyası Bey -
nəl xalq ELNİT assosiasiyasına üzv seçil -
miş dir. Həmçinin, dünyanın ən böyük ki -
tab xanalarının beynəlxalq informasiya şə -
bə kə lərinə çıxış əldə edilmişdir.

Eyni zamanda təhsil sahəsinin infor ma -
si yalaşdırılması sürətli inkişaf dövrünü ya -
şayır.

Yüksəkixtisaslı, peşəkar hüquqşünas kadr-
lar hazırlayan ali təhsil müəssisəsi kimi
DİN-in Polis Akademiyası da öz növbəsində
bu proseslərdən kənarda qalmamış, qısa
müd dət ərzində nəzərəçarpacaq uğurlara
imza atmışdır. Belə ki, Daxili işlər nazirinin
diqqət və qayğısı əsasında Akademiyanın
bütün mühazirə zallarında, fənn kabinetlərində
texniki-nəzarət vasitələri quraşdırılmışdır.
Son illərdə Akademiyada tədris prosesində
geniş tətbiq olunan multimedia sistemləri,
interaktiv lövhələr və müasir proyeksiya
ava danlıqları da öz bəhrəsini verir. Bu sistem
və avadanlıqların vasitəsilə professor-müəllim

heyəti slaydlardan, sxemlərdən, diaqramlardan
is tifadə etməklə dərslərin daha canlı ke çi ril -
mə sini təmin edir, qısametrajlı video gö rün -
tülərdən istifadə etməklə, xüsusilə də ixtisas
fən ləri üzrə, nəzəriyyə ilə təcrübənin əlaqəsini
tə min edirlər.

Müasir dövrdə polis təhsilinin və ha zır -
lı ğının özünəməxsus mürəkkəbliyi, qarşı -
laş dığımız çətinliklər bu sahədə fəaliyyət
gös tərən mütəxəssislərin səylərinin bir ləş -
di rilməsini, mövcud problemlərin həlli üçün
po tensialımızdan daha səmərəli istifadəni
tə ləb edir. Bu səbəbdən də ali təhsil müəs si -
sə ləri arasında həm ölkədaxili, həm də bey -
nəlxalq əlaqələrin yeni mərhələlərə transfor -
masiya zəruriyyəti yaranır.

Akademiya respublikanın elm və təhsil
mü əssisələri ilə yanaşı, beynəlxalq əlaqələri
də davamlı olaraq inkişaf etdirmişdir. Ali
təh sil müəssisəmizin MDB, Avropa, Asiya
döv lətlərinin DİN-in xüsusi təyinatlı təhsil
müəs sisələri ilə ikitərəfli əməkdaşlıq pro to -
kol ları imzalanmışdır. Aparılmış məqsədyönlü
iş lərin nəticəsində Akademiya Avropa Polis
Kol lecləri Assosiasiyasının üzvüdür, Bey -
nəl xalq Polis Akademiyaları Assosiasiyasında
(İNTERPA) müşahidəçi qismində çıxış edir.

Təhsil müəssisəmiz BMT, BMqT,
UNİCEF, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin
xət ti ilə treninqlər keçirir və həmin təşkilatlarla
sıx əməkdaşlıq edir.

Akademiyada xidmət edən professor-
müəl lim heyətinin xarici ölkələrdə ixtisasının
ar tırılması və həmin ölkələrin qabaqcıl təc -
rü bə si nin öyrənilərək tədris-təlim prosesində
tət biqinə böyük əhəmiyyət verilir. Bu məq -
səd lə Polis Akademiyasının əməkdaşları
İtaliya, İspaniya, Fransa, Almaniya, Rusiya,
Tür kiyə, Macarıstan, Ukrayna, Belarus və
di gər ölkələrdə keçirilən konfrans, seminar,
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tə lim və beynəlxalq intellektual müsabiqələrdə
iş tirak etmişlər.

Bu il Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu tə -
rə findən Polis Akademiyasında müəllim he -
yə tinin pedaqoji məharətinin yüksəldilməsi
məq sədilə onlayn ixtisasartırma təlimi ke çi -
ril miş və uğurla başa çatmışdır.

Cəmiyyətdə gedən yeniləşmələr, döv lə -
ti mizin davamlı inkişafı, müasir tələblər ba -
xı mından münasibətlərin formalaşması təhsil
mü əssisələri qarşısında yeni vəzifələr qoyur.
Azər baycan Respublikasının təhsil siyasətinin
baş lıca vəzifəsi bu siyasətin fundamentallığını
sax lamaq şərtilə, şəxsiyyətin, cəmiyyətin və
döv lətin aktual və perspektiv tələbatlarından
irə li gələrək, təhsilin müasir keyfiyyətini,
mo dernləşməsini təmin etməkdir.

Respublikamızın dünyada gedən pro ses -
lə rə inteqrasiya olunması, qloballaşma, ci -
na yətkarlığın transmilli xarakter alması polis
təh silinin daima inkişaf etdirilməsini zəruri
edir. Həyatın reallıqları bizdən peşəkar ha -
zır lıq səviyyəsinin beynəlxalq prinsip və
nor malara uyğun olmasını, polis elit-korpo-
rativ ənənələrin və ayinlərin formalaşmasını,
trans milli cinayətkarlıqla mübarizədə hüquqi,
in zibati, etik və ictimai normalara, bey nəl -
mi ləlçilik, tolerantlıq, humanistlik prin sip -
lə rinə müvafiq fəaliyyət göstərə bilən kadr -
la rın hazırlanmasını tələb edir.

Polis Akademiyasında peşəkar profes-
sor-müəllim heyətinin fəaliyyət göstərməsi
və günün tələbinə cavab verən maddi-texniki
ba zanın mövcud olması bu vəzifələrin öh -
də sindən gəlməyimizə imkan yaradır.

Əlbəttə, əldə olunmuş bütün nailiyyətlər
Po lis Akademiyası və bütövlükdə DİN-in
uğur larıdır. Lakin bizi qarşıda daha çox işlər,
da ha böyük perspektivlər gözləyir. Çünki
Res publika Prezidenti cənab İlham Əliyev
və Daxili işlər naziri general-polkovnik Vi -

la yət Eyvazov tərəfindən böyük etimad gös -
tə rilərək çox müqəddəs bir missiya bizə hə -
valə olunmuşdur. Bu elə bir missiyadır ki,
burada geriyə yol yoxdur. Çünki ümummilli
lider Heydər Əliyev bu yol haqqında demişdir:
“Öz xalqına, öz millətinə, öz doğma vətəninə
sədaqət andı içmiş insanın öz andını pozması
çox böyük cəza tələb edir. Ona görə də bu
gün hər bir polis nəfəri, Daxili İşlər Na zir -
liyində xidmət edən hər bir şəxs bizim Silahlı
Qüv vələrimizdə olduğu kimi, anlamalıdır,
dərk etməlidir ki, əgər bu peşəyə yiyələnib
xid mət etmək istəyirsə, buna onun imkanı
varsa, bunun üçün qabiliyyəti varsa və mü-
vafiq dövlət orqanları bu şəxsin bu peşədə
xidmət etməsini qəbul edirlərsə, o, and içirsə,
bu andına daim sadiq qalmalıdır. Dövlətə
sədaqət andına xəyanət etmək olmaz... Bu
andı pozmaq hər kəs üçün yolverilməzdir.
Sizin peşəniz bu cəhətdən elə bir peşədir ki,
gərək onu şüurlu dərk edəsiniz. Bu peşəni
sadəcə özünə iş tapmaq üçün yox, yaxud da
qazanc əldə edib yaşamaq üçün qəbul etmək
olmaz. Bu peşəni, polis peşəsini qəbul edən
Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı bilməlidir
ki, o, sədaqətlə xidmət etməlidir”.

Şərəfli 100 il keçmiş Akademiya bu ide -
yalar və missiyanı hüquqşünas hazırlığı sa -
hə sində təhsilin inkişafı naminə uğurla davam
et dirəcək, müstəqil Azərbaycanın inkişafına
töh fələrini əsirgəməyəcək, qabaqcıl elmi
nai liyyətlərdən, innovativ təlim-tədris tex -
no logiyalarından faydalanmaqla ali hüquq
təh silinin məzmun və keyfiyyət gös tə ri ci lə -
rinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində zəruri
ad dımlar atacaqdır.

Canpolad DAANOV,
DİN-in Polis Akademiyasının rəisi,
polis polkovniki.

ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 4 20212021106

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 420212021 107

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

Gündəmin mövzusu yeniyetmə və
gənclər arasında daha çox “patı”,

“şüşə” adı ilə məşhur olan yeni təhlükəli bəla
- metamfetamin (sintetik tərkibli narkotik
maddə) istifadəçilərinin sayının sürətli
yüksəlişi hə yə can təbili çalmağa əsas verir.

Ən qorxulusu da odur ki, insan həyatını
zə hərləyən bu psixotrop maddə qiymət ba xı -
mından hər təbəqə üçün əlçatandır. Yəni bu
o deməkdir ki, təhlükə hər qapının kan da rın -
dadır. Hesab edirəm ki, “maddə”nin sosial
şə bəkədə müxtəlif formalarda təbliği, ye ni -
yet mə və gənclərin, hətta qadınların onu asan -
lıqla əldə edə bilməsi xalqı fəlakətə aparan
ad dımlardır.

Mən metamfetamin (“patı”) adlanan bə -
la nı yeni nəsli ölümə sürükləyən cəhənnəm
mələyi adlandırardım. “Patı”ya aludəçiliyin
art ması olduqca təhlükəli haldır və bunun
qar şısı yalnız dövlətin deyil, bütün xalqın,
ic timaiyyətin, toplumun, ailənin birgə səyi
ilə aradan qaldırıla bilər.

Aparılan araşdırmalardan ortaya çıxan nə -
ti cələr də vəziyyətin nə dərəcə ciddi olduğunu
gös tərir. Belə ki, metamfetamin isti fa də çi lə -
ri nin demək olar ki, yarısında ağır formada
psi xoloji problemlərin yarandığı müşahidə
olu nur. Başlanğıcda daha aşağı doza qəbulu
ilə başlanan asılılıq zaman keçdikcə artır və
nə ticədə sosial-psixoloji fəsadları böyüyür.
Hə min şəxslərdə aqressiya, stress, şiddətli
dav ranış, qorxu, panik atak, paranoya,
psixomo tor pozulmalar və digər psixoloji
prob lemlər müşahidə edilməklə yanaşı, fiziki
na rahatlıqlar da ortaya çıxır. Qan dövranı və
ürək döyüntülərində dəyişiklik, nəfəsalmanın
ağır laşması, böyrək çatışmazlığı, baş dönməsi
ki mi əlamətlər insanın sağlamlığına birbaşa
tə sir edir. Qeyd edilən fiziki və psixoloji amil -
lər həm istifadəçi şəxsin, həm də ona yaxın

çevrənin yaşam tərzinə mənfi təsirini göstərir.
Zaman keçdikcə başqalarına qarşı aqressiv
münasibət və hərəkətlər, tək qalmaq istəyi,
yardımçı olmaq istəyənlərə qarşı şiddət ət -
rafda olan insanların uzaqlaşmasına səbəb
olur.

Şəxs əslində səhhətində problemlər ya ra -
dan zərərli asılılıqların nələrə gətirib çı xa ra -
ca ğının fərqindədir, amma psixoloji prob lem -
lər səbəbindən imtina etmək iqtidarında
ol mur. Başlanğıc mərhələdə istifadədən sonra
ya ranan rahatlıq, doyma və həzz bunun nə ti -
cə sidir.

Təhlükəli cəhət ondan ibarətdir ki, “hər
kəs istifadə edir, bəlkə mən də yoxlayım” dü -
şün cəsi kütləvi hal almaqdadır. İstər ye ni yet -
mə və gənclərdə, istərsə də digər yaş qrup la -
rın da ilk istifadədən başlanan asılılığın
son rakı mərhələlərdəki fiziki, psixoloji tə sir -
ləri çox acınacaqlı şəkildə özünü göstərir.
Nə zərə almaq lazımdır ki, metamfetamin gü-
clü asılılıq yaradan, qısa müddətdə istifadə
edən şəxslərdə ciddi psixoloji və fiziki prob -
lem lər yaradan maddədir.

“Patı” aludəçilərini “ölüm mələyindən”
uzaq laşdırmağın real yollarından ən birincisi
pe şəkar mütəxəssis yardımı almaqdır.

İstifadəçinin psixoloji və tibbi terapiya
seanslarına cəlb edilməsi çox önəmlidir. Di -
gər narkotik maddələrdən fərqli olaraq sin-
tetik preparatların beyinə çox qısa müddətdə
və sürətli təsiri problemin günlə, ayla deyil,
anla dərinləşməsi deməkdir.

Unutmayaq ki, ölümə sürüklənən ye ni -
yet mə və gənclik bu ölkənin sabahıdır. Hələ
gənc qızların, ana olmağa namizəd gənc qa -
dın ların artıq çəkidən xilas olmaq, formada
qal maq üçün könüllü şəkildə həyatını bal ta -
la ma sına göz yummaq fəlakətimiz olardı.

CƏMİYYƏTİN SOSİAL BƏLASI

Fəlakətə aparan yol, yaxud “ölüm mələyi” ilə üz-üzə
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Savadsızlıq və nadanlığın gətirdiyi mənfur
bəladan qurtulmağın yollarından biri də o in-
sanlara həssas yanaşmaq, onları tənhalıqdan
qorumaqdır.

Bu məsələnin həllində mətbuat, radio-tele-
viziyalar daha çox iş görə bilərlər.

44 günlük Vətən savaşı dövründə biz KİV-
in necə böyük gücə malik olduğunu bir daha
gördük. Fəlakətin qarşısını almaq üçün küt -
lə vi təbliğat, maarifləndirmə işi ən yüksək
sə viyyədə aparılmalıdır. Əhali müvəqqəti
həzz verən, amma daimi asılılıq yaradan, or -
qan ları məhv edən, aqressiv davranışlara,
dep ressiv vəziyyətə gətirən “patı” bəlası, me -
tam fetamin təhlükəsi barədə dolğun məlumat
al malıdır. Bu məsələ radio-televiziyaların
əsas mövzularından biri olmalıdır.

Sosial şəbəkələrdə, saytlarda hər kəsin an -
la yacağı şəkildə açıqlamalar verilməli, “mad -
də”nin mahiyyəti, insan həyatına qorxunc tə -
siri izah edilməlidir.

Məlumatsızlıq və düzgün aparılmayan
maa rifləndirmə istifadəçi sayını artıra bilər.
Odur ki, hər kəs ayıq olmalı, özünü, ailəsini
“tə ləyə” salmaq istəyənlərdən qorumalı və
on lara qarşı mübarizədən çəkinməməlidir.

Laqeydlik də bir bəladır. “Qonşunun oğlu
nar komandır, onlardan uzaq duraq, bizim uşa -
ğı da yoldan çıxarar” düşüncəsi ilə ya şa maq -
dansa, “yaxın qonşu uzaq qohumdan yax şı -
dır” hikməti ilə qonşuya, onun övladına
müm kün köməyi etmək daha yaxşı olardı.

Çevrəyə qarşı duyarlı olmaq həm də özü -
müzü, ailəmizi, bütövlükdə cəmiyyəti, dövləti
qo rumaqdır.

Gündən-günə inkişaf edən, güclü orduya
sa hib olan Azərbaycanı gözü götürməyən,
hər vasitə ilə bu ölkənin çiçəklənməsinə, qüd -
rət lənməsinə maneçilik törətməyə çalışanlar
var. “Patı” deyilən bəla bizim ölkəmizə ha -
radan ayaq açır, onu kimlər gətirir, kim zə -
hər ləyir xalqın gələcəyi olan yeni nəsli? Bun-
lar uşaqdan-böyüyə hər kəsə bəllidir. Amma

özü müzdən olan “düşmənlərə” nə deyəsən...
On ların dərdi nədir? Xalqı, milləti məhv et -
mək mi?

Asan qazanc dalınca qaçan işbazlar, bu
yolun sonu yoxdur, ayılın, çiyinlərinizdəki
günah yükünün ağırlığının fərqinə varın.
Çanaq bir gün öz başınızda çatlaya bilər, qur -
duğunuz tələyə öz övladınız, öz doğmalarınız
dü şə bilər.

Valideynlər, diqqətli olun, minbir əziy yət -
lə böyütdüyünüz övladlarınızı qoruyun, onla -
ra qarşı həssas olun, davranışlarına fikir verin,
çev rəsində kimlərin olduğuna diqqət edin,
on larla səmərəli vaxt keçirin ki, qorxulu
“həzz”in qurbanı olmasınlar.

Əziz xanımlar, əminəm ki, iki uşaq ana -
sı nın psixotrop maddədən həyatını itirməsinə
laqeyd qalmazsınız. Arıqlamaq istəyir, artıq
çəkidən əziyyət çəkirsinizsə, bunun təbii
yolları da var. Ən doğru yol yemək-içməyə
diqqət etmək, hərəkətdə olmaq, normal həyat
tərzi keçirməkdir. Arıqlamaq üçün “patı”dən
istifadə etmək ölümü könüllü qarşılamaq de -
məkdir.

Bu “ölüm mələyi”ndən uzaq durun! Təh -
lü kə qapınızın astanasındadır, onun evinizə,
ailə nizə girməsinə imkan verməyin!

Çətin və keşməkeşli zamanda yaşayırıq.
Ayıq-sayıq olmaq təkcə borc məsələsi deyil,
həm də vicdan məsələsidir. Özümüzü, ailə -
mi zi, çevrəmizi qorumaq həm də açıq və gizli
düş mən qarşısında dəyanətini itirməyən döv -
lə timizi qorumaqdır.

Böyük Qarabağ savaşında dəmir yumruq
ki mi birləşdik və qalib gəldik. Zərərli vər -
diş lərlə mübarizədə də birləşməyimiz sağlam
və xoşbəxt gələcəyimizin təminatıdır.

Təranə PAŞAYEVA,
“Loqos” Psixoloji və Nitq İnkişaf Mər -
kə zinin rəhbəri, psixologiya üzrə fəlsəfə
dok toru. 



Həsənzadə Səidə Bəhram qızı, 
AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnsti-
tutunun aparıcı elmi işçisi, hüquq üzrə
elmlər doktoru, dosent.
saidahasan@gmail.com 

Cəmiyyətin həyatında, onun fundamental
dəyərlərinin hüquqi statusunun müəyyən
edilməsində demokratik və hüquqi dövlət
quran hər bir ölkə üçün Konstitusiya mühüm
rol oynayır. O, qanunvericiliyin əsasını təşkil
edir və ölkənin ictimai-siyasi və hüquqi
həyatında mühüm və əsas rol oynayan institut
və qurumların statusunun müəyyən edilməsini
təşkil edir. Bu baxımdan, müstəqillik illərində
1995-ci il noyabrın 12-də referendum yolu
ilə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyası dövlət, cəmiyyət və şəxslər
üçün xüsusilə mühüm sosial münasibətlərin
və dəyərlərin əsas və ən mühüm aspektlərini,
özəyini tənzimləyir.Digər münasibətlərin
tənzimlənməsi müvafiq normativ hüquqi
aktların qəbul edilməsi yolu ilə həyata keçir-
ilir. Ölkə həyatında Konstitusiyadan daha
mühüm normativ hüquqi akt yoxdur.Bu
mənada Konstitusiya dövlətin əsaslarını,
cəmiyyətin təşkilini, dövlətin, yerli özünüidarə
orqanlarının və şəxsiyyətin hüquqi statusunu
tənzimləyən normativ hüquqi akt hesab olu -
nur. Konstitusiya xalqın, millətin və döv lə -
tin ən mühüm təsisatlarından birinin, yəni
ailə institutunun konstitusion tənzimlənməsini
tə min edir.

Məqalədə Azərbaycan ailəsinin konsti-
tusiya statusu araşdırılmış, ona ideal tərif
verilmişdir. Tədqiqat zamanı ailə institutuna
xas olan dəyərlərin əsas xüsusiyyətlərinin

şərhi ilə yanaşı, onun təkmilləşdirilməsi
üçün təkliflər irəli sürülür. Qeyd olunur ki,
Konstitusiyanın 17-ci maddəsi yeni redak-
siyada verilsin.Məqalədə Konstitusiyanın
ailə institutunu müəyyən edən bu maddəsinə
müxtəlif müəlliflərin münasibəti göstərilir,
həmin müəlliflərin mövqelərinə şərh verilir.
Tədqiqat zamanı ailə-uşaq-dövlət mü na si -
bət lərinin konstitusiya ilə tənzimlənməsinə
və Konstitusiyanın 17-ci maddəsinə uyğun
ola raq, təklif olunan redaksiyada ailə-uşaq-
döv lət münasibətlərinin qəbul edilməsinin
za manın özünün tələblərindən irəli gəldiyi
əmin liklə qeyd edilir. Eyni zamanda, ailə
ins titutuna verilən siyasi, hüquqi, sosial əhə -
miyyət bu sahədə hüquqi islahatların apa -
rıl masına təkan verəcək. 

Açar sözlər: ailə modeli, qadının rolu,
ailənin tərifi, uşaq tərbiyəsi, sağlam övlad
böyütmək, vətənpərvərlik hissinin tərbiyəsi,
va lideyn, ata, övlad, ana, Konstitusiya, Ailə
Mə cəlləsi, ailənin demokratik inkişafı.

Bu gün ictimai-siyasi və hüquq ədə -
biyyatında müxtəlif ailə modelləri

və ailənin müxtəlif problemləri haqqında
tez-tez yazılır [1; 2; 9; 15; 25, 60-67; 23].
Bu da son illər ailə institutuna verilən böyük
önəmlə bağlıdır. Çünki müasir ailənin
cəmiyyətin, dövlətin və vətəndaşların icti-
mai-siyasi və sosial həyatındakı müstəsna
rolu danılmazdır. Müasir Azərbaycanın ailə
modeli, hər şeydən əvvəl milli dəyərlərə,
ta rixən formalaşmış adətlərə, ənənələrə, vər -
dişlərə, son illər isə daha çox hüquq nor ma -
la rına və beynəlxalq standartlara əsaslanır,
özü nəməxsusdur və təkrarsızdır. Aydındır
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ki, ailə institutu müasir forma və məzmun
kəsb edənə qədər böyük təkamül yolu keçmiş,
ən əhəmiyyətli və ən qədim sosial qrup,
insan birliyinin ən klassik forması kimi bu
institutun yaranması, inkişafı zaman-zaman
təkmilləşmiş, mükəmməlləşmiş və müasir
fenomen kimi qərarlaşmışdır. Cəmiyyətdə
ailə daha böyük dəyərə, mənəvi üstünlüyə,
təsir imkanlarına malik olmaqla, onun özünün
və cəmiyyətin inkişafında mühüm rolu vardır.
O, bu və ya digər dərəcədə insanların şəxsi,
ictimai – siyasi və sosial həyatının müxtəlif
sahələrindəki fəaliyyətlərində özünü təcəssüm
etdirir. Mahiyyət etibarı ilə bu, mürəkkəb
sosiomədəni, sosial-iqtisadi, demoqrafik və
digər ictimai-siyasi amillərlə şərtlənərək,
həlledici əhəmiyyət kəsb edir və tənzimləyici
funksiyalar yerinə yetirir. Buna görə də ailə-
nikah və ailə-qohumluq münasibətlərində,
insanların davranış mədəniyyətinin mü kəm -
məl formalaşması, bu münasibətlərin düzgün
tən zim edilməsi, cəmiyyətdə müstəsna əhə -
miy yətə malikdir. Ailə cəmiyyətin və dövlətin
özə yini təşkil edir. Əslində geniş mənada
döv lət, mahiyyət etibarilə ailə birliklərinin
məc musunu əhatə etməklə, onları özündə
bir ləşdirir. Ailənin və dövlətin idarəçiliyində
bir çox oxşar elementlər vardır. Ailə kiçik
döv lətdir, dövlət isə ailələr birliyinin məc -
mu sunu ehtiva edir. Ailə ittifaqı kimi sə ciy -
yə ləndirə bilən dövlətin yaranması haqqında
nə zəriyyələrdən bu baxışa tez-tez istinad
edilir [18, 6-17]. Ailələrin xoşbəxtliyi cə -
miy yətdə sülhün, əmin-amanlığın, rifahın,
ba rışın və həmrəyliyin mövcudluğu üçün
çox əhəmiyyətlidir. Buna görə də ailənin öz
üzv ləri və cəmiyyət qarşısında funksiyası
ol duqca geniş, əhatəli və əhəmiyyətlidir.
Ailə - insan, cəmiyyət və dövlət üçün olduqca
mü hüm dəyər təşkil edir. Elə buna görə də

son illərdə demokratik, hüquqi və dünyəvi
meyarlara cavab verən Konstitusiyaların
mətnlərində ailə institutunun mükəmməl
təsbit edilməsi ənənəsi formalaşmaqdadır.
Ailə – bəşər cəmiyyətinin və dövlətin təbii
və əsas özəyi, bünövrəsi və təməli hesab
olu nur. Ailələr nikah, kəbin münasibətləri
əsa sında qurulur, qan qohumluğu prinsipi
ilə formalaşır, ailə üzvləri arasında qarşılıqlı
cavabdehlik, məsuliyyət və köməklik kimi
ənənəvi münasibətlər sistemi ilə möh kəm -
lən dirilir. Maddi, mənəvi və əxlaqi dəyərlərin,
vərdişlərin gənc nəslin tərbiyəsi, təşəkkülü
və inkişafı məhz ailədə formalaşır, onun va -
sitəsilə nəsildən-nəsilə ötürülür və milli-mə -
nəvi sərvətlərin əsasında dayanır. Ailə – əx -
la qın, tarixən formalaşmış adətlərin, ən ənə -
lərin, milli kimlik xüsusiyyətlərinin nəsildən-
nəsilə ötürülməsində, qorunub saxlanmasında
və inkişafında müstəsna və əvəzsiz rol oy -
nayır. O cəmiyyətin əsas xüsusiyyətlərini
özün də ehtiva etməklə, nikaha, qan qo -
humluğuna, məişət, birgə yaşayış və təsərrüfat
birliyinə əsaslanaraq, ailə və qohumluğu sə -
ciyyələndirən bitkin münasibətlər sistemindən
iba rətdir. Ailə – cəmiyyətdə insanın davamlı
olaraq yetişdirilməsini təmin edən, maddi
və mənəvi istehsalın əsasında dayanan, bio -
sosial, iqtisadi, mənəvi və hüquqi qaydalara
əsas lanan insan birliyi kimi səciyyələndirilə
bilər. İnsanlar ailədə doğulur, böyüyür, tərbiyə
olu nur və cəmiyyət üçün faydalı bir şəxsiyyət
ki mi yetişdirilir. İnsan nəslinin təkrar is teh -
sa lını, bəşər nəslinin zaman-zaman intensiv
ola raq ahəngdar inkişafını məhz ailələr təmin
edir lər. Tarixin müxtəlif inkişaf mərhələlərində
baş verən əsas ictimai-iqtisadi, siyasi, mənəvi,
so sial və mədəni dəyişikliklər, bu və ya di -
gər dərəcədə ailə və onun həyatında öz tə si -
rini göstərir. Ailələrdə baş verən proseslər
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cəmiyyətə, cəmiyyətdə gedən proseslər isə
qarşılıqlı surətdə ailələrə öz təsirini göstərir,
onların həyatında əks olunur və buna görə
də onların üzvi surətdə və əlaqəli şəkildə
öyrənilməsi sosioloqların tədqiqat metod la -
rının əsasında dayanır. Ailə – və ailə üzvləri
cə miyyətdə və ictimai-siyasi həyatda maddi
ne mətlər istehsalının əsas yaradıcısı, isteh -
sal çısı və istehlakçısıdır. Ailə – sosiomədəni
və biososial fenomendir. Ailə, Azərbaycan
Res publikasının milli maraqlarının və mə -
na felərinin, fundamental dəyərlərinin və
sərvətlərinin, dövlətin və millətin talehyüklü
və zifələrinin vaxtında və uğurlu həllinin,
insanın, cəmiyyətin və dövlətin tərəqqisinin,
xalqın vahidliyinin, mədəni-tarixi irsinin,
ümumbəşəri və milli mənəvi dəyərlərinin,
di linin, özünüdərkinin, milli iftixarının, və -
tən pərvərliyinin, intellektual potensialının,
demokratik və hüquqi dövlət quruculuğunun,
peşəkar milli kadr hazırlığının, iqtisadi, sosial
və siyasi tərəqqinin, davamlı insan inkişafının,
təhsilin və elmin, texnologiyaların, iqtisadi
uğur ların, cəmiyyətdə firavanlığın, ləyaqətin,
milli tolerantlığın, barışın və sülhün tə şək -
kü lündə və inkişafında misilsiz rol oynayan
və heç nə ilə əvəz edilə bilməyən tarixi tə si -
sat, sosial və hüquqi institutdur. Cəmiyyətin
və dövlətin həyatında ailəni əvəz edəcək
baş qa bir birlik, başqa bir institut, başqa bir
tə sisat ola bilməz. Amerika alimi L.Morqanın
qeyd etdiyi kimi “ailə fəal bir başlanğıcdır.
O heç bir vaxt bir yerdə dayanıb durmur,
cə miyyət asağı pillədən yüksək pilləyə doğru
in kişaf etdikcə, o da aşağı formadan yuxarı
for maya keçir” [14, 189]. Ailə – mədəniyyətin
və sivilizasiyanın yaradıcısıdır. O tərbiyənin,
əx laqın, mənəviyyatın və vərdişlər sisteminin
qo runub saxlanmasında, nəsildən nəsilə ötü -
rül məsində və inkişafına böyük rol oynayır.

Ailə – insanların fizioloji, maddi və mənəvi
tə ləbatının ödənilməsini təmin edən sosial
ins titut hesab olunur. O insan məişətini təşkil
və təmin edən, dəyərlər sisteminin əsasında
dayanır. Tarixən insanın yaranmasında və
in kişafında, qəbilə, tayfa, icma, cəmiyyət,
əx laq, din, varlıq və dövlət haqqında təlimlər
sis teminin bünövrəsi məhz ailədə qoyulur,
formalaşır və təşəkkül tapır. Bəşəriyyət bütün
dünyanı heyrətə salan, onun varlığını və
inkişafını təmin edən uğurlara, kəşflərə və
nailiyyətlərə görə məhz ailələrə minnətdar
ol malıdır. Ailə - dəyərlər sisteminin yaran -
ma sını, bərqərar edilməsini və inkişafını tə -
min edir. O şəxsiyyətin sosial-mənəvi və
əx laqi cəhətdən formalaşmasını təmin edən
mənəvi mühit hesab edilə bilər. Buna görə
də ailə fəal ünsürdür, dinamik olaraq aşağı
pillədən yüksək pilləyə qədər yüksələn in -
kişafla səciyyəvidir. Ailə – təsərrüfat, məişət,
iqtisadiyyat, siyasət, din, cəmiyyət və dövlət
münasibətlərinin yaradıcısı və insan birliyinin
müa sir forması hesab oluna bilər. O cəmiy -
yə tin ilkin özəyi, insanların sosial qarşılıqlı
tə sirinin bir forması kimi zaman-zaman in -
kişaf etmişdir. Ailənin yaranmasında insan-
cəmiyyət, insan-təbiət, insan-dövlət, insan-
din münasibətlərinin və əlaqələrinin müstəsna
rolu olmuşdur. Ailə fenomenal insan birliyinin
özəyi olmaqla, o nikah və qohumluq mü na -
si bətləri əsasında yaranan insan birliyinin
ən geniş yayılmış tipik nümunəsidir. Ailə –
əha linin və insanların dinamik artımını və
in kişafını bioloji cəhətdən təmin edən ocaqdır.
Onun kökündə məhəbbət, sevgi, tələbat, mə -
nəvi rahatlıq, tərəqqi və yüksəliş dayanır.
Ailə siz cəmiyyətin və dövlətin mövcudluğu
is tisna edilir. Ailə – cəmiyyətin və dövlətin
ic timai inkişafını təşkil və təmin edən, onun
mad di-mənəvi və iqtisadi yüksəlişinin əsa -
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sın da dayanan sosial-siyasi və hüquq institutu
olaraq onun alternativi yoxdur. Ailə – kiçik,
qüdrətli və fenomen bir dövlət olmaqla,
həyatın özü və cəmiyyətin əsasıdır. Sosi-
oloqlar belə hesab edirlər ki, bir institut
olaraq “ailə” – kişinin və qadının ailə yarat-
maq və nəsil artırmaq məqsədilə yaratdıqları
və birgə həyatın cəmiyyət tərəfindən qəbul
olunmuş sosial formasını, hüquqi məzmununu
ifadə edir. Mənəvi baxımdan, onun struktur
tərkibinə ailədaxili qarşılıqlı münasibətləri
tənzim edən adətlər, ənənələr, vərdişlər, son-
ralar isə hüquq normaları, ailə qurmağın
qaydaları, tərəf-lərin öz rolu ilə bağlı statusu
– öhdəlikləri, hüquqları və vəzifələri, habelə
həyatın bu sahəsində cəmiyyətin təsdiq etdiyi
və formalaşdırdığı simvollar sistemi təşkil
edir [20, 168]. 

Ailənin hüquqi statusu Konstitusiya sə -
viy yəsində tariximizdə ilk dəfə olaraq Ulu
Ön dərimiz Heydər Əliyev tərəfindən hazır -
lanmış, müzakirəyə çıxarılaraq qəbul edilmiş
Azərbaycan Respub-likasının 1978-ci il
Konstitusiyasının 51-ci maddəsində təsbit
edilmişdir. Orada göstərilmişdir ki, ailə döv -
lət tərəfindən müdafiə olunur. Nikah qadın
və kişinin könüllü razılığına əsaslanır: ər və
arvad ailə münasibətlərində hüquqca tamamilə
bərabərdirlər [8]. Ulu Öndər Heydər Əliyevin
böyük xidmətləri nəticəsində hazırlanmış
müstəqillik dövrünün ilk ana qanununun la -
yi həsi – Azərbaycan Respublikası-nın Kons -
titusiya layihəsi 12 noyabr 1995-ci ildə ref-
erendum yolu ilə qəbul edildi. Sonralar –
2002, 2009 və 2016-cı illərdə keçirilən refe -
rendumlarla Konstitusiyanın müxtəlif mad -
dələrinin daha da təkmilləşdirilməsi təmin
olun du [17]. Konstitusiyanın 17-ci mad də -
sində “Ailə, uşaqlar və dövlət”, 34-cü maddəsi
“Ni kah hüququ”na müstəqil yer ayrıldı. Bu

institutların konstitusiya hüquqi təsbiti tə-
min edildi. Eləcə də Konstitusiyanın 25-ci
maddəsində kişi ilə qadının hüquq bərabərliyi,
38-ci maddəsində ailə başçısının itirilməsinə
görə sosial təminat hüququ, ana dilindən
istifadə etmək hüququ, 66-cı maddəsində
hər kəsin özünə, arvadına (ərinə), bir sözlə
yaxın qohumlarına qarşı ifadə verməyə
məcbur etmənin yolverilməzliyi, 94-cü
maddənin 14-cü bəndi ailə münasibətlərinə
dair ümumi qaydaların Milli Məclis tərəfindən
müəyyən edilməsi, 109-cu maddənin 20-ci
bəndi vətən-daşlıq məsələlərinin həllinin
ölkə prezidentinin səlahiyyətlərinə aid
edilməsi müddəaları nəzərdə tu-tulmuşdur
[6].

Azərbaycan Respublikasının Kons ti tu si -
ya sının 17-ci maddəsində göstərilmişdir:
“Cə miyyətin əsas özəyi kimi ailə dövlətin
xüsusi himayəsindədir”. Konstitusiyada kişi
ilə qadının eyni hüquqları və azadlıqları
olduğu bəyan olunmuşdur. Qanunla nəzərdə
tutulan hallardan başqa, şəxsi və ailə həyatına
müdaxilə etmək qadağan olunmuşdur. Hər
kəsin şəxsi və ailə həyatına qanunsuz m ü -
da xilədən müdafiə hüququ olduğu təsbit
edilmişdir. Konstitusiyanın 34-cü maddəsinə
görə hər kəsin qanunla nəzərdə tutulmuş
yaşa çatdıqda ailə qurmaq hüququ tanınmışdır.
Nikah könüllü razılığa əsaslanmaqla, heç
kə sin zorla evləndirilə və ya ərə verilə bil -
məz liyi konkretləşdirilmişdir. Belə ki, nikah
və ailə dövlətin himayəsində olmaqla analıq,
atalıq, uşaqlıq qanunla mühafizə edilir. Dövlət
çox uşaqlı ailələrə yardım göstərməyi öz
üzə rinə götürmüşdür. İnsanın və cəmiyyətin
fundamental dəyərlər sisteminin əsasında
da yanan bir təsisat, bir institut olaraq “ailə”nin
sta tusu bir sıra ölkələrin Konstitusiyalarında
nə zərdə tutulmasa da, lakin İtaliya, Almaniya,
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Rusiya, Türkiyə və s. bu kimi inkişaf etmiş
ölkələrin konstitusiyalarında müstəqil norma
kimi təsbit edilmişdir. Müxtəlif tarixi
dövrlərdə və müxtəlif müəlliflər tərəfindən
ailəyə müxtəlif anlayışlar, definisiyalar,
izahlar və təriflər verilmişdir. Bəziləri hesab
edirlər ki, ailə – nikah, yaxud qan qohum lu -
ğu na əsaslanan kiçik qrupdur. Ailə üzvləri
biri-birinə məişət birliyi, mənəvi cavabdehlik
və qarşılıqlı köməklə bağlı olan sabit ictimai
birlikdir [7, 187]. Eyni fikir «Fəlsəfə ensik-
lopedik lüğəti»ndə də əks olunmuşdur [24,
602]. Demoqrafik ensiklopediyanın müəllifləri
ilə fikri üst-üstə düşən filosoflar ailəni –
biri-biri ilə məişət birliyi və qarşılıqlı mə su -
liy yətlə bağlı olan adamların nikah və ya
qan qohumluğuna əsaslanan birliyi kimi sə -
ciyyələndirmişlər [21, 395]. Professor Q.Ma -
na yev hesab edir ki, ailə – nikaha və ya qo -
humluğa əsaslanan, dövlət qayğısı ilə əhatə
edilən və cəmiyyətin özəyini təşkil edən
qadın və kişi birliyidir, ittifaqıdır [16, 18].
Gen der terminləri adlı lüğətdə ailənin – ni -
kah, qan qohumluğu, yaxud övladlığa gö -
türülməyə əsaslanan üzvlərin biri-biri ilə
eyni məişət, qarşılıqlı kömək və cavabdehlik
əla qələri əsasında formalaşan kiçik qrup ol -
du ğu göstərilmişdir [12, 5]. Prof. M.Də mir -
çi yeva isə ailəni – nikahla və ya qohumluqla
bağ lı olan, bir-biri ilə və birlikdə yaşayan
şəxs lər qrupu kimi səciyyələn-dirmişdir [10,
6]. Bütün bunlara baxmayaraq, çoxsaylı mü -
əl liflərin ailəyə verdiyi tərifləri ümu mi ləş -
di rərkən belə bir yekun nəticəyə gəlmək
müm kündür ki, ailə – cəmiyyətin əsas özəyi,
nü vəsi hesab olunan kiçik sosial qrup, şəxsi
məi şəti təşkil etməyin mühüm forması hesab
olun malıdır. Bu ər-arvadlıq ittifaqına və qo-
humluq əlaqələrinə, yəni bir yerdə yaşayan
və ümumi təsərrüfatı birgə idarə edən ər və

arvad, valideynlər və uşaqlar, qardaşlar və
bacılar, digər qohumlar arasındakı çoxtərəfli
münasibətlərə əsaslanan birlik kimi səciyyəvi
xüsusiyyətləri ehtiva edir. Elmi ədəbiyyatlarda
«ailə» anlayışı müxtəlif, rəngarəng və dinamik
inkişafda olan definisiyalardan biri hesab
edilir. Ailənin nikah münasibətinə əsaslanan
kişi və qadın birliyi olması kimi izahı mü -
əy yən tarixi dövrün məhsulu olmaqla, ailə
üzvləri arasında yaranan münasibətləri tənzim
edir, hər bir subeyktin statusunu, hüquqlarını,
vəzifələrini və öhədliklərini müəyyən edir.
Ailə – bir institut olaraq yetkinlik yaşına
çat mış kişinin və qadının öz arzularına və
istəklərinə müvafiq olaraq, fizioloji və bio -
loji tələbatlarını təmin etmək, sevgiyə, məişət
və təsərrüfat ümumiliyinə əsaslanan, kişi və
qadın birliyi kimi ailə yaratmaq, dünyaya
uşaq gətirmək, övlad sahibi olmaq məqsədilə
tərəflərin könüllü razılığı və bərabərliyi əsa -
sın da təsis olunan, dövlətin xüsusi hima yə -
sin də olan, cəmiyyətin təməlini təşkil edən
və dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş prose-
dur qaydalara əməl etməklə müvafiq icra
ha kimiyyəti orqanlarında rəsmiləşdirilən ni -
kah əsasında yaranan insan birliyini ehtiva
edir. 

Ailə qurmaq məqsədilə kişinin və qadının
kö nüllü razılığı əsasında bağlanmış nikahın
mü vafiq orqanlarda rəsmiləşdirilməsi vax -
tın dan etibarən ailə əslində, hüquqi cəhətdən
və faktiki olaraq yaranmış hesab edilir. Ailə
ins titutunun yaranması üçün nikahın mühüm
hü quqi nəticə kimi qiymət-ləndirilməsinə
bax mayaraq, “nikah” və ya “kəbin” kimi
əqd lər olmamışdan çox-çox əvvəl, qadın və
ki şi birliyi, mahiyyət etibarilə bu günkü ailə -
yə çox oxşar olan bir ittifaq – ailə səciyyəsini
da şıyan birlik kimi tarixən mövcud olmuşdur.
Ailə institutunun tərkibinə daxil olan ayrı-
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ayrı subyektlər - ər, arvad, uşaq və s. hər
biri fiziki şəxs statusuna malikdirlər. Mülki
Məcəllənin 24-cü maddəsinə görə fiziki şəxs
dedikdə hüquq münasibətlərində öz adından
iştirak edən insan fərdi nəzərdə tutulur [4,
12]. Nikah isə iki fərdi fiziki şəxsin – kişinin
və qadının ailə qurmaq məqsədilə müvafiq
icra hakimiyyəti orqanlarında qeydə alınan
könüllü ittifaqı hesab edilir [5, 6] və hüquqi
şəxs elementlərini özündə ehtiva edir. Qa-
nunun mənasına görə ailə həmişə ən azı iki
fiziki və fərdi şəxsin, qadının və kişinin bir -
liyinə əsaslanır, nikah isə yalnız müvafiq
dövlət orqanlarında qeydə alındığı hallarda
hüquqi nəticələr doğurur. Ailənin tərkibinə
daxil olan iki fərdin və fiziki şəxsin – kişinin
və qadının ailə qurmaq məqsədilə yaratdıqları
ittifaqın – ailənin, bu gün hüquq münasi bət -
lə rinin subyekti olması faktı heç bir mübahisə
do ğurmur [22]. Bununla belə ailənin – kişinin
və qadının könüllü birliyinə əsaslanan ailə
birliyinin, həm də hüquqi şəxs olub-olmaması
məsələsinə müəyyən yanaşmalar tələb edir.
Belə ki, Mülki Məcəllənin 43-cü maddəsində
gös tərilən şərtlər – hüquqi şəxsin dövlət
qey diyyatı əsasında yaranması, ayrıca əmlakı
olması, əmlak və şəxsi qeyri-əmlak hüquqları
əldə etmək imkanlarına, müstəqil balansa
sahib olması, məhkəmədə iddiaçı və cavabdeh
kimi iştirak etməsi və digər bu kimi elementlər
(bü tün bu xüsusiyyətlər bu və ya digər də -
rə cədə ailədə də vardır) hüquqi şəxsin statusu
üçün zəruri elementlər hesab olunduğundan,
ailə də də buna oxşar elementləri görməmək
müm kün deyildir. Kişi və qadının nikaha
daxil olmasında, yəni ailə ittifaqının yaran -
ma sında məqsəd ailə yaratmağa xidmət edir.
Hü quqi şəxsin yaradılması ilə daha çox
insan birliyinin konkret fəaliyyətlə məşğul
ol masına, nizamnaməsində və ya əsas na -

məsində nəzərdə tutulan məqsəd və vəzifələrə
çatmağı təmin edən təşkilat, idarə və müəssisə
yaratmaqla həyata keçirilir. Nikah mahiyyət
etibarilə mülki hüquq münasibətlərinin əmələ
gəlməsinə, dəyişdirilməsinə və ya xitam
edil məsinə yönəldilmiş ikitərəfli iradə ifadə -
si nin təcəssümü olan əqd hesab edilir. Tərəflər
üçün hüquqlar və vəzifələr yaradır və yalnız
o vaxt hüquqi nəticələr doğurur ki, o qanun -
ve riciliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlətin
xüsusi orqanlarında qeydiyyata alınmış olsun.
Beləliklə, ailə institutu fiziki şəxslərin könüllü
birliyi olmaqla, həm də hüquqi şəxsə oxşar
ele mentləri özündə ehtiva edir. Lakin o hü -
quqi şəxs hesab oluna bilməz. Çünki ər-
arvad ittifaqı nizamnamə və ya əsasnamə
əsa sında yaradılmasa da, lakin bağlanılan
nikah tərəflər üçün müəyyən hüquqi nəticələr
doğurmaqla yanaşı, o həm də ailənin hüquqi
əsasını təşkil edir və hüquqi şəxsə oxşar sə -
ciyyə daşıyır. Bu da onu göstərir ki, iki tə -
rəfin - ərin və arvadın könüllü ittifaqını eh -
ti va edən ailə, hüquq münasibətlərinin sub-
yekti hesab edilə bilər [22]. Buna görə də
hü quqi və fiziki şəxslərə aid olan hüquqlar
və zifələr və öhdəliklər bütünlüklə, həm də
ailə yə aid edilə bilər.

Məlumdur ki, demokratik-hüquqi dövlət -
lər də Konstitusiyalar dövlətin struktur ele -
mentlərini təcəssüm etdirir. O xalqın döv -
lət çilik iradəsini, suverenliyini, ərazi bü töv -
lüyünü, konstitusiya quruluşunun əsaslarını,
in sanın və vətəndaşın hüquqlarını və azad -
lıqlarını, hakimiyyətin ictimai-siyasi insti -
tut larını, xalqın özünüidarə təsisatlarının
statu sunu, cəmiyyətin, dövlətin və insanın
for malaşmasının və inkişafının hüquqi əsas -
la rını müəyyən edir. Konstitusiya cəmiyyətin
və dövlətin mikromodeli kimi özünü göstərir.
Kons titusiya ən yüksək hüquqi akt olmaqla,
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o ölkədəki digər akt-lardan üstün səciyyə
daşıyır. Ölkənin digər qanunları Konsti-
tusiyaya müvafiq olaraq və onun şərtləri
nəzərə alınmaqla hazırlanır və qəbul edilir.
Bu baxımdan “ailə” institutunun Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasında təsbit
edilməsi cəmiyyətə, ailəyə verilən böyük
dəyərin nəticəsi kimi birləşdirilə bilər.

Ailənin həyatı müxtəlif maddi-bioloji,
fi zioloji, təsərrüfat, mənəvi, əxlaqi, hüquqi,
psixoloji, estetik proseslərin vəhdətini əks
etdirir. Ailənin sosial rolu insanın özünün
təkrar istehsalında, 

bəşər nəslinin davam etdirilməsində, onun
bi lavasitə iştirakı ilə müəyyən edilir [11,
19]. Azərbaycan Respublikasının Kons ti tu -
si yasının 94-cü maddəsinin 14-cü bəndinə
əsa sən ailə münasibətlərinə dair ümumi qay-
dalar Azərbaycan Respublikası Milli Məc li -
si nin, vətəndaşlıq məsələləri, bu məsələlərin
həll edilməsi isə ölkə prezidentinin səla hiy -
yət lərindədir. Bu ailə və ailə münasibətlərinin
tən zimlənməsinə olan böyük diqqətin nə ti -
cə sidir. Konstitusiyaya referendum yolu ilə
edil miş əhəmiyyətli dəyişikliklər, Azərbaycan
Res publikasının Ailə Məcəlləsində, Mülki
Mə cəllədə, Mülki-Prosessual Məcəllədə və
di gər zəruri normativ-hüquqi aktlarda müvafiq
də yişikliklərin aparılması ilə nəticələnmişdir
[3]. 

Ailənin hüquqi cəhətdən yaranmasında
yet kinlik yaşına çatmış qadın və kişi arasında
kö nüllü ittifaqın bağlanmasının vacib hüquqi
şərt lərindən biri bu əqdin xüsusi orqanlarda
qeyd edilməsi ilə bağlıdır. Buna görə də
Azər baycan Respublikasının Kons ti tu si ya -
sı nın 34-cü maddəsində nikah, onun hüquqi
sta tusu, elementləri, şərtləri, tərəflərin hüquq
və öhdəlikləri bu normada fundamental də -
yər lər kimi özünün konstitusion-hüquqi

təsbitini tapmışdır. Nikaha daxil olarkən və
ailə münasibətlərində milli, dini, irqi, sosial,
dil və s. əsaslara görə ayrı-seçkilik və məh -
dud laşdırmalar yolverilməzdir. Ailə və ailə
mü nasibətlərinin tənzimlənməsi və onun de -
fi nisiyası, Azərbaycan Respublikası Kons -
ti tusiyasından sonra, ən mükəmməl olaraq
Azər baycan Respublikasının Ailə Məcəllə-
sində ifadə edilmişdir. Bu Məcəllə 28 dekabr
1999-cu il tarixli qanunla qəbul edilməklə
nikahın bağ-lanması, nikaha xitam verilməsi
və onun etibarsız sayılması qaydaları və
şərt lərini müəyyən edir. Ailə üzvləri arasında,
qa nunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda,
həm də başqa qohumlar və digər şəxslər
ara sında yaranan əmlak və şəxsi qeyri-əmlak
mü nasibətlərini tənzimləyir, valideyn hima -
yə sindən məhrum olan uşaqların tərbiyə gö -
tür məsinin qaydalarını müəyyən etmişdir
[5, 5]. Lakin bu Məcəllədə əsassız bo şan -
ma ların, ailənin dağılmasının qarşısını almaq
üçün zəruri tədbirlər sistemi həyata keçirmək,
ailə nin və uşaqların sosial rifahını yüksəltmək,
ailə idarəçiliyində ananın və atanın rolunu
kon kretləşdirmək və s. bu kimi istiqamətdə
də yişikliklərin aparılmasına hazırda böyük
zə rurət yaranmışdır. Ölkəmiz uşaqların hüquq
və azadlıqları ilə bağlı, nikahdan kənar do -
ğu lan uşaqların hüquqi statusu haqqında,
öl kələrarası övladlığa götürmə haqqında,
uşaq alverinə, uşaq fahişəliyinə, uşaq por -
no qra fiyasına, uşaqların silahlı münaqişələrə
cəlb edilməsi haqqında, uşaq əməyinin mü -
ha fizəsi haqqında və onlarla digər beynəlxalq
hü quqi sənədlər Azərbaycan Respublikasında
ra tifikasiya edilmiş və bunlara müvafiq olan
milli hüquq normaları yaradılmışdır. Bununla
belə Ailə Məcəlləsində ailənin idarə olun -
ma sında tərəflərin - ərin və arvadın hüquq
və vəzifələri konkretləşdirilməmişdir. Ailə -
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da xili zorakılıq ildən-ilə artmasına baxma-
yaraq, onun konstitusion təminatları konkret
müəyyənləşdirilməmişdir. Halbuki Braziliya,
Kolumbiya, Efiopiya, Vyetnam, Hindistan,
Niderland, Latviya, Fransa, Banqladeş, İsrail
və bir sıra digər ölkələrin konsti-tusiyalarında
ailə zorakılığı bu və ya digər şəkildə qadağan
edilmişdir. Bu mənada Azərbaycan Res-
publikası Konstitusiyasında da zamanın
tələblərindən irəli gələn müvafiq dəyişikliyin
apa rılması vaxtı çatmışdır bu gün Azər bay -
canın müasir ailə modeli dünyada böyük
me yar kəsb edir.

Azərbaycan Respublikasının ailə modeli
bu gün müasir ailənin elə formalaşmış və
hamı tərəfindən qəbul edilən nümunəsini,
kons truksiyasını, tipini, formasını, məz mu -
nu nu nəzərdə tutur ki, bu xüsusiyyətlər və
nü munələr əsasən və daha çox məhz Azər -
bay can ailəsinə şamil edilə bilər. Bu zaman
nə zərə almaq lazımdır ki, dünyada mövcud
olan bütün müasir ailə modellərinin ək sə -
riy yəti ümumi və fərdi xüsusi keyfiyyətlərinə
və əlamətlərinə görə oxşar və fərqli cəhətləri
ilə, bu və ya digər dərəcədə biri-birindən
fərq lənir. Ailənin qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş quruluşunda, konstruksiyasında,
modelində ümumi cəhətlər çoxluq təşkil
edir, onun məqsədləri götürülmüş konkret
ailə nümunəsində özünəməxsusluğu, fərdi
cəhətləri ilə seçilir, təkrarsız və bənzərsiz
səciyyə daşıyır. Bu zaman ailə quran tərəflərin
– qızın və oğlanın, gələcək ərin və arvadın
adı, soyadı, təvəllüdü və demoqrafik gös tə -
ri ciləri ilə konkret, təkrarsız və bənzərsiz
fər dilik keyfiyyətləri ilə özünəməxsusluq
əl də edir, vəzifələri, təyinatı, qanunvericilik
əsas ları, nikah rəsmiləşdirilməsi isə ümumi
cə hətlərə əsaslanır. Tarixən formalaşmış ənə -
nə lərə, milli xüsusiyyətinə, dininə, dilinə,

iq tisadi və sosial inkişafına, ailə dəyərlərinə,
milli mentalitetə, milli mənlik koduna, ailə
üzvlərinə və uşaqlara olan münasibətə, digər
çox saylı yanaşmalara görə milli ailə modelləri
ox şar və fərqli keyfiyyətləri ilə fərqlənə bi -
lər ki, bu da tamamilə təbiidir. Başqa sözlə,
hər bir ölkənin, millətin milli ailə modelləri
mü əyyən keyfiyyət göstəricilərinə və xüsu -
siy yətlərinə görə biri-birindən fərqlənə bilər.
Bu mənada müasir dünyada nümunə kimi
gös tərilən Azərbaycanın ailə modeli qlo bal -
la şan dünyada öz səciyyəvi, milli-mənəvi,
əx laqi və müsbət keyfiyyətləri ilə böyük
ma rağa səbəb olur. Azərbaycan ailəsinin
“ki çik dövlət” modelinə müvafiq olaraq yük -
sək mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərə, dəyərlərə
əsas lanması və hər bir cəmiyyət üzvü üçün
ailənin son dərəcə əhəmiyyətli və müqəddəs
ocaq olması amili ilə şərtlənə bilər. Qərbdə
ge niş yer almış müasir ailə modelinin, əsasən
mad di nemətlərə, sərvətlərə, karyeraya, ni -
kah dankənar münasibətlərə, sərbəstliyə, əy -
lən cəyə, özünüsevərliyə, daha çox şəxsi mə -
na feyə əsaslanması kimi xüsusiyyətlər Azər -
bay can ailəsi üçün məqbul hesab edilə bilməz.
Çün ki milli mentalitetimizə müvafiq olaraq
müasir Azərbaycan cəmiyyətində, dövlətin
və hər bir vətəndaşın həyatında, insanın şəx -
si taleyində ailədən müqəddəs, ailədən uca
və ailədən önəmli başqa bir dəyərə rast gəl -
mək mümkün deyildir. Müasir Azərbaycan
ailə si tarixən sınaqdan çıxmış milli mənəvi
və əxlaqi dəyərlər, sevgi, məhəbbət hissi,
qar şılıqlı hörmət və qayğı əsasında yaradılır
və formalaşdırılır. Ailədə ər və arvadın hüquq
bə rabərliyi təmin olunmaqla yanaşı, eyni
za manda Azərbaycan kişisi ailənin başçısı
ki mi bütün ağırlıqları öz üzərinə götürməkdən,
prob lemləri həll etməkdən və ya onu həll
et məyə çalışmaqdan qürur duyur, ailənin və
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onun üzvlərinin şərəf və ləyaqətinin etibarlı
şəkildə qorunmasını təmin etməyi müqəddəs
borcu hesab edir. 

Təcrübə göstərir ki, Azərbaycan ailəsi
əsa sən yetkinlik yaşına çatmış qızın və oğ -
lanın qarşılıqlı məhəbbəti, hörməti və sevgisi
əsasında formalaşdırılsa da, bununla belə
mil li mentalitetimizə müvafiq olaraq hər iki
tə rəfin valideynlərinin xeyir-duası və məs -
lə həti də vacib bir element kimi önəmli ma -
hiy yət daşıyır. Bununla yanaşı istisnasız ola -
raq valideynlərinin tövsiyyəsi və ya məsləhəti
əsa sında yaradılmış ailələrin mövcudluğu
da bu günkü reallıqları əks etdirir. Belə ailə -
lərdə də qarşılıqlı məhəbbət və hörmət hissi
va cib amil hesab edilir. 

Ər və arvad ailənin əsasını, bütövlüyünü
və aparıcı qüvvəsini təşkil edir. Təsadüfi
de yil ki, həyatda formalaşmış ailə birlikləri,
ya radılan ailələr bütöv və vahid olmadan,
“can bir qəlb”də yaşamadan, onların uzun
müd dət mövcudluğu istisna edilir. Evə, ailəyə
qo naq gələn dostun və hətta düşmənin qar -
şı sına çıxmaq borcu, ailədə ilk olaraq kişinin,
ərin üzərinə düşür. Ailənin maddi və mənəvi
ri fahının qorunmasında, layiqli həyat səviy -
yə sinin təmin olunmasında ailə başçısı kimi
kişinin üzərinə düşən vəzifələr və məsuliyyət
his si milli səciyyəvi cəhətləri ilə üstünlük
təş kil edir. 

Ailədə ər-arvad arasında hörmət, sevgi,
inam, etimad, biri-birinə güzəştə getmək ba -
ca rığı onun uzunömürlülüyü və mehribançılığı
üçün çox vacibdir. Eyni zamanda valideynlər
öz nümunələri ilə böyütdükləri və tərbiyə
et dikləri uşaqlar üçün bir örnək təsiri ba ğış -
la dıq larından, ailədə sülhün, əmin-amanlığın
və qarşılıqlı hörmətin olması, ailə uzunömür-
lülüyünün əsas təminatlarından hesab edilir. 

Uşaqların sayının çoxluğu ailənin möh -

kəm liyinin mühüm milli amili hesab oluna
bilər. Bu mənada çoxuşaqlılıq Azərbaycan
ailə sinin çox arzu etdiyi ideallardan hesab
olu nur. Azərbaycan ailəsinin ən böyük uğuru
və xoşbəxtliyi dünyaya uşaq gətirilməsi faktı
ilə bağlıdır. Ailənin və uşaqların xatirinə tə -
rəf lərin yarana biləcək hər bir çətinliyə döz -
məsi, güzəştə getməyi bacarması, böyüklərin
sö zünü dinləməsi, təcrübəli şəxsiyyət kimi
bö yüklərin tövsiyyələrinə hörmətlə yana şıl -
ma sı və ailə problemlərinin uğurlu həllində
nə zərə alınması çox vacib və önəmlidir. 

Ailənin maddi rifah halını yaxşılaşdırmaq
da ha çox kişinin - ərin üzərinə düşürsə, qa -
dı nın ailə təsərrüfatını daxildə idarə edilməsi,
qənaətçilik, ailə üzvlərinin və uşaqların ərzaq
və geyim problemlərinin lazımi qaydada və
vaxtında təmin olunması qadının üzərinə
düşür. Başqa sözlə, ailədaxili təminatların
reallaşdırılması vəzifəsi ailənin xanımına
aiddirsə, ailədənkənar məsələlərin həllində
ki şinin rolu və məsuliyyəti əhəmiyyətli yer
tu tur. Ərin və arvadın, kişinin və qadının
qar şılıqlı olaraq valideynlərinin hörmətini
göz ləməsi, onların yanında mənəvi-əxlaqi
də yərlərə hörmət etməsi, qoruması, nəzakətli
və diqqətcil olması ailədə böyüyən və tərbiyə
edilən övladlar üçün olduqca əhəmiyyətlidir.
Azərbaycan ailəsində kişinin, qadının,
övladların hər birinin ailə mühitində, ailə
cəmiyyətində öz yeri, mövqeyi, öz funksiyası
və öz rolu vardır. Formalaşmış və qəbul
edilmiş belə rəftar və münasibət pozulmaz
norma kimi qəbul edilir. Ailədaxili mü na si -
bət lər tarixən formalaşan ciddi əxlaqi me-
yarlara söykənir, abır, ismət ailənin çöhrəsi
he sab olunur. Bu münasibətlərə görə ailə
da xilində əsas rol valideynlərə - ataya və ya
anaya aid olmaqla yanaşı ağsaq-qalların da
hör məti, nüfuzu və məsləhətləri olduqca
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əhəmiyyətli yer tutur. Ailə üzvləri arasında
yaş iyearxiyasına görə hər kəs özündən
böyüklərə hörmət etməsi, kiçiklərə isə qayğı,
diqqət, sevgi, mərhəmət və mehribançılıq
göstərməsi borc hesab olunur. Azərbaycan
ailəsində münasibətlərin çoxu qanunlardan
daha çox tarixən formalaşmış adətlərə, ənə -
nələrə, mənəvi-əxlaqi dəyərlərə əsaslanır və
bu yazılmamış qanunlara hörmət edilməsi
ailə nin hər bir üzvünün müqəddəs borcu
he  sab edilir. Azərbaycan ailəsində hamilə
qa dına hamı hörmət edir. Ona qayğı və diq -
qət göstərir. Mümkün olan arzu və istəklərinin
real laşdırılmasına çalışır. Bu hamilə qadına
olan böyük hörmət və ehtiramla bağlı olsa
da, eyni zamanda gələcəkdə doğulan uşağın
sağ lam və normal doğulmasına xidmət edir.
Bir qayda olaraq ailədə körpələr arasında
yaş ca ən kiçik olanı daha çox sevilir. Əgər
ailə də mövcud olan uşaqlar arasında qız və
oğ lan uşaqları vardırsa, onların yaşca daha
ki çik olanına və ya bir qayda olaraq qız
uşaq larına valideynlər daha çox diqqət və
qay ğı göstərirlər. Valideynlərə kömək etmək,
ailə daxilində, məişətdə anaya yardımçı
olmaq hər bir qız uşağının borc hesab olunur.
Bu həm də onun gələcək həyata hazırlamağa
xidmət edir. Evdən kənarda olan çöl işlərinə,
fiziki güc tələb edən işlərə, təsərrüfat işlərinə
da ha çox oğlanlar, kişilər cəlb edilirlər. Ta -
ri xən formalaşmış ənənələrə görə ailənin
əsa sən daxili problemlərini qadın həll edirsə,
ki şilər daha çox ailədən kənar, ailə xaricində
olan problemlərin həllinə səy göstərir, şərti
ola raq adlandırılan “kişi işləri”nin yerinə
ye tirilməsini təmin edirlər.

Ailələr, onların talehləri, strukturları,
adət-ənənələri, həyat tərzi, davranışları, ailə -
da xili münasibətlər, ömür yolları oxşar və
fərq li olsalar da, lakin hər bir ailə həm də

özünəməxsusluğu və təkrarsızlığı ilə seçilir,
heç bir ailə biri-digərini eyni ilə və olduğu
kimi təkrar etmir və özünəməxsusluğu ilə
se çilir. Hər bir ailənin öz daxili qayğıları,
çətinlikləri, sirrləri, problemləri, yazılmamış
adətləri və ənənələri olmaqla, fərdi və ümumi
sə ciyyəvi xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Azər -
bay canın ailə modelində formalaşmış ənə -
nə lərə görə valideynlər öz övladlarının qız
və ya oğlan olmasından asılı olmayaraq,
on ların tam formalaşmasına qədər gənc ailə -
yə maddi və mənəvi yardım göstərir, onlara
kö mək edir, dəstək olur, qayğı və məs lə hət -
lərini əsirgəmirlər. Valideynlərin ən böyük
qay ğısı və problemi, övladlarının yaratdığı
və qurduğu gənc ailənin möhkəmlənməsi
mər hələsinə qədər olan dövrdə onlara müvafiq
və ən zəruri köməklik göstərilməsində ifadə
olu nur. 

Azərbaycan ailəsində tərəflər – qız və
oğ lan, gələcək ər və arvad öz valideynləri
tə rəfindən imkan daxilində zəruri ailə məişəti
ilə, mənzillə, avadanlıqlarla mümkün qədər
tə min edilənədək onlara dəstək olmağa ça -
lı şırlar. Bir çox ailələrdə və bir çox regionlarda
gənc ailələr, ən zəruri şəraitlə, bütün ava -
dan lıqları təmin edilmiş mənzillə, evlə, hətta
mi nik maşını ilə belə təmin etməyə çalışırlar.
La kin bu, heç də bütün ailələrə şamil edilə
bil məz və söhbət yalnız imkanı normal olan
ailə lərdən gedir. Bununla belə valideynlər
ye ni yaradılmış gənc ailələrə zəruri maddi
və mənəvi yardım göstərməkdən mənəvi
ləz zət alır və qürur hissi duyurlar. Belə mü -
na sibət Azərbaycan ailə modelində üstün
möv qe tutur və belə qayğı valideynlərin bir
növ yazılmamış borcu hesab olunur.

Azərbaycan ailəsində kişi və qadın ara -
sında əsaslı fərqli cəhətlərə, xüsusilə son il -
lər qadın hü-quqsuzluğuna bir qayda olaraq
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tə sadüf edilmir. Mövcud qanunvericiliyə gö -
rə qadın və kişinin hüquq bərabərliyi təmin
olu nur. Buna baxmayaraq Azərbaycanın ailə
mo delində, xüsusilə rayon və kənd yerlərində
ai lədə kişinin üstünlüyü, söz sahibi olması,
son söz deməsi birmənalı şəkildə qəbul edi -
lir. Əlbəttə ki, şəhər mühitində və bəzi Qərb
yö nümlü ailələrdə kişinin “hökmran” mövqeyi
qə bul edilmir və çox vaxt belə yanaşmalar
ailə münasibətlərində münaqişələrə, mü ba -
hi sələrə səbəb olur və ailənin dağılmasının
sə bəbi kimi çıxış edir. Ailə qurulmasında
se çim çox vaxt oğlan, kişi və ya onun ailəsi
tə rəfindən edilir. Cəmiyyətdə baş verən urba -
ni zasiya prosesləri, şəhər reallıqları, açıq-
sa çıqlıq, lüzumsuz sərbəstlik bu gün ailələrin
vaxt sız dağılmasının əsas səbəblərindən bi -
ri nə çevrilmişdir. Ailələr qanunvericiliklə
nə zərdə tutulmuş qaydalara və şərtlərə əməl
edil mək əsasında rəsmi dövlət orqanlarında
bağ lanmış nikah əsasında yaradılsa da, bunun-
la belə Azərbaycan ailə modelində nikahın
rəs mi forması ilə yanaşı, həm də müsəlman
adə tinə uyğun olaraq kəbin duasının oxunması
şər ti ilə reallaşdırılır. Hətta sovet rejimi döv -
ründə belə, müsəlman ailələrində dini kəbinin
bağ lanması da zəruri olaraq təmin edilmiş
və belə kəbin qaydasına əməl edilməyən
ailə lərdə uşaqların doğulması kəbinsiz, qa-
nunsuz kimi qəbul edilmişdir. Oxşar vəziyyət
hazırda da davam etməkdədir. Xüsusilə, yaş lı
nəslin nümayəndələri olan ailələrdə nikahın
həm də dini qayda-qanunlara əməl edilməklə
bağlanması həmişə zərurət hesab edilmişdir. 

Azərbaycan cəmiyyətində eynicinslilər,
transseksualistlər arasında ailə qurulması
halları müsbət qəbul edilmir. İnsan hüquq -
la rının və azadlıqlarının ifrat təcəssümü kimi
qə bul edilən belə nikahlar Qərb ölkələrindən
fərq li olaraq Azərbaycanda pis bir təzahür

kimi qarşılanır. Eyni qaydada, ikiarvadlılıq
və çoxarvadlılıq faktları da məqbul hesab
edilmir. Sovet rejimi dövründə belə oxşar
əməllərə görə məsuliyyət müəyyən edilirdi.
Hazırda Qərb ölkələrinə, Avropaya inteqrasiya
prosesləri belə nikahları məqbul hesab etsə
də, lakin ölkəmizdə bu geniş yayılmamışdır
və bir qayda olaraq mənfi hal kimi dəyər -
lən dirilir. Milli-mənəvi və əxlaqi dəyərlərimiz,
ta rixən formalaşmış menta-litetimiz Azər -
bay can üçün belə əməllərə görə cinayət mə -
su liyyətinin bərpa olunmasını arzu edərdi.
Əgər belə yanaşmaların səbəbi tarixən for -
ma laşmış adətlər, ənənələr, vərdişlər və əxlaq
nor maları hesab edilirsə, digər başlıca səbəb
isə eynicinslilər, transseksualistlər arasında
ni kah münasibətləri, çoxarvadlılıq halları
həm də insan sağlamlığına, sağlam nəsil ye -
tiş dirilməsinə və onların tərbiyəsinə mənfi
tə sir göstərən amil kimi rədd edilir. 

Azərbaycanda qan qohumları arasında,
xəs tə şəxslər arasında nikahın bağlanması
hal larına az da olsa, rast gəlinsə də, lakin
müa sir dövrdə ölkəmizdə erkən və qan qo -
humları arasında bağlanan nikahlar mənfi
qar şılanır. Belə ailələrdə şikəst və xəstə
uşaq ların doğulması və ya ümumiyyətlə uşa -
ğın olmaması səbəbindən nikah öncəsi tə -
rəf lərin sağlamlığı, qan qrupları ciddi surətdə
öy rənilir və müəyyən maarifləndirici təd -
bir lərin görülməsi yolu ilə belə halların qar -
şı sının alınmasına səylər göstərilir. Nikah
ön cəsi tərəflərin biri-birini yaxşı tanıması,
xa siyyətlərini ciddi surətdə öyrənməsi, vər -
diş lərin və davranışların ahəngdarlığı və
har moniyası ailənin möhkəmliyinin əsası
ki mi yüksək qiymətləndirilir. Cəmiyyətdə
baş verən yeni-yeni proseslər, urbanizasiya,
iş sizlik, erkən nikah, xəstəlik, qan qohumluğu
və digər bu kimi amillər ailələrin erkən
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dağılmasının mühüm səbəbi kimi də yər lən -
di rilir. Qeyd edildiyi kimi hər bir ailənin
özü nəməxsus xüsusiyyətləri vardır və bu da
hər bir ailəyə istisnasız olaraq fərdi yanaşmanı
tə ləb edir. 

Azərbaycanın ailə modeli ölkə və tən daş -
la rının ictimai və şəxsi mənafeyinin ahəngdar
su rətdə əlaqələndirilməsini, ailələrə dövlət
qay ğısının genişləndirilməsini, maddi rifah
ha lının və sosial problemlərinin mümkün
qə dər mükəmməl həllini, mənzil-məişət şə -
raitinin daim yaxşılaşdırılmasını, analığın,
uşaq lığın və atalığın qanunvericiliklə müəyyən
edil miş qaydada mühafizəsini və məhkəmə
mü dafiəsini önə çəkir. Uşağın xoşbəxtliyinin
məhz ailədə təmin olunması vacib hesab
edi lir. Böyüməkdə olan nəslin fiziki və mə -
nəvi sağlamlığı, uşaqların tərbiyəsinin məhz
ailə də mükəmməl formalaşdırılmasının müm -
künlüyünü, uşaq bağçalarının, körpə evlərinin,
in ternat məktəblərin, təhsil müəssisələrinin
daim inkişaf etdirilməsi, təkmilləşdirilməsi
və dövlət qayğısı ilə əhatə olunması diqqətdə
sax lanılır. Azərbaycan ailəsində maddi ne -
mət lər və var-dövlət hərisliyi üstünlük təşkil
etməsi önəmli səciyyə daşımır. Ailədə mənəvi
mühitin, məhəbbətin, sevginin, sülhün və
əmin-amanlığın bərqərar olması vacib hesab
edilir. Qanunvericilikdə ailənin möh kəm -
lən dirilməsinin zəruriliyi, ailənin qarşılıqlı
mə həbbətə və hörmətə əsaslanması, ailənin
da xili işlərinə hər kəsin qarışmasının yol ve -
rilməzliyi, ailə qarşısında duran vəzifələrin
bir likdə həllinin təmin olunması, hər bir ailə
üz vünün öz hüquqlarını və azadlıqlarını ma -
neəsiz və sərbəst olaraq həyata keçirilməsinin
real olaraq təmin edilməsi kimi prinsiplər
öz təsbitini tapmışdır. Buna görə də Azər -
bay canın ailə modelində qadınla kişinin ni -
ka hının könüllülüyə əsaslanması, ər-arvadın

hüquq bərabərliyi, ailədaxili məsələlərin və
mü bahisələrin qarşılıqlı razılıq əsasında həll
olunması, uşaqların ailədə tərbiyəsinə xüsusi
önəm verilməsi, onların rifahına və inkişafına
qay ğı göstərilməsi, ailənin yetkinlik yaşına
çatmayan və əmək qabiliyyəti olmayan üzv -
lə rinin hüquq və mənafelərinin müdafiəsinin
tə min olunması, ailədaxili münasibətlərin
ahəng darlığının və harmoniyasının üzvi su -
rətdə əlaqələndirilməsi və biri-digərini ta -
mam laması kimi prinsiplərə əməl olunması
va cib hesab edilir. Azərbaycan ailə modelində
ay rı-seçkiliyə, tərəflərin birinin üstün hü qu -
qu na, sosial, siyasi, irqi, milli, dini, əmlak,
və zifə, mövqe, ixtisas, təhsil, dil və digər
xü susiyyətlərinə görə insanların fərq lən di -
ril məsi, onların hüququnun məh dud laş dı rıl -
ma sı və ya üstün imtiyaz qazanması yol ve -
ril məz hesab edilir. Azərbaycanın ailə mo -
de lində ailə üzvlərinin hüquq və mə na fey -
lə rinin, mənəviyyatının, sağlamlığının, hü -
quq larının müdafiəsi və mühafizəsi təmin
olu nur. Bu zaman ayrı-seçkiliyə və fərqliliyə
yol verilmir, hər hansı bir məhdudlaşdırmanın
yal nız qanunamüvafiq olaraq səlahiyyətli
or qanlar tərəfindən həyata keçirilməsi müm -
kün hesab edilir. Azərbaycanın ailə modeli
ümumiyyətlə ailənin hamı tərəfindən qəbul
edilmiş ümumbəşəri prinsiplərinə əsaslanır,
ailə münasibətlərinin, qadın və kişinin könüllü
nikah ittifaqı, bütün ailə üzvlərinin maddi
mü lahizələrdən azad olan qarşılıqlı mə həb -
bə tinə, dostluğuna və hörmət hislərinə əsas -
la nır. Ailədə uşaqlar ərin və arvadın birgə
sə yi ilə Vətənə sədaqət ruhunda tərbiyə olu -
nur, sağlam, təhsilli, gümrah böyüdülür,
uşaq ların hüquq və mənafeləri müdafiə edilir,
onların xoşbəxt böyüməsi, ailə və cəmiyyət
qar şısında məsuliyyət hissinin yüksək mənada
təl qin edilməsi, tərbiyə olunması, uşaqların
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zərərli adətlərdən və pis vərdişlərdən istisna
edil miş bir mühitdə və şəraitdə böyüməsi
ol duqca vacib və əhəmiyyətli hesab edilir.
Bu na görə də ailə qurularkən və nikah bağ -
lanarkən qanunvericiliyin müəyyən etdiyi
şərt lərin və istisnaların ciddi surətdə göz lə -
nil məsi təmin edilməlidir. Bütün bunlar onu
gös tərir ki, ailə bir hüquq institutu olaraq
onun Azərbaycan Respub-likasının Kons ti -
tu siyasında və Ailə Məcəlləsində nəzərdə
tu tulan definisiyasının təkmilləşdirilməsi və
ailə münasibətlərinin mükəmməl hüquqi tən -
zimlənməsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsi
va cibdir. Azərbaycan ailəsi öz üzunömür-
lülüyü, ailə tərkibinə daxil olan hər bir üzvün
fərdi rolunu əhatə edir, onlar arasında qarşılıqlı
məsuliyyət və öhdəlik, cavabdehlik, xətir –
hörmət, böyüklərə diqqət, kiçiklərə məhəbbət
kimi xüsusiyyətlər əsas önəm kəsb edir. Elə
buna görə də, Azərbaycan ailə modeli müsbət
xüsusiyyətlərinə, uzunömürlülüyünə görə
böyük maraq kəsb edir. Buna görə də, istər
Şərq və istərsədə Qərb mütəxəssisləri bu
mo delə böyük maraq göstərir və təqdir edir -
lər. Hər bir azərbaycanlı üçün ailədən müq -
əddəs və ailədən dəyərli başqa bir təssisat
yox dur. 

Heç şübhəsiz Azərbaycanın ailə modeli
kifayət qədər maraqlı, zəngin və özünəməxsus
səciyyə daşıyır. Biz yalnız onun müəyyən
məqamlarına aydınlıq gətirməyə çalışdıq.
Əminliklə demək olar ki, ailə qanunveri-
ciliyinin və ailə modelinin hüquqi əsaslarının
tək milləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb
edər. 
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МОДЕЛЬ СЕМЬИ

Гасанзаде Саида Бахрам кызы, 
ведущий научный сотрудник Института права и прав человека НАНА, 
доктор юридических наук, доцент.
saidahasan@gmail.com 

В жизни общества, в определении правого статуса его фундаментальных ценностей, для
каждого государства, строящего демократическое и правовое государство, Конституция играет
важную роль. Она образует базу законодательства и определения статуса институтов и
учреждений, играющих существенную и основную роль в общественно-политической и правовой
жизни страны. С этой точки зрения, Конституция Азербайджанской Республики, принятая 12
ноября 1995 года путем референдума в годы независимости, регулирует основные и самые
важные стороны, ядро особо важных общественных отношений и ценностей для общества, го-
сударства и личности. Регулирование остальных отношений осуществляется путем принятия
других нормативно-правовых актов. В жизни страны нет другого более важного нормативно-
правового акта, чем Конституция. В этом смысле Конституция считается нормативно-правовым
актом, регулирующим основы государства, организации общества, правового статуса личности,
местного самоуправления. Конституция обеспечила конституционное регулирование одного из
самых важных учреждений-институтов народа, нации и государства, а именно института семьи.

В статье было проведено исследование конституционного статуса азербайджанской семьи,
и ей дана идеальная дефиниция. В процессе исследования, наряду с толкованием основных
черт ценностей присущих институту семьи, был выдвинуты предложения о ее совершенствовании.
Было отмечено, что ст. 17 Конституции должна быть дана в новой редакции. В статье показаны
отношения различных авторов к данной статье Конституции, определяющей институт семьи,
приведены комментарии к позициям этих авторов. В процессе проведения исследования было
уделено внимание конституционному регулированию отношений семья-дети-государство и
обеспечено приведение новой редакции ст. 17 Конституции. С уверенностью было отмечено,
что принятие в предлагаемой редакции отношений семья-дети-государство, исходит из требований
самого времени. В то же время, основываясь на политической, правовой, социальной значимостии
важности, придаваемой институту семьи, это даст стимул проведению в этой области правовых
реформ.

Ключевые слова: модель семьи, роль женщины, дефиниция семьи, воспитания детей,
вырастить здоровых детей, воспитания патриотического чувство, родитель, отец, ребенок, мать,
Конституция, Семейный Кодекс, демократическое развитие семьи.

AZERBAIJANI FAMILY MODEL 

Hasanzadeh Saida Bahram gizi, 
leading researcher of the Institute of Law and Human Rights of ANAS, 
doctor of legal sciences, associate professor.
saidahasan@gmail.com 

The Constitution of every country, establishing a democratic and legal state, has an important role
in the life of society, in determining the legal status of its fundamental values. It stands on the basis of
determining the status of the institutions which play an important and key role in the socio-political
and legal life of the country, and of the legal framework.

In this regard, the Constitution of the Republic of Azerbaijan adopted in the years of independence,
on November 12, 1995, by referendum regulates the basic and most important aspects, the core of
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social relations and values which are important for a society, state and every person. The regulation of
the rest relations is implemented by the adoption of normative -legislative acts. There is no more
important normative -legislative act in the life of the country than the Constitution. In this sense, the
Constitution is considered as a normative- legislative act regulating the basis of the state, the
organization of society, a person's legal status, act of local self-government. Our Constitution provides
the constitutional regulation one of the most important institutions of the people, nation and the state -
the family institute. In the article is investigated the constitutional status of the Azerbaijani family, and
is given the perfect definition of it. During the investigation, along with explanation on the fundamental
features of the family institution value were put forward proposals on how to improve it. It was noted
that Article 17 of the Constitution should be given in a new edition. In the article, the opinion of the
individual authors to the norm which stipulates the family institution, were given comments on their
position. The research also eucidates the constitutional settlement of the family-child-state relations
and is provided a new version of Article 17 of the Constitution. It was noted with confidence that the
adoption of the family-child-state relations in the proposed wording comes from the requirements of
the time. At the same time, basing on the important political, economic, legal, social value and
importance given to the family institutes it will stimulate legal reforms in this area. 

Keywords: model of the family, the role of women, the definition of family, education of children,
raise healthy children, education of patriotic feeling, parent, father, child, mother, Constitution, Family
Code, democratic development of the family.

AZERBAYCAN AİLE MODELİ

Hasanzadeh Saida Bahram gizi, 
ANAS Hukuk ve İnsan Hakları Enstitüsü'nün önde gelen araştırmacısı, 
hukuk bilimleri doktoru, doçent.
sayahasan@gmail.com 

Anayasa, demokratik ve yasal bir devlet inşa eden her ülke için temel değerlerinin yasal statüsünü
belirlemede, toplum yaşamında önemli bir rol oynamaktadır. Mevzuatın temelini oluşturur ve ülkenin
sosyo-politik ve yasal hayatında önemli ve kilit rol oynayan kurum ve kuruluşların durumunu belirler.
Bu bağlamda, bağımsızlık yıllarında 12 Kasım 1995 tarihinde referandumla kabul edilen Azerbaycan
Cumhuriyeti Anayasası, özellikle devlet, toplum ve bireyler için önemli olan sosyal ilişkilerin ve
değerlerin ana ve en önemli yönlerini düzenlemektedir. yapılarak gerçekleştirilmiştir. Ülke hayatında
Anayasa'dan daha önemli bir normatif hukuk düzenlemesi yoktur.Bu anlamda Anayasa, devletin
temellerini, toplumun örgütlenmesini, devletin yasal statüsünü, yerel benliği düzenleyen normatif bir
yasal düzenlemedir. Anayasa, halkın, milletin ve devletin en önemli kurumlarından biri olan ailenin
anayasal düzenlemesini sağlar.

Makale, Azerbaycan ailesinin anayasal statüsünü incelemekte ve ona ideal bir tanım vermektedir.
Çalışma, aile kurumunun doğasında bulunan değerlerin temel özelliklerinin açıklanmasının yanı sıra
iyileştirilmesi için öneriler sunmaktadır. Anayasa'nın 17. maddesine yeni bir üslup verilmesi gerektiğine
dikkat çekilen yazıda, Anayasa'nın aile kurumunu tanımlayan bu maddesine karşı farklı yazarların
tutumları ve bu yazarların konumlarına ilişkin yorumlar yer alıyor. Araştırma sırasında aile-çocuk-
devlet ilişkilerinin anayasal düzenlemesi ve Anayasa'nın 17. maddesi uyarınca önerilen ifadede aile-
çocuk-devlet ilişkilerinin benimsenmesinin zamanın gereklerinden kaynaklandığı güvenle ifade
edilmektedir. Aynı zamanda aileye verilen siyasi, hukuki ve toplumsal önem, bu alandaki yasal
reformlara ivme kazandıracaktır.

Anahtar Kelimeler: aile modeli, kadının rolü, ailenin tanımı, çocuk yetiştirme, sağlıklı çocuk
yetiştirme, vatanseverlik duygusu geliştirme, ebeveyn, baba, çocuk, anne, Anayasa, Aile Yasası,
ailenin demokratik gelişimi. 
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Məqalədə müəlliflər tərəfindən beynəlxalq
idman hüququ Hə bağlı məsələlərin işıq -
lan dırılmasına təşəbbüs göstərilir. Burada
bey nəlxalq idman hüququna doktrinal anlayış
ve rilir və onun nizamasalma predmetinə da -
xil olan ictimai münasibətlərin hüquqi tən -
zim lənməsinin xüsusiyyətləri şərh edilir.

Qeyd olunur ki, müasir dövrdə beynəlxalq
id man hüququ dedikdə beynəlxalq arenada
döv lətlərarası idman fəaliyyətini və bu fəa -
liyyətdən yaranan ictimai idman mü na si -
bət lərini nizama salan, bir-birilə qarşılıqlı
dia lektik əlaqədə olan kompleks hüquq nor -
ma larının sistemi başa düşülür.

Açar sözlər: idman fəaliyyəti,
beynəlxalq idman hü ququ, idman
mə də niy yə ti, idman münasibətləri,
hü qu qi tənzimləmə, idman-hü quq
normaları.

Q loballaşma və so si al-
iqtisadi trans for masiyalar

şəraitində dün ya siyasi nizamınım,
eləcə də beynəlxalq münasibətlər
sisteminin tərkib hissəsi olan müs -
təqil və suveren Azər bay can Res -
pub likasında idman fəaliyyəti ilə
bağ lı icti mai münasibətlərin gün -
bə  gün inkişaf edərək bey nəl mi -
ləl ləşməsi tendensiyası mü şahidə
edilir. Müasir dövr də Azərbaycan
Res pub li kası idman sahəsində, o
cüm lədən gənclər festivalı, bə dən
tərbiyəsi, fiziki hazırlıq və idman
sfe rasında əqli mülkiyyət hü quq -
la rının qo run ması istiqamətində
zə ruri tədbirlər görür, xa rici döv -
lət lərlə aktiv əməkdaşlıq edir. Qeyd

et mək lazımdır ki, ölkənin hərtərəfli tə rəq -
qi si üçün idman sahəsinin inkişafı olduqca
önəm li faktorlardan biridir. Belə faktorlar
sı rasında idmanın kütləvi xarakter daşımasını
xü susilə vurğulamalıyıq ki, bu, ölkənin bey -
nəl xalq müstəvidə tanınması üçün böyük
mə na ifadə edir. Təbii ki, qarşılıqlı və faydalı
mil li münasibətlər sisteminin mühüm kom-
ponenti olan idman və onun müxtəlif sahələri
bu və ya digər ölkənin ictimai həyatı üçün
pri o ritet əhəmiyyət kəsb edən aparıcı is ti qa -
mətlərdən biridir və dövlətin intensiv inkişaf
in frastrukturunda vacib yer tutur.

Azərbaycan Respublikası öz tarixi dövlət
müs təqilliyini bərpa etdikdən sonra ümum-
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Dövlət Universiteti Hü quq fakültəsi “İnsan
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hü quq üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Dövlət Uni-
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milli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə
dün ya birliyinin tamhüquqlu üzvünə çev ril -
miş, əsas qanun olan Konstitusiya referendum
yo lu ilə qəbul edilmiş, bir sıra qlobal layihələr
ger çəkləşərək, ənənəvi sosial-iqtisadi və ida -
rə etmə mexanizmlərində ciddi dəyişikliklər
baş verməklə ölkədə yeni infrastruktur sa -
hə ləri yaranmış, beynəlxalq əlaqələr sferası
ge nişlənmiş, hüquqi dövlət quruculuğu isti -
qa mətində silsilə qanunvericilik aktları qəbul
edi lərək, insanların azad, təhlükəsiz və fiziki
cə hətdən sağlam mühitdə yaşaması, müs tə -
qil liyimizin möhkəmləndirilməsi, parlaq
gənc lər siyasətinin formalaşdırılması və id -
man sektorunun inkişafı istiqamətində bir
çox əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Xü susilə qeyd etməliyik ki, Azərbaycan Res -
publikasının Konstitusiyasında müxtəlif mül -
kiy yət formalarının tanınması (maddə 13),in-
san hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi (maddə
26), əqli mülkiyyət hüququnun mühafizəsi
(mad də 30),sağlamlığın qorunması hüququ
(mad də 41),azad sahibkarlıq hüququ (maddə
59) və s. barədə müvafiq normalar təsbit
olun muşdur Belə ki, hər kəsin konstitusion
hü q  uqları vardır və belə hüquqlar qanunla
qo runur.

Təsadüfi deyil ki, ulu öndər Heydər
Əliyev müstəqil Azərbaycanda bədən tərbiyəsi
və idmanın inkişafı, cəmiyyət və dövlət
üçün əhəmiyyəti, gələcək perspektivləri ba -
rədə öz fikirlərini belə ifadə etmişdir: "İna -
nı ram ki, idman, bədən tərbiyəsi Azər bay -
can da getdikcə kütləvi xarakter alacaq...İdman
elə bir sahədir ki, idmançılarımız müxtəlif
öl kələrdə yarışlarda iştirak edir, qələbələr
qa zanırlar və hər dəfə müstəqil Azərbaycanın
adını ucaldırlar. Müstəqil Azərbaycanın himni
ça lınır, müstəqil Azərbaycanın bayrağı qal -
dı rılır və müstəqil Azərbaycan dünyanın
müx təlif ölkələrində tanınır. Demək olar ki,

id man kimi Azərbaycanın müstəqilliyinin
rəmz lərini nümayiş etdirən ikinci bir vasitə
yox dur... İdman, bədən tərbiyəsi müstəqil
Azər baycanın həyatında dövlət qayğısı ilə
əha tə olunaraq, eyni zamanda, həm gənclər,
həm də bütün cəmiyyətimiz üçün zəruri bir
sa həyə çevrilibdir. Güman edirəm ki, bu dö -
nüş, yəni bu hadisə gələcək üçün çox gözəl
əsas dır və bizim millətimizin, xalqımızın
fi ziki sağlamlığı üçün, təkcə fiziki sağlamlığı
de yil, zehni sağlamlığı üçün, sağlam gənc
nə sil yetirməsi üçün çox gözəl əsasdır və
biz hamımız bu sahəni bundan sonra daha
da inkişaf etdirməliyik".

Müdrik ulu öndərin elmi əsaslara söykənən
ic timai-siyasi, sosial-iqtisadi və hərbi vətən -
pər vərlik kursunu dövrün tələblərinə uyğun
ye ni çalarlarla zənginləşdirərək uğurla və
düşünülmüş addımlarla davam etdirən Prezi-
dent ilham Əliyev tərəfindən bu sahəyə daim
xüsusi diqqət yetirilir. Məlum olduğu kimi,
idman, bədən tərbiyəsi digər aspektlərlə
yanaşı, həm də gənclərin hərbi hazırlığının
for malaşmasına xidmət edir. Elə bu kon -
tekst də Dövlət başçısı, həm də Azərbaycan
Mil li Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab
İlham Əliyev gəncləri hər zaman diqqət
mər kəzində saxlamış, onların problemlərinin
həl li istiqamətində atdığı addımlar nəticəsində
müa sir düşüncəli, vətənpərvər gənc nəsil
ye tişmişdir. Mənəvi və fiziki cəhətdən sağlam,
döv lətə, xalqa bağlı olan Azərbaycan gəncliyi
üzə rinə qoyulmuş tarixi missiyanın öh də -
sin dən çox böyük uğurla gəlir. Əzəmətli
gənc lərimizin müzəffər Ali Baş Komandan
möhtərəm Prezident İlham Əliyevin ətrafında
“Dəmir yumruq” kimi birləşərək 44 günlük
Vətən müharibəsində döyüş meydanında
göstərdikləri şücaət Azərbaycan xalqına tarixi
Zəfəri bəxş etdi. Rəşadətli Azərbaycan gənc -
li yinin göstərdiyi qəhrəmanlıq və fədakarlıq
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nə ticəsində tariximizin ən şanlı səhifəsi ya -
zıldı və 30 ilə yaxın müddətdə işğal altında
qal mış torpaqlarımız düşmən tapdağından
azad edildi. Bax, budur uğurlu gənclər si ya -
sətinin təzahürü - reallıqları. Məhz bunun
nə ticəsində, danılmaz həqiqətdir ki, inkişaf
di namikasına görə dünya dövlətləri arasında
li derlər sırasında yer alan və bu sahədə möv -
qe yini daim möhkəmləndirməkdə olan Azər -
bay can regionda həyata keçirilən transmilli
la yihələrin əsas təkanvericisi hesab olunur.

Müasir dövrdə yaradılmış koordinasiya
nə ticəsində Azərbaycan beynəlxalq aləmdə
id man sahəsində çox böyük uğurlara imza
at mışdır. İlk növbədə, qeyd etməliyik ki, id-
manla məşğul olmaq üçün ölkədə zəruri şə -
rait yaradılmışdır. Belə ki, Azərbaycanın
böl gələrində 50-dən çox müasir standartlara
uy ğun Olimpiya İdman Kompleksi istifadəyə
ve rilmişdir, paytaxtda isə ən müasir idman
in frastrukturu mövcuddur. Əlbəttə, təxminən
70 min tamaşaçı tutumuna malik olan Olim -
pi ya Stadionu, Milli Gimnastika Arenası,
Su İdman Sarayı, Bakı Atçılıq Məktəbi və
di gər obyektlərin adları xüsusilə çəkilməlidir.

Son dövrlərdə Azərbaycan kütləvi tur -
nir lərin keçirilməsi sahəsində əldə etdiyi
təc rübə və yüksək təşkilatçılıq örnəyi ilə
dün yanın aparıcı idman mərkəzlərindən bi -
ri nə çevrilmişdir. Təsadüfi deyil ki, ölkəmizdə
hər il nüfuzlu beynəlxalq idman yarışları
ke çirilir, Azərbaycan müxtəlif idman növləri
üz rə Dünya və Avropa çempionatlarına ev -
sa hib liyi edir: məsələn, I Avropa Olimpiya
Oyunları (2015-ci il), “Formula-1” yarışları
(2016-cı ildən etibarən hər il), IV İslam
Həmrəyliyi Oyunları (2017-ci il), UEFA
Avropa Liqasının futbol üzrə final oyunu
(2019-cu il), “Avro-2020”nin futbol üzrə
XVI Avropa çempionatının 4 oyununun Ba -
kı da keçirilməsi (2021-ci il) və s. Göründüyü

ki mi, Dövlət başçısının rəhbərliyi altında
mö təbər idman və mədəni-kütləvi tədbirlərin
yük sək səviyyədə keçirilməsi, idman sa hə -
sin də qazanılmış uğurlarımız xoş həyacan
müj dəsi verir ki, Azərbaycan idman ölkəsi
ki mi böyük nüfuz qazanmışdır. Azərbaycan
Res publikasının Prezidenti İlham Əliyevin
de diyi kimi, “Bu gün Azərbaycan dünyada
id man ölkəsi kimi tanınır. Bizim idman nə -
ti cələrimiz, uğurlarımız, qələbələrimiz, eyni
za manda idmana dövlət tərəfindən göstərilən
dəs tək, dövlət proqramlarının icrası, əlbəttə
ki, beynəlxalq idman qurumları tərəfindən
də yüksək qiymətləndirilir. Təsadüfi deyil
ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi, Avropa
Olim piya Komitəsi, beynəlxalq federasiyalar
bi zim fəaliyyətimizə çox yüksək qiymət ve -
rir lər”.

Qeyd etməliyik ki, idman sahəsi hər bir
döv lətin müstəqilliyinin əsas atributlarından
bi ridir. Bu gün Azərbaycanda müşahidə olu -
nan dinamik sosial-iqtisadi inkişaf və bey -
nəl xalq idman sisteminə inteqrasiya idman
in frastrukturunun təkmilləşdirilməsini, onun
maddi-texniki bazasının modemləşdirilməsini,
bütün istiqamətlərdə idman işinin beynəlxalq
stan dartlara tam uyğun aparılmasını, bü töv -
lükdə bədən tərbiyəsi və idman idarəetmə
sis teminin ölkənin sosial-iqtisadi inkişafındakı
ro lunun daha da artırılmasını zəruri edir.Bunu
nə zərə alaraq, Heydər Əliyev Fondu idman
sa həsinin inkişafını öz fəaliyyət isti qa mət -
lə rin dən biri kimi müəyyənləşdirmişdir və
idman sferasına aid proqram və layihələrin
həyata keçirilməsində fəal iştirak edir. Bu
baxımdan, Heydər Əliyev Fondunun Prezi-
denti, Azərbaycan Respublikasının Birinci
vitse-prezidenti,YUNESKO və İSESKO-
nun xoşməramlı səfiri xanım Mehriban
Əliyeva tərəfindən ölkədə idmanın inkişafına,
gənc idmançılar nəslinin formalaşmasına
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gös tərdiyi diqqət və qayğı, verdiyi töhfələr
təq dirəlayiqdir.

Ölkə daxilində idman fəaliyyəti ilə bağlı
mü əyyən növ ictimai münasibətlər əmələ
gə lir ki, həmin münasibətlərin hüquqi tən -
zim lənməsi müvafiq hüquq normaları vasitəsi
ilə həyata keçirilir. Bu kimi hüquq nor ma la -
rı nın məcmu halında birləşməsi idman hüququ
ad lanır və o, Azərbaycan Respublikasının
iq tisadi hüquq sistemində yarımsahə statusuna
ma lik olan tərkib hissə kimi formalaşmışdır.
Azər baycan Respublikasının milli hüquq
sis temində müstəqil yer tutan iqtisadi hüquq
iq tisadi sferada fəaliyyətin həyata keçirilməsi
pro sesində subyektlər arasında yaranan ic ti -
mai münasibətləri, o cümlədən əqli mülkiyyət
sa həsində fiziki və hüquqi şəxslər (orqan və
qu rumlar) arasında yaranan idman mü na si -
bət lərini də nizamlayır və qaydaya salır ki,
bu, özlüyündə həmin hüquq sahəsinin ölkənin
so sial-iqtisadi və əqli mülkiyyət həyatı üçün
nə qədər vacib əhəmiyyətli hüquqi qurum
ol masından xəbər verir. idman sahəsində
ya ranan ictimai münasibətlərin geniş spektrini
tən zimləyən idman hüququ ilə, hər şeydən
əv vəl, cəmiyyətdə hərəkətverici qüvvə olan
gənc lərin bədən tərbiyəsi və idman sferasında
fəa liyyətinin hüquqi cəhətdən tənzimlənməsi
hə yata keçirilir. Eyni zamanda, həmin hüquqi
qurumun nizamasalma predmetinə kütləvi
id man, fiziki hazırlıq, idman hakimi, məşqçi,
id man obyektləri və digər müvafiq is ti qa -
mət lərdə fəaliyyət növlərinin həyata ke çi -
ril məsi ilə bağlı yaranan ictimai münasibətlər
də da xildir.

Əgər idman münasibətləri dövlət sər həd -
lə rindən kənara çıxarsa, belə münasibətlər
öz xarakterinə görə beynəlxalq-hüquqi forma
alır və beynəlxalq idman hüququ ilə tən -
zim lənir.

Beynəlxalq idman hüququnun ya ran ma -
sı nın əsas genezis əlaməti dünyada idmanın
in kişaf etdirilməsi, Olimpiya hərəkatının, o
cüm lədən paralimpiya, deflimpiya, peşəkar
id man və xüsusi olimpiya hərəkatlarının ge -
niş vüsət alması, gənclərin müntəzəm şəkildə
id mana cəlb olunması, insanların bütün tə -
bə qələri arasında sağlam həyat tərzinin for -
ma laşdırılması, yeni idman və olimpiya
kom plekslərinin tikilməsi, eləcə də idman -
çı ların Olimpiya oyunlarında, Dünya və Av -
ropa çempionatlarında iştirakı və müxtəlif
növ rəsmi beynəlxalq yarışların keçirilməsi
ilə bağlı yaranan ictimai münasibətlərin küt -
ləvi xarakter almasıdır. Başqa sözlə desək,
id man fəaliyyətinin beynəlxalq arenada və
döv lətlərarası əməkdaşlıq miqyasında həyata
ke çirilməsi, onun hüquqi cəhətdən tən zim -
lən məsi və nizama salınması zərurəti bey -
nəl xalq idman hüququnun təşəkkül tapmasını
şərt ləndirir.

Müasir dövrdə beynəlxalq sosial-iqtisadi
mü nasibətlər sisteminin mühüm komponenti
olan bədən tərbiyəsi və idman fəaliyyəti ic -
ti mai-sosial hadisə kimi hər bir ölkənin milli
in frastrukturunda xüsusi yer tutur. Təhsil və
sə hiyyə sistemində, vətəndaşların iş, yaşayış
və istirahət yerlərində, hərbi-müdafiə və xid -
mə ti-tətbiqi sahələrdə, cəzaçəkmə müəs si -
sə lərində, həmçinin uşaq-gənclər kontingenti
ara sında və s. yerlərdə həyata keçirilən bədən
tər biyəsi və idman tədbirləri nəticəsində
idman fəaliyyəti vahid kompleks şəklində
birləşir. Cəmiyyətin ümumi mədəniyyətinin
ayrılmaz hissəsi olan bədən tərbiyəsi və id -
man insanda sağlam həyat tərzini for ma laş -
dıran, fiziki və əqli inkişafı möhkəmləndirən
so sial fəaliyyət sahəsi kimi onun ahəngdar
işi məhz idman infrastruktur obyektlərinin
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və müəssisələrinin müntəzəm fəaliyyət gös -
tər məsindən funksional şəkildə asılıdır.

Azərbaycan idman sahəsində öz ma raq -
larını tam şəkildə qorumaq şərti ilə xarici
düv lətlərlə səmərəli beynəlxalq əməkdaşlığını
da vam etdirir. Beynəlxalq idman mü na si -
bət lərinin və əlaqələrinin inkişafı, təşviqi,
ha belə beynəlxalq arenaya çıxışın təmin
edil məsi istiqamətində bir sıra layihələr hə -
ya ta keçirilir və nəticədə Avropa, Asiya,
Ame rika, Afrika və digər qitə dövlətləri ara -
sın da beynəlxalq əməkdaşlığın həcmi əhə -
miy yətli dərəcədə artmışdır. İdman sahəsi
ins titusional baza baxımından genişləndirilmiş
və təkmilləşdirilmiş, eləcə də idman infra -
struk turunun yeniləşdirilməsi və inkişafı,
uz laşdırılmış tarif siyasətinin aparılması,
mün bit investisiya mühitinin yaradılması,
kadr ların hazırlanması, sərhəd-keçid və göm-
rük prosedurlarının sadələşdirilməsi, habelə
idman tədbirlərində təhlükəsizliyin təmin
edilməsi sahəsində vacib regional proqramlar
icra olunmuşdur. Azərbaycan Respublikası
gənclər siyasəti, idman və bədən tərbiyəsi
sahəsində 30-dan çox beynəlxalq konvensiya
və sazişlərə qoşulmuşdur [1].

Belə bir şəraitdə beynəlxalq idman hü -
qu qunun formalaşması, onun səmərəliliyi,
bey nəlxalq müqavilələrin müddəalarının hə -
ya ta keçirilməsi və beynəlxalq öhdəliklərə
əməl olunması ölkə daxilində aparılan hüquqi
is lahatlar çərçivəsində həyata keçirilən təş -
ki lati və hüquqi tədbirlərdən əhəmiyyətli
də rəcədə asılıdır.

Bu baxımdan, beynəlxalq idman mü na -
si bətlərinin hüquqi cəhətdən tənzimlənməsi
mə sələsi həlledici əhəmiyyətə malikdir. Yu -
xarıda göstətilən amillər beynəlxalq idman
hü ququnun təşəkkül tapmasında və for ma -
laş masında vacib rol oynayır.

Dünyada idman hərəkatının ən geniş ya -
yıl mış formalarından biri beynəlxalq olimpiya
hə rəkatı (BOH) sayılır; onu, bəzən, olimpiya
hə rəkatı kimi də adlandırırlar. Müxtəlif döv -
lətlərin 200-dən çox milli olimpiya komitələri
BOH-un üzvüdürlər və onlar 115 üzv-ölkədən
iba rət olan Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi
(BOK) tərəfindən tanınırlar. Öz tarixi dövlət
müs təqilliyini bərpa edən suveren Azərbaycan
Res publikası 1991-ci ildə beynəlxalq olimpiya
hə rəkatına qoşuldu,

Milli Olimpiya Komitəsi yaradıldı və
onun BOK tərəfindən tanınması ilə ölkəmizin
olim piya hərəkatında iştirakının yeni bir
döv rü başladı.Müasir olimpiya hərəkatı öz
xa rakterinə görə beynəlxalq idman hə rə ka -
tın dan törəmişdir. Beynəlxalq idman hərəkatı
isə XIX əsrin sonlarında (1894-cü il) bey -
nəl xalq hərəkatın tərkib hissəsi kimi ya ran -
mış dır; onun məqsədi insanlarda fiziki və
mə nəvi keyfiyyətlərin aşılanma vasitəsi qis -
min də idmanın inkişaf etdirilməsindən, eləcə
də idman sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın
möh kəmləndirilməsindən ibarətdir.

Olimpiya hərəkatı dedikdə özündə əhalini
(on ların sosial vəziyyəti, siyasi və dini ba -
xışları, irqi mənsubiyyəti, cinsi, yaşı və s.
əla mətlərdən asılı olmayaraq), habelə müvafiq
təş kilatları birləşdirən, olimpizmin prinsip,
ide ya və ideallarına əsaslanan ictimai hərəkat
ba şa düşülür [2].

Qeyd etməliyik ki, olimpiya hərəkatının
baş lanğıcı müasir olimpizdən qay naq la nır.
Olimpizm isə olimpiya hərəkatında iştirak
et mək və onun dəstəklənməsi ilə bağlı baş
ve rən ictimai hadisədir."Olimpizm" an la yı -
şının məna yükü altında olimpiya hərəkatının
fəl səfi-mənəvi əsası başa düşülür.O, olimpiya
oyun larının təşkili və istifadəsi ilə əlaqədar
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hu manitar və ümumsosial məsələlərin həllinin
va cib prinsiplərini müəyyən edir.Olimpizmin
əsas ideyası olimpiya simvolunda, deviz və
ça ğırışlarında meydana gəlmişdir, yaranmışdır.
Müa sir olimpiya hərəkatının banisi fransalı
ic timai xadim Pyer de Kuberten [3] qeyd
edir ki, olimpiya ideyası insanın tək mil ləş -
di rilməsi üçün ağıl və bədən arasında mü -
va zi nətin, tarazlığın saxlanılmasına is ti qa -
mət lənmişdir [4].

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki,hüquq ədə -
biy yatı səhifələrində göstərildiyi kimi, ilk
Olim piya oyunlarının Qədim Yunanıstanda
ya ranması bizim eradan əvvəl IX əsrə təsadüf
edir [5]. Ümumyunanstan bayramlarında di -
ni mərkəz olan Olimpiya şəhərində dörd il -
dən bir müxtəlif idman oyunları və yarışlar
(tə kər üzərində sürmə,beşnövçülük,yumruq
dö yüşü və s.) keçirilirdi. "Olimpiya oyunları"
adı elə buradan götürülmüşdür. O zamanlar
möv cud olan ictimai-siyasi vəziyyət, ictimai
hə yatda baş verən sosial-iqtisadi hadisələr
və cərəyanlar, eləcə də idarəetmə sistemindəki
möv qe münasibətləri nəticəsində böyük fa -
si lələrlə davam edən bu oyunlar bizim dövrə
gə lib çıxmışdır [6].

Müasir dövrdə isə Olimpiya oyunlarının
ya radılması 1894-cü il 16 iyun tarixinə tə -
sa düf edir. Belə ki, 10 ölkədən (Fransa, Bö -
yük Britaniya, Amerika

Birləşmiş Ştatları, Rusiya, İsveç, İspaniya,
İta liya, Belçika, Niderland və Yunanıstan)
olan nümayəndələr I Təsis konqresində ilk
Olim piya Xartiyası və I Olimpiada oyun la -
rının 1896-cı ildə Afinada keçirilməsi barədə
qə rar qəbul etdilər, bununla da Olimpiya
oyun ları baron P.de Kubertenin sayəsində,necə
de yərlər, bəşəriyyətə qaytarıldı [7].

Beynəlxalq olimpiya oyunları Yay olim -
pi ya oyunları (1896-cı ildən keçirilir) və
Qış olimpiya oyunları (1924-cü ildən keçirilir)

ka teqoriyalarına bölünür.Olimpiya oyunları
isə olimpiya idman növünə görə aşağıdakı
ki mi təsnif olunur:

– silsiləli idman oyun növləri - üzgüçülük,
qaçış, velosiped idmanı, avarçəkmə, xizək
yarışı, şort-trek (qoşqu) yarışı və s.;

– qeyri-silsiləli idman oyun növləri - ağır
atletika, yüngül atletik hoppanma və tullanma,
trampilindən ayaq xizəyi ilə tullanma və s.;

– mürəkkəb koordinasiyalı idman oyun
növləri - idman gimnastikası,bədii gimnas-
tika,sinxron üzgüçülük, suya tullanma, stend
atıcılığı, yelkən idmanı, at idmanı,fiqurla
gəzmə və s.;

– təkmübarizlik idman oyun növləri -
qılıncoynatma, boks , sərbəst güləş, yunan-
roma güləşi, cüdo, taekvondo, şahmat və s.;

– kollektiv idman oyun növləri - futbol,
basketbol, voleybol, beysbol, həndbol, su
polosu, xokkey, stolüstü tennis, çimərlik vo-
leybolu, badminton və s.;

– çoxnövçülük və kombinasiyalı idman
oyun növləri - müasir beşnövçülük,yüngül
atletika üzrə onnövçülük və yeddinövçülük,
triatlon, xizək ikinövçülüyü, biatlon və s.
[8].

Eyni zamanda, olimpiya oyunlarını digər
meyarlar üzrə də sistemləşdirərək kate-
qoriyalara bölmək olar: məsələn, həvəskar
olimpiya idmanı, peşəkar idman fəaliyyəti
və s. [9].

Olimpiya hərəkatının tərkib hissələrindən
biri də BOK üzv-ölkələrinin milli olimpiya
hərəkatı sayılır (məsələn, Almaniya, ABŞ,
Avstriya, Azərbaycan Respublikası, Belçika,
Belarus, Böyük Britaniya, Danimarka, Fransa,
İran İslam Respublikası, İspaniya, Misir,
Gürcüstan, Pakistan, Portuqaliya, Rusiya
Fe derasiyası, Sloveniya, Türkiyə, Uk ray -
na,Yaponiya,Yunanstan və s. ölkələr). Milli
olim piya hərəkatı bütövlükdə olimpiya hə -
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rə katı prinsiplərinin təbliği və geniş ya yıl -
ması, bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafına
dəs təyin göstərilməsi,beynəlxalq idman əmək -
daş lığının gücləndirilməsi, olimpiya oyun -
la rında və BOK-un hamiliyi altında keçirilən
di gər beynəlxalq idman tədbirlərində iştirak
et mək məqsədlərinə xidmət edir.

Azərbaycan Respublikasında milli olim -
pi ya hərəkatı öz fəaliyyətini qanunvericilik
akt ları, BOK Olimpiya Xartiyası, BOK tərə -
fin dən tanınma və müvafiq nizamnamə əsa -
sın da həyata keçirir və ona Milli Olimpiya
Ko mitəsi rəhbərlik edir. Milli Olimpiya Ko -
mi təsinin Prezidenti cənab İlham Əliyev bu
sa həyə daim xüsusi diqqət və qayğı göstərir.
Öl kədə olimpiya hərəkatı "Bədən tərbiyəsi
və idman haqqında" Azərbaycan Res pub li -
ka sının 30.06.2009-cu il tarixli 847-IIIQ
nöm rəli Qanunu (maddə 14,15) ilə tənzimlənir
[10]. Milli Olimpiya Komitəsi ölkə ərazisində
olim piya hərəkatına aid məsələlərin həllində
sə lahiyyətli olan, qanunvericiliyə uyğun fəa -
liy yət göstərən müstəqil ictimai birlikdir.

Azərbaycan Respublikasında Milli Olim -
pi ya Komitəsi idman fəaliyyəti ilə bağlı mə -
sə lələri aidiyyəti üzrə müvafiq icra haki -
miy yəti orqanı və ölkədə fəaliyyət göstərən
95 adda müxtəlif idman federasiyaları ilə
qar şılıqlı əlaqə və əməkdaşlıq şəraitində hə -
ya ta keçirilir.

Beynəlxalq idman hərəkatının tərkib his -
sə lərindən biri də beynəlxalq paralimpiya
hə rəkatı sayılır. Ensiklopedik və terminoloji
lü ğətlərə görə [11], paralimpiya hərəkatı de -
dik də sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların
və əlillərin bədən tərbiyəsi və idman vasitəsilə
cə miyyətə inteqrasiyasında, özünütəsdiqində,
fi ziki və mənəvi kamilliyə çatmasında əsas
va sitələrdən biri kimi paralimpiya idmanının
in kişafını əhatə edən fəaliyyət başa düşülür.
Deflimpiya hərəkatı -eşitmə qabiliyyətləri

məh dud olan şəxslər arasında bədən tərbiyəsi
və idmanın inkişafı üzrə təşkil olunan və
hə yata keçirilən fəaliyyətdir.Xüsusi olimpiya
hə rəkatı isə əqli imkanları məhdud şəxslərin
bə dən tərbiyəsi və idman vasitəsilə rea bi li -
ta siyası və cəmiyyətə inteqrasiyasının təmin
edil məsinə yönəlmiş fəaliyyət deməkdir.

Əlil və məhdud sağlamlıq imkanları olan
şəxs lər (eşitmə və görmə çatışmazlığına,
ağıl-zəka geriliyinə malik fərdlər,dayaq-hə -
rə kətverici aparatı zədələnmiş insanlar və
s.) arasında həyata keçirilən bədən tərbiyəsi
və idman oyunları onların cəmiyyətə adap -
ta siyası, fiziki reabilitasiyası və beynəlxalq
id man hərəkatına inteqrasiyası istiqamətində
mü hüm vasitədir.Təqdirəlayiq haldır ki,bu
təd bir bütün dünyada sosial-mədəni hadisə
ki mi qiymətləndirilir [12], 100 ildən artıq
ta rixə malikdir və 150-dən çox ölkədə geniş
vü sət almışdır [13].

Müasir dövrdə idman sahəsində elmi
döv riyyədə olan anlayışlardan biri də inklüziv
id man terminidir. İnklüziya (inclusion - da -
xil etmə) - bütün vətəndaşların, ilk növbədə,
əlil liyi olan insanların cəmiyyətdə iştirak
sə viyyəsinin artırılması prosesidir [14]. İn -
klü ziv idman isə ümumi idman mü na si bət -
lərinin elə bir inkişaf mərhələsidir ki, burada
ha mının, ilk növbədə, sağlamlıq imkanları
məh dud şəxslərin idmana olan ehtiyacı təmin
edilir. Söhbət, bütün vətəndaşların, o cüm -
lə dən müəyyən səbəblərdən fiziki və əqli
in kişafında çətinlikləri olan şəxslərin ictimai
id man həyatında aktiv iştiraka qatılmağından
gedir. Başqa sözlə, inklüziv idman sahə si,
is tisnasız olaraq, bütün şəxslərin akademik
və ictimai həyatda, habelə xüsusi olimpiya
oyun larında bərabərhüquqlu iştirakını ayrı-
seç kiliyə və ya diskriminasiyaya yol veril -
mə dən təmin edir.
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Paralimpiya oyunları ilə yanaşı, ağıl-zə -
ka geriliyinə malik olan şəxslər arasında
xü susi olimpiya oyunları keçirilir.İlk belə
oyun lar 1968-ci ilin iyul ayında Çikaqoda
təş kil edimişdir - "Speşial Olimpiks İn ter -
neşnl" yarışları.Yeri gəlmişkən,qeyd edək
ki, "Speşial Olimpiks İnterneşnl" beynəlxalq
əlil hərəkatı sayılır,onun proqramına 100-
dən çox idman növü daxildir və yaş meyarı
üzrə 8-dən 80 yaşadək şəxslər iştirak edə
bi lərlər. Bu hərəkat BOK tərəfindən rəsmi
ola raq,1988-ci ilin fevralında Kalqaridə ke -
çi rilən XV Qış paralimpiya oyunlarında ta -
nın mışdır.

Müasir dövrdə beynəlxalq idman hərə -
ka tının tərkib hissələrindən biri də peşəkar
id man fəaliyyəti sayılır [15]. Peşəkar idman
de dikdə idman-tamaşa-reklam tədbirlərinin
(ya rışların) təşkil olunmasına və keçirilməsinə
yö nəldilmiş idmanın elə tərkib hissəsi başa
dü şülür ki, burada idmanı özünə peşə (əmək)
fəa liyyəti seçən idmançılar həmin tədbirlərdə
(ya rışlarda) iştirak etmək və onlara hazır -
laş maq üçün qanunvericiliyə uyğun olaraq
əmək haqqı (pul mükafatı) alırlar.Peşəkar
id man fəaliyyəti sahibkarlıq sferasında fəa -
liy yət növlərindən biridir,bazar iqtisadiyyatı
prin siplərinə əsaslanan idman-tamaşa bizne -
si dir və onun məqsədi əhaliyə idman-tamaşa
xid mətlərini göstərməklə gəlir əldə etməkdən
iba rətdir. Bir çox ölkələrdə peşəkar idman
get dikcə müasirləşir, iqtisadi-kommersiya
xa rakteri alır və artıq idman-kommersiya
nö vünə çevrilmişdir.

Son dövrlərdə beynəlxalq idmanda baş
ve rən yeni inkişaf meyilləri nəticəsində pe -
şə kar idman öz milli və regional çərçivəsindən
çı xaraq, onun beynəlmiləlləşməsi prosesi
müşahidə edilir. Hal-hazırda müasir peşəkar
id m an fəaliyyəti Yer kürəsinin bütün öl kə -
lə rində - Avropa, Amerika, Asiya, Afrika və

Avs traliya qitə dövlətlərində həyata keçiri -
lir.

Beləliklə,qeyd edə bilərik ki,beynəlxalq
id man hüququnun təşəkkül tapmasında və
in kişafında beynəlxalq olimpiya hərəkatı,
bey nəlxalq paralimpiya hərəkatı, müasir pe -
şəkar idman və digər beynəlxalq idman təd -
bir ləri genezis əlaməti kimi əvəzsiz rol oy -
na yır.

Beynəlxalq hüquq doktrinasından məlum
ol duğu kimi, dövlətlərarası beynəlxalq əmək -
daş lıq ictimai münasibətlərin müxtəlif sa -
hə lərində (siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni və
s.) həyata keçirilir. Müasir dövrdə döv lət -
lər arası beynəlxalq əməkdaşlıq idman fəa -
liy yəti sferasında da yaranmış və kütləvi
xa rakter alaraq, obyektiv zəmində əhəmiyyətli
və ayrıca real ictimai münasibətlər qrupuna
çev rilmişdır.Belə ki, bədən tərbiyəsi və idman
cə miyyətin ümumi mədəniyyətinin ayrılmaz
his səsi olmaqla sosial fəaliyyət sahəsidir.

Qeyd edə bilərik ki, müasir dövrdə hər
bir ölkədə bədən tərbiyəsi və idman sahəsində
mü vafiq dövlət siyasəti həyata keçirilir və
id man insan fəaliyyətinin ümumtanınmış
spe sifik sferalarından biridir, onun ictimai
əhə miyyəti günbəgün artmaqda davam edərək
uni versal xarakter almışdır. İdman fəaliy yə -
ti nin ictimai-siyasi,sosial-iqtisadi və bey -
nəl xalq miqyaslı funksiyalara malik olması
amili onun beynəlxalq-hüquqi tən zim lən -
mə sini zəruri edir.Təbii ki, belə tənzimlənmə
bey nəlxalq idman hüququ vasitəsilə həyata
ke çirilir.

XX əsrin ortalarından başlayaraq, bey -
nəlxalq hüquq elmində «beynəlxalq idman
hü q uqu» terminindən istifadə olunması geniş
xa rakter almışdır [16]. Bu termin həm də
bey nəlxalq-hüquqi sənədlərdə və qanunverici -
lik aktlarında işlədilir [17]. Beynəlxalq idman
hü ququ müxtəlif variantlarda işləndiyinə gö -
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rə çoxcəhətli anlayışdır. Belə ki, o, aşağıda
gös tərilən dörd əsas mənada işlədilir:

– elm və tədqiqat sahəsi kimi beynəlxalq
idman hüququ;

– tədris kursu mənasında beynəlxalq id-
man hüququ;

– qanunvericilik mənasında beynəlxalq
idman hüququ;

– obyektiv mənada beynəlxalq idman
hüququ.

Elm və tədqiqat sahəsi kimi beynəlxalq
id man hüququ dedikdə beynəlxalq idman
hü ququna aid olan anlayışlar (beynəlxalq
id man hüququnun subyektləri, beynəlxalq
id man hüququnun prinsipləri, beynəlxalq
id man münasibətləri və digər məsələlər) ba-
rədə fikirlər, ideyalar, nəzəriyyə, postulat,
kon sepsiya, elmi-tədqiqat və s. mülahizə və
el mi işlərin məcmusu başa düşülür. Bu mə -
na da o, həm də beynəlxalq idman hüquq el -
mi (doktrina) adlanır. Beynəlxalq idman hü -
quq doktrinası beynəlxalq idman hüququ
aid olan məsələləri tədqiq edir, öyrənir.

Beynəlxalq idman hüququ tədris fənni
ki mi tələbələrə və oxucu auditoriyasına bey -
nəl xalq idman hüququ barədə biliklər və
sis temləşdirilmiş informasiya verən tədris
kur sudur; bu mənada ona beynəlxalq idman
hü quq tədris fənni deyilir.

Qanunvericilik mənasında beynəlxalq id-
man hüququ dedikdə beynəlxalq idman mü -
na sibətlərini tənzimləyən beynəlxalq-hüquqi
sə nədlərin - beynəlxalq müqavilələrin məc -
mu su başa düşülür. İdman yarışları barədə
mü qavilələr, idmançıların dövriyyəsi, transfert
və ödənişlər, idman sahəsində əməkdaşlıq,
kre dit, vergi və digər məsələlər haqqında
bey nəlxalq sazişlər beynəlxalq idman qa -
nun vericiliyə daxildir.

Obyektiv mənada beynəlxalq idman hü -
qu qu dedikdə, bir qayda olaraq, beynəlxalq

id man münasibətlərini tənzimləyən hüquq
nor malarının sistemi və məcmusu başa dü -
şü lür; onlara beynəlxalq idman-hüquq nor -
ma ları deyilir. Buna görə də obyektiv mənada
bey nəlxalq idman hüququ müvafiq beynəlxalq
id man-hüquq normalarından ibarətdir; bu
nor maların əsas təyinatı və başlıca funksiyası
bey nəlxalq idman münasibətlərini tən  zim -
lə məkdən ibarətdir.

Beynəlxalq idman münasibətlərinin ya -
ran ması və inkişaf prosesləri aşağıda gös tə -
rilən üç vacib obyektiv faktordan əhəmiyyətli
də rəcədə asılıdır:

1) beynəlxalq aləmdə insanlara xas olan
fi ziki və mənəvi tələbatdan yaranan ictimai
mü nasibətlər - idman münasibətləri;

2) bu sahədə mövcud ictimai mü na si bət -
lərin dəqiq müəyyənləşdirilmiş beynəlxalq
qay dalarla nizama salınmasında dövlətlər
bir liyinin maraqlı olması;

3) müvafiq sferada əsas dialektik başlanğıc
nor ma, reqlament və qaydaları maraqlı döv -
lətlərin müəyyən etməsi və bunun sistemli
kom pleks şəkildə beynəlxalq birlik tərəfindən
ümum tanınmış formada qəbul edilməsi.

Göstərilən faktorlar müasir dövrdə bey -
nəl xalq praktikada artıq öz real əksini tap -
mış dır, bu sahədə kompleks hüquq normalar
sis temi mövcuddur və bunun vasitəsilə bey -
nəl xalq idman fəaliyyətinin effektiv şəkildə
tən zimlənməsi həyata keçirilir.

Beləliklə,şərh edilənləri nəzərə alaraq,
bey nəlxalq idman hüququna aşağıdakı kimi
dok trinal definisiya formalaşdıra bilərik:

– beynəlxalq idman hüququ dedikdə
beynəlxalq arenada dövlətlərarası idman fəa -
liy yətini və bu fəaliyyətdən yaranan ictimai
id man münasibətlərini nizama salan, bir-bi -
rilə qarşılıqlı dialektik əlaqədə olan kompleks
hü quq normalarının sistemi başa düşülür.
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Beynəlxalq idman hüququnun predmeti
ilə bağlı qeyd etməliyik ki, beynəlxalq idman
hü ququ ilə hansı növ ictimai münasibətlər
tən zimlənirsə, o münasibətlər də məhz onun
ni zamasalma predmetini təşkil edir. Bu mü -
nasibətləri müəyyənləşdirmək üçün, ilk növ -
bə də, nəzərə almalıyıq ki, beynəlxalq mü -
na sibətlərin bir növü kimi beynəlxalq idman
fəa liyyəti sözügedən hüquqi qurumun genezis-
əmə ləgəlmə əlamətidir. Beynəlxalq mü na -
si bətlər dedikdə dövlətlərin sərhədlərindən
kə nara çıxan bütün ictimai münasibətlər ba -
şa düşülür [18]. Həmin münasibətlər müxtəlif
sa hələrdə (siyasi, hərbi, mədəni, elmi,təhsil,id-
man və digər sferalarda) əmələ gələ bilər.
Əgər beynəlxalq münasibətlər idman fəa -
liy yəti sahəsində əmələ gələrsə, onlara bey -
nəl xalq idman münasibətləri deyilir; məhz
bu münasibətlər beynəlxalq idman hüququ
ilə tənzimlənərək onun nizamasalma pred -
me tinə daxildir [19].

Eyni zamanda, qeyd etməliyik ki, bey -
nəl xalq idman fəaliyyəti özündə, mahiyyət
eti barilə, aşağıdakı əsas istiqamətləri ehtiva
edir:

– ümumi səlahiyyətli beynəlxalq təş ki -
lat larda (məsələn,BMT,Avropa Şurası və s.)
və beynəlxalq idman hərəkatında iştirak et -
mək, habelə beynəlxalq olimpiya komitəsi,
bey nəlxalq paralimpiya komitəsi,beynəlxalq
id man federasiyası və digər təşkilatlarla,o
cüm lədən onların milli idman strukturları
ilə qarşılıqlı əlaqələrin yaradılması;

– beynəlxalq idman münasibətlərində
döv lətlərin, milli idman təşkilatlarının, id -
man çıların və digər milli subyektlərin fəa -
liy yəti;

– beynəlxalq idman yanşlarının,o cüm -
lə dən olimpiya oyunlarının,həmçinin digər
bey nəlxalq yarışların və idman-tamaşa təd -
bir lərinin, müvafiq konfrans və sim po zium -

la rın təşkili və həyata keçirilməsi;
– idman biznesi sahəsində,o cümlədən

pe şəkar idman sferasında beynəlxalq transfert,
ica rə, idmançının (məşqçinin) bir klubdan
di gərinə keçməsi, həmçinin idman agent lə -
ri nin fəaliyyəti ilə bağlı beynəlxalq əmək
mü nasibətləri;

– idman sferasında beynəlxalq maddi
dəs tək və xarici sərmayə yatırımı; -idman
sə nayesi, o cümlədən fiziki-idman və turizm
əhə miyyətli xidmətlərin istehsalı,eləcə də
hə min xidmətlərlə bağlı beynəlxalq ticarət
sa həsində beynəlxalq kommersiya fəaliyyəti;

– idman fəaliyyəti sahəsində əqli mül -
kiy yət hüquqlarının beynəlxalq mühafizəsi,o
cüm lədən əmtəə nişanlarının,idman və olim -
piya simvollarının,idman tədbirlərində ra-
dio-teleyayım hüquqlarının qorunması ilə
bağ lı münasibətlər;

– idman sahəsində beynəlxalq vergi mü -
na sibətləri;

– beynəlxalq idmanda travmatizm,idman
tə babəti və sığorta;

– beynəlxalq idman hərəkatında ümum -
dün ya antidopinq siyasəti və dopinqə qarşı
mü barizə;

– idman münasibətləri sferasında ci na -
yət karlığa qarşı mübarizə aparılmasında bey -
nəl xalq əməkdaşlıq;

– beynəlxalq idman mübahisələrinin tən -
zim lənməsi və sairə məsələlər [20]. Bey -
nəl xalq idman fəaliyyətinin sadalanan isti -
qa mətləri ilə bağlı müxtəlif subyektlər ara -
sın da yaranan orqanik kompleks ictimai mü -
na sibətlər - idman münasibətləri beynəlxalq
id man hüququnun tənzimləmə predmetini
təş kil edir.

Beynəlxalq idman münasibətləri öz məz -
mu nuna görə son dərəcə müxtəlifdir. Belə
ki, həmin münasibətlər olimpiya, paralimpiya,
pe  şəkar idman, investisiya, nəqliyyat, əqli
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mül kiyyət və beynəlxalq idman əmək daş lı -
ğı nın digər sahələrində yarana bilər. Bu ba -
xım dan, yəni məzmununa görə beynəlxalq
id man münasibətlərini aşağıdakı növlərə
böl mək olar:

– beynəlxalq olimpiya münasibətləri;
– beynəlxalq paralimpiya münasibətləri;
– beynəlxalq peşəkar idman münasibətləri;
– beynəlxalq idman investisiya mü na si -

bətləri;
– beynəlxalq idman vergi münasibətləri;
– beynəlxalq idman nəqliyyat mü na si -

bət ləri;
– beynəlxalq idman maliyyə-kredit mü -

na si bətləri;
– beynəlxalq idman əqli mülkiyyət mü -

na si bətləri;
– beynəlxalq idman sığorta münasibətləri

və s.
Göstərilən beynəlxalq iqtisadi müna si -

bət lər qrupu məcmu halında birləşərək bey -
nəl xalq idman hüququnun nizamasalma pred-
metini təşkil edir. Həmin münasibətlər, əsa -
sən, dövlətlər və beynəlxalq hüququn digər
sub yektləri arasında yaranır. Belə ki, bey -
nəl xalq idman münasibətlərində öz hüquqi
sta tusuna və xarakterinə görə müxtəlif sub -
yekt lər iştirak edirlər; subyekt tərkibindən
ası lı olaraq, həmin münasibətləri ənənəvi
şə kildə iki növ (qrup) halında fərqləndirmək
müm kündür:

– dövlətlərarası beynəlxalq idman mü -
na sibətləri;

– qeyri-dövlətlararası beynəlxalq idman
mü nasibətləri.

Dövlətlərarası beynəlxalq idman mü na -
si bətləri dedikdə dövlətlər arasında, habelə
döv lətlərlə hökumətlərarası beynəlxalq təş -
ki latlar arasında, eləcə də belə təşkilatların
öz aralarında beynəlxalq idman fəaliyyətinə
dair əməkdaşlığın ayrı-ayrı sahələrində (olim -
piya, paralimpiya, peşəkar idman, investisiya,

nəqliyyat, maliyyə-kredit, vergi və s.) yaranan
ha kimiyyət xarakterli münasibətlər başa dü -
şülür; bu münasibətlərin əsas və başlıca xü -
susiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar ha ki miy -
yət lərarası, hakimiyyət xarakterli mü na si -
bət lərdir [21].

Dövlətlərarası beynəlxalq idman mü na -
si bətləri beynəlxalq idman hüququ ilə tən -
zim lənir; onu beynəlxalq publik idman hü -
qu qu da adlandırmaq . Buna görə də onun
ni zamasalma predmeti yalnız dövlətlərarası
bey nəlxalq publik idman münasibətlərindən
iba rətdir.

Qeyri-dövlətlərarası beynəlxalq idman
mü nasibətlərinə gəldikdə isə, qeyd etməliyik
ki, bu münasibətlərə beynəlxalq idman sa -
həsində xüsusi (mülki) münasibətlər deyilir;
hə min münasibətlər qeyri-hakimiyyət xarak-
teri daşıyır [22] və beynəlxalq xüsusi idman
hü ququ ilə tənzimlənir.

Beynəlxalq publik idman hüququnun ni -
zamasalma predmetini dövlətlər arasında,
ha belə dövlətlərlə hökumətlərarası beynəlxalq
təş kilatlar arasında yaranan hakimiyyət xarak-
terli beynəlxalq idman münasibətləri təşkil
edir. O, beynəlxalq idman fəaliyyəti sahəsində
dövlətlərarası qarşılıqlı münasibətləri tən -
zim ləyir.

Beynəlxalq xüsusi idman hüququnun ni -
za masalma predmetini isə beynəlxalq idman
fəa liyyəti prosesinin iştirakçıları (idmançılar,
tre nerlər, məşqçilər, idman mütəxəssisləri
və s.) arasında yaranan qeyri-hakimiyyət
xa rakterli beynəlxalq xüsusi idman mü na si -
bət ləri təşkil edir. Qeyri-hakimiyyət xarakterli
bey nəlxalq xüsusi idman münasibətləri de -
dikdə isə xarici elementli (beynəlxalq ele-
mentli) idman öhdəlikləri başa düşülür ki,
bu öhdəliklərdə fiziki şəxslər, özəl hüquqi
şəxs lər və/və ya dövlət iştirak edir. Məhz bu
öh dəliklər beynəlxalq xüsusi idman hüququ-
nun nizamasalma predmetini təşkil edir.



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 420212021 135

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

İSTİFADƏ EDİLMİŞ MƏNBƏLƏR VƏ
İQTİBASLARIN SİYAHISI

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası.
Bakı, ”N” nəşriyyatı, 2015, 52 s.

2. Heydər Əliyev. Azərbaycan XXI əsrin və
üçüncü minilliyin ayrıcında.Bakı, XXI əsr -
yeni nəşrlər evi, 2001, 55 s.

3. Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. 1-
46 kitab / Buraxılışa məsul:R.Ə.Mehdiyev.Bakı,
Azərnəşr, 1997-2013.

4. İlham Əliyev. İnkişaf - məqsədimizdir. 1-111
kitab / Bakı ,Azərnəşr, 2003-2021.

5. Elçin Babayev.Bizi məharətli idarəçilik,birlik
v ə həmrəylik xilas edir // Hüquqi müstəvi
e.n.t. jurnal. Bakı, 2020, N° 4, s. 9-16.

6. Əliyev E.Ə., Hüseynova F.E., Qəmbərov H.D.
İqtisadi hüquq. Dərslik. Bakı, ”Günəş-B”
nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi, 2019, 624 s.

7. Əliyev Ə. İ. İnsan hüquqları. Dərslik.Yenidən
işlənmiş və əlavələr edilmiş ikinci nəşr. Bakı,
"Nurlar" nəşriyyatı , 2019, 352 s.

8. İnformasiya hüququ.Dərslik / Kollektiv
müəlliflər: Əliyev Ə.İ., Rzayeva G.A.,İbrahi-
mova A.N., Məhərrəmov B.A., Məmmədrzalı
Ş.S. Bakı, ”Nurlar” nəşriyyatı, 2019, 448 s.

9. Konstitusiya hüququ. Dərs vəsaiti / Əsgərov
Z.A. Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2002,
632 s.

10. Konstitusiya və hüququn əsasları.Dərslik. 8-
ci nəşr / Allahverdiyev S.S. Bakı, “Hüquq
Yayın Evi”, 2018, 452 s.

11. Müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə
istifadə edilən terminlər.Xarici iqtisadi biliklərə
dair azərbaycanca-rusca-ingiliscə lüğət-
məlumat kitabı/Müəllif-tərtibçilər: Əfəndiyev
O.F.,Əliyev E.Ə.Bakı, Hüquq ədəbiyyatı,
2005, 676 s.

[1] Bax: Azərbaycan Respublikasının gənclər və
idman qanunvericiliyi toplusu/C.K.Quliyev.
Bakı, CBS mətbəəsi, 2013, 848 səh.; Azər -
bay can Respublikasının Qanunvericilik Top -
lusu. Bakı, Azərbaycan,1996-2021.

[2] Áó áàðÿäÿ äàùà ÿòðàôëû áàõ: Международное
спортивное право.Учебник/ С.В.Алексеев.
М.,ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008,
с.44.

[3] Ətraflı bax: Международное публичное

право. Учебник.5-е издание/Отв.ред.К.А.Бе-
кяшев.М.,2009,с.937.

[4] Bax: Высказывания П.де Кубертена // Меж-
дународное спортивное и олимпийское
движение. М.,1991, №7,8.

[5] Ətraflı bax: Соколов Г.И. Олимпия. М.,
1981.

[6] Olimpiya oyunlarının inkişaf tarixi áàðÿäÿ
ÿò ðàôëû áàõ: Международное  спортивное
пра во.Учебник/С.В.Алексеев. М.,ЮНИ-
ТИ-ДАНА: Закон и право, 2008, с.46-50.
[7] Bax: Жулкевская  Г.В. Отец современных
Олимпийских игр // Мир спорта. 2004,
№3, с.117-119.

[8] Bax:Платонов В.Н.Общая теория подго-
товки спортсменов в олимпийском спорте.
Киев,1997, с.6.   

[9] Olimpiya idmanının nəzəri və praktik mə sə -
lə ləri barədə ətraflı bax: Платонов В. Н.
Сис тема подготовки спортсменов в олим-
пийском спорте. Общая теория и её прак-
тические приложения: учеб. для студентов
вузов физ. воспитания и спорта. – К.:
Олимпийская литература, 2004, 808 с.

[10] Bax: www.e-qanun (01.08.2021-ci il); Azər -
baycan  Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu. Bakı, 2009, №6.

[11] Bax: Толковый  словарь  спортивных  тер-
минов. Около  9500 терминов / Сост.
Ф.П.Суслов, Д.А.Тышлер. М., 2001.

[12] Bədən tərbiyəsi və idmanın sosiologiyası
barədə ətraflı bax: Лубышева Л.И.Социо-
логия физической культуры и спорта.
Учеб.пособие для вузов. М., Издательский
центр «Академия», 2001.

[13] Beynəlxalq paralimpiya hərəkatının xarak -
teristikası barədə əтрафлы бах: Междуна-
родное  спортивное право. Учеб ник/С.В.
Алексеев. М.,ЮНИТИ-ДАНА: Закон и
право, 2008, с.64-70.

[14] URL:https://az.wikipedia.org (04.08.2021-
ci il).

[15] Bax:Гуськов С.И.,Платонов В.Н.Олим-
пийский и профессиональный спорт//
Олимпийское движение и социальные
процессы. Сборник научных материалов
международной конференции. СПб., 1994,
с.37-47.



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 4 20212021136

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

[16] Məsələn, bax: Nafziger J.A.R.International
Sports Law.-New York:Dobbs Ferry,1988;
ERTAŞ Ş., PETEK H. Spor Hukuku, Yetkin
Yayınları. Ankara, 2005, s.26-28;  Между-
народное спортивное право. Учебник /
С.В.Алексеев. М., 2008; Международное
спортивное право. Учебник для бакалав-
ров / Oтв. ред. К.А.Бекяшев. – Москва,
Проспект, 2017; Beynəlxalq  (publik)  hüquq
kursu.Dərslik / E.Ə.Əliyevin ümumi redaktəsi
ilə. I cild. Ümumi hissə. Bakı, 2018, s.65
və s.

[17] Bax, məsələn: Энциклопедический словарь
по физической культуре и спорту. В 3
т.М.,1961; Beloff M.,Kerr T., Demetriou
M. Sport Law.- Oxford:Hard, 1999; Толко-
вый словарь спортивных терминов / Сост.
Ф.П.Суслов,

[18] Богуславский М.М. Международное эко-
номическое право. М., 1986, с.5.

[19] Bax: Международное публичное право.
Учебник. 5-е издание / Отв. ред. К. А.
Бекяшев. М., 2009, с.936-938.

[20] Ətraflı bax: Международное  спортивное
право.Учебник/С.В.Алексеев. М.,ЮНИ-
ТИ-ДАНА: Закон и право, 2008, с.208-
209.

[21] Мюллерсон  Р.А. Коллизионные и отсы-
лочные нормы в регулировании между-
народных отношений // Вестник МГУ.
Серия 11. Право, 1983, № 5, с.46.

[22] Мюллерсон  Р.А. О соотношении меж-
дународного публичного, международного
частного и национального права // Со-
ветское государство и право, 1982, № 2,
с.78-89. 
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спорта, заслуженный деятель физической культуры и спорта;

Алиев Этибар Али оглы,
член Конфедерации юристов Азербайджана, профессор кафедры ЮНЕСКО
«Права человека и информационное право» юридического факультета Бакинского
государственного университета, доктор юридических наук;

Гамбаров Гейдар Демир оглы,
Бакинский государственный университет, Юридический факультет, Кафедра
международного общего права, доцент, доктор философии по праву;

Гусейнова Фатима Этибар кызы,
Бакинский государственный университет, Юридический факультет, Кафедра
международного частного права и европейского права, доцент, доктор философии
по праву.
В статье авторы выступают с инициативой освещения вопросов, связанных с между-

народным спортивным правом. Дается доктринальное определение международного
спортивного права и разъясняются особенности правового регулирования общественных
отношений, являющихся предметом его регулирования. Отмечается, что в современную
эпоху международное спортивное право представляет собой сложную и комплексную
систему взаимосвязанных диалектических правовых норм, регулирующих межгосударст-
венную спортивную деятельность и общественные спортивные отношения, возникающие
в результате этой деятельности на международной арене.

Ключевые слова: спортивная деятельность, международное спортивное право, спор-
тивная культура, спортивные отношения, правовое регулирование, нормы спортивного
права. 
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INTERNATIONAL SPORTS LAW: CONCEPT AND SUBJECT
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Associate Professor, Doctor of Philosophy in Law;
Fatima Huseynova,
Baku State University, Faculty of Law, Department of International Private Law and
European Law, Associate Professor, Doctor of Philosophy in Law.

In the article, the authors take the initiative to cover issues related to international sports
law. It provides a doctrinal definition of international sports law and explains the specifics of
the legal regulation of public relations, which is the subject of its regulation. It is noted that in
the modern epoch, international sports law means a complex system of interrelated dialectical
legal norms regulating interstate sports activities and public sports relations arising from these
activities in the international arena.

Keywords: sports activity, international sports law, sports culture, sports relations, legal
regulation, sports law norms.

ULUSLARARASI SPOR HUKUKU: KAVRAM VE KONU

Fuad Hacıyev, 
Azerbaycan Devlet Beden Kültürü ve Spor Akademisi Rektörü,
Beden Kültürü ve Spor Onur Çalışanı; 
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Doktoru;
Gambarov Haydar Demiroğlu,
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Avrupa Hukuku Anabilim Dalı, doçent, hukuk alanında felsefe doktoru.

Makalede, yazarlar uluslararası spor hukuku ile ilgili konuları ele almak için inisiyatif
alırlar. Uluslararası spor hukukunun doktriner bir tanımını sağlar ve düzenlemesine konu olan
halkla ilişkilerin yasal düzenlemesinin özelliklerini açıklar. Modern çağda uluslararası spor
hukukunun, uluslararası alanda devletlerarası spor faaliyetlerini ve bu faaliyetlerden kaynaklanan
halk spor ilişkilerini düzenleyen birbiriyle ilişkili diyalektik hukuk normlarından oluşan
karmaşık bir sistem olduğu belirtilmektedir.

Anahtar Kelimeler: spor faaliyeti, uluslararası spor hukuku, spor kültürü, spor ilişkileri,
yasal düzenleme, spor hukuku normları. 
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Ключевые слова: противоправность
агрессивных войн, вооружённые конфлик-
ты, равноправное сотрудничество и парт-
нёрство государств, Южный Кавказ , азер-
байджано-армянский мирный договор,
Устав ООН, право на самоопределение. 

Внауке и доктрине современного
международного права понятие

вооружённой агрессии является обще-
признанным и однозначным, подразуме-
вающим открытое нападение одного го-
сударства на другое (1). 

Различая и суммируя общеизвестные
понятия вооружённой агрессии, можно
отметить, что речь идёт, по-существу, об
определённом признаке инициативы, озна-
чающий вооружённое нападение, совер-
шённым какой-либо страной на другую,

- первым. Другой важный отличительный
признак заключается в том, что действий
страны, подвергшейся вооружённому на-

падению и вынужденно даю-
щего, в порядке самообороны,
соответствующий отпор агрес-
сору, не рассматривается как
акт агрессии. Не рассматри-
вается актом агрессии приме-
нение государством собствен-
ных вооружённых сил против
напавшего государства в по-
рядке осуществления санкций
против агрессора в соответ-
ствии с Уставом ООН (2).

Как свидетельствует опыт
и развитие современных меж-

государственных отношений, правовое
запрещение агрессивных войн само по
себе не привело и, к сожалению, не при-
водит к ликвидации из общественной
жизни причин и обстоятельств, порож-
дающих вооружённые конфликты. Не-
смотря на запрет обращаться и исполь-
зовать вооружённую силу в международ-
ных отношениях, государства нередко
прибегают к ней для разрешения возни-
кающих между ними споров и конфликт-
ных ситуаций, что, в конечном счёте, об-
уславливает необходимость международ-
но-правового регулирования сложного
комплекса общественных отношений, ко-
торые могут возникнуть и возникают в
период вооружённых конфликтов.

Исторически право вести войну, как
известно, рассматривалось как законное

ПОНЯТИЕ И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВООРУЖЕННОЙ
АГРЕССИИ АРМЕНИИ, КАСАЮЩИЕСЯ БЫВШЕГО 

“НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО” КОНФЛИКТА 

В данной статье рассматриваются меж-
дународно-правовые проблемы, относящиеся к
значению и необходимости заключения мирного
азербайджано-армянского Договора об взаимных
правах и обязанностях в политической, экономи-
ческой и иных областях в целях завершения и
урегулирования их отношений. При этом делается
особый акцент на возможности скорейшего пре-
вращения Южного Кавказа в зону подлинного
мира, добрососедского партнёрства и прочной
системы безопасности.
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право государства, и война была право-
мерным способом урегулирования, во-
оружённых конфликтов, хотя правила ве-
дения войны сопровождалось, например,
принятием международно-правовых норм
в форме обычаев, а затем и договоров,
определяющих правила ведения войны
(3).

С международно-правовым понятием
агрессии неразрывно связано понятие во-
оруженного конфликта, которое регули-
руется такой подотраслью современного
международного права, как международ-
ное гуманитарное право и подразумевает
такие факты, как например, а) объявленная
война, б) любое вооружённое столкнове-
ние, возникающее между двумя и или
несколькими государствами, независимо
от его масштабов и интенсивности, даже
в том случае, если одно из них не признаёт
состояние войны. Нужно также отметить,
что международное гуманитарное право
применяется в случае оккупации всей
или части территории страны, даже если
эта оккупация не встречает никакого во-
оружённого сопротивления, и др.

В теории международного права (4)
одним из наиболее эффективных средств
борьбы с вооруженной агрессии является
самооборона государства, что по логике
его самой доктрины и науки подразумевает
мощный отпор такой агрессии и её по-
давление потерпевшей стороной. 
Неслучайно, по Уставу ООН государства
обязались принимать любые коллективные
меры для подавления любых актов агрес-
сии и других нарушений мира, и что для
принятия таких мер необходимое право
государств составляет осуществление ин-
дивидуальной или коллективной само-

обороны против такой агрессии (ст. 51),
тем самым подчёркивающая законность
такой самообороны. Как видно, приме-
нение вооружённой силы в порядке са-
мообороны является необходимой мерой,
которая направлена на то, чтобы обеспе-
чить соблюдение нормы, согласно которой
запрещается использовать вооружённую
силу в агрессивных целях (5).

Что касается квалификации современ-
ных вооружённых конфликтов, в частно-
сти, так называемого, «интернациона-ли-
зированного» конфликта, то она не может
быть однозначной, так как в них присут-
ствуют элементы как международного,
так и немеждународного характера. Во-
вторых, при наличии определённых об-
стоятельств и условий внутренний во-
оружённый конфликт может приобрести
международный характер, благодаря, на-
пример, вмешательству одного или не-
скольких иностранных государств (6).
Данная квалификация существенно ослож-
няется, когда в вооружённый конфликт
немеждународного характера вмешивают-
ся силы ООН по поддержанию мира (7).

Очевидно и то, что сложность квали-
фикации такого рода конфликтов затруд-
няет решение вопроса о том, например,
какие нормы международного гумани-
тарного права должны применяться в
данном, конкретном случае. Тем не менее,
Женевские конвенции 1949 г., а также ст.
1 Дополнительных протоколов I и II к
этим Конвенциям, однозначно к между-
народным вооружённым конфлик-там от-
носят вооружённые межгосударственное
столкновения (8).  

Что касается участников вооружённых
конфликтов, то по смыслу норм между-
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народного гуманитарного права ими яв-
ляются военные структуры сторон, охва-
тываемые понятием «вооружённые силы».
В современную эпоху международные
вооружённые конфликты, в том числе,
завершившийся армяно-азербайджанский,
продолжают оставаться одной из серьёз-
ных бед человечества.

Общеизвестно, кратко говоря, что этот
конфликт берёт своё начало с февраля
1988 г., когда на сессии областного Совета
Нагорно -Карабахской автономной области
(НКАО) было принято решение о выходе
из состава Азербайджанской ССР и при-
соединении к Армении. Важно подчерк-
нуть и то, что в основе противоборства,
масштабы которого переросли границы
локального противостояния и трансфор-
мировались в один из затяжных и крово-
пролитных вооружённых конфликтов со-
временности, лежали не конфессиональ-
ные и этнические факторы. Его источники,
безусловно, были связаны с армянской
политикой экспансионизма и территори-
альной оккупации, цель которой была ба-
нальное расширение своей территории
путём вооружённого отторжения и на-
сильственного захвата части территории
другой союзной республики – Азербай-
джана, что фактически сопровождалось
попустительством бывшего советского
руководства. 

Имеется огромное количество доказа-
тельств, что именно благодаря его де-
структивной позиции и поддержке были
предприняты различные антиконститу-
ционные действия административных
структур области, ставшие по существу
прологом и причиной начала широкомас-
штабных вооружённых анти - азербай-
джанских акций Армении (9).

С момента незаконного, односторон-
него провозглашения о создании так на-
зываемой «Нагорно-Карабахской Респуб-
лики», на территорию Азербайджана стали
активно засылаться армянские вооружен-
ные силы, направлялись большое коли-
чество оружия, боеприпасов для создания
военного плацдарма и осуществления ок-
купации азербайджанских земель. Одно-
временно совершались террористические
акции против местного населения, под-
жоги их домов, убийства и насилие, под-
вергались нападению и обстрелу с со-
седней территории приграничные сёла и
районы Азербайджана, то есть фактически
военные преступления. 

Разжиганию военного армяно-азербай-
джанского конфликта, осуществлению
вооружённой агрессии   Армении против
Азербайджана, способствовали методы
имперской политики руководства Совет-
ского государства, предпринятые в январе
1990 г. Поэтому идея - неприкрытая идея
присоединения Нагорного Карабаха к Ар-
мении широко поддерживалась её насе-
лением, хотя само армянское руководство
в разгаре своих преступных военных
агрессивных действий, по-видимому, из-
за тактических соображений, «отказалось»
от планов такого присоединения, и вы-
ступило за предоставление его народу
право на самоопределение, «самостоя-
тельного» решения своей судьбы.

Реальные факты свидетельствовали о
том, что полномасштабные агрессивные
военные действия в зоне армяно-азер-
байджанского конфликта стали разво-
рачиваться с конца 1991 г., когда воору-
жённые армянские формирования осу-
ществляли боевые, наступательные дей-
ствия по всей границе с соседним госу-
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дарством и в Нагорно-карабахском регионе
с использованием современных систем
оружия (10). Или другой факт: в феврале
1992 г. был захвачен г. Ходжалы, в котором
зверски было уничтожено большое коли-
чество мирного населения. Далее: в мае
того же года агрессивные вооружённые
армянские   формирования оккупировали
Шушинский район, в результате чего де-
сятки тысяч азербайджанцев были изгнаны
из своих мест постоянного проживания,
завершив тем самым в этих местах этни-
ческую чистку. В период с мая 1992 г. по
октябрь 1993 г. армянские агрессоры-ок-
купанты захватили ещё семь районов
Азербайджана: Лачинский, Кельбаджар-
ский, Агдамский, Физулинский, Джебра-
ильский, Губатлинский и Зангеланский,
из которых было изгнано всё азербай-
джанское население.

В современной доктрине международ-
ного права, вообще, и международного
гуманитарного права, в частности, также
общепризнанно, что от других видов пре-
бывания войск на иностранной территории
военная оккупация отличается совокуп-
ностью присущих ей признаков. То есть,
фактически, это такой вид временного
пребывания значительных военный фор-
мирований (Армении) на территории ино-
странного государства (Азербайджана) в
условиях состояния войны между этой
страной и страной принадлежности таких
формирований, при котором реально пре-
кращается эффективное осуществление
власти правительством, которому при-
надлежит занятая агрессором территория.
При том, что административная власть
осуществляется в пределах, определённых
международным правом, высшими ко-

мандными инстанциями агрессивных,
воинских формирований.

Общепризнанным в этих доктринах
является положение, соглас-но которому
военная оккупация не даёт оснований
агрессору распро-странять его суверенитет
на занятую его войсками территорию.

Армянская же армия, оккупировав
азербайджанские территории, вопреки
требованиям, касающихся международ-
но-правового режима военной оккупации,
не только незаконно завладела движимой
собственностью соседней страны, пре-
ступно уклонялась от обязанности сохра-
нять основные культурные и природные
ценности, общественные недвижимости,
угодья Азербайджана. Преднамеренный
захват, истребление или повреждение
собственности общин, религиозных, бла-
готворительных, общеобразовательных,
научных учреждений, как частных, так и
государственных, равно как и историче-
ских памятников, художественных и на-
учных произведений противоправно, вос-
прещаются и подлежат преследованию. 

Учитывая вышеизложенное, можно
отметить, что речь идёт о грубых нару-
шениях армянскими агрессорами   ряда
общепризнанных международно-правовых
норм и принципов, которые закреплены
в крупных, универсальных актах совре-
менности, и в которых содержатся чёткие
требования каждому субъекту, тем более
к агрессору, воздерживаться от любых
действий, направленных на раскол на-
ционального единства и территориальной
целостности государства.  И естественно
противоправна сама по себе ситуация,
когда территория становится объектом
военной оккупации, явившейся резуль-
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татом применения силы в нарушение по-
ложений Устава, резолюций и других вы-
сокоавторитетных документов ООН.

Вопрос о мирном урегулировании ар-
мяно-азербайджанского вооружённого
конфликта всегда играл одну из ключевых
ролей в межгосударственных отношениях
на всём Кавказе, тем более в его Южной
чести. Поэтому нельзя не учитывать то
обстоятельство, что «в иерархии истори-
ческих ценностей и национальных святынь
азербайджанского народа Карабаху – не
отдельной его части, нагорной или рав-
нинной, а в целом как единому истори-
ко-культурному, геоэкономическому, при-
родно-хозяйственному региону всегда
принадлежало и принадлежит поныне
приоритетное место. Ибо Карабах это
один из важнейших исторических очагов
этно-генезиса азербайджанского народа,
политической истории Азербай-джана; с
Карабахом, наряду с другими пластами
истории связывались исторические корни
национальной государственности, сбере-
жения, упрочения этнической идентич-
ности азербайджанцев» (11).

Анатомия армяно-азербайджанского
вооруженного конфликта такова, что ничем
неспровоцированная, позорно провалив-
шая почти тридцатилетняя агрессия Ар-
мении – это была война, огромное коли-
чество невинных жертв по обе его сторо-
ны, страдания почти мил-лиона лишённых
крова беженцев, ущемлённые гражданские
и другие права и свободы при оккупации
огромной территории Азербайджана.

Справедливости ради следует отметить
в качестве позитивного фактора в попыт-
ках урегулирования судьбоносных про-
блем по пре-кращению армянской агрес-
сии против Азербайджана позицию Рос-

сийской Федерации, которая, как известно,
активно участвовала и выступила в каче-
стве посредника при заключении азер-
байджано-арм-янского Соглашения о пре-
кращении огня. Благодаря этому доку-
мен-ту, вступившим в силу ещё 12 мая
1994 г., временно была приоста-новлена
оккупация новых территорий Азербай-
джанской Республики.

Что касается солидарных действий и
совместных усилий, то они в виде меж-
дународного посредничества по урегу-
лированию нагорно - карабахского кон-
фликта, берут своё начало ещё с февраля
1992 г. в рамках Минского процесса ОБСЕ,
который являлся почти единственным фо-
румом по выработке всеобъемлющей мо-
дели его урегулирования.

Однако, несмотря на определённые
усилия Совета Безопасности ООН по ока-
занию миротворческой поддержки ОБСЕ,
так и не удалось провести полноценные,
широкоформатные переговоры, например,
ни по заключению политического согла-
шения о прекращении этого вооружённого
конфликта, ни созвать Минскую мирную
конференцию, ни даже развернуть в дан-
ном регионе многонациональные силы
ОБСЕ по поддержанию мира, и др. 

Серьёзным препятствием, подрываю-
щих эти реальные усилия, была позиция
армянских агрессоров, систематически и
категорически отказывающихся соблюдать
такие фундаментальные основы и прин-
ципы современного международного пра-
ва, как уважение государ-ственного су-
веренитета, территориальная целостность,
решение споров мирными средствами и
другие общеизвестные начала, с помощью
которых было бы возможно достичь при-
емлемый документ об всеобъемлющем
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урегулировании данного конфликта (12).
В этом аспекте, в 90-ые годы серьёзные

надежды возлагались на возможности
создания так называемого режима меж-
дународной ответственности за преступ-
ления против мира и безопасности чело-
вечества и решение вопроса о праве уста-
новления фактов совершения военных
преступлений (13). Естественно, особая
роль всегда принадлежала Совету Без-
опасности ООН, который, однако, в силу
различных обстоятельств, главным обра-
зом, политического характера, не всегда
объективно называл «вещи своими име-
нами», не давал в большинстве случаев
должной юридической квалификации
агрессивным действиям, оккупации чужих
территорий, военным преступлениям, со-
вершенным, в частности, Арменией, по-
стоянно игнорировавшей такие резолюции,
как 822, 853, 874 и 884, принятые в 1993
г. согласно гл. VII Устава ООН.

Примечательным по этому поводу яв-
ляется мнение и признание помощника
бывшего президента США Б. Клинтона
по национальной безопасности С. Бергера:
«Мы указывали властям Нагорного Ка-
рабаха, что, несмотря на мандаты четырёх
резолюций Совбеза ООН, продолжаю-
щаяся ими оккупация территорий, кото-
рые, как они сами признают, принадлежат
Азербайджану, не является ни преиму-
ществом в споре, ни позицией, которую
мы можем поддержать. Это подрывает
призыв к справедливости и правосудию,
которые, как настаивает Нагорный Кара-
бах, должны соблюдаться» (14)

Таким образом, предотвращение любых
конфликтов, в первую очередь, воору-
женных, недопустимость любой формы
агрессивных действий одного государства

против другого – это была и остаётся од-
ной из главных обязанностей суверенных
государств, закреплённая во всех фунда-
ментальных и авторитетных междуна-
родно-правовых документах современ-
ности. Поэтому их взаимодействие и парт-
нёрство должны соответствовать обще-
признанным принципам и нормам совре-
менного международного права, быть ви-
дом целенаправленной деятельности, ис-
ключающей военные преступления и лю-
бые разновидности агрессии. 

Более чем очевидно и то, что для обес-
печения наибольшей эффективности пре-
вентивные меры должны приниматься на
более ранней стадии межэтнического,
конфликтного процесса. Одной из главных
целей таких мер может стать, например,
ликвидация имею-щих глубокие корни
социально-экономических, культурных и
других структурных или иных причин и
обстоятельств, которые зачастую пред-
определяют непосредственные полити-
ческие симптомы агрессивных действий,
военных преступлений в межэтнических
вооружённых конфликтов, подобных на-
горно-карабахскому.

Наряду с этим и как свидетельствует,
в целом, практика современных между-
народных отношений, особое место среди
всего разнообразия межгосударственных
разногласий занимают территориальные
споры об исторической принадлежности
определённого участка земли, которые,
как правило, сопровождаются опасными
политическими кризисами, вооружёнными
конфликтами, межгосударственными тре-
ниями и осложнениями. Решение же во-
проса о том, представляет данный спор
или ситуация угрозу международному
миру и безопасности (15), обусловлен их
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обстоятельствами, а также зависит от су-
щества и характера внешнеполитической
деятельности спорящих или вовлечённых
в конфликт субъектов. 

Однако и безусловно, стороны, исходя
из фундаментальных основ и требований
современного международного права, обя-
заны их разрешать исключительно мир-
ными средствами. При этом, например,
даже общепризнанное право на само-
определение (16) не должно истолковы-
ваться как санкционирующее или по-
ощряющее любые действия, которые вели
бы частичному или полному расчленению
государства или, в конечном смысле, на-
рушению территориальной целостности
или политического единства независимого
суверенного государства. Именно поэтому,
с ничем неоправданными нарушениями
и закончившемся, в конечном счёте, по-
зорным для неё поражением, Армения
осуществила военную агрессию, навязав
Азербайджану вооружённый конфликт,
принёсший их народам неисчислимые
бедствия и страдания народам этих стран.
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 при-
знанных на международно-правовом уров-
не 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». 

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, создание транспортных коридоров
позволит выиграть всем региональным
игрокам… И каждый игрок в регионе за-
интересован в том, чтобы проявить ак-
тивность в этом направлении». 

В этой связи закономерным выглядит
преамбула Декларации, в которой, все-
сторонне рассматривая перспективы даль-
нейшего рассмотрения и углубления дву-
сторонних отношений между Азербай-
джанской Республикой и Турецкой Рес-
публикой, было заявлено, что: «Стороны,
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-
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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». 
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KEÇMİŞ “DAĞLIQ QARABAĞ” MÜNAQİŞƏSİ İLƏ BAĞLI 
ERMƏNİSTAN SİLAHLI AQRESSİYASININ ANLAYIŞI 

VƏ BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

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

Bu məqalədə siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə qarşılıqlı hüquq və öhdəliklər
haqqında Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin qaydaya salınması və nizamlanması
üçün müvafiq sülh müqaviləsinin bağlanmasının mənası və zəruriliyi ilə bağlı
beynəlxalq-hüquqi problemlər araşdırılır. Eyni zamanda, Cənubi Qafqazın tezliklə əsl
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sülh, mehriban qonşuluq tərəfdaşlığı və möhkəm təhlükəsizlik sisteminə çevrilməsinin
mümkünlüyü xüsusi vurğulanır.

Açar sözlər: hüquqazidd işğalçı müharibələr, silahlı münaqişələr, dövlətlərin
bərabərhüquqlu əməkdaşlığı və tərəfdaşlığı, Cənubi Qafqaz, Azərbaycan-Ermənistan
sülh müqaviləsi, BMT Nizamnaməsi, öz müqəddəratını təyinetmə hüququ. 

CONCEPT AND SOME FEATURES OF ARMENIAN ARMED 
AGGRESSION RELATING TO THE FORMER 

“NAGORNO-KARABAKH” CONFLICT73

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

This article examines international legal problems related to the meaning and
necessity of concluding a peaceful Azerbaijani-Armenian Treaty on mutual rights and
obligations in the political, economic and other fields in order to complete and settle
their relations. At the same time, special emphasis is placed on the possibility of an
early transformation of the South Caucasus into a zone of true peace, good-neighborly
partnership and a solid security system. 

Key words: unlawfulness of aggressive wars, armed conflicts, equal cooperation
and partnership of states, the South Caucasus, the Azerbaijan-Armenia peace treaty,
the UN Charter, the right to self-determination. 

ERMENİ SİLAHLI SALDIRISININ ESKİ “DAĞLIK KARABAĞ”
ÇATIŞMASINA İLİŞKİN ANLAYIŞ VE BAZI ÖZELLİKLERİ

O.F. Efendiyev,
profesör, hukuk doktoru.

Bu makale, ilişkilerini tamamlamak ve çözmek için siyasi, ekonomik ve diğer
alanlarda karşılıklı hak ve yükümlülükler konusunda barışçıl bir Azerbaycan-Ermeni
Antlaşması'nın imzalanmasının anlamı ve gerekliliği ile ilgili uluslararası hukuk
sorunlarını incelemektedir. Aynı zamanda, Güney Kafkasya'nın erkenden gerçek bir
barış, iyi komşuluk ortaklığı ve sağlam bir güvenlik sistemine dönüşme olasılığına
özel önem verilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Saldırgan savaşların hukuksuzluğu, silahlı çatışmalar, devletlerin
eşit işbirliği ve ortaklığı, Güney Kafkasya, Azerbaycan-Ermeni barış anlaşması, BM
Şartı, kendi kaderini tayin hakkı.
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Mission: to compare and analyze the is-
sues of transport security in international
transport in practice of Azerbaijan and some
foreign countries.

Methodology: deduction, formal logical,
historical legal and comparative legal meth-
ods. 

Conclusions. On the basis of regulatory
and doctrinal sources, the features of ensuring
transport safety in international transport
are considered.

Modern international transport law in
the era of globalization is one of the main
directions of multilateral regulation of in-
tergovernmental economic relations.

It is no coincidence that it is this expanding
range of relations that plays a decisive role
in the formation and development of the
branch of modern international law - inter-
national transport law. In modern conditions,
the transport activity of states, directly trans-
port, play an exclusive role in international
integration processes. In addition, interna-
tional transport is one of the connecting
links between the economies of states, indi-
vidual regions and continents, ensuring the
active development of international trade
and their external economic ties.

Under these conditions, the problem of

the development and strengthening of the
normative and legal content of the concept
of economic super-government is especially
important, especially for post-Soviet states.
For such states as the Republic of Azerbaijan,
not only the content of the sovereign right
to freely dispose of its natural resources,
natural resources, exercise all aspects of
economic activity, but also the realization
of this right to mutually beneficial is of
paramount importance and civilized basis,
in accordance with the requirements of mod-
ern international law.

The author notes that international trans-
port relations, in essence, are relations
arising in connection with the economic ac-
tivity of states.

Scientific and practical significance.
Studying the experience of foreign countries
in the field of ensuring transport security in
international transport allows us to solve a
number of problems associated with im-
proving the transport legislation of the Re-
public of Azerbaijan.

Key words: transport safety, international
transport, transport legislation, international
cooperation, international transport relations.

I n the modern era, ensuring transport
security during international transport

is one of the key problems of modern inter-
national transport law (hereinafter -MITL ),
the solution of which is not only an important
task for international transport organizations,
but is considered as an integral part of the
state policy in the transport sector.

In the classification of these sources, the

TRANSPORT SAFETY IN INTERNATIONAL TRANSPORTATION



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 420212021 149

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

vehicle is classified in the physical hazard
group as mechanical types. The Civil Code
of the Azerbaijan Republic also classifies
vehicles as an activity that creates an increased
danger to others (Article 1108) and provides
for corresponding liability for a civil violation
resulting from such an activity. Ensuring
transport security during transportation (trans-
portation) has always been considered as
one of the pressing issues in the foreign
economic relations of states.

In the IPTS, the concept of transport
safety is considered to be a state reflecting
the degree of protection of persons involved
in the transportation from traffic accidents
and their negative consequences [3,118].

The main principles for ensuring inter-
national transport safety are:

– the priority of life and health of persons
participating in international transportation
(transportation) over the economic results
of economic activity;

– prevalence of state responsibility over
the responsibility of persons involved in
transportation (transportation);

– balancing the interests of people, society
and the state;

– a focused and comprehensive approach
regarding the activities of interested per-
sons.

As a rule, ensuring transport safety during
international transport is carried out in the
following areas:

– ensuring safety during the organization
of any transportation;

– creation of favorable and convenient
conditions for the movement of various ve-
hicles;

– training the population in the rules of
safe behavior and educational work;

– development and application of rules,
standards, technical norms and other regu-
latory documents on transport safety, taking
into account the scientific achievements of
modern technology;

– guaranteed access of vehicles to trans-
portation and their movement;

– organizing the training of vehicle man-
agers for personnel (driver, engineer, captain,
pilot, etc.) and improving their qualifica-
tions;

– implementation of comprehensive meas-
ures related to medical security of transport
safety, including issues of environmental
protection;

– determination of the competencies and
extent of responsibility of the relevant ex-
ecutive bodies in the field of transport secu-
rity;

– material and financial support of trans-
port security measures;

– prevention of traffic accidents (accidents)
and coordination of the activities of the rel-
evant authorities in order to reduce the
severity of their consequences;

– implementation of state supervision
over effective compliance with the require-
ments of the legislation in the field of
ensuring transport security.

In the era of globalization, the establish-
ment and development of MITL is impossible
without the formation of the legal institution
of “transport security” and its principles
[7.34-46].

Transport safety is one of the necessary
factors for international transportation carried
out between two or more states on the basis
of the determined conditions of agreements
concluded between them [6.29-38.70-76].

Despite the fact that the principle of
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transport safety has a derivative character
from the general principles of transport law,
it harmonizes, is consistent with the require-
ments of peremptory international legal
norms, in particular, with the provisions of
the 1969 Vienna Convention on the Law of
international treaties. In her art. 53 states
that “the peremptory norm of public inter-
national law is the norm adopted and recog-
nized by the international community of
states as a whole and deviation from it is
unacceptable” [1, II hours, 10-11].

It is also characteristic that, taking into
account the importance of the principles of
modern international law, the Republic of
Azerbaijan, like other countries of the post-
Soviet space, has fixed its principles in its
Basic Law. It can be noted that the imple-
mentation of the principle of organizing
transportation, ensuring their safety, has be-
come one of the administrative tasks for the
activities of state bodies in the transport
field.

At the same time, the universally recog-
nized principles and norms of modern inter-
national law have a great impact on the
transport safety of states, which determines
the possibility of organizing it when trans-
porting passengers, cargo and baggage, as
well as the nature of the purpose in life of
the necessary measures. This circumstance
acquires an important significance in the
sense that in the international transportation
of dangerous and especially dangerous goods,
it is not only the primary duty that is preceded
to enter into a mutual recovery the same
economic relations, but also the task of their
equal regulation.

Thus, in case of safe transport, both
general and special international legal prin-

ciples fulfill their regulatory function, and
on the other hand, together with the provisions
MITL trans – transformation in its single
legal system.

As you can see, in the present era, the
principle of transport security has become
one of the main (special) principles of the
MITL, has gained particular importance in
particular for the transportation of passengers
and goods of the transport activity of entities
as a whole [9,22-40].

As for any kind of security, the main
thing in international transportation is the
priority of human life with strict observance
of transport safety.

Transport safety should be ensured not
only by international legal means and meas-
ures, but also by legal regulation and en-
forcement in relation to any international
transport operations. At the same time, it is
necessary not to cause any damage to the
ecological state of the environment, to prevent
harm to the interests of entities or the oc-
currence of negative consequences for them.

International legal guarantee of transport
safety. One of the main tasks entrusted to
international transport law in the period of
globalization is the creation of a legal guar-
antee not only for persons covered by trans-
port safety, but also for its entire system.
Defining the legal basis for ensuring transport
safety on an international scale, the MITL
protects the life, health and property of the
entities involved in the transportation process,
their legal rights and interests, as well as the
interests of society and the state.

The solution to the problem of creating
international legal guarantees for ensuring
transport security is of key importance for
the progressive development of mutually
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beneficial foreign economic relations of
states [2.519]. In our opinion, it should be
regulated by the norms of international trans-
port conventions (agreements) and by the
provisions of domestic legislative acts. More-
over, in the legal literature, some authors
call the agreements on ensuring international
transport security law enforcement [5,48;
3,121].

Agreements (conventions) related to trans-
port issues are divided into several types
(groups), one of which is considered law
enforcement agreements, the main purpose
of which is to protect and ensure the interests
of various entities in the activities of inter-
national transport.

The intensification of the transport ac-
tivities of states contributed to an increase
in the number of law enforcement agreements
that were concluded mainly in 60-70. Twen-
tieth century. The intensification of the in-
ternational transport activity of the entities
has accelerated the need for important events
aimed at ensuring their transport safety.
These measures concerned mainly the de-
velopment of legal norms and regulations
aimed at ensuring the protection of the in-
terests of cargo owners, passengers, third
parties that could be violated as a result of
international transport activities.

International cooperation and partnership
in the field of transport security. The problem
of ensuring the security of international
transport shipments is one of the global
problems of foreign economic relations of
the states, the solution of which requires not
only combining the efforts of members of
the international community at various levels,
but also close cooperation and partnership
[10,45- 57] between them. Human life, the

environment and other global factors are in-
creasingly actualizing the need to ensure
safety in international transport.

Therefore, it is obvious that international
cooperation and partnership in this area
should be carried out both on the basis of
universally recognized norms and principles
of modern international law, not only the
provisions of interstate, intergovernmental
agreements (contracts), but also the require-
ments of the norms of domestic law. In ad-
dition, interdepartmental and other agreements
concluded between transport enterprises,
carriers and foreign legal entities and indi-
viduals of various states are of great impor-
tance.

Such a formulation of the question and
practice should contribute to the formation
of the institutional base of economic coop-
eration and partnership of states, as recorded
in the tasks and goals of the MITL.

In a specific plan, international cooperation
and partnerships in the safety of transportation
can include the following areas:

– development and effective application
of relevant uniform norms, standards, rules
and safety recommendations;

– monitoring, environmental assessment
and implementation of environmental con-
trol;

– coordination of joint efforts of states
in ensuring transport security and increasing
its level;

– cooperation and partnership of states
in the scientific, technical and other fields
and the development of the branch of modern
international law – international economic
law, which, in turn, testifies to the fact that
its development over the past decades clearly
distinguishes its economic direction. Another
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fundamental factor in this development is
the progressive expansion, streamlining of
the international transport activity itself, its
legal regulation, as well as the regional in-
tegration, economic and economic nature
of the activities of international organiza-
tions.

One of the features is that in modern
conditions, the transport activities of states,
directly transport, play an exclusive role in
international integration processes. In addition,
international transport is one of the connecting
links between the economies of states, indi-
vidual regions and continents, ensuring the
active development of international trade,
their external economic ties. The transport
component is an indispensable element of
not only the constantly developing foreign
economic activity of the states, but also in-
ternational transport agreements, commercial
contracts. Therefore, it is no coincidence
that in the implementation of international
transportation various legal problems arise
that require their regulatory regulation.

Such problems include, first of all, the
procedure for crossing state borders, subject
to the sovereignty of each state. Secondly,
the establishment and implementation of
unified rules for the use of transport routes,
compliance with the requirements for vehicles,
their technical condition, environmental and
other safety during their operation.

The issues of regulation of international
conventions and agreements of legal relations
between participants of international transport,
such as carriers, passengers, consignors,
consignees and some other subjects of these
legal relations, are also important.

Taking into account the above consider-
ations, in this textbook the fundamental as-

pects of organizing and implementing trans-
portation by all modes of transport, fixed by
international sources, are covered.

Under these conditions, the problem of
developing and strengthening the legal
content of the concept of economic sover-
eignty, especially for the “old” developing
countries and for the states newly formed in
the post-Soviet space, is of particular im-
portance. . For such states as the Republic
of Azerbaijan, not only the content of the
sovereign right to freely dispose of its natural
resources, natural wealth, carry out all aspects
of economic activity, but also the realization
of this right to mutually beneficial is of
paramount importance and civilized basis,
in accordance with the requirements of mod-
ern international law.

Legal relations that develop between the
subjects of transport activity are one of the
significant factors that affect globalization
processes in general. They also directly
affect not only the formation of policies of
sovereign states, including the Republic of
Azerbaijan, but also the formation of a new
economic and world order, the development
of modern international transport law.

It can be concluded that international
transport relations, in essence, are relations
arising in connection with the economic ac-
tivity of states that not only arise between
entities, mainly international economic law.
They are streamlined and regulated by special
rules of international law, a system or system,
forming a modern international transport
law, one of the main goals of which is to en-
sure international legal regulation arising
precisely in the sphere of transport – eco-
nomic – relations of states.
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ТРАСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ

Алиев Этибар Али оглы,
действительный член Международной Транспортной Академии, доктор юриди-
ческих наук, профессор кафедры «Права человека и информационное право»
ЮНЕСКО Юридического факультета Бакинского государственного универси-
тета.
е-mаil: a-etibar@rambler.ru 

Цель: сравнить и проанализировать вопросы транспортной безопасности в междуна-
родных перевозках на практике Азербайджана и некоторых зарубежных государств. 

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

Выводы. На основе нормативных и доктринальных источников рассматриваются
особенности обеспечения транспортной безопасности в международных перевозках.

Современное международное транспортное право в эпоху глобализации – это одно из
основных направлений многостороннего регулирования межгосударственных экономических
отношений.

Не случайно, именно этот расширяющийся спектр отношений играет решающую
роль в формировании и развитии отрасли современного международного права – между-
народное транспортное право. В современных условиях транспортная деятельность го-
сударств, непосредственно транспорт, играют исключительную роль в международных
интеграционных процессах. Кроме того, меж-дународные транспортные перевозки
являются одним из связующих звеньев между экономиками государств, отдельных
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регионов и континентов, обеспечивая активное развитие международной торговли, их
внешнеэкономических связей. 

В этих условиях особое значение приобретает проблема развития и ук-репления нор-
мативно-правового содержания понятия экономического су-веренитет, особенно для
постсоветских государств. Для таких государств, как Азербайджанская Республика, пер-
востепенное значение имеет не только содержание суверенного права свободно распоряжаться
своими природными ресурсами, естественными богатствами, осуществлять все аспекты
экономической деятельности, но и реализация этого права на взаимовыгодной и цивили-
зованной основе, в соответствии с требованиями современного международного права. 

Автор отмечает, что международные транспортные отношения, по своей сути, являются
отношениями, возникающими в связи с экономической деятельностью государств.

Научная и практическая значимость. Изучение опыта зарубежных стран в области
обеспечения транспортной безопасности в международных перевозках позволяет решить
ряд проблем, связанных с совершенствованием транспортного законодательства Азер-
байджанской Республики.

Ключевые слова: транспортная безопасность, международные перевозки, транспортное
законодательство, международное сотрудничество, международные транспортные отно-
шения.

BEYNƏLXALQ DAŞIMALARDA NƏQLİYYAT TƏHLÜKƏSİZLİYİ

Əliyev Etibar Əli oğlu,
Beynəlxalq Nəqliyyat Akademiyasının həqiqi üzvü, Bakı Dövlət Universiteti Hüquq
fakültəsi “İnsan hüquqları və informasiya hüququ“ YUNESKO kafedrasının professoru,
hüquq üzrə elmlər doktoru.
elektron poçt: a-etibar@rambler.ru

Məqsəd: Azərbaycanın və bəzi xarici ölkələrin praktikasında beynəlxalq nəqliyyat
daşımalarında təhlükəsizlik məsələlərini müqayisə və təhlil etmək.

Metodologiya: deduksiya, rəsmi məntiqi, tarixi- hüquqi və müqayisəli hüquqi metodlar.
Nəticələr: doktrinal mənbələr əsasında beynəlxalq nəqliyyat daşımalarında nəqliyyat

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi xüsusiyyətləri  nəzərdən keçirilir.Qloballaşma dövründə müasir
beynəlxalq nəqliyyat hüququ dövlətlərarası iqtisadi münasibətlərin çoxtərəfli tənzimlənməsinin
əsas istiqamətlərindən biridir.

Təsadüfi deyil ki,  beynəlxalq iqtisadi  hüququn yarımsahəsi  sayılan beynəlxalq nəqliyyat
hüququnun formalaşmasında və inkişafında bu genişlənən münasibətlər həlledici rol oynayır.Müasir
şəraitdə birbaşa nəqliyyat, dövlətlərin nəqliyyat fəaliyyəti beynəlxalq inteqrasiya proseslərində
müstəsna rol oynayır. Bundan əlavə, beynəlxalq nəqliyyat dövlətlərin, ayrı-ayrı bölgələrin və
qitələrin iqtisadiyyatları arasında birləşdirici əlaqələrdən biridir, beynəlxalq ticarətin və onların
xarici iqtisadi əlaqələrinin aktiv inkişafını təmin edir.

Bu şəraitdə, xüsusən postsovet dövlətləri üçün iqtisadi inkişaf konsepsiyasının normativ və
hüquqi məzmununun tərəqqisi və möhkəmləndirilməsi problemi xüsusilə vacibdir. Azərbaycan
Respublikası kimi dövlətlər üçün yalnız öz təbii sərvətləri üzərində sərbəst sərəncam vermək,
iqtisadi fəaliyyətin bütün sahələrini həyata keçirmək suveren hüququnun məzmunu deyil, eyni
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zamanda müasir beynəlxalq hüququn tələblərinə uyğun olaraq sivil əsaslarla qarşılıqlı fayda
əldə etmək hüququnun həyata keçirilməsi də mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Müəllif qeyd edir ki, beynəlxalq nəqliyyat münasibətləri, sözün əsl mənasında, dövlətlərin
iqtisadi fəaliyyəti ilə əlaqədar yaranan münasibətlərdir.

Elmi və praktik əhəmiyyəti. Beynəlxalq  nəqliyyat daşımalarında nəqliyyat təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi sahəsində xarici ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsi Azərbaycan Respublikasının
nəqliyyat qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bir sıra problemləri həll etməyə imkan
verir.

Əsas sözlər: nəqliyyat təhlükəsizliyi, beynəlxalq daşımalar, nəqliyyat qanunvericiliyi,
beynəlxalq əməkdaşlıq, beynəlxalq nəqliyyat əlaqələri.

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK- TAŞIMA GÜVENLİĞİ

Aliyev Etibar Ali oğlu,
Uluslararası Ulaştırma Akademisi üyesi, UNESCO İnsan Hakları ve Enformasyon
Hukuku Anabilim Dalı Profesörü, Bakü Devlet Üniversitesi, hukuk üzre elmler dok-
toru.
e-posta: a-etibar@rambler.ru

Amaç: Azerbaycan ve bazı yabancı ülkelerin uygulamalarında uluslararası taşımacılıkta
güvenlik konularını karşılaştırmak ve analiz etmek.

Metodoloji: tümdengelim, biçimsel mantık, tarihsel - yasal ve karşılaştırmalı yasal yön-
temler.

Sonuçlar: doktriner kaynaklar temelinde uluslararası taşımacılığın güvenliğini sağlama
özellikleri dikkate alınmaktadır.

Bu genişleyen ilişkilerin, uluslararası ekonomik hukukun bir alt bölümü olarak kabul
edilen uluslararası taşımacılık hukukunun oluşumunda ve gelişiminde önemli bir rol oynaması
tesadüf değildir, modern koşullarda, devletlerin doğrudan ulaşım ve taşımacılık faaliyetleri
uluslararası entegrasyon süreçlerinde özel bir rol oynamaktadır. Buna ek olarak, uluslararası
taşımacılık, devletlerin ekonomileri, münferit bölgeler ve kıtalar arasındaki birleştirici
bağlantılardan biridir ve uluslararası ticaretin ve onların dış ekonomik ilişkilerinin aktif
gelişimini destekler.

Bu bağlamda, özellikle Sovyet sonrası ülkeler için, ekonomik kalkınma kavramının normatif
ve yasal içeriğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi sorunu özellikle önemlidir. Azerbaycan
Cumhuriyeti gibi ülkeler için, sadece doğal kaynakları üzerinde egemenlik uygulamak değil,
aynı zamanda sadece egemen hukukun içeriği değil, aynı zamanda modern uluslararası
hukukun gerekliliklerine uygun olarak karşılıklı yararlanma hakkı da olmak üzere tüm ekonomik
faaliyet alanlarını kullanmak önemlidir.

Yazar, uluslararası ulaştırma ilişkilerinin aslında devletlerin ekonomik faaliyetlerinden
kaynaklanan ilişkiler olduğunu belirtiyor.

Bilimsel ve pratik önemi. Yabancı ülkelerin uluslararası taşımacılıkta ulaşım güvenliği
sağlama konusundaki deneyimlerini incelemek Azerbaycan Cumhuriyeti ulaşım mevzuatının
iyileştirilmesi ile ilgili bir takım sorunları çözecektir.

Anahtar kelimeler: Ulaştırma güvenliği, uluslararası ulaştırma, ulaştırma mevzuatı,
uluslararası işbirliği, uluslararası ulaştırma ilişkileri.



Elnarə Mirzəyeva,
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Açar sözlər: qeyri-hökumət təşkilatı,
BQHT, hökumətlərarası təşkilatlar, qeyri-
dövlət, ECOSOC, qeyri-kommersiya, və -
tən daş cəmiyyəti.

İ lk beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları
əsasən təhsil, elmi, dini, pasifist və

iqtisadi xarakter daşıyırdı. Qeyri-hökumət
təşkilatları kateqoriyasına müxtəlif qeyri-
rəsmi qruplardan tutmuş böyük ictimai
birliklərə və hərəkatlara qədər müxtəlif
ictimai təşkilatlar daxildir. Hakimiyyətin
iradəsi ilə deyil, ictimaiyyətin təşəbbüsü ilə
yaranan bu təşkilatlar ənənəvi olaraq vətəndaş

cəmiyyəti institutlarına aiddir.Bir qayda
olaraq, beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları

(BQHT-lər) kütləvi deyillər
və məqsədləri çox spesifik
problemlərlə məhdudlaşır.
Müasir beynəlxalq mü na si -
bət lərdə BQHT-lərın artan
rolu, beynəlxalq problemlərin
bey nəlxalq səviyyədə həl lin -
də milli sivil cəmiyyətlər ara -
sında artan qarşılıqlı asılılıq
və birlik hissi ilə izah edilə
bi lər.

Amerikalı tədqiqatçı
S.Çar novitzə görə, qeyri-hö -
kumət təşkilatları olmasaydı,
bey nəlxalq hüquq insanlıq
üçün daha az əhəmiyyətli bir
rol oynayardı. BQHT-lər,
döv lətin hər zaman milli, da -
xili məsələlərinə aid edilən
prob lemlərdə beynəlxalq əhə -
miy yəti müəyyənləşdirməyə

kömək etmişdir [6, 348]."Beynəlxalq qeyri-
hökumət təşkilatı" ifadəsinin ümumiyyətlə
qəbul edilmiş vahid tərifi yoxdur. Bir sıra
tədqiqatçıların qeyd etdiyi kimi, bu termin
getdikcə artan beynəlxalq sənədlərdə görünsə
də, "yumşaq hüquq" adlanan normaların
yal nız bəzilərində BQHT-lərin konsepsiyasına
izahat gətirilmişdir. Beynəlxalq hüququn
əsas mənbələrində beynəlxalq qeyri-hökumət
təşkilatlarının ümumdünya tərifi yoxdur.
Üstəlik, ümumtanınmış qəbul edilmiş bir
tərifin olmaması da müəyyən mənfi cəhətlərə
səbəb olur. Xüsusilə beynəlxalq qeyri-hö -
ku mət təşkilatlarının tərifindən asılı olaraq,
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BEYNƏLXALQ QEYRİ-HÖKUMƏT TƏŞKİLATLARININ
FƏALİYYƏTİNİN SPESİFİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

"Beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları” termininin
müəyyənləşdirilməsinin özü olduqca çətindir. QHT-lərin
inkar yolu ilə qeyri-dəqiq tərifinin verilməsi ehtimalı
artıq qeyd edilmişdir. Biz də nəzərdən keçirilən tərifin
ən geniş konsepsiyasını vermək cəhdlərini araşdırdıq.
Eyni zamanda, nəzərə almaq lazımdır ki, bu və ya digər
anlayışdan danışarkən, bir anlayışın ifadə edə bildiyindən
daha çox şey tələb etmək də düzgün deyil.Müasir bey -
nəl xalq hüquq hələlik beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatının
ha mı tərəfindən tanınmış bir tərifini formalaşdıra bil -
mə mişdir. Eyni zamanda, bu cür təşkilatların müəy yən -
ləş dirilməsi üçün ümumtanınmış meyarlar hazırlanmışdır
ki, onlara; təşkilat qeyri-kommersiya xarakterli olmalıdır;
təş kilat zorakı metodlardan istifadə etməməli və ya belə
me todları təşviq etməməlidir; təşkilat güc əldə etmək
üçün siyasi fəaliyyətlərdə iştirak etməməlidir; təşkilat
ən azı üç ölkədə filialı olduğu təqdirdə beynəlxalq hesab
olu nur kimi elementləri aid etmək olar.



bəzi təşkilatlar bu kimi tanına bilər, bəziləri
isə tanınmaya bilər. Beləliklə, beynəlxalq
hü quq elminin gündəmində beynəlxalq qeyri-
hö kumət təşkilatı anlayışının müəy yən ləş -
di rilməsi məsələsi aktualdır. Bu istiqamətdə
alim lər, beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatlar
və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları öz -
ləri tərəfindən cəhdlər edilmişdir.BQHT an -
la yışının beynəlxalq praktikada istifadəsi
qay daları birləşdirilməyib, lakin müəyyən
bir qurumun terminologiyasında fərqli mə -
na larda çox istifadə olunur.

Vahid “beynəlxalq qeyri-hökumət təş ki -
latı” anlayışının işlənməsindəki çətinliklər
bir sıra amillərlə əlaqələndirilir. Birincisi,
qey ri-hökumət təşkilatları qrupuna çox fərqli
bey nəlxalq təşkilatlar daxildir. Bunlar yalnız
ic timai fəaliyyətlə məşğul olan təşkilatlar
de yil, həm də xüsusi məsələlərlə məşğul
olan təşkilatlardır. İkincisi, milli qanunvericilik
bu fenomeni fərqli şəkildə və birmənalı şə -
kil də müəyyənləşdirir, fərqli olaraq ma hiy -
yət cə eyni fenomeni adlandırırlar. Xüsusilə
çə tin və mübahisəli bir məsələ BQHT-lərin
hü quqi statusunun və hüquq subyektliyinin
mü əyyənləşdirilməsidir [2, 28-29].

"Beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı"
anlayışının meydana çıxması məhz beynəlxalq
ümumi hüquqa aid edilir. XIX əsrin son la -
rın dan bəri başlayan və BMT-nin yara dıl -
ma sından sonra BQHT-lərin beynəlxalq mü -
na sibətlər sisteminə daxil olma meyli bey -
nəl xalq əməkdaşlığın bu müstəqil iştirakçısı
haq qında fikirlərin birləşdirilməsini tələb
et mişdir [14, 3].

İlk vaxtlar, "qeyri-hökumət təşkilatı" ifa -
də si, istər yerli, istər milli, istər regional, is -
tər sə də beynəlxalq əsasda, öz fəaliyyətini
ic timai maraqlar naminə həyata keçirən və
kom mersiya məqsədini güdməyən, xüsusi

kö nüllü xarakterli bir quruluşa aiddir. Belə
ya naşma əsasən BMT orqan və təsisatlarının,
eks pertlərinin təkliflərində öz əksini tapmışdır.
Bu termin, tez-tez mübahisələrə səbəb olur,
çün ki tərif digərinin inkar edilməsi yolu ilə
qu rulduğundan, hökumətlərarası razılaşma
əsa sında qurulmayan hər hansı bir təşkilata
ge niş tətbiq olunur.

Beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatların
an layışının hazırlanması problemi bir çox
bey nəlxalq hüquqşünaslar tərəfindən dəfələrlə
irə li sürülmüşdür. Bu münasibətlə Beynəlxalq
Hü quq Komissiyasının iclasında beynəlxalq
bir təşkilatın "öz orqanlarına sahib olan bir
mü qavilə əsasında qurulmuş dövlətlər birliyi"
he sab edilməsini təklif edən C.Brayerli tə -
rə findən bir məruzə dinlənilmişdi. C.Fitzmoris
hə min iclasda beynəlxalq hökumətlərarası
təş kilatların növbəti anlayışını irəli sürmüşdü:
"... üzv-dövlətlərdən fərqli bir quruluşa sahib
olan, beynəlxalq hüququn subyekti olan və
bey nəlxalq müqavilələr bağlaya bilən, təsis
ak tı və ümumi qurumları olan dövlətlərin
mü qaviləyə əsaslanan birliyi beynəlxalq hö -
ku mətlərarası təşkilatlardır"[8, 305].

BQHT-nin qeyd edilən anlayışlarındakı
ümu mi və əsas xüsusiyyət onların dövlətlərin
bir ləşdirilməsinin və mütləq beynəlxalq mü -
qavilə əsasında birləşdirilməsinin nəticəsidir.
Bu məqam beynəlxalq qeyri-hökumət təş -
ki latlarının mənşəyi və mahiyyəti baxımından
çox vacibdir.

BQHT-lərin spesifik xüsusiyyətlərini əks
et dirən meyarlara gəlincə, müasir beynəlxalq
hü quq doktrinasının bu mövzuda ortaq fikri
yox dur. Eyni zamanda beynəlxalq qeyri-hö -
kumət təşkilatının xüsusiyyətlərini inkişaf
et dirmək, beynəlxalq münasibətlərin, bey -
nəl xalq hüququn vacib qurumlarından biri
ki mi mahiyyətini açmaq deməkdir. BQHT-
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lərın aydın və tam anlayışının hazırlanması
bu kateqoriyadakı təşkilatların digərlərindən
fərqlənməsinə səbəb olur.

BQHT ilə əlaqəli tətbiq edilən ən uyğun
an layışın müəyyən edilməsi məsələsi mü -
ba hisəlidir. Beynəlxalq hüquq doktrinasında
adə tən "beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları"
və ya qısaldılmış "BQHT" termini istifadə
olu nur. Bu termin İkinci Dünya Mü ha ri bə -
sin dən sonra BMT tərəfindən tətbiq edilmiş
və hökumətlərarası ixtisaslaşmış qurumların
və beynəlxalq təşkilatların hüquqlarını fərq -
lən dirmək üçün ilk dəfə 1945-ci ildə BMT
Ni zamnaməsində istifadə edilmişdir[15, 25].
Son ra bu termin beynəlxalq aktlarda istifadə
olun mağa başladı və sonradan bir çox döv -
lət lərin milli qanunvericiliyi tərəfindən qəbul
edil mişdir.

Lakin, bu anlayışla yanaşı digərlərindən
də istifadə olunur. Beləliklə, Millətlər Cə -
miy yəti bu cür təşkilatlarla münasibətdə
“Bey nəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları" an -
la yışından istifadə etməmişdir, bu tip təş ki -
lat ları adlandırmaq üçün əsasən “qeyri-rəs -
mi”, “qeyri-dövlət”, “könüllü”, “özəl təş ki -
lat lar” kimi terminlərdən istifadə edilirdi.

Beynəlxalq hüquq doktrinasında müxtəlif
ad lar da istifadə olunur. Məsələn, K.Mörfi
QHT-ləri “özəl sektor”un çoxsaylı təş ki lat -
la rının nümayəndəsi kimi təsnif edir[11,
789]. P.Uopner “vətəndaş cəmiyyəti” adından
is tifadə edir. BMT-nin rəsmi sənədlərində
QHT-lərə münasibətdə “vətəndaş cəmiyyəti
təş kilatları (civil society organizations
(CSOs))” ifadəsi də istifadə olunur. ÜST-ün
QHT-lərlə münasibətlərini tənzimləyən daxili
sə nədlərində “vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları”
ifa dəsi də istifadə olunur. Son otuz ildə "Və -
tən daş cəmiyyəti təşkilatları" adı "QHT"
ter mininə alternativ olaraq daha da po pul -

yar laşmışdır. "Qlobal vətəndaş cəmiyyəti",
"bey nəlxalq vətəndaş cəmiyyəti" ifadələrinin
qey ri-dövlət dərnəklərinin beynəlxalq hüquq
ya radıcılığı prosesinə həqiqi töhfəsini vur -
ğu ladığı ortaya çıxmışdır. Vətəndaş cəmiyyəti
dün yada mövcud olan paralel alternativ güc
mər kəzinə istinad edir. Avropa ölkələrinin
hüquq doktrinsında "özəl beynəlxalq birliklər"
(private international unions), "assosiasiyalar"
(associations) ifadələrinə rast gəlmək olar
[12, 4].

BQHT-lərin rəsmi işçi tərifinə gəldikdə,
ECOSOC-un 25 iyul 1996-cı il tarixli 1996/31
say lı Qətnaməsinə əsasən, BQHT-lər ilə
BMT arasındakı məşvərətçi əlaqələri tən -
zim ləyən əsas sənədə müvafiq olaraq, bey -
nəl xalq qeyri-hökumət təşkilatı dedikdə, hö -
ku mətlərarası razılaşma əsasında yaradılan
və mənfəət əldə etmək məqsədini güdməyən
is tənilən qeyri-hökumət təşkilatı nəzərdə tu -
tu lur. Eyni zamanda, həm BMT, həm də
Av ropa Şurası istehsalçıların və kom mer -
sant ların universal və regional birliklərini
ta nıyır: məsələn, Neft Şirkətlərinin Beynəlxalq
Də nizçilik Forumu (Oil Companies Interna -
tio nal Maritime Forum) BMT-nin Beynəlxalq
Də niz Təşkilatının işində fəal iştirak edir.
Bu tip birliklər mənfəət əldə etməməklə
bağ lı tələblərə cavab verir, lakin təcrübə
gös tərir ki, onların fəaliyyəti üzvlərinin kom -
mer siya maraqlarının lobbiçiliyi ilə əlaqəli
ola bilər.

"Qeyri-hökumət təşkilatı" termininin üs -
tünlükləri barədə məsələləri tədqiq edən ta -
nın mış beynəlxalq hüquqşünas və beynəlxalq
təş kilatların tədqiqatçısı G.İ.Morozov qeyd
edir ki, "Qeyri-hökumət təşkilatı" anlayışının
da ha aydın olduğunu və "ictimai təşkilat"
an layışı ilə müqayisədə ziddiyyətli şərhlərə
sə bəb olmur"[3, 189].
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Eyni zamanda, başqa bir nüfuzlu müəllif
B.Stoşiç "Qeyri-hökumət təşkilatı" anlayışını
qeyri-dəqiq hesab edir. Onun fikrincə, ma -
hiy yətini daha düzgün əks etdirən "beynəlxalq
ic timai təşkilatlar" adına üstünlük veril mə -
li dir [13, 12-13].

Bundan əlavə, J.Meyno beynəlxalq QHT-
ləri beynəlxalq aləmdə fəaliyyət göstərən,
hö kumətlərarası təşkilatlara, dövlətlərin hö -
kumətlərinə və ictimai rəyə təsir göstərən
"bey nəlxalq təzyiq qrupları" olaraq tanıyır
[10, 560]. Bu yanaşma Cozef Lador-Lederer
tərəfindən dəstəklənir və müəllif, beynəlxalq
QHT-lərin hər hansı bir demokratik birlikdən
daha çox təzyiq qrupu olmasının lehinə çıxış
edir [9, 377-379].

Qeyd edilən müəlliflərin fikirlərinə əlavə
olaraq, vurğulayaq ki, BQHT-lər “dövlətə
qar şı əsas sosial əks çəki” rolunda çox faydalı
və hətta lazımi funksiyaları yerinə yetirdiyinə
qadir olduğuna görə, belə bir muxtar birliyin
mey dana gəlməsi dövlətin beynəlxalq cə -
miy yətlə üzləşdiyi əsas, həyati problemlərini
həll edə bilməməsinə obyektiv bir zərurət
və ya reaksiyadır.

Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki,
qey ri-hökumət təşkilatları anlayışına birbaşa
tə sir göstərən bir-birinə zidd olan iki baxış
bu cağı geniş yayılmışdır ki, bunlar: E.Cac
tərəfindən irəli sürülən "QHT-lərin böyük
əhəmiyyət kəsb etmədiyi və beləcə onların
öz mövqelərini möhkəmləndirə bilməməsi"
ilə bağlı neqativ yanaşma və C.Menyo,
C.Lador-Lederer, B.Stoşiç, D.Mitrani kimi
müəlliflər tərəfindən irəli sürülən və transmilli
subyektlərin dünya proseslərinə təsirinin
əhəmiyyətini tanıyan yanaşmadır. İkinci qrup
müəlliflər BQHT-lər barədə pozitiv fikirdə
olsalar da, "qeyri-hökumət təşkilatı" anlayışını
geniş anlamda şərh edir və bu anlayışın tər -

ki binə transmilli şirkətlər, kilsələr, milli is -
tiqlal hərəkatı, həmkarlar ittifaqlarını da da -
xil edirlər.

D.Karro və P.Jüar beynəlxalq qeyri-
hökumət təşkilatlarının “fərdi və ya hüquqi
şəxslərin təşəbbüsü ilə yaradılan, beynəlxalq
qeyri-kommersiya fəaliyyətlərini həyata
keçirmək məqsədilə yaradılan və daxili
(beynəlxalq deyil) hüquqla müəyyən edilən
hüquqi şəxs statuslu təsisatlar" kimi
tanınmasını təklif edirlər [5, 524-525].

Digər bir tərif A.Y.Kapustinin redaktoru
olduğu dərslikdə mövcuddur. Həmin əsərdə
qeyd edilir ki, “beynəlxalq qeyri-hökumət
təşkilatları təzyiq qrupları və ya transmilli
qüv vələr kimi beynəlxalq həyatda və bey -
nəl xalq münasibətlərdə iştirak edən fərqli
və çoxsaylı qurumlardır: dini birliklər (kil -
sə lər), siyasi partiyalar ittifaqları, həmkarlar
itti faqları və s.” Müəllifin fikrincə, “BQHT-
lər ümumiyyətlə daxili qanunlara görə dəqiq
bir hüquqi statusa malikdirlər, lakin müasir
beynəlxalq hüquq da onlar üçün müəyyən
bir hüquqi statusu tanıyır" [1, 127].

BQHT-lərə anlayış verilməsi ilə bağlı
hüquqi problemləri tədqiq edərkən bir vacib
məqama da diqqət yetirmək lazımdır ki,
ABŞ və Qərbi Avropa ölkələrinin hüquq
dok trinasında daha çox "qeyri-hökumət təş -
ki latları" (nəinki, "beynəlxalq qeyri-hökumət
təş kilatları") terminindən istifadə olunur.
A.K.Lindblom QHT-nin növbəti tərifini verir:
bu və ya digər təşkilat o zaman qeyri-hö ku-
 mət təşkilatı olur ki, hökumətin təsirindən
kə nardır və adətən ictimai funksiyaları yerinə
ye tirmir. QHT qeyri-kommersiya məq səd -
lə rinə xidmət edir. Belə bir təşkilatın əldə
et diyi mənfəət üzvləri və ya təsisçiləri ara -
sın da bölüşdürülmür, QHT-nin məqsədinə
çat maq üçün istifadə olunur. Bu təşkilat
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zorakılıqdan istifadə etmir və ya onu dəs -
tək ləmir. QHT-nin təmsilçi bir quruluşu var,
fəa liyyəti ümumiyyətlə nizamnaməyə əsas -
lanır [7, 344].

Məhz bu əsasda Ş.Zorqbib BQHT ter-
mininin üç növ təşkilat və ya qurumu əhatə
etdiyini vurğulayır. Birincisi, bunlar "ictimai
fikir qüvvələri"dir. Dünya siyasətinə təsir
ba xımından beynəlxalq subyekt olaraq döv -
lət lərlə həqiqətən rəqabət edə bilməzlər, la -
kin beynəlxalq ictimai rəyə əhəmiyyətli də -
rə cədə təsir göstərirlər. Buraya müxtəlif
"bey nəlxalq" qurumlar daxildir: siyasi (mə -
sə lən, Sosialist İnternasional); dini (məsələn,
Kil sələrin Ekümenik Şurası): humanitar
(Bey nəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi) qurumlar.
İkin cisi, bunlar "özəl transmilli səla hiy yət -
li lər"dir, yəni dünya səviyyəsində yeni "iqti-
sadi, gizli və idarəolunmaz" qüvvələrin mey-
dana çıxmasını simvolizə edən təşkilatlar
və qurumlardır. Beynəlxalq münasibətlərdə
si yasi və iqtisadi güc arasındakı fikir ayrılığını
ifa də edir və "dünya cəmiyyəti" nin təş ki -
lat lanmasını ciddi şəkildə sarsıdırlar. Bura
bir tərəfdən transmilli müəssisələr, digər tə -
rəf dən transmilli sendikalizm daxildir. Nə -
hayət, üçüncüsü, bunlar “istehsalçı dövlətlərin
bir likləridir”. Söhbət strukturları və tərkibləri
ba xımından dövlətlərarası, ancaq fəa liy yət -
lə rinin təbiəti baxımından transmilli olan və
"pla netar bir birlik olaraq tək bir məkan ki -
mi çoxalmış beynəlxalq cəmiyyətdə iqtisadi
tə sirlərini göstərməyə çalışan" təşkilatlardan
ge dir. Buraya Mis İxrac edən Ölkələrin Hö -
ku mətlərarası Şurası, Dəmir İxrac edən Öl -
kə lərin Təşkilatı daxildir[16, 91-118].

Müasir beynəlxalq hüquqda Qeyri-hö -
ku mət təşkilatları tez-tez subyektiv və bir-
bi rinin əvəzinə istifadə olunan müxtəlif ad-
lardan istifadə edirlər. Əsas etibarilə BQHT-

lər (Beynəlxalq Qeyri-Hökumət Təşkilatları),
QHT-lər (Qeyri-kommersiya Təşkilatları),
VCT-lər (Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilatları),
icma əsaslı təşkilatlar, Qlobal təşkilatlar və
s. adlardan istifadə olunur. 

Bununla birlikdə, BQHT olmaq şərtlərinə
BMT ilə əlaqəli konfrans və simpoziumlara
qatılmaq, komitə dinləmələrində və kon -
fran s larında məruzə etmək və BMT və ya
di gər qurumlarla yanaşı QHT forumları təşkil
et mək daxildir. QHT forumları tez-tez BMT
mü bahisələrinə təsir göstərmək üçün BMT
kon franslarına paralel olaraq keçirilir. Qeyri-
hö kumət təşkilatlarının beynəlxalq hö ku -
mət lərarası təşkilatların və hökumət din lə -
mə lərində ekspert ifadələri verməsi təşviq
olu nur və iclasları üçün beynəlxalq höku -
mət lərarası təşkilatlar və dövlət qurumlarında
gö rüş yeri təklif olunur. QHT-lərin BMT ar -
xiv lərinə girişinə də icazə verilir[4, 5].Hesab
edi rik ki, dünya praktikasında qəbul edilmiş
"qey ri-hökumət təşkilatı" ifadəsi bu fe no -
me nin mahiyyəti ilə daha çox uyğundur,
çün ki ən vacib xüsusiyyətləri əks etdirir.
Ey ni zamanda digər fenomenlər, xüsusən
as sosiasiyalar, könüllü təşkilatlar, vətəndaş
cə miyyəti təşkilatları bu fenomenin ma hiy -
yətini dəqiq müəyyənləşdirmədikləri üçün
tən qid olunur. Bizim fikrimizcə, "transmilli
as sosiasiya" termininin müsbət perspektivləri
var, lakin "qeyri-hökumət təşkilatı" ifadəsi
hə lə də ən geniş yayılmış termindir, eyni
za manda beynəlxalq hökumətlərarası təş ki -
lat ların sənədlərində ən çox tətbiq olunur. 

Beləliklə, yuxarıda qeyd edilənləri təhlil
edə rək, "Beynəlxalq qeyri-hökumət təş ki -
lat ları" termininin beynəlxalq hüquq elmində
və beynəlxalq münasibətlər praktikasında
tez-tez istifadə edildiyi qənaətinə gəlirik.
An caq buna baxmayaraq, beynəlxalq və
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qeyri-hökumət təşkilatlarının vahid və
ümumiyyətlə qəbul edilmiş bir tərifi yoxdur,
baxmayaraq ki, BQHT-lərı xarakterizə edən
ən ümumi xüsusiyyətlər müxtəlif ölkələrin
beynəlxalq hüquq ədəbiyyatlarında təsvir
edilmişdir. Oxşar işarələr beynəlxalq hö ku -
mət lərarası təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş
rəs mi beynəlxalq aktlarda da verilir.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИМЕЖДУНАРОДНЫХ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Элнора Мирзоева,
доктор философии по праву, доцент.

Сам термин "международные неправительственные организации" очень трудно опре-
делить. Возможность неточного определения НПО как отрицания уже отмечалась. Говоря
о другом понятии, также неправильно требовать, чтобы одно понятие могло выразить
более чем одно. Современное международное право еще не выработало общепринятого
определения международной неправительственной организации. В то же время были раз-



работаны обобщенные критерии для выявления таких организаций; организация должна
быть некоммерческой; организация не должна использовать или продвигать насильственные
методы; организация не должна участвовать в политической деятельности с целью
завоевания власти; Элементы могут быть отнесены к определенным, поскольку организация
считается международной, если у нее есть филиалы как минимум в трех странах.

Ключевые слова: неправительственная организация, МНПО, межправительственные
организации, неправительственные, ЭКОСОС, некоммерческая организация, гражданское
общество.

SPECIFIC FEATURES OF INTERNATIONAL
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Elnara Mirzayeva,
Doctor of Philosophy in Law, Associate Professor.

The term "international non-governmental organizations" is very difficult to define. The
possibility of an inaccurate definition of NGOs as negation has already been noted. When
talking about another concept, it is also wrong to require that one concept can express more than
one. Contemporary international law has not yet developed a generally accepted definition of an
international non-governmental organization. At the same time, generalized criteria were
developed to identify such organizations; the organization must be non-profit; the organization
must not use or promote violent methods; the organization should not participate in political
activities with the aim of gaining power; Elements can be classified as specific because an or-
ganization is considered international if it has branches in at least three countries.

Keywords: non-governmental organization, INGOs, intergovernmental organizations, non-
governmental, ECOSOC, non-profit organization, civil society.

ULUSLARARASI SİVİL KURULUŞLAR FAALİYETİN 
ÖZEL ÖZELLİKLERİ

Elnara Mirzayeva,
Hukuk Felsefesi Doktoru, Doç.

"Uluslararası sivil toplum kuruluşları" terimini tanımlamak oldukça güçtür.Bir STK'nın
inkar yoluyla yanlış bir şekilde tanımlanma olasılığı daha önce belirtilmiştir.Ya da başka bir
deyişle, birden fazla kavramın ifade edebileceğinden fazlasını talep etmek doğru değildir.
Modern uluslararası hukuk henüz evrensel olarak kabul edilmiş bir uluslararası sivil toplum
kuruluşu tanımı oluşturmamıştır. Bunlar arasında şunlar yer alır: kuruluş kar amacı gütmeyen
olmalıdır; kuruluş şiddet içeren yöntemler kullanmamalı veya teşvik etmemelidir; kuruluş,
kazanç sağlamak için siyasi faaliyetlerde bulunmamalıdır. en az üç ülkede şubeleri varsa,
kuruluş uluslararası olarak kabul edile bilir.

Anahtar Kelimeler: sivil toplum kuruluşu, STK, hükümetlerarası kuruluşlar, sivil toplum,
ECOSOC, kar amacı gütmeyen, sivil toplum.
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Həsənov Elşad Eldar oğlu, 
AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnsti-
tutunun dissertantı, hüquq üzrə fəlsəfə
doktoru.

Müasir şəraitdə dövlət quruculuğunun
aktual problemlərindən biri kimi bütün
hakimiyyət qollarının qarşılıqlı əlaqəsi prob-
lemi çıxış edir. Siyasi və hüquqi sistemlərdə
həyata keçirilən islahatlar hakimiyyətlərin
bölgüsü sistemində məhkəmə hakimiyyətinin
yerini yeni prizmadan təyin etmək və nəzəri
cəhətdən qiymətləndirmək, onu digər ha ki -
mi y yət qollarından fərqləndirmək, bütün ha -
kimiyyət qollarının balansına nail olunması
istiqamətində qanunvericiliyi təkmilləşdirmək
zərurəti yaradır. Qanunvericilik hakimiyyəti
orqanları məhkəmələr üçün normativ hüquqi
baza müəyyən etməklə onlara təsir göstərir.
Bu normativ hüquqi baza məhkəmə sisteminin
təşkili və məhkəmələrin fəaliyyəti ilə bağlı
mə sələlərin hüquqi tənzimini özündə əks et-
dirir. Bununla yanaşı, qanunların özü də
qa nunvericilik hakimiyyəti orqanları tərə -
fin dən müstəsna olaraq təkbaşına qaydada
de yil, məhkəmə hakimiyyəti ilə əlaqəli surətdə,
onun təklifləri nəzərə alınmaqla qəbul edilir.
Məh kəmə hakimiyyəti qanunvericilik haki -
miy yəti üçün yalnız hüquqtətbiqetmə materialı
təq dim etmir, həm də diqqəti mənəvi nor-
malara və konstitusion prinsiplərə yönəltməklə
qanunvericilik fəaliyyətinin keyfiyyətinin
yüksəldilməsinə xidmət edir. Mənəvi aspekt,
demək olar ki, hər bir qanunda mövcuddur.

Ona görə də qanun öz mənəvi oriyentirlərini
itirdiyi hallarda ədalət mühakiməsinin həyata
keçirilməsi çətinləşir. Burada dar korporativ
maraqlar naminə qəbul edilmiş qanunlardan
söhbət gedir. 

Açar sözlər: Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyası, Azərbaycan Respublikasının
Milli Məclis, hüquq, hakimiyyət, qanunve -
ri cilik hakimiyyəti, nümayəndəli hakimiyyət,
ha kimiyyətlərin bölünməsi prinsipi.

Azərbaycan Respublikası Milli Məc -
li sinin digər hakimiyyət orqanları

ilə qarşılıqlı əlaqəsindən bəhs edərkən onun
prokurorluq orqanları və İnsan hüquqları
üzrə müvəkkillə (Ombudsmanla) qarşılıqlı
əlaqəsini xüsusi qeyd etmək lazımdır. 

Publik hüquq ədəbiyyatı səhifələrində
“Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları
üzrə müvəkkili (Ombudsman) haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya
Qanununda Müvəkkilin insan hüquqlarına
dair qanun layihələrinə rəy vermək və zi fə -
sinin, habelə bu cür qanun layihələrinin iş -
lənib hazırlanması üçün yaradılmış işçi qrup -
larında iştirak etmək hüququnun təsbit
edilməsi məqsədəmüvafiq hesab edilir (1).
Bu fəaliyyəti həyata keçirmək üçün ona
Mil li Məclisdə növbəti sessiyada baxılmaq
üçün nəzərdə tutulan və artıq baxılmaqda
olan insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı qa -
nun layihələri ilə bağlı müvafiq məlumatları
və həmin layihələrin təxmini siyahısını almaq
hü ququ verilməlidir. Belə ki, Müvəkkil tə -
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN
PROKURORLUQ, MÜVƏKKİL, MƏRKƏZİ BANK VƏ 

HESABLAMA PALATASI İLƏ QARŞILIQLI 
ƏLAQƏLƏRİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ



rə fin dən göstərilən qanun layihələrinə dair
rəy, təklif və iradların hazırlanaraq Milli
Məc lisə təqdim edilməsi baxımından, bu,
ol duqca zəruridir. Digər dövlət orqanlarından
olan Mərkəzi Bank da Milli Məclislə qarşılıqlı
əla qədə fəaliyyət göstərir. Belə qarşılıqlı
əla qə bir sıra istiqamətlərdə özünü göstərir.
İlk növbədə, qeyd etmək lazımdır ki, Mərkəzi
Ban kın məqsədi, funksiya və səlahiyyətləri
Azər baycan Respublikasının Konstitusiyası
və “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi
Ban kı haqqında” Qanunla müəyyənləşdirilir
(2). Mərkəzi Bank öz fəaliyyətində həmçinin
Azər baycan Respublikasının digər qanunve -
ricilik aktlarını rəhbər tutur və bu aktların
bö yük qismi məhz Milli Məclis tərəfindən
qə bul edilən aktlardır.

Azərbaycan Respublikası Kons ti tu si ya -
sı nın 95-ci maddəsinin I hissəsinin 15-ci
bən dinə əsasən, Azərbaycan Respublikası
Mər kəzi Bankı İdarə Heyəti üzvlərini Azər -
bay can Respublikası Prezidentinin təq di ma -
tına əsasən Azərbaycan Respublikasının Mil li
Məc lisi vəzifəyə təyin və vəzifədən azad
edir. Milli Məclis bu təyinatı çox da ləngidə
bil məz. Belə ki, Konstitusiyanın 98 -1-ci
mad dəsinin tələbinə görə Azərbaycan Res -
pub likası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin
kol legial fəaliyyəti üçün zəruri olan sayda
üzv lüyə namizədləri Azərbaycan Res pub li -
ka sının Prezidenti tərəfindən iki dəfə təqdim
edil dikdən sonra, qanunla müəyyən edilmiş
müd dətdə təyin etmədikdə Azərbaycan Res -
pub likasının Prezidenti Azərbaycan Res pub -
li kasının Milli Məclisini buraxmaq səlahiyyəti
əl də edir. Mərkəzi Bankla Milli Məclisin
qar şılıqlı əlaqəsində büdcə müzakirələri də
mü hüm yer tutur. “Azərbaycan Res pub li ka -
sının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan
Res publikası Qanununun 7.3-cü maddəsinə

uy ğun olaraq, büdcə layihəsinin müzakirəsi
za manı Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin
səd ri qarşıdakı il üçün pul siyasətinin əsas
is ti qamətləri barədə Azərbaycan Res pub li -
ka sının Milli Məclisinə məlumat verir.

Mərkəzi Bank da Milli Məclis kimi norma
yaradıcılığı ilə məşğul ola bilər. Lakin Milli
Məclisin aktları normativ hüquqi aktlar
olduğu halda, Mərkəzi Bank yalnız normativ
xarakterli aktlar qəbul edə bilər. Mərkəzi
Bankın normativ xarakterli aktları “Normativ
hü quqi aktlar haqqında” Azərbaycan Res -
pub likasının Konstitusiya Qanunu ilə müəy -
yən edilmiş qaydada müvafiq icra hakimiyyəti
or qanı tərəfindən Azərbaycan Respublikasının
Hü quqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil
edi lir.

Qanunvericiliyə (xüsusən də büdcə, ma -
liy yə, valyuta sahəsində) əməl olunmasına
nə zarət etmək Mərkəzi Bankın fəaliyyət is -
ti qamətində mühüm yer tutur. Belə ki, Mər -
kə zi Bankın daxili audit bölməsi qa nun ve ri -
ci liyə əməl olunmasını təmin etmək məqsədilə
Mər kəzi Bankın struktur bölmələrinin auditini
hə yata keçirir (“Azərbaycan Respublikasının
Mər kəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Res -
pub likası Qanununun 27.1.2-ci maddəsi).

Milli Məclislə sıx qarşılıqlı əlaqədə fəa -
liyyət göstərən orqanlardan biri də Hesablama
Pa latasıdır. Hesablama Palatası Azərbaycan
Res publikası Konstitusiyasının 92-ci mad -
də sinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının
Mil li Məclisi tərəfindən yaradılan, Milli
Məc lisə hesabat verən, daimi fəaliyyət gös -
tə rən kənar dövlət maliyyə nəzarətini həyata
ke çirən ali audit orqanıdır (3). Hesablama
Pa latasının üzvləri Azərbaycan Respublikası
Mil li Məclisi Sədrinin təqdimatı əsasında
Azər baycan Respublikasının Milli Məclisinin
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azı 63 deputatının səs çoxluğu ilə təyin edi -
lir. Hesablama Palatasının xərclər smetası
Azər baycan Respublikasının Milli Məclisi
tə rəfindən dövlət büdcəsinin layihəsinə ba -
xı larkən ayrıca təsdiq edilir.

Hesablama Palatası apardığı kənar dövlət
ma liyyə nəzarəti tədbirlərinin nəticələri ba -
rə də Azərbaycan Respublikasının Milli Məc -
li sinə məlumat verir; Azərbaycan Res pub li -
ka sının Milli Məclisindən daxil olan dövlət
ma liyyəsi sahəsini tənzimləyən normativ
hü quqi aktların, o cümlədən Azərbaycan
Res publikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
mü qavilələrin layihələrinə rəy verir; fəaliyyəti
ba rədə Azərbaycan Respublikasının Milli
Məc lisinə illik hesabat təqdim edir. Növbəti
büd cə ili üzrə dövlət büdcəsi haqqında qanun
la yihəsi ona əlavə edilmiş digər sənədlərlə
bir likdə “Hesablama Palatası haqqında” və
"Büd cə sistemi haqqında” Azərbaycan Res -
pub likası qanunlarına uyğun olaraq rəy ve -
ril məsi üçün Azərbaycan Respublikasının
Mil li Məclisindən Hesablama Palatasına da -
xil olduqdan sonra Hesablama Palatası 15
gün müddətində müvafiq rəy verir və Azər -
bay can Respublikasının Milli Məclisinə təq -
dim edir. Dövlət büdcəsinin icrası barədə il -
lik hesabat və müvafiq qanun layihəsi rəy
ve rilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının
Mil li Məclisindən daxil olduğu gündən 10
gün müddətində Hesablama Palatası onlara
rəy verir və öz rəyini Azərbaycan Res pub li -
ka sının Milli Məclisinə təqdim edir (“Hesabla-
ma Palatası haqqında” Azərbaycan Res pub -
li kası Qanununun 24.2-ci və 24.5-ci mad -
də ləri). Hesablama Palatasının üzvləri Azər -
bay can Respublikasının Milli Məclisinin də -
vəti ilə Azərbaycan Respublikasının Milli

Məc lisinin və onun komitələrinin iclaslarında
iş tirak edirlər.

Qüvvədə olan ayrı-ayrı qanunlarla bəzi
di gər dövlət orqanlarının da Milli Məclisə
hesabat vermələri təsbit olunur. Belə ki, İn-
formasiya Məsələləri üzrə Müvəkkil hər cari
ildən sonra ən geci üç ay ərzində Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisinə hesabat təq -
dim edir. Hesabatda il ərzində görülmüş iş -
lə rin ümumiləşdirilmiş xülasəsi, o cümlədən
hü quq pozuntuları törətmiş informasiya sa -
hib lərinə, ərizə və şikayətlərə, göstərişlərə,
xid məti nəzarət qaydasında aparılmış işlərə,
gö rülmüş tədbirlərə, qanunun tətbiqi ilə bağlı
di gər hallara dair məlumatlar, habelə Mü -
vək kilin rəy və təklifləri öz əksini tapır (4).
“İn san alverinə qarşı mübarizə haqqında”
Azər baycan Respublikası Qanununun 7.5-
ci maddəsinə uyğun olaraq, İnsan alverinə
qar şı mübarizə üzrə Milli Koordinator Azər -
bay can Respublikasında insan alverinə qarşı
mü barizəyə dair illik məlumatı Milli Məclisə
təq dim edir (5). “Gender (kişi və qadınların)
bə rabərliyinin təminatları haqqında” Azər -
bay can Respublikası Qanununun 20-ci mad -
də si nə uyğun olaraq, gender bərabərliyinin
tə min edilməsinə nəzarəti həyata keçirən
mü vafiq icra hakimiyyəti orqanı öz fəaliyyəti
haq qında Milli Məclisə illik məlumat təqdim
edir (6).

Beləliklə, bu kontekstdə qeyd edilən bü -
tün fikirləri ümumiləşdirərək aşağıdakı nə -
ti cələrə gəlmək olar:

1. Milli Məclislə hüquq mühafizə or qan -
la rının qarşılıqlı əlaqəsinin əsas formaları
ki mi aşağıdakıları qeyd etmək olar:

– qanunçuluğun, hüquq qaydasının və
ci nayətkarlıqla mübarizənin mövcud vəziyyəti
ba rədə qarşılıqlı məlumatlandırma;
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– cinayətkarlıq və korrupsiya halları ilə
mü barizəyə yönələn qanunvericilik aktlarının
və kompleks dövlət proqramlarının la yi hə -
lə ri nin birgə müzakirəsi;

– qanunçuluğun və hüquq qaydasının
möh kəmləndirilməsinə dair qanun la yi hə lə -
ri nin birgə hazırlanması;

– hüquq mühafizə orqanları əmək daş la -
rı nın Milli Məclisin və onun komitələrinin
ic laslarında iştirakı;

– deputatların hüquq mühafizə or qan la -
rı nın nümayəndələri tərəfindən təşkil edilən
məş vərət iclaslarında və tədbirlərində iştirakı;

– hüquqi maarifləndirmə tədbirlərinin
bir gə təşkili və s.;

2. Qanunvericiliyin sürətlə yeniləndiyi
bir şəraitdə qanunların keyfiyyətinin ar tı rıl -
ma sı və onlara dəqiq və dönmədən əməl
olun masına nəzarət sahəsində qanunvericilik
və prokurorluq orqanları arasında mövcud
əmək daşlıq formalarının genişləndirilməsi
zə ruri əhəmiyyət kəsb edir ;

3. “Prokurorluq haqqında” Azərbaycan
Res publikası Qanununun 43-cü maddəsinə
gö rə Azərbaycan Respublikasının Baş pro -
ku roru prokurorluğun fəaliyyəti haqqında,
is tintaq edilən cinayət işləri istisna olmaqla,
Azər baycan Respublikasının Milli Məclisinə
mə lumat verir. Hesab edirik ki, bu normanın
tək milləşdirilməsinə zərurət vardır. Belə ki,
hə min məlumatın hansı dövriliklə verilməsi
gös tərilmir. Məlumatın ildə bir dəfə veril -
mə sinin nəzərdə tutulması əhəmiyyətli olardı.
Di gər tərəfdən, məlumat yalnız prokurorluğun
fəa liyyəti ilə bağlı deyil, həm də öz fəaliyyət
is tiqamətlərinə uyğun sahələrdə qanunların
ic ra vəziyyəti, mövcud boşluqlar və onların
ara dan qaldırılması yollarını özündə əks et -
di rən təkliflərlə bağlı olmalıdır. Azərbaycan

Res publikasında Baş Prokurorun ildə bir
də fə kollegial orqan olan Milli Məclis qar -
şı sında öz fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun
sa hələrdə qanunların icra vəziyyəti, mövcud
boş luqlar və təkliflər barədə məruzə ilə çıxış
et məsi qanunçuluğun daha da möh kəm lən -
mə si, qanunvericiliyin təkmilləşməsi və ən
əsa sı bu iki dövlət qurumu arasında qarşılıqlı
əla qənin səmərəliyinin daha da yüksəldilməsi
ba xımından, məqsədəmüvafiq olardı. Be lə -
lik lə, qeyd olunan arqumentlər fonunda he -
sab edirik ki, “Prokurorluq haqqında” Azər -
bay can Respublikası Qanununun 43-cü mad -
də sinin aşağıdakı redaksiyada formulə edil -
mə si daha düzgün olardı: “Azərbaycan Res -
pub likasının Baş prokuroru prokurorluğun
fəa liyyəti haqqında, istintaq edilən cinayət
iş ləri istisna olmaqla, habelə öz fəaliyyət is -
ti qamətlərinə uyğun sahələrdə qanunların
ic ra vəziyyəti, mövcud boşluqlar və onların
ara dan qaldırılması yollarını özündə əks et -
dirən təkliflərlə bağlı Azərbaycan Res pub li -
ka sının Milli Məclisi qarşısında məruzə ilə
çı xış edir” ;

4. Azərbaycan Respublikası Milli Məc -
li sinin digər dövlət orqanları ilə qarşılıqlı
əla qəsinin bir çox aspektləri məhz parlament
nə zarət institutu çərçivəsində reallaşır. Lakin
Kons titusiyada “parlament nəzarəti” ifadəsi
təs bit edilməmişdir. Azərbaycan Respublikası
Kons titusiyasında Milli Məclisin parlament
nə zarətini həyata keçirməsi birbaşa təsbit
olu na və həmin nəzarətin formaları konkret
şə kildə göstərilə bilər. Bu Milli Məclislə di -
gər dövlət orqanlarının qarşılıqlı əlaqəsinin
kons titusion hüquqi tənziminin daha da tək -
milləşdirilməsi üçün olduqca zəruridir ;

5. Azərbaycan Respublikasında İnsan hü -
quq ları üzrə Müvəkkilə qanun layihələri
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üzərində ilkin nəzarət həyata keçirmək im -
kanının 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 la yi -
hə lə rini aşkara çıxara, onların Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasına və mövcud
qa nunvericiliyinə uyğunluğunu yoxlaya, in -
san hüquqlarına əməl edilməsi baxımından
müm kün nəticələrini qiymətləndirə, hüquq
və azadlıqlarla bağlı qanun layihələrinə dair
öz rəyini qanunvericilik orqanına göndərə
bi lər. Həmçinin parlamentlə İnsan hüquları
üz rə Müvəkkilin qarşılıqlı əlaqələrinin daha
sə mərəli qurulması baxımından, Milli Məc -
lis də “İnsan hüquqları üzrə Müvəkillə iş üz -
rə” xüsusi komitənin yaradılması əhəmiyyətli
ola bilər.

Beləliklə, sadalanan elmi mülahizələrin
ümu miləşdirilməsi aşağıdakı nəticələrə gəl -
mə yə imkan verir :

1. Dövlət hakimiyyət qolları arasında
qar şılıqlı əlaqə problemi yeni demokratik
hü quqi dövlət quruculuğu zamanı diqqət
mər kəzində olan əsas problemlərdən biri ki -
mi çıxış edir. Təcrübə göstərir ki, hakimiyyət
qol ları arasında etibarlı və səmərəli qarşılıqlı
əla qə və təsir mexanizmlərinin olmaması
yal nız hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipi
üçün deyil, həm də bütövlükdə konstitusiyalı
döv lət quruluşunun əsasları üçün ciddi təhlükə
tö rədir ;

2. Hakimiyyətin bölünməsi prinsipinin
təş kilati və funksional aspektləri bir-birindən
təc rid olunmuş halda deyil, vəhdətdə nəzərdən
ke çirilməlidir. Təşkilati aspekt hakimiyyətin
təş kili üsulunu ifadə etdiyi halda, funksional

as pekt vahid dövlət hakimiyyətinin daha sə -
mə rəli həyata keçirilməsi ilə bağlıdır ;

3.Müasir dövrdə hakimiyyətlərin bölün -
mə si prinsipinin keyfiyyət xüsusiyyətlərinin
təd qiqi zamanı bütövlükdə hakimiyyət qolları,
xü susən də qanunvericilik və icra hakimiyyəti
qol ları arasında qarşılıqlı əlaqələrin daha
sə mərəli mexanizmlərinin işlənib ha zır lan -
ma sı, habelə dövlət hakimiyyətinin həyata
ke çirilməsi mexanizmində nəzarət sisteminin
əsas elementlərinin [veto institutu, impiçment
ins titutu, parlamentin səlahiyyətlərinə vax -
tın dan əvvəl xitam verilməsi (parlamentin
bu raxılması), hökumətin istefaya göndərilməsi
və s.] təkmilləşdirilməsi məsələlərinə xüsusi
diq qət yetirilməlidir ;

4. Hakimiyyətlərin bölünməsi və dövlət
ha kimiyyətinin vahidliyi konsepsiyalarını
bir-birinə ziddi olan, biri digərini istisna
edən deyil, əksinə, bir-birini tamamlayan
kon sepsiyalar kimi nəzərdən keçirmək lazım -
dır. Belə ki, dövlət hakimiyyəti vahid bir
sis temdir, hakimiyyət qolları isə həmin siste -
min bölgü elementləridir və birlikdə vahid
ta mı, yəni dövlət hakimiyyətini əmələ gətirir.
Fəl səfi-məntiqi müddəalardan məlum olduğu
ki mi, elementlər arasında qarşılıqlı əlaqə ol -
ma dan sistem səmərəli fəaliyyət göstərə bil -
məz. Bu baxımdan, qanunvericilik və icra
ha kimiyyətləri vahid dövlət hakimiyyəti sis -
te minin elementləri (tərkib hissəsi) olduğu
üçün dövlət hakimiyyətinin səmərəli fəaliyyəti
bu elementlər (qanunvericilik və icra ha ki -
miy yəti qolları) arasında qarşılıqlı əlaqənin
key fiyyətindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır;

5. Qanunvericilik və icra hakimiyyəti or -
qan ları arasında qarşılıqlı əlaqələrin xü su -
siy yətləri bir çox cəhətdən dövlət idarəetmə
for ması ilə şərtlənir. Parlamentli idarəetmə
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for malarında qanunvericilik hakimiyyəti hö -
kuməti formalaşdırır və hökumət parlament
qar şısında hesabatlı olur. Dövlət başçısı isə
döv lətin cari idarəçiliyi sahəsində əhəmiyyətli
ro la malik olmur. Buna görə də bu cür ida -
rə etmə formasına malik olan ölkələrdə qanun -
ve ricilik və icra hakimiyyəti arasında mü -
na sibətlərdə qanunvericilik hakimiyyəti üstün
möv qeyə malik olur. Prezidentli respubli -
ka lar da isə dövlət başçısı hakim rol oynayır;

6. Qanunvericilik və icra hakimiyyəti
qollarının qarşılıqlı əlaqəsi, əsasən, dövlət
idarəetməsinin hər iki hakimiyyət qolu üçün
ümumi olan vəzifələrinin həlli və icra ha ki -
miyyəti orqanlarının fəaliyyətinə parlament
nə zarətinin həyata keçirilməsi prosesində
reallaşır. Bu mexanizmin daha səmərəli
fəaliyyət göstərməsi üçün o, :

– qanunvericilik səviyyəsində detallı
tənzimlənməlidir;

– başlıca olaraq konstitusion normalar
əsasında həyata keçirilməlidir;

– tarazlaşdırma və tarazlaşdırma sisteminə
uyğun olaraq, lüzumsuz müdaxilənin istisna
edildiyi şəraitdə həyata keçirilməlidir ;

7. Bu gün Azərbaycan Respublikasının
konstitusiya hüquq praktikasında hökumətin
ayrı-ayrı üzvlərinə Milli Məclis tərəfindən
etimadsızlıq votumu göstərilərək istefaya
göndərilməsi ilə bağlı hallara rast gəlinmir.
Fikrimizcə, belə bir mexanizmin qanunveri-
cilik səviyyədə təsbit edilməsi və praktikada
real surətdə tətbiq olunması respublikamızda
parlament nəzarəti institutunun səmərəliliyini
daha da artırmış olar. Bu baxımdan, hesab
edirik ki, Özbəkistan qanunvericiliyində
olduğu kimi, Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin Daxili Nizamnaməsində də Milli
Məclisin və ya onun müvafiq komitələrinin

Nazirlər Kabinetinin ayrı-ayrı üzvlərinin
rəhbərlik etdikləri dövlət hakimiyyəti or-
 qa nının fəaliyyəti ilə bağlı məsələlər üzrə
məlumatlarını dinləmək və zərurət olduqda
onların istefaya göndərilməsi barədə Pre zi -
dentə təklif göndərmək hüququ təsbit edilə
bi lər ; 

8. Qanunların imzalanması proseduru
icra hakimiyyətinin parlamentə siyasi təsir
aləti kimi deyil, qanunvericilik və icra ha ki -
miyyət qolları arasında balansın saxlanmasına
və qanunların keyfiyyətinin daha da yük -
səldilməsinə yönələn hüquqi səlahiyyət kimi
nəzərdən keçirilməlidir. Əks halda hüquqi
dövlət quruculuğu ideallarına, qanunçuluq
və demokratiklik kimi universal prinsiplərə
ciddi xələl gələ bilər. Konstitusiyanın 110-
cu maddəsinin məz mu nu na görə, qanun
Prezidentin etirazını do ğu rarsa, Prezident
həmin qanunu imzalamayıb ona dair öz irad
və təkliflərini bildirə bilər. Təbii ki, Prezidentin
eti razının əsasını təşkil edən bu irad və tək -
liflər həm bütövlükdə qa nuna, həm də onun
ay rı-ayrı bölmələrinə, fəsillərinə və mad də -
lə rinə aid ola bilər. Lakin Konstitusiyanın
110-cu maddəsində Prezidentin yalnız bü -
töv lükdə qanunun özünə dair etirazlarından
söh bət gedir və bu hüquq qanunun ayrı-ayrı
böl mələrinə, fəsillərinə və ya maddələrinə
mü nasibətdə nəzərdə tutulmur. Fikrimizcə,
gələcəkdə Konstitusiyanın təkmilləşdirilməsi
za manı bu məqamın nəzərə alınması əhə -
miy yətli olardı ;

9. Qanunvericilik hakimiyyəti orqanları
məhkəmələr üçün normativ hüquqi baza
müəyyən etməklə onlara təsir göstərir.
Məhkəmə hakimiyyətinin nüfuzu əhəmiyyətli
dərəcədə qanunvericilik hakimiyyəti tə rə -
findən qəbul edilən qanunların məz mu nunun

ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 4 20212021168

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»



ne cə olmasından asılıdır. Bu baxımdan, məh -
kə mə hakimiyyətinin nüfuzunun yüksəlməsi
“çəkindirmə və tarazlaşdırma” prinsipinin
təzahürü kimi normativ hüquqi aktların
məzmununa məhkəmə nəzarəti ilə sıx surətdə
bağlıdır və həmin nəzarətin daha real həyata
keçirilməsini zərurətə çevirir ;

10. Qanunvericilik və məhkəmə haki -
miy yəti orqanlarının daha mühüm qarşılıqlı
əla qə istiqamətləri kimi aşağıdakıları qeyd
et mək mümkündür:

a) hüquq yaradıcılığı;
b) qanunvericiliyin keyfiyyətinin yox la -

nıl ması;
c) məhkəmə sisteminin təşkili, hakimlərin

və zifəyə təyin və azad edilməsi və s.;
11. Azərbaycan Respublikasının Ali Məh -

kə məsinə Konstitusiya ilə qanunvericilik tə -
şəb büsü hüququ verilsə də, Ali Məhkəmə
bu hüququndan aktiv şəkildə istifadə etmir.
Hət ta məhkəmə-hüquq sistemi ilə bağlı olan
qa nun layihələrinin də böyük hissəsi Milli
Məc lisə qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında
Ali Məhkəmə tərəfindən deyil, icra ha ki -
miy yətindən ünvanlanır. Fikrimizcə, hüquq
nor malarının tətbiqi ilə daha yaxından məşğul
olan, hüquqi tənzimetmədə mövcud olan
qü sur, çatışmazlıq, alqoritm, ziddiyyət və
boş luqlara daha yaxından bələd olan, qanun -
ve riciliyin tətbiqi ilə bağlı məsələlər üzrə
ge niş praktiki ümumiləşdirmələr aparan bir
qu rum kimi Ali Məhkəmənin qanunvericilik
tə şəbbüsü hüququndan fəal istifadə etməsi
qa nunvericiliyin daha da təkmilləşdirilməsinə
və insan və vətəndaşların hüquqlarının daha
dol ğun təminatına müstəsna dərəcədə müsbət
tə sir göstərə bilər ;

12. Milli Məclislə hüquq mühafizə or -
qan larının qarşılıqlı əlaqəsinin əsas formaları
ki mi aşağıdakıları qeyd etmək olar:

– qanunçuluğun, hüquq qaydasının və
ci nayətkarlıqla mübarizənin mövcud vəziyyəti
ba rədə qarşılıqlı məlumatlandırma;

– cinayətkarlıq və korrupsiya halları ilə
mü barizəyə yönələn qanunvericilik aktlarının
və kompleks dövlət proqramlarının la yi hə -
lə rinin birgə müzakirəsi;

– qanunçuluğun və hüquq qaydasının
möh kəmləndirilməsinə dair qanun layi hə lə -
ri nin birgə hazırlanması;

– hüquq mühafizə orqanları əmək daş la -
rı nın Milli Məclisin və onun komitələrinin
ic laslarında aktiv iştirakı;

– deputatların hüquq mühafizə or qan la -
rı nın nümayəndələri tərəfindən təşkil edilən
məş vərət iclaslarında və tədbirlərində iştirakı;

– hüquqi maarifləndirmə tədbirlərinin
bir gə təşkili və s.

Yuxarıda qeyd olunnları nəzərə alaraq,
be lə nəticəyə gəlmək olar ki, müasir şəraitdə
döv lət quruculuğunun aktual problemlərindən
bi ri kimi bütün hakimiyyət qollarının qarşılıqlı
əla qəsi problemi çıxış edir. Siyasi və hüquqi
sis temlərdə həyata keçirilən islahatlar haki -
miy yətlərin bölgüsü sistemində məhkəmə
ha kimiyyətinin yerini yeni prizmadan təyin
et mək və nəzəri cəhətdən qiymətləndirmək,
onu digər hakimiyyət qollarından fərq lən -
dir mək, bütün hakimiyyət qollarının balansına
nail olunması istiqamətində qanunvericiliyi
tək milləşdirmək zərurəti yaradır.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ МИЛЛИ МЕДЖЛИСА 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ С ПРОКУРАТОРОЙ, 

ОМБУДСМЕНОМ, ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ 
И СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ 

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 совершенствования
законодательства для достижения баланса между всеми ветвями власти. правительство. 

Законодательная власть влияет на суды, создавая для них нормативную базу. Данная
нормативно-правовая база отражает правовое регулирование вопросов, связанных с ор-
ганизацией судебной системы и деятельностью судов. При этом сами законы принимаются
законодательной властью не исключительно самостоятельно, а совместно с судебной
властью с учетом ее предложений. 

Судебная власть не только обеспечивает законодательные органы правоохранительными
материалами, 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.

RELATIONS AND PERSPECTIVES OF THE MILLI MAJLIS OF THE 
REPUBLIC OF AZERBAIJAN WITH THE 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 MECLİSİ'NİN SAVCILIK, 
KOMİSER, MERKEZ BANKASI VE MUHASEBE ODASI İLE 

İLİŞKİLERİ VE BAKIŞLARI

Hasanov Elşad Eldar oglu

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. 

Yasama organı, düzenleyici bir çerçeve oluşturarak mahkemeleri etkiler. Bu normatif yasal
çerçeve, yargı sisteminin organizasyonu ve mahkemelerin faaliyetleri ile ilgili konuların yasal
düzenlemesini 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. Dar kurumsal çıkarlar adına 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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Dövlətlərin məsuliyyəti haqqında
Maddələr Layihəsində “ziyanın əvə -

zinin ödənilməsi forması” adlı hüquqi kate-
qoriyadan istifadə edilir, lakin bu terminin
an layışı verilmir. Bu Sənədə müvafiq olaraq,
zi yanın ödənilməsi dedikdə, dövlətlərin bey -
nəlxalq hüquqazidd əməlləri nəticəsində
mey dana çıxan və vurulan ziyanın əvəzinin

tam şəkildə ödənilməsində ehtiva olunan
döv lətlərin məsuliyyətini bildirir (md. 31)
(1).

Beynəlxalq hüquqi sənədlərin və bey -
nəl xalq hüquq doktrinasının təhlili dövlətlər
tə rəfindən beynəlxalq silahlı münaqişələrdə

vu rulan ziyanın ödənilməsi üzrə
aşa ğıdakı formaların ayırd edil mə -
si nə imkan verir: restitusiya; kom -
pen  sa siya; satisfaksiya.

Hüquq ədəbiyyatlarında bu mə -
sələ ilə bağlı müxtəlif fikirlər səs -
lən dirilmişdir. Beynəlxalq Hüquq
Ko missiyasının üzvü olmuş, məşhur
beynəlxalq hüquq alimi İ.İ.Lukaşuk
ziyanın ödənilməsi formasına belə
an layış verir – dəymiş ziyanın ödə -
nil məsi forması deyərkən, döv lət -
lə rin beynəlxalq hüquqazidd əməl -
lə ri üzrə məsuliyyətindən yaranan
zi yanın əvəzinin ödənilməsi üzrə
döv lətlərin öhdəliklərinin həyata

ke çirilməsi üsulları nəzərdə tutulur
(2).

Ziyanın ödənilməsinin əsas prinsipləri
haq qında Bəyannamənin müəllifləri ziyanın
ödə nilməsi anlayışı altında ilk növbədə, si -
lahlı münaqişələr zamanı istifadə olunan
bey nəlxalq hüququn normalarının pozul ma -
sı nın neqativ nəticələrinin dayandırılmasına
və münaqişədən öncəki vəziyyətin bərpasına
yö nəlmiş vasitələri müəyyən edirlər. Ziyanın
ödə nilməsinin əsas prinsipləri haqqında Bə -
yannaməyə müvafiq olaraq, dəymiş ziyanın
ödə nilməsi restitusiya, kompensasiya, satis -
fak siya formasında, həmçinin qarantiyalar
və təkrarən baş verməməyə zəmanət verilməsi
for masında.
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MÜHARİBƏ CİNAYƏTLƏRİ NƏTİCƏSİNDƏ FİZİKİ ŞƏXSLƏRƏ
VURULAN ZİYANIN ÖDƏNİLMƏSİ FORMALARI 

Məqalədə müharibə cinayətləri nəticəsində
fiziki şəxslərə vurulan ziyanın ödənilməsi formaları
hüquq ədəbiyyatında mövcud fikir müxtəlifliyi və
beynəlxalq praktika əsasında geniş təhlil edilir.
Qeyd edilir ki, beynəlxalq hüquqi sənədlərin və
beynəlxalq hüquq doktrinasının təhlili dövlətlər
tərəfindən beynəlxalq silahlı münaqişələrdə vurulan
ziyanın ödənilməsi üzrə bir sıra formalar müəyyən
edilmişdir. Ziyanın ödənilməsi dedikdə isə,
dövlətlərin beynəlxalq hüquqazidd əməlləri
nəticəsində meydana çıxan və vurulan ziyanın
əvəzinin tam şəkildə ödənilməsində özündə ehtiva
etdirən dövlətlərin məsuliyyətidir .



Beləliklə, kompensasiyanın formalarının
anlayışını müəyyən edərkən Bəyannamə
Layihəsinin müəllifləri silahlı münaqişələr
zamanı istifadə olunan beynəlxalq hüququn
normalarının pozulması nəticəsində vurulmuş
ziyanın tam şəkildə ödənilməsinə yönəlmiş
vasitələri nəzərə almışlar. Əsas diqqət məhz
hüquqi məsuliyyətin hədəflərinə ayrılmışdır,
başqa sözlə desək, vəziyyətin bərpasına. Bu
o deməkdir ki, beynəlxalq hüquqazidd əməl
törədilməsəydi mövcud vəziyyət də olmazdı. 

Hesab edirik ki, ziyanın ödənilməsinin
formalarının göstərilən anlayışları bir-birini
inkar edən deyil, həmin formalar müxtəlif
məqamlara diqqət yetirilməsini nəzərdə tutur.
İfadə edilmiş fikrə əsasən beynəlxalq silahlı
münaqişə nəticəsində fiziki şəxslərə vurulmuş
zərərin ödənilməsinin formasının növbəti
anlayışını verməyi mümkün hesab edirik:
bu məsuliyyətli subyektin beynəlxalq silahlı
münaqişələr zamanı tətbiq edilən beynəlxalq
hüquq normalarının pozulması nəticəsində
fiziki şəxslərə vurulmuş ziyanın əvəzinin
ödə nilməsi üzrə vəzifəsinin realizəsi üsu-
ludur.

İndi isə konkret olaraq müharibə cina -
yət ləri nəticəsində vurulan ziyanın ödənilməsi
for malarını tədqiq edək. İlk öncə, restitu si -
yadan başlayaq. Hüquq ədəbiyyatlarında
res titusiya ilə bağlı alimlər arasında prinsipial
fi kir ayrılıqları yoxdur. Əksər mütəxəssislər
res titusiya deyərkən, beynəlxalq hüquq nor -
ma sının pozulmasına qədərki vəziyyətin bər -
pa sını nəzərdə tuturlar. Belə ki, BMT Bey -
nəlxalq Məhkəməsinin hakimi olmuş Ceyms
Krouford qeyd edir ki, restitusiya əşyaların
əv vəlki vəziyyətinə bərpa edilməsidir (3).
Res titusiya ziyanın naturada ödənilməsidir,
bu zaman zədələnmiş əmlakın dəyişdirilməsi

ilə bağlı substitusiya terminindən də istifadə
edilir.

Ətraf mühit hüququ üzrə məşhur mü tə -
xəs sis Rene Lefeber qeyd edir ki, restitusiya
bey nəlxalq hüquq normasının pozulmasına
qə dərki vəziyyətin bərpasını özündə əks et -
dirir restitutio in integrum (4). Hesab edirik
ki, ziyanın ödənilməsi vasitəsi kimi sub sti -
tu siyanın fərqləndirilməsi əhəmiyyət kəsb
et mir.

E.K.Jiyardın fikrincə, restitusiyanın məq -
sədi qanunsuz aktın baş verməsinə qədər
mövcud olan vəziyyətin qaytarılmasıdır. Be -
lə tədbirlərə misal olaraq, qanunsuz saxlanılan
şəxs lərin azadlığa buraxılması, qanunsuz
mü sadirə edilən əmlakın geri qaytarılması,
qa nunsuz məhkəmə qərarlarının ləğv edil -
mə sini göstərmək olar (5).

Restitusiya ilə bağlı hüquq ədə biy yat la -
rın dakı müddəalar beynəlxalq hüquqi aktların
iş lənib hazırlanmasında mühüm əhəmiyyət
kəsb etmişdir. Dövlətlərin məsuliyyəti haq -
qın da Maddələr Layihəsinə əsasən restitusiya,
zi yanın əvəzinin ödənilməsinin ilkin for ma -
sı dır və hüquqazidd əməlin törədilməsinə
qə dər mövcud olan vəziyyətin bərpa edil -
mə sini nəzərdə tutur (md. 35) (6). Maddələr
La yihəsinə kommentariyalarda da qeyd edilir
ki, cavabdeh dövlət ilk növbədə əvvəlki və -
ziy yətin bərpasını həyata keçirməlidir. Mad -
də lər Layihəsində həmçinin qeyd edilir ki,
əgər bu maddi baxımdan mümkün deyilsə
və kompensasiya ödənilməsi bundan çox
fay da verərsə, o zaman restitusiya tətbiq
edil mir. Maddi baxımdan qeyri-mümkünlük
o zaman baş verir ki, bərpa olunası əmlak
ta mamilə itirilmiş və bərpası mümkün dey-
il.

Beləliklə, restitusiya iki amillə məh dud -
laş dı rıl mışdır. BMT Baş Məclisinin 2005-ci
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il 60/147 saylı Qətnaməsi ilə təsdiq edilmiş
Əsas prinsiplər və rəhbər müddəaların 19-
cu bəndinə əsasən restitusiya, qurbanın insan
hüquqları sahəsində beynəlxalq normalarının
kobud şəkildə pozuntularının və beynəlxalq
humanitar hüququn ciddi pozuntularının baş
verməsindən əvvəlki vəziyyətə qayıdışıdır
(7). Restitusiya azadlığın, hüquqların, sosial
statusun, şəxsiyyəti təsdiqləyən sənədlərin,
ailə vəziyyətinin, vətəndaşlığın, yaşayış
yerinə qayıdışın, işə bərpa və mülkiyyətin
qaytarılmasını özündə əks etdirir. 

Mahiyyət etibarilə, Dövlətlərin məsuliyyəti
haq qında Maddələr Layihəsində də res ti tu -
si yanın eyni anlayışı verilir. Dəqiqləşdirmə
bey nəlxalq hüququn normalarına aiddir, han -
sı ların ki pozulması ziyanın əvəzini verməyi
nə zərdə tutur. Burada söhbət insan hüquqları
və beynəlxalq humanitar hüquq sahəsində
bey nəlxalq normaların pozulmasından gedir.
Həm çinin Əsas prinsiplər və rəhbər müd -
dəa larda kompensasiyanın başqa formaları
ilə bağlı restitusiyanın prioritetliyi müəyyən
edil mir, eyni zamanda onun məh dud laş dı -
rıl ması halları da göstərilmir.

Ziyanın ödənilməsinin əsas prinsipləri
haq q ında Bəyannaməyə müvafiq olaraq, res -
titusiya - silahlı münaqişə zamanı istifadə
olu nan beynəlxalq hüququn normalarının
po zulmasına qədər mövcud olmuş vəziyyəti
bər pa edən ölçülərin məcmusudur. Oxşar
üsul la, nizama salmanın predmetini nəzərə
ala raq, Bəyannamədə beynəlxalq hüququn
nor maları göstərilir, hansıların ki, pozulması
bey nəlxalq məsuliyyət yaradır. Bu, beynəlxalq
si lahlı münaqişələr zamanı tətbiq olunan
bey nəlxalq hüququn normalarıdır. 

Bəyannamə Layihəsinə Şərhlərdə göstərilir
ki, Müharibə qurbanlarına kompensasiyalar
üzrə Komitə üzvləri onunla razıdır ki, restitu -

siya o zaman həyata keçirilə bilər ki, o prin -
sip etibarilə mümkündür. Həmçinin onlar
belə bir məsələni də istisna etmirlər ki, resti-
tusiya və kompensasiya bir-birinə propor-
sional olmalıdır. Hərbi kompensasiyalar üzrə
Komitə üzvləri ondan şübhələnirlər ki, ziyanın
ödənilməsinin müxtəlif formalarının qarşılıqlı
əlaqəsi haqqında dəqiq qayda müəyyən edilə
bilər. Belə bir misal da göstərilir ki, qaçqınlar
və məcburi köçkünlər adətən onlara mənəvi
xəsarət yetirmiş ərazilərə qayıtmaq istəmirlər,
əvəzinə kompensasiya ilə razılaşırlar.

Bu dəlil tamamilə əsaslıdır, onu nəzərə
alaraq ki, Dövlətlərin məsuliyyəti haqqında
Maddələr Layihəsinin 35-ci maddəsində mü -
əyyən edilmişdir ki, əgər bu maddi cəhətdən
qeyri-mümkündürsə, restitusiya tətbiq edilmir.
Maddiliyin göstərilən meyarı yalnız əmlak
hüquqlarının bərpası ilə bağlı vəziyyətləri
əhatə edən kimi izah edilə bilər. Bununla
be lə, restitusiya həmçinin, fiziki şəxslər ba -
rə sində mühüm əhəmiyyətə malikdir və yal -
nız əmlak haqlarına yox, həm də qeyri-əm -
lak hüquqlarına münasibətdə də tətbiq edilir.
Mə sələn, restitusiya müəllif hüquqlarının,
rüt bələrin bərpasına aid ola bilər və s. Bu
əla qədə hesab edirik ki, maddilik meyarına
müt ləq göstəriş tamamilə əsaslı deyil və
onu istisna etmək məqsədəuyğundur.

Biz güman edirik ki, beynəlxalq silahlı
mü naqişənin gedişində fiziki şəxslərə vu -
rul muş ziyanın ödənilməsinin forması kimi
res titusiya vəziyyətin bərpasına yönəlmiş
təd birlər kompleksini təşkil edir hansı ki,
bey nəlxalq silahlı münaqişələr zamanı istifadə
olu nan hüququn normalarının pozulmasına
qə dər mövcud idi. Restitusiya o hadisələrdə
hə yata keçirilmir ki, o hər hansı səbəblərə
gö rə qeyri-mümkündür və belə bərpaetmə
vu rulmuş ziyana qeyri-proporsionaldır. Resti-
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tusiya əsasən növbəti tədbirlərin realizəsini
özündə əks etdirir: zərərçəkmiş şəxslərin
əv vəlki yaşayış yerinə qayıdışı, müharibə
za manı qanunsuz müsadirə olunan əmlakın
ge ri qaytarılması, başqa hüquqların (haqların)
və qanuni maraqların bərpası.

Vurulmuş ziyanın əvəzinin ödənilməsinin
iki nci forması kompensasiyadır. Kompensa -
siya beynəlxalq təcrübədə ziyanın ödə nil -
mə sinin ən geniş yayılmış formasıdır. Bu
for ma, həmçinin beynəlxalq silahlı mü na qi -
şə lər nəticəsində fiziki şəxslərə vurulmuş
zə rərin ödənilməsi vaxtı mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Bunu müharibədən sonrakı prob -
lem lərin nizama salınması üzrə beynəlxalq
təc rübə də sübut edir. 

Hüquq ədəbiyyatlarında əksər müəlliflər
be lə bir fikirdə vahid mövqedə dayanırlar
ki, kompensasiya, beynəlxalq hüquqazidd
əməl lə vurulmuş maliyyə ziyanının ödə nil -
mə sinin formasıdır. Fillip Sands kompensa -
si yaya növbəti anlayış verir: o, maliyyə zə -
rə rin ödənilməsinin forması olaraq, beynəlxalq
hü quqazidd əməlin törədilməsi nəticəsində
baş verir və o ölçüdə mövcud olur ki, hansı
bu ziyanın restitusiya ilə əvəzini verilməmişdir
(8). Ann Qallaher dedikdə, maliyyə cəhətdən
he sablanan zərərin pulla ödənilməsini nəzərdə
tu tur, belə ödəniş maddi və mənəvi zərəri
əha tə edir (9).

Kompensasiyanın göstərilən təyinləri bir
çox məqamlarda oxşardır, kompensasiya
for ması üçün əsas element maliyyədir (pul
ifa dəsinə malik olan).

Bəzən hüquq ədəbiyyatlarında belə bir
fikrə də rast gəlinir ki, Dövlətlərin məsuliyyəti
haqqında Maddələrin Layihəsinə uyğun
olaraq restitusiyaya üstünlük verilir. Məsələ
ilə bağlı belə bir arqument irəli sürülür ki,
kom pensasiya o ölçüdə istifadə olunur, hansı

ki, vurulan ziyanın restitusiya ilə əvəzi ve -
ril məmişdir. Adıçəkilən sənədin 36-cı mad -
də sinə əsasən beynəlxalq hüquqazidd əməl
üçün məsuliyyətli dövlət, belə əməllə vu -
rul muş ziyanı kompensasiya etməyə borc -
lu dur, nə qədər ki, belə ziyanın əvəzi resti-
tusiya ilə verilmir (10). Kompensasiya, əldən
çı xan fayda da daxil olmaqla, istənilən ma -
liyyə ifadəsində sayılan zərəri əhatə edir.

Bəzən hüquq ədəbiyyatlarında restitusiya
və kompensasiyanın arasında qarşılıqlı əlaqə
mü əyyən edilmir. Yalnız göstərilir ki, ziyanın
ödə nilmə üsulları konkret hüquq pozmadan
ası lı olaraq, həm ayrı-ayrılıqda, həm də birgə
tət biq edilə bilər.

Kompensasiyanın və restitusiyanın ara -
sında qarşılıqlı əlaqəni Ziyanın ödənilməsinin
əsas prinsipləri haqqında Bəyannamənin
müəl lifləri də müəyyən etmirlər. Bə yan na -
mə nin 8-ci maddəsinə müvafiq olaraq, kom-
pensasiya, maliyyə cəhətdən hesaba alına
bi lən istənilən ziyanı əhatə edir (11). Bə -
yan namə müəlliflərinin qənaətincə, belə ya -
naş manın əsası dəqiq müəyyən edilə bilməyən
hal ların mövcud olmasıdır. 

Bizim fikrimizcə, bu fikir bir qədər mü -
ba hisə doğurur. İlk öncə onu qeyd edək ki,
mü haribədən sonrakı vəziyyətin bərpası prak -
tikası göstərir ki, fiziki şəxslərə ziyanın vu -
rul ması zamanı ilk növbədə restitusiya tətbiq
edi lir, sonra isə kompensasiya. Restitusiyanın
məh dudiyyəti hər hansı səbəbdən həyata ke -
çi rilə bilməyən istənilən vəziyyətləri əhatə
edir.

2005-ci il tarixli Əsas prinsiplər və rəhbər
müd dəalar haqqında Sənədə müvafiq olaraq,
kompensasiya insan hüquqlarının kobud
pozuntuları və beynəlxalq humanitar hüququn
ciddi pozuntuları nəticəsində vurulmuş zərərin
iqtisadi qiymətinə aid olan istənilənin əvəzi
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ödənilmənin formasını təşkil edir: fiziki və
psi xi ziyan; işə düzəlmə, təhsil və sosial gü -
zəşt lərin alınması sahəsində qaçırdılmış im -
kanlar; maddi ziyan və qaçırdılmış fayda,
həm çinin qazanc imkanının itməsi; mənəvi
zə rər; hüquqi və ya ekspert köməyinə, dər -
man lara və tibbi xidmətə ehtiyac, həmçinin
psi xoloji və sosial xidmətlərin xərcləri də
bu ra daxildir (12).

Beləliklə, Əsas prinsiplər və rəhbər müd -
dəa larda göstərilən kompensasiya anlayışı
ümu milikdə Dövlətlərin məsuliyyəti haqqında
Mad dələr Layihəsinə və Ziyanın ödə nil mə -
si nin əsas prinsipləri haqqında Bəyannamənin
müd dəalarına ziddiyyət təşkil etmir. 

Əsas prinsiplər və rəhbər müddəalarda
zi yanın ödənilməsinin ayrıca forması kimi
rea bilitasiya fərqləndirilir. Reabilitasiya insan
hü quqları və beynəlxalq humanitar hüquq
sa həsində hüquq normalarının pozulması
qur banları üçün nəzərdə tutulmuşdur (md.
21) (13). Reabilitasiya dedikdə, tibbi və psi -
xo loji baxımdan zərərçəkmiş şəxslərə kö -
mə yin göstərilməsi, həmçinin hüquq və so -
sial xidmətlər göstərilməsi anlaşılır. Bizim
fi k rimizcə, göstərilən xidmətlər dəyər qiy -
mə tinə malikdir, müvafiq olaraq, öz təbiətinə
gö rə pulda yox, naturada kompensasiyadır.

Dövlətlərin məsuliyyəti haqqında Mad -
də lər Layihəsinə Şərhdə göstərilir ki, kompen -
sa siya, bir qayda olaraq, pul ödəməsini təşkil
edir, hərçənd başqa dəyər formaları da qəbul
edə bilər. Bununla əlaqədar olaraq, təsəvvür
edi lir ki, kompensasiyanın sərbəst forması
ki mi reabilitasiyanın ayrılması əsassızdır.

Kompensasiya, məsuliyyətli dövləti cə -
za landırmaq məqsədi, cərimə xarakteri da -
şı mır. Beynəlxalq silahlı münaqişələr nə ti -
cə sində fiziki şəxslərə vurulmuş ziyanın
ödə nilməsi və onun ümumiləşdirilməsi təc -

rü bəsinin hazırkı dissertasiya tədqiqatında
apa rılmış analizi müxtəlif meyarlar üzrə
ödə nən kompensasiyaların aşağıdakı növlərini
mü əyyən etməyə imkan verir.

Birincisi, fiziki şəxsə vurulmuş ziyanın
xa rakterindən asılı olaraq kompensasiyanın
növ bəti növlərini ayırmaq olar: a) maddi zi -
yanın və b) mənəvi ziyanın kompensasiyası.
Mad di ziyanda əmlak xarakterli itkilərin pul
qiy məti anlaşılır; bu halda zərərlər adətən
kon kret zərərin növlərinə görə qiy mət lən di -
rilir, xüsusilə də, 1) əsas kapitalın dəyərinin
kom pensasiyaları, yəni itirilmiş və ya zərər
vu rulmuş əmlakın dəyərləri; 2) əldən çıxmış
fay danın dəyərinin kompensasiyası, yəni
alın mayan dəyərlərin zərərçəkmiş şəxs tə -
rə findən hüquq pozuntusu olmayacağı təq -
dir də əldə edilə bilməsi; 3) əlavə xərclərin
kom pensasiyası , yəni zərərçəkmiş şəxsin
hü quq pozmanın nəticələrinin aradan qal -
dırması üçün etməli olacağı tədbirlərin xərc -
ləri.

Mənəvi ziyanın kompensasiyası dedikdə
isə, fiziki şəxsin şəxsi qeyri-əmlak hü quq -
la rının pozulması ilə və ya ona aid olan
qey ri-maddi faydalara qəsd edilməsi nə ti cə -
sində şəxsə fiziki və əxlaqi iztirabların vu -
rul ması nəzərdə tutulur. 

İkincisi, ziyanın ödənilməsinin müstəqil
for ması kimi kompensasiya və yaxud da,
res titusiyaya əlavə kimi mövcud olan
kompen sasiya qismində aşağıdakı növləri
fərq ləndirmək olar:

a) Əsas kompensasiya. Misal kimi 1959-
1964-cü illərdə Almaniyanın 11 Avropa döv -
lə ti (Lüksemburqla, Norveç, Danimarka, Yu -
na nıstan, Niderland, Fransa, Belçika, İtaliya,
İs v eçrə, Böyük Britaniya və İsveç) ilə ikitərəfli
mü qavilə əsasında ödədiyi kompensasiyaları
qeyd etmək olar. Həmin müqavilələrə görə,
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Almaniya sadalanan dövlətlərdən hər biri
üçün kompensasiyaların ödənməsi üçün xü-
susi fond yaratmışdı (14); b) Fakültativ kom-
pensasiya.

Üçüncüsü, kompensasiyanın ödənilməsi
dövriliyindən asılı olaraq kompensasiyanın
növbəti növlərini ayırmaq: 

a) birdəfəlik kompensasiya - bu, müəyyən
edilmiş, bir qayda olaraq, konkret formada
pul məbləğidir, hansı ki, silahlı münaqişə
qurbanlarına bir dəfə ödənilir; b) müntəzəm
kompensasiya – bir qayda olaraq, konkret
şəkildə təyin edilən pul məbləğidir, hansı
ki, müntəzəm əsasda (hər ay, üçaylıq və s.)
beynəlxalq silahlı münaqişələrin qurbanlarına
ödənilir. Misal olaraq, Alman faşizminin
Holokostdakı yəhudi qurbanlarına "Article
2" Fondu və Mərkəzi və Şərqi Avropa Fondu
tərəfindən hər ay ödənilən pul məbləğlərini
qeyd etmək olar.

Dördüncüsü, kompensasiyanın for ma sın -
dan asılı olaraq onun növbəti növlərini ayır -
maq olar: 1) pul formasında kompensasiya;
və 2) naturada kompensasiya (zərərçəkmişlərə
tib bi, psixoloji, hüquqi, ekspert və sosial
xid mətlərin bilavasitə göstərilməsini əhatə
edir).

Ziyanın ödənilməsinin sonuncu forması
satisfaksiyadır. Satisfaksiya qeyri-maddi zi -
ya nın ödənilməsini nəzərdə tutur. Əvvəlki
for malar kimi satisfaksiya haqqında da bey -
nəl xalq hüquq doktrinasında müxtəlif fikirlər
səs ləndirilmişdir. 

Artur Rouvin göstərir ki, satisfaksiya,
bey nəlxalq hüquqazidd əməllə vurulmuş
mə nəvi ziyanın ödənilməsi formasını təşkil
edir (15). Satisfaksiyanın əsasən iki növü
fərq ləndirilir: birinci növ zərərin maddi və
hü quqi xarakter daşıdığı hallarda əvəzi ödə -
nil mənin müstəqil formasını təşkil edən sa -

tis faksiyanı ehtiva edir. İkinci növdə isə vu -
rul muş zərər tamamilə restitusiya və kompen -
sasiya ilə ödənilə bilmir. İkinci növ satis-
faksiya əvəzi ödənilmənin istənilən formasını
müşayiət edir və hüquq pozma faktının onu
törətmiş dövlət tərəfindən tanınmasını tələb
edir.

Satisfaksiyanın formaları müxtəlifdir və
onlara növbəti hərəkətləri aid etmək olar:
hü quq pozmanın tanınması; üzr istənilməsi;
hü quq pozma şəraitinin araşdırılması; şəxs -
lə rin cəzalandırılması, hansıların ki, hərəkətləri
döv lətlər tərəfindən beynəlxalq hüquqazidd
əmə lin törədilməsinə gətirib çıxarmışdır;
qa rantiya və belə halların yenidən baş ver -
mə məsinə zəmanətlərin verilməsi.

Y.M.Kolosov satisfaksiyanın adi for ma -
la rına növbəti hərəkətləri aid edir: diplomatik
xa rakterli üzr istəmə və ya vəziyyətin bərpası,
zə rər vurulmasına gətirib çıxaran tədbirin
ləğv edilməsi (16). Satisfaksiya üzrlərin is -
tə nilməsi kimi hərəkətlərdən və ya törədilən
əmə lin qanunsuzluğunun başqa cür ta nın -
ma sından, təqsirləndirilənlərin cəza lan dı rıl -
ma sı və hüquq pozmanın təkrarən baş ver -
mə sinin qarşısının alınmasından ibarətdir.

Satisfaksiya, dövlətin siyasi maraqlara
və ya nüfuzuna zərərin vurulması halında
baş verir. Satisfaksiya, növbəti üsullarla rea -
lizə edilə bilər: təəssüfün ifadəsi və üzrlərin
is tənilməsi, təqsirli vəzifəli şəxslərin cə za -
lan dırılması, bu haqda əməlin rəsmi şəkildə
və ya məhkəmə qərarı vasitəsi ilə hüquqazidd
ol masının tanınması lazımdır.

Satisfaksiya, zərərçəkmiş dövlətə və ya
is tənilən şəxsə vurulan qeyri-maddi ziyan
ba rəsində tətbiq edilir. Beləliklə, həm bey -
nəlxalq hüquq doktrinasında, həm də bey -
nəlxalq hüquqi aktlarda satisfaksiya qeyri-
mad di ziyanın ödənilməsi forması kimi

ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 420212021 177

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»



qiymətləndirilərək, törədilən hüquq pozun-
tusunun etiraf edilməsi, həmin hüquq pozun-
tusuna görə rəsmi şəkildə üzr istənilməsi və
müvafiq hüquq pozuntusu törədənlərin cə -
za landırılması tədbirlərini özündə ehtiva
edir. 

Satisfaksiyanın belə anlamı bütövlükdə
Döv lətlərin məsuliyyəti haqqında Maddələr
La yihəsində də öz əksini tapmışdır. Adıçəkilən
Sə nədin 37-ci maddəsinə əsasən məsuliyyətli
döv lət qeyri-qanuni əməllə vurulmuş ziyan
üçün satisfaksiyanı verməyə məcburdur, əgər
bu əməl restitusiya və kompensasiya ilə qar -
şı lana bilmirsə. Həmçinin bu maddədə sa -
tis faksiyanın məhdudiyyətləri müəyyən edilir,
qeyd edilir ki, o, vurulan ziyana qeyri-pro-
porsional olmamalıdır və məsuliyyətli dövlət
üçün alçaldıcı xarakter daşımamalıdır (17).
Bu maddənin kommentariyasında göstərilir
ki, qeyri-maddi ziyanın ödənilməsi ilə bağlı
sa tisfaksiya forması beynəlxalq praktikada
tam şəkildə öz təsdiqini tapmışdır.

Dövlətlərin məsuliyyəti haqqında Mad -
də lər Layihəsində vurulmuş ziyanın ödə nil -
mə sinin başqa formaları ilə satisfaksiyanın
qar şılıqlı əlaqəsi müəyyən edilir, göstərilir
ki, restitusiya və kompensasiya ilə ziyanın
ödə nilməsi baş tutmadıqda satisfaksiyadan
is tifadə edilə bilər. Ziyanın ödənilməsinin
əsas prinsipləri haqqında Bəyannamədə
forma lar arasında belə qarşılıqlı əlaqə mü -
əyyən edilmir. Yerdə qalan məsələlərdə isə
oxşar müddəalar öz təsbitini tapmışdır.

Əsas prinsiplər və rəhbər müddəalarda
Zi yanın ödənilməsinin əsas prinsipləri haq -
qın da Bəyannamə ilə müqayisədə satis fak -
si yanın üsullarının daha geniş siyahısı təsbit
edil mişdir. Həmin üsullara: hüquq pozmaların
da yandırılması; şəraitin yoxlanması, əsl in -
for masiyanın ictimaiyyətə açıqlanması; yox

ol muş şəxslərin axtarışı, oğurlanmış uşaqların
şəx siyyətinin müəyyən edilməsi, həmçinin
öl dürülmüş insanların tanınması və insanların
re patriasiyasında yardım etmə, publik şəkildə
üzr istənilməsi və s.

Bundan başqa, təhlil etdiyimiz hər iki
sə nəddə ziyanın ödənilməsinin müstəqil for -
ması kimi beynəlxalq hüquqazidd əməlin
təkrarlanmasına yol verilməməsi üzrə zəmanət
ve rilməsi də ayırd edilir. Bəyannamə Layi -
hə sinə Şərhlərdə göstərilmişdir ki, bu ölçülərə
sa tisfaksiyanın formaları kimi baxıla bilər,
an caq, nəzərə alaraq ki, onlar gələcəyə yö -
nəl dilmişdir, bu sənədin müəllifləri onları
müs təqil forma kimi ayırd etməyə qərar ver -
miş lər. 

Bizim fikrimizcə, belə ayırma gərəksizdir,
çün ki beynəlxalq hüquqazidd əməlin tək -
rar lanmasına yol verilməməsi üzrə zəmanət
ve rilməsi qeyri-maddi ziyanın təmin olun -
ma sının bir üsuludur. Satisfaksiya mə sə lə -
lə rinin tədqiqindən növbəti nəticələri çıxarmaq
olar: satisfaksiya beynəlxalq silahlı münaqişə
za manı fiziki şəxslərə vurulmuş mənəvi zi -
yanın ödənilməsi formasını təşkil edir və
mad di dəyər ifadəsinə malik deyil; satisfaksiya
zi yanın ödənilməsinin başqa formaları ilə
qar şılıqlı əlaqədə tətbiq edilir, lakin restitusiya
və kompensasiya ilə müqayisədə bir növ
ikin ci dərəcəli xarakterə malikdir; satisfaksiya
müx təlif üsullarla həyata keçirilə bilər, həmin
üsul lar isə beynəlxalq hüquqi sənədlərdə
müx təlif şəkildə təsbit edilmişdir.
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The article analyzes the forms of damage done to physical persons by war crimes
based on diversity of opinion and international practice in legal literature. It has been
noted that the study of international legal documents and international law has
identified a number of forms of compensation for damage caused by international
armed conflicts. When it comes to compensation, it is the responsibility of governments
that are responsible for the full compensation of damage caused by international law-
lessness.
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В статье анализируются формы ущерба, причиненного физическим лицам
военными преступлениями, исходя из разногласий и международной практики в
юридической литературе. Отмечено, что изучение международно-правовых до-
кументов и международного права выявило ряд форм компенсации ущерба, при-
чиненного международными вооруженными конфликтами. Когда дело доходит
до компенсации, ответственность за полное возмещение ущерба, причиненного
международным беззаконием, несут правительства.
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Победа Азербайджана в его Оте-
чественной войне представляет

собой исключительную важность посколь-
ку она не только кардинально изменила
статус-кво в южном - и закавказском ре-
гионе, но и стала центральным событием
на современном, постсоветском простран-
стве, безоговорочно положив конец на-

горнокарабахскому армяно-азербайджан-
скому вооружённому конфликту (1) - од-
ному из «замороженных» конфликтов в
мировом масштабе.

Особо важным является и то, что в
результате Победы Азербайджан добился
возвращения под свою юрисдикцию значи-

тельной части территории, при-
легающих как к Карабаху, так
и его определённой части,
включая Шуши и Гадрут. При
этом стороны согласились о
том, что подписанное Трёх-
стороннее российско-азербай-
джано-армянское мирное со-
глашение (от 9-10 ноября 2020
г.) будет рассматриваться как
определённая гарантия для
долгосрочного урегулирования

нагорно -карабахского конфлик-
та. Кратко говоря, положения об исклю-
чении возможности возобновления во-
оружённого армяно-азербайджанского
противостояния и создание принципи-
ально новых условий для продолжения
более эффективных, чем ранее, диплома-
тических переговоров, как и размещение
российских миротворцев, – стали ключе-
выми положениями этого соглашения.
Данным соглашением, была оформлена
победа азербайджанской армии на военном
и дипломатическом фронтах, а также рос-
сийские миротворцы были размещены в
Карабахе с целью контроля за миром и
безопасностью в регионе.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПЕРСПЕКТИВНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВ 

ЮЖНО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В данной статье рассматриваются наи-
более важные проблемы экономического развития
южно-кавказских стран в аспекте победоносного
завершения Азербайджаном нагорнокарабахского
конфликта. При этом уделяется должное вни-
мание основным проблемам, имеющих значение
для перспектив мирного, экономического по-
ствоенного развития государств данного региона
с учётом требований всеобщей безопасности.



Наряду с этим, с правовой точки зрения,
позорное поражение Армении существен-
но и резко дезавуировала звучавшие при-
зывы о предоставлении Нагорному Ка-
рабаху особого статуса (2), о необходи-
мости которого в данном соглашении не
было ни слова. Более того, Россия под-
твердила свою приверженность принципу
территориальной целостности Азербай-
джана. «Да, в этом документе не говорится
о статусе Карабаха, в настоящий момент
мы продолжаем исходить из всех соот-
ветствующих основных актов междуна-
родного права, прежде всего, соответ-
ствующих резолюций Совета Безопасно-
сти ООН и иных документов», – неодно-
кратно поясняли российские официальные
лица разного уровня. 

В этом аспекте существенное значение
имеет тот факт, что в современных меж-
государственных отношениях продолжа-
ется так называемый переходной период
в эволюции, в частности, международной
экономической системы, который связан
с переходом от биполярного к пост-би-
полярному миру. При этом государствами
предпринимаются определённые попытки
установлении новых систем взаимоотно-
шений и поддержания всеобщей безопас-
ности, включая экономическую (3).

Поэтому, несмотря на определённые
разновидности некоторые правовые до-
кументы, как например, Шушинская Дек-
ларация о союзнических отношениях
Азербайджана Турции (4), имеет исклю-
чительное значение, поскольку представ-
ляет собой определённый нормативный,
международно-правовой акт, остающийся
пока за пределами соответствующего тео-
ретического исследования. И хотя этот
акт традиционно неравнозначен по своему
значению, юридической силе и характеру

понятию международного договора, од-
нако, очевидно, что, в данном случае,
речь идёт о конкретном соглашении между
субъектами международного права, за-
ключенное в интересах соответствующих
юридических последствий, с целью уста-
новления, изменения или прекращения
их взаимных прав и обязанностей. 

Вместе с тем, независимо от толкования
значении и смысла данной Декларации,
речь идёт об общепринятом, обыденном
понимании своеобразного международ-
но-пра-вового акта, определённой, до-
стигнутой договорённости, взаимном со-
гласии документе между заинтересован-
ными сторонами, устанавливающих за-
креплённые в политичес-ких, экономи-
ческих, военных и иных взаимоотноше-
ниях. 

Одним из важных факторов, выделяю-
щий особую роль этого документа, яв-
ляется то, что Шушинская Декларация
обновила геополитическую ситуацию в
южно-кавказском регионе после победо-
носной войны нашего государства, имею-
щее стратегическое значение. С другой
стороны, был подтверждён факт наличия
в данном регионе не только Азербайджана,
но и Турции, которая намерена поддер-
живать нашу страну, как бы давая сигнал
разным игрокам в текущей геополитиче-
ской ситуации. 

Фактически было признано и то, что
для России многократно выросла значи-
мость Азербайджана как важной страны
в данном регионе, набирающего опреде-
лённую силу выгодного партнёра в пер-
спективных вопросах в интересах всех
стран региона при формировании новой
экономичес-кой реальности. Особый ак-
цент при этом был сделан на то, что при
разблокировании ситуации активно начать
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урегу-лирование транспортно-экономи-
ческих связей и отноше-ний, в том числе
по созданию транспортных коридоров в
интересах всех стран южно-кавказского
региона. 

Не лишне напомнить и то, что вполне
конкретно и не случайно, по вопросу о
территориальной принадлежности На-
горного Карабаха, было сказано Прези-
дентом России В. Путиным (17 декабря
2020 г. на пресс-конференции в г. Москва):
«…согласно международному праву, Ка-
рабах и прилегающие к нему районы, ко-
торые были охвачены войной осенью ны-
нешнего года, считается неотъемлемой
частью Азербайджана…». При этом, как
известно, было подчёркнуто, что Армения
сама так и не признала независимость
самопровозглашённой НКР. 

Краткая история этой проблемы такова,
что после первой карабахской войны ар-
мянское руководство, снизив свою поли-
тико-экономическую значимость и остав-
шись в стороне от всех важных регио-
нальных проектов, фактически, исполь-
зовало время для разграбления как собст-
венной страны, так и оккупиро-ванных
территорий. В это же время, как известно,
Азербайджан стремительно и эффективно
развивал свою национальную экономику.

Не вдаваясь в другие подробности, за-
кономерно подчеркнуть смысл положений,
содержащихся в преамбуле Шушинской
Декларации, в которой, рассматривая пер-
спективы углубления двусторонних азер-
байджано-турецких отношений, зафик-
сировано – «Стороны выражая удовле-
творение состоянием развивающихся на
стратегическом уровне отношений между
двумя дружественными странами, отме-
чают значение продолжения политиче-
ского диалога на всех уровнях…, а также

то, что Азербайджан, одержав Победу в
44-дневнй Отечественной войне, положил
конец продолжавшейся 30 лет агрессивной
политике Армении, освободил земли от
оккупантов, обеспечил победу справед-
ливости и восстанов-ление международ-
ного права». 

Примечательно и то, что сторонами
была выражена твёрдая решимость не
только укрепления всеобщей стаби-льно-
сти и безопасности (5), но и жизненная
необходимость долгосрочного восстанов-
ления всех экономических и транс-порт-
ных связей в самом регионе при наличии
соответ-ствующих политико-правовых
механизмов союзнических отношений, в
том числе, для координации внешнеэко-
номи-ческих связей и сотрудничества на
высоком уровне.

С этой целью были приняты обяза-
тельства по активизации усилий, направ-
ленных на диверсификацию национальных
экономик и экспорта в торгово-экономи-
ческих отношениях, а также создание со-
вместных производств в перспективных
отраслях, развитие более благоприятных
условий для взаимовыгодного развития
инвестиционного сотрудничества и парт-
нёрства и свободного передвижения то-
варов.

В конкретном плане была также под-
чёркнута ведущая роль обеих стран в
реализации не только стратегического
Южного газового коридора, вносящего
существенный вклад в энергетическую
безопасность данного и европейского ре-
гионов, но и обеспечивающего диверси-
фикацию источников и маршрутов при-
родного газа. С учётом развития процессов
в глобальном энергетическом секторе
была выражена и готовность продолжать
наращивать усилия в этой сфере в инте-
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ресах укрепления сотрудничества и без-
опасности энергоснабжения региона. 

Важным представляется и намерение
Сторонами укреплять взаимное сотруд-
ничество с целью повышения конкурен-
тоспособности проходящего через тер-
риторию двух стран так называемого
Среднего транспортного коридора Вос-
ток-Запад. С этой целью Азербайджан и
Турция с помощью технологий интел-
лектуальных транспортных систем наме-
рены дальше развивать транзитный по-
тенциал на азербайджано-турецких участ-
ках международных коммуникационных
коридорах.

Естественно, предполагается, в част-
ности, открытие в перспективе соеди-
няющего братские страны Зангезурского
коридора и его соответствующее продол-
жение, строительство железной дороги
Нахчыван-Карс будет иметь важное значе-
ние в интересах интенсификации азер-
байджано-турецких транспортно-комму-
никационных связей. Так, именно Занге-
зурский коридор предполагается развивать
логистическими и технологическими ре-
шениями не только как важный элемент
системы коммуникации «Север-Юг» для
Азербайджана и Турции, но и для Арме-
нии, что очевидно является принципи-
альным моментом современного поствоен-
ного мира. (6)

Особое значение этот фактор имеет и
для России, поскольку она, как один из
международных субъектов, намерена в
перспективе использовать этот коридор
с учётом своих конкретных политико-
экономических задач и интересов сотруд-
ничества и партнёрства не только со стра-
нами данного региона. 

В более конкретном плане Шушинская
Декларация, заложив основы стратеги-

ческого азербайджано-турецкого эконо-
мического сотрудничества, свидетель-
ствует как о принципиально новом этапе
двусторонних отношений, так и реально
о принятии необходимых мер по созданию
механизмов свободного движения товаров,
соответствует положениям соглашения
«О преференциальной торговле между
Азербайджаном и Турцией» (вступил в
силу с 1 марта 2021 г.), основная задача
которого достижение целевых значений
двустороннего товарооборота. 

Данные практические шаги, безуслов-
но, будут способствовать дальнейшему
росту товарооборота с учётом развития
потенциала транзитных перевозок (7), в
частности, на азербайджано-турецких
участках международных транспортных
коридоров и открытии Зангезурского мар -
шру та. А учитывая то, что данный коридор
ин тегрирован в коридор Восток-Запад,
то не исключен, с одной стороны, возрас -
таю щий грузопоток между нашими брат-
скими государствами, а с другой – углубле -
ние сотрудничества и партнёрства в эконо -
мической сфере и подписание новых вза -
имо  выгодных договорённостей (8).

Главная задача или цель – внести вклад
в общий региональный и международный
мир и благо состояние в интересах борьбы
с различными угрозами и вызывами, ко-
торые могут оказывать негативное влияние
на между-народную стабильность и без-
опасность. Или: деятельность, направ-
ленную против суверенитета, территори-
альной целостности, неприкосновенности
границ всех государств региона, нового
миропорядка на Южном Кавказе. 

Сказанное, на наш взгляд, безусловно,
свидетельствует о исключительном значе-
нии Шушинской Декларации как базового
документа, основы для заключения дру-

ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 4 20212021184

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»



гого, необходимости подписания каче-
ственно нового международно-правового
документа – мирного договора об окон-
чании военных действий и состояния вой-
ны между Азербайджаном и Арменией.

Нельзя не учитывать и определённые
требования, содержащиеся в современном
международном праве по поводу доку-
ментов об окончании военных действий
и состояния войны. Обычно они отли-
чаются друг от друга не только по спосо-
бам их юридического оформления, но и
по тем правовым последствиям, которые
могут возникнуть для бывших воюющих
субъектов (9).

К таким видам международных согла-
шений относится именно такой договор,
который может юридически закрепить,
главным образом, прекращение состояния
войны и восстановление нормальных свя-
зей между бывшими воюющими сторо-
нами. В подобном документе, в соответ-
ствии с юридическими источникам, долж-
ны содержаться, в первую очередь, поло-
жения и постановления по поводу о пре-
кращении военных действий и состояния
войны. Или, об урегулировании террито-
риальных споров, возмещении ущерба,
причинённого войной и другие принци-
пиальные положения. 

Азербайджан и Турция ясно подтвер-
дили свои обоснованные требования, как
говорится в Шушинской Декларации, «о
необходимости направить усилия по гео-
графическому соседству на глубокое со-
трудничество, совместного формирования
общего будущего». А также о так назы-
ваемой «шестисторонней платформе» пре-
вращения данного региона в зону мира и
эффективного, взаимовыгодного сотруд-
ничества, состоящей из России, Турции,
Азербайджана, Армении, Грузии и Ирана,

с использованием «исторической возмож-
ности не упустить намерений, выражений
и деятельности, не опирающейся на ре-
альность». 

По существу, логика развития событий
последнего времени подсказывает об от-
сутствии какой-либо альтернативы такому
мирному договору, правовому акту, в ко-
тором должны содержаться согласованные
между Азербайджаном и Арменией по-
ложения, касающиеся их взаимных прав
и обязанностей в политических, эконо-
мических и иных отношениях.

Как видно решение и преодоление
проблем, влияющих на перспективы эко-
номического развития южно-кавказских
стран в современных, поствоенных реа-
лиях, не только представляют собой осо-
бую актуальность, но и приобретают жиз-
ненную необходимость укрепления и со-
вершенствования нового международного
правопорядка, в котором экономический
фактор будет и далее превалировать над
другими. При этом, позитивным фактором
при становлении любой разновидности
экономического миропорядка являются
взаимовыгодное сотрудничество и рав-
ноправное партнёрство как основа любых
межгосударственных отношений, регу-
лируемых общепризнанными правовыми
нормами и принципами.

Более, чем ясно и то, что неукосни-
тельное уважение международной закон-
ности был и остаётся единственным воз-
можным образом деятельности для каж-
дого государства мирового сообщества.
В свою очередь, любой подход и стрем-
ление действовать с иных, неконструк-
тивных позиций будет неизбежно гене-
рировать такие негативные последствия,
как межгосударственная напряжённость,
вооружённые и иные конфликты и про-
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тивостояния, угрожать их безопасности.
Примечательно, что после Победы

Азербайджана в «нагорнокарабахской
войне» безопасность на Южном Кав-казе
больше уже не напоминает коллапс ре-
гиональной безо-пасности, не производит
эффекта «мины замедленного действия».
С другой стороны, реально возникли бла-
гопри-ятные условия для устойчивого
экономического развития стран и терри-
торий региона, для масштабных инве-
стиций, полноценной их интеграции в
мировое сообщество. 

Азербайджанская Республика объектив-
но и в состоя-нии не только укрепить
геополитическое положение, но и повы-
сить свою роль, значение естественно-
географи-ческого, евро-азиатского транс-
портного «моста», ещё раз доказать свою
состоятельность в актуальных вопросах
становления и развития этой универсаль-
ной транспортной системы, как фактора
глобализации хозяйственной деятельности,
являющегося важнейшей составной
частью современных международных эко-
номических отношений.
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MÜASİR ŞƏRAİTDƏ CƏNUBİ QAFQAZ REGİONU DÖVLƏTLƏRİNİN 
PERSPEKTİV İQTİSADİ İNKİŞAFININ BƏZİ PROBLEMLƏRİNƏ DAİR

Elza Əhmədova

Bu məqalədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycan tərəfindən qələbə ilə başa
çatması aspektində Cənubi Qafqaz ölkələrinin iqtisadi inkişafının ən mühüm problemlərini
araşdırılır. Eyni zamanda, ümumi təhlükəsizlik tələbləri nəzərə alınmaqla  region
dövlətlərinin müharibədənsonrakı dövrdə dinc və iqtisadi inkişaf perspektivləri üçün
mühüm əhəmiyyət kəsb edən əsas problemlərə də lazımi diqqət yetirilir. 

Açar sözlər: Azərbaycanın qələbəsi, Şuşa Bəyannaməsi, müttəfiqlik əlaqələri,
Türkiyə, regional əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq, yeni dünya nizamı, nəqliyyat marşrutları,
ümumi təhlükəsizlik və s. 

ON SOME PROBLEMS OF THE PROSPECTIVE ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF THE STATES OF THE SOUTH CAUCASUS 

REGION IN MODERN CONDITIONS

Elsa Akhmedova

This article examines the most important problems of the economic development of
the South Caucasian countries in the aspect of the victorious completion of the Nagorno-
Karabakh conflict by Azerbaijan. At the same time, due attention is paid to the main
problems that are important for the prospects for the peaceful, economic post-war devel-
opment of the states of this region, taking into account the requirements of general
security. 

Key words: Victory of Azerbaijan, Shusha Declaration, allied relations, Turkey,
regional cooperation and partnership, new world order, transport routes, general security,
etc.

MODERN KOŞULLARDA GÜNEY KAFKASYA BÖLGESI DEVLETLERİNİN
EKONOMİK KALKINMA PERSPEKTİFİNİN BAZI SORUNLARI ÜZERİNE 

Elsa Ahmedova 

Bu makale, Güney Kafkasya ülkelerinin ekonomik kalkınmasının en önemli sorunlarını
Dağlık Karabağ sorununun Azerbaycan tarafından muzaffer olarak tamamlanması
açısından incelemektedir. Aynı zamanda, bu bölge devletlerinin savaş sonrası barışçıl,
ekonomik kalkınma umutları için önemli olan ana sorunlara, genel güvenliğin gereklilikleri
dikkate alınarak gerekli dikkat gösterilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Azerbaycan Zaferi, Şuşa Deklarasyonu, müttefik ilişkiler,
Türkiye, bölgesel işbirliği ve ortaklık, yeni dünya düzeni, ulaşım yolları, genel güvenlik
v b. 
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Всовременную эпоху
мировое хозяйство,

международные экономиче-
ские отношения всё более от-
чётливо приобретают харак-
тер единого, целостного об-
разования. Существенная роль
в этом процессе принадлежит
в том числе международным
морским правоотношениям,
а при исследовании теорети-
ческих и практических аспек-
тов проблемы ответственно-
сти в современном междуна-
родном морском праве прин-
ципиальная роль отводится
как нормам, определённым
международными договорами
и соглашениями, так и тре-
бованиям национального за-
конодательства, что еще раз
подчеркивает значение раз-
вития отрасли и достижения
полной корреляции положе-
ний национального/регио-
нального морского права с
международно-правовыми до-
кументами.

В эпоху глобализации меж-
дународных экономических
отношений на морской флот
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ДЕЛИМИТАЦИЯ  МОРСКИХ  ГРАНИЦ: 
ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В статье со стороны автора рассматри-
вается международные пограничные споры дели-
митации морских границ. Приводятся наиболее
значимые для международного права междуна-
родные конвенции и решения международных су-
дебно-арбитражных органов по пограничным мор-
ским спорам и раскрываются соответствующие
правовые инструменты.

Объектом исследования являются правоотно-
шения, возникающие в результате совпадения тер-
риториальных претензий на морские пространства,
обязательства государств в морских районах, яв-
ляющихся предметом межгосударственных раз-
ногласий, процедура досудебного и непосредственно
судебного разрешения споров по делимитации мор-
ских границ.

На основе анализа новейших доктринальных ис-
точников и юридических литератур, посвященные
вопросам определения и установления террито-
риальных интересов государств на море  выявляют-
ся некоторые особенности и тенденции развития
правоприменительной деятельности Международ-
ного Суда ООН в сфере разрешения различного
рода межгосударственных  разногласий, непосред-
ственная практика международных судебно-ар-
битражных органов, направленная на решение
территориальных споров и иных вопросов, связанных
с осуществлением деятельности субьектов госу-
дарств в спорных районах. 



приходится не менее 80 процентов от об-
щего объёма внешнеторговых перевозок
.Это объясняется целым рядом факторов,
основной из которых – географический
(пространства Мирового океана занимают
большую часть поверхности Земного
шара). Среди других факторов особо вы-
деляется экономический, поскольку, на-
пример, перевозка грузов морским транс-
портом, в сравнении с другими транс-
портными средствами, обходится значи-
тельно дешевле. Именно поэтому морской
флот в настоящий момент остаётся неза-
менимым средством доставки большого
количества грузов (товаров) из государств-
производителей в государства-потреби-
тели, разделённых водными простран-
ствами. 

В современных условиях глобализации
ООН продолжает играть роль централь-
ной, наиболее универсальной по член-
скому составу и широкой по своей ком-
петенции международной организации
современности. Известно, что компетен-
цией ООН, как и любой другой между-
народной организации, является объект
или сфера её предметной деятельности,
способствующая, в том числе, развитию
морской деятельности их государств-чле-
нов. 

Вместе с тем ООН, как и другие меж-
дународные организации, существует не
изолировано, а органически интегрирована
в систему современных международных
морских отношений. Поэтому следует
особо отметить, что функции и деятель-
ность ООН могут быть поняты и оценены
только на фоне всего комплекса совре-
менных международных отношений. При
этом следует учитывать как основные за-

кономерности и противоречия в масштабах
процессов глобализации хозяйственной
жизни государств, так и движение миро-
вого сообщества к единому экономиче-
скому пространству на основе глобального
партнёрства в интересах всеобщего раз-
вития.

Учитывая особую роль ООН и много-
плановый характер её деятельности, пред-
ставляется целесообразным исследовать
ее значение и влиянии на развитие меж-
дународных морских отношений. Такой
подход, по нашему мнению, связан с из-
учением данной проблемы и сопровож-
дается появлением ещё одного течения в
исследовании международных организа-
ций – глобалистического. И здесь имеют
значение не столько позиции правового,
технико-юридического анализа, сколько
с позиции оценки той роли, которую си-
стема ООН может играть как в решении
глобальных проблем современности
(включая морскую), так и проблем ин-
теграционных процессов во всемирном
масштабе .

Несмотря на существование системы
норм, позволяющей рассматривать меж-
дународно-правовое регулирование мор-
ских отношений в качестве самостоятель-
ной части современного международного
права, в существующей доктрине, по на-
шему мнению, отсутствует достаточно
аргументированное обоснование утвер-
ждения об институциализации отдельной
части между-народного морского права
– современный институт делимитации
морских границ. Полагаем, что одна из
основных причин этого – отсутствие ком-
плексного конвенционного регулирования
данного вида общественных отношений.
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В то же время, разрешение указанных
вопросов, как на теоретическом, так и на
практическом уровнях, по нашему мне-
нию, на настоящем этапе является одной
из приоритетных задач для юристов-меж-
дународников, поскольку в условиях гло-
бализации многократно возрастает значе-
ние морских отношений как для развития
экономики отдельно взятых государств и
регионов, так и для современных между-
народных отношений в целом. Более того,
успешное разрешение поставленных задач
является одним из определяющих факто-
ров для достижения цели, определенной
мировым сообществом в качестве основ-
ной задачи современности на универ-
сальном уровне, а именно устойчивого
развития как залога повсеместного утвер-
ждения гуманистических ценностей и, в
конечном счете, предотвращения множе-
ства объективно нарастающих проблем
планетарного масштаба.

В этом контексте следует отметить,
что развитие международного морского
права имело важное влияние на исполь-
зование мирового океана в разных отрас-
лях, возможно наиболее значительным
из которых явилась способность госу-
дарств декларировать различные виды
морских зон. Первоначальные претензии
государств были ограничены только про-
возглашением территориального моря,
ширина которого была настолько мала,
что в редких случаях приводила к не-
обходимости разрешать споры, вызванные
частичным совпадением претензий не-
скольких государств. Однако, постепенное
дальнейшее расширение юрисдикции го-
сударств в проекции от побережий и ста-
новление новых морских зон стало пово-

дом для возникновения необходимости
определения методов делимитации мор-
ских границ. Одной из причин возникно-
вения споров являлись случаи, когда су-
хопутная граница сопредельных госу-
дарств заканчивалась в точке на побережье,
откуда начинались территориальные пре-
тензии на прилегающие морские про-
странства. Следовательно, возникала не-
обходимость в развитии принципов, поз-
воляющих решить проблему разграниче-
ния территориальных морей сопредельных
государств. Вместе с тем, постепенное
расширение территориального морского
суверенитета государств и добавление к
претензиям на территориальное море при-
тязаний на континентальный шельф, затем
рыболовные зоны и, наконец, исключи-
тельную экономическую зону привело к
тому, что морские границы государств
уходили все дальше и дальше от при-
брежной линии и стали поводом для воз-
никновения второй причины – совпаде-
ниям претензий государств, противоле-
жащих относительно друг друга и разде-
ленных как узким проливом, так и океан-
скими просторами. 

Пространственно ограниченное тер-
риториальное море не создавало проблем
для расположенных таким образом госу-
дарств, однако популяризация требований
на континентальный шельф, последовав-
шая за провозглашением Прокламации
Трумэна 1945-го года , привела к тому,
что все больше и больше государств были
вынуждены искать пути выхода из си-
туаций, вызванных совпадением установ-
ленных ими новых зон с зонами, провоз-
глашаемыми соседними государствами.
Если первоначально существовало раз-
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деление между морскими претензиями
противолежащих и прилегающих госу-
дарств, то с течением времени сместив-
шийся на совпадающие, без разделения
на отдельные виды морских зон, претензии
прибрежных государств фокус стал по-
водом к требованиям проведения дели-
митации с установлением конечной единой
морской границы.

ХХ век стал свидетелем особого раз-
вития международного права и практики
государств, связанной с делимитацией
морских границ и эти вопросы стали
предметом детального обсуждения на
Первой и Третьей конференциях ООН по
морскому праву. Вместе с тем, даже с
учетом того, что с течением времени
право в данной отрасли получило развитие
и некоторую определенность и того, что
значительное количество морских границ
были установлены на основе соглашений
между государствами или решений меж-
дународных судебных или арбитражных
органов, все еще остается большое коли-
чество соседствующих государств, не
определивших морские границы на по-
стоянной основе. Дальнейший импульс
развитию отрасли в последние годы при-
дали представления по требованиям на
внешний континентальный шельф, пере-
данные на рассмотрение Комиссии ООН
по границам континентального шельфа
и явившиеся для некоторых прибрежных
государств катализатором для определения
их морских границ с учетом совпадающих
претензий на континентальный шельф,
права на которые определены ст. 76 Кон-
венции Организации Объединенных На-
ций по морскому праву 1982 года (далее
- Конвенция по морскому праву 1982 г.).

Как результат, юриспруденция, связанная
с делимитацией морских границ, отходит
от принципиальной сфокусированности
на полемике между «равноудаленностью»
и «принципами справедливости», которые
долгое время определяли ее развитие.

Абсолютно бесспорно, что государства
являются свободными в своем волеизъ-
явлении в общем и, в частности, в плане
достижения соглашений об установлении
морских границ в соответствии с их тре-
бованиями. Тем не менее удивительным
является то, что делимитация морских
границ являлась предметом спора при
рассмотрении дел в Международном Суде
(InternationalCourtofJustice - ISJ) в гораздо
большем количестве дел, чем вызванном
какими-либо иными спорами. Арбитраж-
ные трибуналы adhoc также были во-
влечены в разрешение такого рода исков,
а в последние годы возросло еще и коли-
чество решений в делах, находившихся
на рассмотрении арбитражных трибуна-
лов, утвержденных на основе положений
Конвенции ООН по морскому праву в
части разрешения споров. К этому должна
быть добавлена еще и деятельность Меж-
дународного трибунала по морскому праву
(International Tribunalon the Lawofthe Sea
- ITLOS). Эти тенденции стали причиной
нескольких последствий. В первую оче-
редь, несмотря на более общее значение
практики государств в формировании
норм обычного права, именно судебная
и арбитражная практика стала, и по сей
день является, локомотивом развития
предмета как теоретически, так и в прак-
тическом плане. Во-вторых, возможное
развитие некоторых различий в подходах
к разрешению споров между указанными
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различными форумами является важным
вопросом, который должен все больше
приниматься во внимание теми, кто во-
влечен в практику определения морских
границ.

Наконец-то, повсеместный рост числа
морских споров и конфликтов обусловил
актуальность и востребованность изучения
споров, связанных с притязаниями на
морские пространства, комплексного на-
учного исследования ряда современных
проблемных аспектов делимитации на
море с учетом практических и теорети-
ческих вопросов делимитации морских
пространств.

Таким образом, существующая прак-
тика, сложившаяся в отношении споров,
в которых оспаривается само наличие у
государства права на претензии на ту или
иную морскую зону, поднимает вопрос о
том, несут ли в таком случае госудрства
обязательство не ставить под угрозу или
препятствовать в том же объеме, какому
они должны следовать при наличии спора,
связанного непосредственно с делимита-
цией неоспоримых прав. Такого рода спо-
ры, в основе которых обычно лежит оспа-
ривание наличия у государства сувере-
нитета над сухопутной территорией, ос-
новываясь на которой оно выдвигает пре-
тензии на морские пространства, еще бо-
лее осложняются тем, что обычно такое
государство исключает любой спор о
своей сухопутной территории, полагая,
что признание налиция спорности может
ослабить его позиции в споре. 
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DƏNİZ SƏRHƏDLƏRİNİN DELİMİTASİYASI: 
HÜQUQİ ASPEKTLƏR

Rəcəbov İlkin Əbülfəz oğlu,
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Cinayət işləri
üzrə kollegiyası, hakim.

Məqalədə müəllif tərəfindən dəniz sərhədlərinin delimitasiyası ilə bağlı beynəlxalq
sərhəd mübahisələri araşdırır. Beynəlxalq hüquq üçün ən əhəmiyyətli beynəlxalq kon-
vensiyalar və beynəlxalq dəniz-arbitraj orqanlarının sərhəd dəniz mübahisələrinə dair
qərarları təqdim olunur və müvafiq hüquqi sənədlər açıqlanır. Tədqiqatın obyekti
dəniz məkanlarına ərazi iddialarının üst-üstə düşməsi nəticəsində yaranan hüquqi
münasibətlər, habelə dəniz sərhədlərinin delimitasiyası ilə əlaqədar dövlətlər arasında
fikir ayrılığına səbəb olan dəniz sahələrində dövlətlərin öhdəlikləri, mübahisələrin
məhkəməyə qədər və birbaşa məhkəmə yolu ilə həll edilməsi qaydasıdır. 

Dənizdə dövlətlərin ərazi maraqlarının müəyyən edilməsinə və qurulmasına həsr
olunmuş ən son doktrinal mənbələrin və mövcud hüquq ədəbiyyatlarının təhlili
əsasında Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin müxtəlif növ dövlətlərarası mübahisələrin
həlli sahəsində hüquq-mühafizə fəaliyyətinin inkişafının bəzi xüsusiyyətlərini və
tendensiyalarını, beynəlxalq məhkəmə və arbitraj orqanlarının ərazi mübahisələrinin
həllinə yönəlmiş bilavasitə təcrübəsini və dövlətlərə məxsus subyektlərin mübahisəli
ərazilərdəki fəaliyyətləri ilə bağlı digər məsələlər açıqlanır. 

Açar sözlər: beynəlxalq dəniz hüququ, dəniz delimitasiyası, dəniz məkanları,
dəniz sərhədləri, beynəlxalq sərhəd mübahisəsi, dövlətlərarası mübahisələrin həlli. 

DELIMITATION OF SEA BORDERS: LEGAL ASPECTS

Rajabov Ilkin Abulfaz oglu, 
Collegium for Criminal Cases of the Supreme Court of the 
Republic of Azerbaijan, judge. 

The article by the author examines the international border disputes of the
delimitation of maritime boundaries. The most significant for international law
international conventions and decisions of international judicial and arbitration bodies
on border maritime disputes are presented, and the corresponding legal instruments
are disclosed. 
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The object of the research is the legal relations arising as a result of the coincidence
of territorial claims to maritime spaces, the obligations of states in maritime areas that
are the subject of interstate disagreements, the procedure for pre-trial and direct
judicial settlement of disputes over the delimitation of maritime boundaries. 

Based on the analysis of the latest doctrinal sources and legal literatures devoted to
the determination and establishment of the territorial interests of states at sea, some
features and trends in the development of the law enforcement activities of the
International Court of Justice in the field of resolving various kinds of interstate
disputes, the direct practice of international judicial and arbitration bodies aimed at
resolving territorial disputes and other issues related to the activities of subjects of
states in disputed areas.

Key words: international maritime law, maritime delimitation, maritime spaces,
maritime boundaries, international border dispute, resolution of interstate disputes.

DENİZ SINIRLARINI AYIRMA: HUKUKİ UNSURLAR

Recebov İlkin Abulfaz oğlu,
Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi Ceza Davaları Collegium, yargıç.

Yazarın makalesi, deniz sınırlarının sınırlandırılmasına ilişkin uluslararası sınır
anlaşmazlıklarını incelemektedir. Uluslararası hukuk açısından en önemli uluslararası
sözleşmeler ve uluslararası yargı ve tahkim organlarının sınır deniz uyuşmazlıklarına
ilişkin kararları sunulmakta ve ilgili yasal belgeler açıklanmaktadır.

Araştırmanın amacı, deniz alanlarına yönelik toprak iddialarının tesadüfi sonucu
ortaya çıkan hukuki ilişkiler, devletler arası anlaşmazlıklara konu olan deniz alanlarındaki
devletlerin yükümlülükleri, uyuşmazlıkların mahkeme öncesi ve doğrudan yargısal
çözümü prosedürüdür.

Deniz alanı sınırlandırılması konusunda devletlerin denizdeki karasal çıkarlarının
belirlenmesine ve kurulmasına ilişkin en son doktrinel kaynakların ve mevcut yasal
literatürün analizine dayanarak, Uluslararası Adalet Divanı'nın çözüm alanındaki
kolluk faaliyetlerinin gelişimindeki bazı özellikler ve eğilimler çeşitli devletlerarası
anlaşmazlıklar, bölgesel anlaşmazlıkları çözmeyi amaçlayan uluslararası yargı ve
tahkim organlarının doğrudan uygulaması ve devletlerin konularının tartışmalı
alanlardaki faaliyetleri ile ilgili diğer konula açıklanır. 

Anahtar keli̇meler: uluslararası deniz hukuku, deniz sınırlaması, deniz alanları,
deniz sınırları, uluslararası sınır anlaşmazlığı, devletlerarası ihtilafların çözümü.  
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Əsmər Pənahova,
BDU Hüquq fakültəsi İnsan hüquqları
və informasiya hüququ UNESCO ka -
fed ra sının doktorantı.

Açar sözlər: vətəndaşlıq problemləri,
Avropa İttifaqı vətəndaşlığı, vətəndaşlığın
əldə edilməsi, nəhkəmə təcrübəsi, beynəlxalq
müqavilələr, milli qanunvericilik, əsas hü -
quqlar.

Avropada baş vermiş inteqrasiya pro -
seslərinin kontekstində bəzi hüquq

institutları ciddi şəkildə şəklini dəyişmişdir.
Aİ üzv-ölkələri üçün sürətli və effektiv həll
tələb edən problemlər əsasən bunlardır: öz
milli qanunvericiliyini Avropa standartlarına
uy ğunlaşdırmaq, öz ölkələrində Avropa or -
qan larının və təsisatlarının siyasətini həyata
ke çirmək. Aİ genişlənərək, bu problemlərin
həl lində yeni yanaşmaları təklif edir, ahəngdar
in kişafı və bütün birləşən dövlətlərin qarşılıqlı
əmək daşlığını təmin etməyə çalışır.

Belə gedişatın nümunəsi kimi Lissabon
mü qaviləsini qeyd etmək olar, hansı ki, Av -
ropa inteqrasiyasının sonrakı dərinləşməsinə
yö nəlmişdir. Lissabon müqaviləsinin qə bu -

lund an sonra (1 dekabr 2009-cu ildə qüvvəyə
min mişdir) ümumilikdə İttifaq üçün bir sıra
ye niliklər baş vermişdir. Lissa bon mü qa vi -
lə sinin etdiyi ən əhə miyyətli dəyişiklik bi -

la vasitə Aİ-nin strukturuna aiddir.
Lissabon müqaviləsi Aİ-nin də -
yər ləri və hədəflərində də ciddi
də yi şikliklər etmişdir. Belə ki,
da ha əvvəl deklarativ xarakterli
qə bul edilən prinsiplər (məsələn,
Aİ vətəndaşlarının bütün dünyada
mü dafiəsi, iqtisadi, sosial və əra -
zi birliyi, mədəni müxtəliflik və
s.) artıq Aİ siyasətinin əsas hə -
dəf lərinə çevrilmişdi. Bundan

başqa, "daxili ba zar”ın yaradılması
və növbəti vacib məq səd lərin nailiyyəti də
müəyyən edilmişdi: tam məşğulluq, sosial
tərəqqi, ətraf mühitin mü dafiəsinin yüksək
səviyyəsi, diskrimina si yaya qarşı mübarizə,
sosial ədalət, uşaqların hü quqlarının müdafiəsi
və s.

Lissabon müqaviləsinin gətirdiyi də yi -
şik liklər arasında vətəndaşlıq məsələləri də
xü susi yer tuturdu. Aİ vətəndaşları Aİ Par -
la mentinə və Aİ Şurasına qanunvericiliyin
də yişdirilməsi təklifi ilə bağlı müraciət etmək
hü ququ əldə etdilər. Bunun üçün bir milyon
və təndaş tərəfindən bu təşəbbüsün dəs tək -
lən məsini təmin etmək lazımdır. Lakin Ko -
mis siya, bu sorğunun təmin olunması mə -
sə ləsinin realizəsi imkanı ilə bağlı yekun
qə rar verilməsi səlahiyyətini özündə saxlayır.

Hələ Lissabon müqaviləsi qəbul edil -
məz dən öncə, Maastrixt müqaviləsinin müd -
dəaları İttifaqın təsis sənədlərinə, hüquq
sisteminə yeniliklər gətirmiş, ümumilikdə
Aİ-nin fəaliyyətində dəyişikliklər etmişdir.

AVROPA İTTİFAQINDA VƏTƏNDAŞLIQ PROBLEMLƏRİNİN
HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏSİ

Məqalədə Avropa İttifaqında vətəndaşlıq prob -
lem lərinin hüquqi tənzimlənməsi hüquq ədəbiyyatında
möv cud fikirv müxtəlifliyi və beynəlxalq praktika
əsa sında geniş təhlil edilir. Sonda belə bir mühüm
nə t icəyə gəlinir ki, hüquqi anlayış kimi Avropa İttifaqı
və təndaşlığı milli vətəndaşlıqla müqayisədə üzv-döv -
lətlərin vətəndaşlarını bəzi əlavə hüquqlarla təmin
edir, bu isə həmin şəxslərin hüquqi təminatlarının
da ha da genişlənilməsin və təminatına imkan yaradır.
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Onların arasında əhəmiyyətli yeri Aİ
vətəndaşlığı institutunun yaradılması tutur,
bu instituta həmçinin vahid ümumavropa
vətəndaşlığı da deyilir. Bu məsələyə Aİ-nin
yaradılması haqqında Müqavilənin 8-ci mad -
dəsi və həmin Müqaviləyə əlavə kimi Mü -
qa vilənin üzv-dövlətin vətəndaşlığı haqqında
Bə yannamə həsr etmişdir. Aİ-nin yaradılması
haq qında Müqavilənin 8 və 8 d maddələrinin
məz munu 2 oktyabr 1997-ci il tarixli Aİ
haq qında Müqaviləyə dəyişikliklər haqqında
Ams terdam Müqaviləsi ilə dəyişdirilmişdir.
7 dekabr 2000-ci il tarixli Əsas hüquqlar
haq qında Aİ Xartiyasının 41 və 42-ci mad -
də ləri də İttifaq vətəndaşlarının hüquqlarını
ni zamlayır. 2009-cu ildə qüvvəyə minmiş
Lis sabon müqaviləsi Aİ vətəndaşlığı insti-
tutunun mövcudluğunu təsdiq etmiş və möh -
kəm ləndirmişdir. Aİ vətəndaşlığı - beynəlxalq
hü ququn inkişafı tarixində presedentsiz ad -
dımdır. Dünyada mövcud olan heç bir regional
təş kilat nə hüquqi, nə də praktiki baxımdan
təş kilatın vətəndaşlığı anlayışını tanımamışdır. 

Maastrixt müqaviləsi, hər şeydən əvvəl,
Aİ vətəndaşlığı prinsipinin özünü elan etdi.
Məhz bu səbəbdən Aİ vətəndaşlığını elan
et məyə vadar edən ilkin şərtlərin təhlil edil -
məsini məqsədəuyğun hesab edirik.

Ümumiyyətlə, Avropa birliklərində və -
tən daşlığın təyin edilməsi ideyası yeni deyil -
dir. Bu məsələ hələ 1957-ci il Roma mü qa -
vilələrinin hazırlığı zamanı aparılmış bir lik -
lərin təbiəti haqqında müzakirələrin predmeti
idi. Vətəndaşlıq məsələlərinə diqqət 1970-
ci illərin sonlarında yenidən meydana çıxmağa
baş ladı, elə həmin vaxtlar ”Avropa və tən -
daş ları” şüarı məşhurlaşmağa başladı. Ancaq
on da bu problemə xüsusi qiymət verilmirdi
və gələcəyin işi kimi baxılırdı. Bundan əlavə,
Avropa birliklərinin İttifaqa transformasiyası
haq qında məsələlərin müzakirəsi mər hə lə -
sin də vətəndaşlıqla bağlı suallar da müzakirə

pred metinə çevrilmişdi. Vətəndaşlıq haqqında
mə sələyə iqtisadi və siyasi amillərin qarşılıqlı
tə sirindən doğan və inteqrasiyanın yeni və -
ziy yətinin simvolu kimi qiymət verilirdi.

Aİ vətəndaşlığı məsələsinə gəldikdə, qeyd
edək ki, iki tamamilə təbii və qanunauyğun
sual yarana bilər: bu iki anlayış, “vətəndaşlıq”
və “Avropa İttifaqı” bir-biri ilə birləşə bi lər -
lər mi, axı Aİ dövlət deyil və faktiki olaraq,
yal nız Qərbi Avropa ölkələrinin təşkilatını
tə cəssüm etdirir və 1992-ci ildə Avropa İtti -
fa qı adını almışdı. Bununla belə, Maastrixt
mü qaviləsi aydın və birmənalı şəkildə məhz
Av ropanın suveren dövlətlərini birləşdirən
Aİ-nin vətəndaşlığını təsbit edir. Nəticədə
bey nəlxalq hüquq elmində əvvəl məlum ol-
mayan siyasi-hüquqi fenomen meydana çıxır,
ya xud da, bu fenomen dövlətlərarası mü na -
si bətlərin bütün sisteminə inteqrasiya pro -
ses lərinin artan təsiri, insanın bu sistemdə
ye ri və rolunun qlobal şəkildə yenidən qu -
rul ması ilə bağlı olan tamamilə obyektiv
qa nu nauyğunluqdur. Bu məsələyə aydınlıq
gə tirilməsi üçün vahid ümumavropa və tən -
daş lığının spesifikasını xarakterizə edən Aİ-
nin yaradılması haqqında Müqavilənin müva -
fiq normalarını təhlil etmək zəruridir.

Aİ-nin yaradılması haqqında Müqavilənin
8-ci maddəsi nəzərdə tutur ki, Aİ-nin üzv-
döv lətlərindən hər hansının vətəndaşlığına
malik olan istənilən şəxs Aİ vətəndaşıdır
(1). Yenə də sual yaranır, belə vətəndaşlığın
möv cudluğunu necə müəyyən etmək olar?
Çünki, Müqavilənin maddələri bu suala la -
zı mi cavab vermədiyindən, Müqaviləyə əlavə
kimi Üzv-dövlətin vətəndaşlığı haqqında
Bə yannamə qəbul edilmişdi. Mahiyyət eti -
ba rilə, Bəyannamə milli hüquqa göndərməni
əks etdirir. Orada müəyyən edilir ki, fərdin
və təndaşlığı haqqında məsələ müstəsna olaraq
mü vafiq üzv-dövlətin hüququ ilə tənzim edi -
lir.
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Müvafiq olaraq, onun əldə edilməsi və
ya itirilməsinin hər hansı xüsusi proseduru
möv cud deyildir. Aİ üzv-dövlətinin vətən -
daş lığında istənilən dəyişiklik Aİ çərçivəsində
kon kret şəxsin vəziyyəti üçün müəyyən nə -
ticələr doğurur. Aİ orqanları üzv-dövlətlərin
öz vətəndaşlarının dairəsinin sərbəst şəkildə
mü əyyən etməsi prinsipinə tərəfdar olduqlarını
bil dirmişlər.

13 mart 1996-cı ildə Maastrixt mü qa vi -
lə sinə yenidən baxılması üzrə hökümətlərarası
kon fransın çağırışı haqqında Avropa Parla-
mentinin qətnaməsində vurğulanır ki, “Avropa
vətəndaşlığı İttifaqa münasibətdə vətəndaşlara
yeni hüquq və vəzifələr verir, Aİ dövlətlərinin
və təndaşlığını tamamlayır”. Amsterdam mü -
qa viləsi Maastrixt müqaviləsinin 8.1-ci mad -
də sinə yalnız bu ifadənin ikinci hissəsini
da xil etdi: “İttifaq vətəndaşlığı İttifaqın üzv-
döv lətlərinin vətəndaşlığını tamamlayır, onu
əvəz etmir”. Bununla belə, Aİ çərçivəsində
və təndaşlığın daha az və ya çox tən zim lən -
mə si imkanı qeyri-müəyyən vaxta təxirə sa -
lı nır. Aİ üzv-dövlətinin vətəndaşlığının iti -
ril məsi vaxtı Aİ vətəndaşlığı da itirilir (2).

Mövcud məhkəmə təcrübəsinə müvafiq
ola raq İttifaqın üzv-dövləti Aİ-nin yaradılması
haq qında müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş əsas
hü quqların və azadlıqların reallaşdırılmasının
tə minatı ilə əlaqədar vətəndaşlıq statusunun
ta nınması üçün əlavə şərtlərin tətbiqi vasitəsi
ilə başqa üzv-dövlət tərəfindən vətəndaşlığın
ve rilməsinin nəticələrini məhdudlaşdıra bil -
məz (3). Analoji olaraq, başqa üzv-dövlətin
və təndaşlarına Aİ hüququ ilə təmin olunan
hü quq və azadlıqlardan istifadəyə də məh -
du diyyət qoyulmur (4).

Vahid ümumavropa vətəndaşlığının spe-
sifik xüsusiyyətlərindən biri onun potensial
ola raq dinamik xarakter daşımasıdır. Bu mə -
sə lə Aİ-nin yaradılması haqqında Müqavilənin
8e maddəsinin məzmunundan irəli gəlir. Bu

maddə Aİ Komissiyasına müntəzəm şəkildə
Av ropa Parlamentini, Nazirlər Şurasını, həm -
çi nin İqtisadi və Sosial Komitəni vətəndaşlıqla
bağ lı məsələlər haqqında məlumatlandırmağa
öh dəlikləndirir. Zəruri hallarda Nazirlər Şu -
ra sına Aİ vətəndaşlarının mövcud hü quq la -
rı nın qorunmasına yönəlmiş müəyyən ad -
dım ları təşəbbüs etmək səlahiyyəti verilmişdir.
Bun dan başqa, üzv-dövlətlərə bu sferada
uy ğun olan müddəaları qəbul etmək tövsiyəsi
də verilə bilər. Bu mənada Aİ-nin yaradılması
haq qında Müqavilənin müddəaları ilə nəzərdə
tu tulmuş və vahid ümumavropa vətən daş lı -
ğı na həsr edilmiş hüquqların siyahısı statik
de yil və çox güman ki, real hüquqi məzmuna
ma lik “Avropa İttifaqı vətəndaşı” anlayışının
əsas landırılması prosesində aralıq mərhələ
ki mi qiymətləndirilə bilər.

Müəyyən dövlətin vətəndaşlığına məx -
sus luq şəxsdə yalnız hüquqların yox, həm
də müəyyən vəzifələrin mövcudluğunu ehtiva
edir. Bu mənada Aİ-nin yaradılması haqqında
Mü qavilənin 8.2-ci maddəsi aydın şəkildə
nə zərdə tutur ki, Aİ vətəndaşları onlara Mü -
qaviləyə uyğun olaraq aid olan vəzifələri
ye rinə yetirməlidirlər (5). Ancaq vahid ümum -
avropa vətəndaşlığına aid olan Müqavilənin
mü vafiq bölməsi həmin vəzifələrin məz mu -
nu nu konkretləşdirmir. Əgər nümunə kimi
mil li vətəndaşlıq institutuna müraciət etsək,
qeyd etmək olar ki, vətəndaşın əsas və -
zifələrinin sırasına, bir qayda olaraq, hərbi
mükəlləfiyyəti, vergilərin ödənilməsini, bəzi
ölkələrdə isə seçici kimi seçkilərdə iştirak
etməyi aid edirlər. Ancaq, Aİ-yə gəlincə,
onun vətəndaşlarının vəzifələrinin nədən
iba rət olmasını konkret olaraq qeyd etmək
çə tindir. Bununla birlikdə, artıq mövcud
olan hüquqların dairəsinin genişləndirilməsi
im kanı da nəzərdə tutulur. Maastrixt mü qa -
vi ləsi vəzifələr barəsində analoji normanı
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təs bit etmir, yəqin ki, bu yanaşma Aİ vətən -
da şının hüquqi statusuna müəyyən sabitliyin
ve rilməsi cəhdi ilə izah edilir.

Vahid ümumavropa vətəndaşlığının həqiqi
tə biəti və mahiyyətini daha yaxşı anlamaq
üçün Aİ vətəndaşına verilmiş hüquqların
məzmun və xüsusiyyətləri üzərində dayanmaq
məqsədəuyğundur. Onu da qeyd edək ki,
hə min hüquqların siyahısı məhduddur. Xü -
susilə də, Maastrixt müqaviləsi aydın şəkildə
qeyd edir ki, Aİ-nin hər bir vətəndaşı növbəti
hü quqlara malikdir: 1) Aİ-nin bütün ərazisi
üz rə sərbəst şəkildə yerdəyişmə etmək və
ora da maneəsiz yaşamaq; 2) seçici kimi seç -
kilərdə iştirak etmək və yaşadığı ölkənin
bə lədiyyə və ümumavropa seçkilərində öz
na mizədliyini irəli sürmək; 3) Aİ xaricində
ola raq, diplomatik nümayəndəliklərin və Aİ-
nin istənilən üzv-ölkəsinin konsul mis si ya -
la rının müdafiəsindən istifadə etmək; 4) mü -
əy yən edilmiş prosedurlara riayət etməklə
pe tisiya və şikayətlərlə Avropa Parlamentinə
mü raciət etmək. 

Əsas hüquqlar haqqında 7 dekabr 2000-
ci il tarixli Aİ Xartiyası İttifaq vətəndaşlarının
hü quqlarını tamamlayır və yuxarıda sadalanan
hü quqların davamı olaraq növbəti hüquqları
da bəyan edir: 5) Avropa birliklərinin pre se -
dent hüququnu rəhbər tutaraq yaxşı idarəetmə
hü ququ; 6) Avropa Parlamentinin, Şuranın
və Komissiyanın sənədlərinə çıxış hüququ.

Amsterdam müqaviləsi ilə daxil edilmiş
8d maddəsinə əsasən petisiya ilə müraciət
İttifaqının istənilən rəsmi dilində mümkündür
və həmin dildə cavablandırılmalıdır.

Maastrixt müqaviləsinə əsasən Aİ-nin
hər bir vətəndaşı İttifaqının üzv-dövlətlərinin
əra zisində azad hərəkət və daimi yaşamaq
hü ququna malikdir. Ancaq bu hüququn real -
laş dırılması Maastrixt müqaviləsi ilə nəzərdə
tu tulmuş məhdudiyyətləri və şərtləri nəzərə
ala raq həyata keçirilməlidir. Bununla birlikdə,

qeyd etmək lazımdır ki, Aİ vətəndaşlığına
həsr edilmiş bölmədə belə məhdudiyyətlər
və şərtlər müəyyən edilməmişdir və buna
gö rə onları Müqavilənin başqa maddələrində
ax tarmaq lazımdır. Bu mənada adətən 48.3-
cü maddəni rəhbər tuturlar. Həmin maddədə
qeyd edilir ki, vətəndaşlar tərəfindən onlara
aid olan hüquqların istifadəsində müəyyən
məh dudiyyətlərin və şərtlərin tətbiqi ictimai
asa yiş, ictimai təhlükəsizlik, həmçinin əhalinin
sağ lamlığı baxımından mümkündür. Qeyd
et mək lazımdır ki, 48.3-cü maddə 8a maddəsi
ilə müqayisədə Aİ çərçivəsində insanların
azad hərəkətinə həsr edilmiş daha ümumi
nor manı ehtiva edir. Yeri gəlmişkən, insanların
azad hərəkəti prinsipi hələ Avropa İqtisadi
Bir liyinin yaradılması haqqında 1957-ci il
Ro ma müqaviləsi ilə nəzərdə tutulmuşdur.

İstənilən dövlətin vətəndaşlığına məx -
sus luğun ayrılmaz atributu həmin dövlətdə
səs vermə hüququna malik olmaqdır. Bu hü -
qu qun həyata keçirilməsi vasitəsilə cəmiyyətin
si yasi həyatında bilavasitə iştirak imkanı
real laşır. Maastrixt müqaviləsi bu kontekstdə
bə lədiyyələr və ümumavropa seçkilərinin
ke çirilməsində aktiv, həm də passiv seçki
hü ququnun mövcudluğunu nəzərdə tutur.

Beləcə, Aİ-nin yaradılması haqqında Mü -
qa vilənin 8b (1) maddəsi Aİ-nin hər bir və -
təndaşına, onun milli vətəndaşlığından asılı
ol mayaraq, seçici kimi seçkilərdə iştirak et -
mək və yaşadığı ölkənin bələdiyyə seç ki lə -
rində öz namizədliyini irəli sürmək imkanı
ver di (6).

Ona diqqəti yönəltmək lazımdır ki, Aİ
sə viyyəsində bu hüquq həqiqətən ilk dəfə
xü lasə edilmişdi, halbuki bir sıra üzv-döv -
lətlərin milli qanunvericiliyində bu məsələ
Maastrixt müqaviləsindən əvvəl mövcud idi.
Be lə ki, İrlandiyada, Niderlandda və Danimar -
kada seçici kimi seçkilərdə iştirak etmək və
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bələdiyyə seçkilərində öz namizədliyini irəli
sür mək hüququ bu dövlətlərin ərazisində
ya şayan bütün Aİ üzv-dövlətlərinin vətən -
daş larına verilmişdi. Bəzi ölkələr (məsələn,
İs paniya və Portuqaliya) belə hüququn əc -
nə bilərə verilməsinə yalnız qarşılıqlılıq prin-
sipi əsasında yol verirdilər. Hərçənd, bəzi
döv lətlərin (məsələn, Almaniya, Fransa) qa-
nunvericiliyi üçün yuxarıda göstərilən hüquq
yenilik idi. Məhz bu maddə Fransa, Almaniya
və digər Aİ ölkələrinin konstitusiyalarında
Maastrixt müqaviləsinin bəzi müddəaları
əsa sında dəyişikliyə səbəb olmuşdur.

Aİ-nin yaradılması haqqında Müqavilənin
8b (2) maddəsi Aİ-nin hər bir vətəndaşına,
onun milli vətəndaşlığından asılı olmayaraq,
se çici kimi seçkilərdə iştirak etmək və ya -
şa dığı ölkədə Avropa Parlamentinə seçkilərdə
öz namizədliyini irəli sürmək hüququ verdi.
Bu hüquq, yuxarıdakı abzasda baxılmış bə -
lədiyyə seçkilərində iştirak hüququ kimi bə -
zi Aİ üzv-dövlətlərinin milli qanun ve ri ci li -
yin də Maastrixt müqaviləsinin qəbul edil -
mə sinə qədər mövcud idi. Avropa Par la -
men tinə seçkilərin keçirilməsi vaxtı Aİ-nin
di gər üzv-dövlətlərində daimi yaşayan və -
tən daşları üçün səsvermə hüququ İrlandiya,
Ni derland və Belçika qanunvericiliyində ar -
tıq mövcud idi. Passiv seçki hüququna mü -
na sibətdə vəziyyət bir qədər fərqli idi, bu
hü ququ bir qayda olaraq, yalnız həmin üzv-
döv lətin vətəndaşları istifadə edə bilərdi.
İstis na yalnız İtaliya qanunvericiliyində nə -
zərdə tutulurdu, bu dövlətin qanunlarına gö -
rə istisnasız olaraq Aİ-nin bütün üzv-döv -
lət lərinin vətəndaşları passiv seçki hüququn-
dan istifadə edə bilərdi. Böyük Britaniyada
da adekvat norma var idi. Fərq onda idi ki,
Bö yük Britaniya Avropa parlamentinə seç -
ki lərdə passiv seçki hüququnu öz vətəndaşları
ilə yanaşı, İrlandiya vətəndaşlarına da şamil
edir di.

Aİ-nin yaradılması haqqında Müqavilənin
8c maddəsi onun hüdudları xaricində olan
Aİ vətəndaşlarına ehtiyac olduğu halda Aİ-
nin istənilən üzv-dövlətinin diplomatik nü -
ma yəndəliklərindən və konsul missiyalarının
mü dafiəsindən istifadə etmək hüququ verir
(7). Bu vahid ümumavropa vətəndaşlığının
ol duqca spesifik atributudur, hansı ki, ilk
də fə Maastrixt müqaviləsində təsbit edilmişdir.
Mə sələ burasındadır ki, burada söhbət Aİ
tə rəfindən yox, məhz üzv-dövlətlər tərəfindən
gös tərilən diplomatik və konsul müda fiə -
sin dən gedir.

1961-ci il Diplomatik əlaqələr haqqında
Vya na Konvensiyasına (maddə 6, 46), həm -
çinin 1963-cü il Konsul əlaqələri haqqında
Vya na konvensiyasına (maddə 8, 18) uyğun
ola raq, olduğu dövlətə məxsusluğu olmayan
(və ya vətəndaşı olmayan) üçüncü dövlətin
və təndaşının diplomatik və konsul sə viy yə -
sin də müdafiəsini həyata keçirmək müm -
kün dür. Ancaq bu maddələrin müddəaları
ol ma dövlətinin aydın şəkildə ifadə edilmiş
il kin razılığını və ya etirazlarının yoxluğunu
nə zərdə tutur. Beləliklə, akkreditə edən
dövlət, hər dəfə, nə vaxt ki, üçüncü dövlətin
vətəndaşlarının təhlükəsizliyini hədələyən
hansısa bir fövqəladə vəziyyət yarandıqca,
həmin üçüncü dövlətin xahişi ilə diplomatik
müdafiənin göstərilməsinə olma dövlətinin
razılığını tələb edəcək. Nəzərə alsaq ki, Yer
kürəsində dövlətlərin ümumi sayı iki yüzü
keçir, o zaman diplomatik və konsul nü ma -
yən dəlikləri tərəfindən müdafiə hüququ ol -
duqca şərti və pis təmin edilmiş qalır.

Aİ qanunvericiliyinə uyğun olaraq üçüncü
öl kə vətəndaşlarının hüquqları, xüsusilə mül -
ki hüquq və azadlıqları əhəmiyyətli məhkəmə
araş dırması mövzusu olmuşdur. Aİ-nin məq -
sədlərindən biri azadlıq, təhlükəsizlik və
ədalət zonası yaratmaqdır. Bu vəzifənin məq -
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sədi İttifaq vətəndaşlarının və Aİ-yə qanuni
da xil olan üçüncü ölkə vətəndaşlarının daxili
sər bəst hərəkətini təmin etməkdir. Presedent
hü ququ, bəzən insan hüquqları anlayışlarından
is tifadə edərək üçüncü ölkə vətəndaşlarının
ailə üzvlərinin hüquqlarını genişləndirmişdir.
Bəzi hallarda Aİ, üçüncü ölkələrlə onların
və təndaşlarının İttifaqa daxil olması və məh -
dud iqtisadi hüquqlardan istifadə edə biləcəyi
sa zişlər bağlayır. Məsələn Avropa iqtisadi
zo nası haqqında Saziş, Aİ və Türkiyə arasında
2004-cü il Sazişi və s. qeyd etmək olar (8).

Aİ-nin yaradılması haqqında Müqavilənin
8d maddəsinə müvafiq olaraq, Aİ-nin istənilən
və təndaşı petisiya və şikayətlərlə Müqavilədə
mü əyyən edilmiş prosedurlara riayət etməklə
Av ropa Parlamentinə müraciət etmək hüqu -
qu na malikdir. Ancaq bu Aİ vətəndaşlarının
müs təsna hüququ deyil, bu hüquqa istənilən
Aİ üzv-dövlətində daimi yaşayan “üçüncü
öl kələr”in vətəndaşları və ya qeydiyyatdan
ke çən hüquqi şəxsləri də malikdirlər. Aİ və -
təndaşlarının petisiya və şikayətlə bağlı mü -
ra ciət hüququ barəsində qeyd edilən son iki
ka teqoriya şəxslərin hüquqi vəziyyətindən
prin sipial fərqi ondadır ki, bu hüququn rea -
li zəsi üçün Aİ vətəndaşlarından Aİ üzv-döv -
lə tində “daimi” yaşama tələb olunmur. Pe ti -
si yalarla və şikayətlərlə müraciət etmək hü -
qu qu vətəndaşın Avropa Parlamenti ilə mü -
na sibətlərindən yaranan faktiki olaraq, iki
sər bəst və bir-birindən ayrı hüquqdur.

Qeyd edilən hüquqlardan birincisi hələ
Maastrixt müqaviləsinin qəbul edilməsinə
qə dər Avropa birliklərinin qanunvericiliyinə
mə lum idi. Xüsusilə də, bu hüquq Avropa
Par lamentinin prosedur qaydalarının (Req -
lamentinin) 128-130-cu maddələrində öz
ək sini tapmışdır. Sonradan Aİ-nin yaradılması
haq qında Müqavilənin 13, 8d maddələri Av -
ropa Parlamentinin Petisiyalar üzrə Komitəsi

tə rəfindən vətəndaşların müraciətlərinə ba -
xıl ması üzrə şərtləri aydın şəkildə qeyd etdi.
Bi rincisi, həll tələb edilən məsələ Avropa
Bir liklərinin hər hansı fəaliyyəti sferaları
çər çivəsində olmalıdır. İkincisi, bu məsələ
bi lavasitə o şəxsin maraqlarına toxunmalıdır
ki, hansı ki, petisiya ilə müraciət edir. Bununla
bir likdə, qeyd etmək lazımdır ki, Aİ-nin ya -
radılması haqqında Müqavilə fərdi, həm də
kol lektiv petisiyalar vermək imkanını da nə -
zərdə tutmuşdu.

Aİ vətəndaşlarının petisiyalarla müraciət
etmək hüququndan fərqli olaraq, Avropa
Parlamentinə şikayətlər vermək hüququ,
həm bu hüququn məzmunu nöqteyi-nə zə -
rindən, həm də Avropa Parlamenti Om -
budsmanı institutunun meydana çıxması ilə
əla qədar əhəmiyyətli yenilik idi. Aİ-nin ya -
radılması haqqında Müqaviləyə uyğun olaraq,
İttifaqın hər bir vətəndaşı Aİ Ombudsmanına
şikayətlə müraciət hüququna malikdir, hansı
ki, Avropa Parlamenti tərəfindən təyin olunur.
Ombudsmanın fəaliyyəti ona yönəldilən
şikayətlərdə göstərilən İttifaqın mövcud
hüququnun tətbiqi vaxtı çatışmazlıqların
aradan qaldırılmasına yönəlmişdir.

Yalnız qanunverici və ya inzibati xarakterli
qeyri-qanuni əməllər yox, həm də qeyri-ef-
fektiv və məsuliyyətsiz icra edilən funksiyalar
da çatışmazlıqlar siyahısına aiddir. Şəxslər,
Ombudsmana ya bilavasitə, ya da Avropa
Parlamentinin deputatı vasitəsilə şikayətlə
müraciət edə bilərlər. Bu halda şikayətin
predmetinin bilavasitə şikayət verən şəxsə
toxunması mütləq şərt deyildir. Qeyd edək
ki, Ombudsman Aİ Məhkəməsinin öz sə la -
hiy yətlərinin realizəsi hissəsində birinci ins -
tansiya məhkəmələrinin hərəkətlərindən şi -
kayətlərə baxmır. Qeyd etmək lazımdır ki,
S.Y.Kaşkin Əsas hüquqlar haqqında Aİ Xar -
tiyasına 43-cü maddənin şərhində yazır ki:
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“özü-özlüyündə belə orqanın mövcudluğu
in san hüquqlarına riayət etmənin və onların
mü dafiəsinin yüksək səviyyəsinin təminatının
əhə miyyətli zəmanətidir” (9). Amsterdam
mü qaviləsi Maastrixt müqaviləsinin 8d mad -
dəsini belə bir müddəa ilə tamamladı:
"İttifaqın hər bir vətəndaşı üzv-ölkələrin
dövlət dillərindən birində yazılı ərizə ilə
İtti faqın istənilən orqanına (Avropa Parla-
menti, Şura, Komissiya, Məhkəmə, Hesabla-
ma Palatası, İqtisadi və Sosial Komitə, Re-
gionlar Komitəsi, Ombudsman) müraciət et -
mək və həmin dildə cavab almaq hüququna
ma likdir”.

Əsas hüquqlar haqqında 2000-ci il tarixli
Aİ Xartiyasının 41-ci maddəsində təsbit edi -
lən “yaxşı idarəetmə hüququ” konsolidasiya
olunmuş hüquq olmaqla, İttifaqın ərazisində
qanuni əsaslarla yaşayan vətəndaşların və
şəxs lərin Aİ orqan və institutlarına müraciət
hü ququ ilə yanaşı, aşağıdakı hüquqları və
hal ları da ehtiva edir: Aİ-nin orqan və ins -
titutları tərəfindən vətəndaşların və şəxslərinin
işi nə qərəzsiz, ədalətlə və ağlabatan müddətdə
ba xılmasını; İttifaqın hər bir vətəndaşı və
şəx si, onlara qarşı fərdi xarakterli və əlverişsiz
nə ticələr doğuran qərarların qəbuluna qədər
din lənilməlidir; İttifaqın vətəndaşları və şəxs -
lə rinə toxunan informasiya dosyesinə giriş
yal nız məxfilik, peşəkarlıq və kommersiya
sir rinin qorunması şəklində onların qanuni
ma raqlarına riayət etmə şərti ilə mümkündür;
İtti faqın vətəndaşları və şəxslərinə Aİ ins ti -
tut ları və ya onların əməkdaşları tərəfindən
vu rulmuş ziyanın ödənilməsi (10).

Əsas hüquqlar haqqında Aİ Xartiyasının
42-ci maddəsi bəyan edir ki, İttifaqın hər
bir vətəndaşı və ya Aİ üzv-dövlətində daimi
ya şayan şəxs və ya hüquqi ünvana malik
olan hüquqi şəxs Avropa Parlamentinin, Şu -
ra nın və Komissiyanın sənədlərinə giriş hü -

qu quna malikdir. Bu hüquq Aİ-nin yaradılması
haq qında Müqavilənin 255-ci maddəsində
də təsbit edilmişdir. Avropa Birliyinin yara -
dıl ması haqqında Roma Müqaviləsinə əsasən
sə nədlərə giriş hüququnun tətbiqi vaxtı dövlət
və ya şəxsi maraqlarda rəhbər tutulan ümumi
prin siplər və məhdudiyyətlər Şura tərəfindən
mü əyyən olunur. Beləcə, Şura və Komis si -
ya nın sənədləşməsinə girişin ümumi qayda
və şərtləri 6 dekabr 1993-cü il tarixli Şura
və Komissiyanın sənədlərinə ictimaiyyətin
gi rişi barəsində davranış Kodeksi ilə müəyyən
edi lir. 

Aİ vətəndaşlığı üzv-dövlətlərin vətən -
daş larına yeni bir status, o cümlədən İttifaqı
bo yunca həyata keçirilə bilən bir sıra hüquqlar
qa zandırsa da, bu konsepsiyanın həyata ke -
çi rilməsi üzv-dövlətlərin bəzi qanuni ma -
raq ları ilə yanaşı milli siyasət və ya suve -
ren liyini qorumaq istəyi ilə gərginlik yarada
bi lər. Vətəndaşlıq üçün təhsil Avropa sə -
viyyəsində təhsil islahatlarının prioriteti
olaraq qəbul edilir. Bu, vətəndaşların hüquq
və vəzifələrinə əsaslanan sosial birliyin bir
alə ti olaraq görülür. Bundan əlavə, bütün
Av ropa ölkələrində təhsil siyasətin əsas öl -
çü sünü təmsil edir. Bütövlükdə, vətəndaşlıq
üçün təhsil təhsil sistemini müxtəliflik, plüra -
lizm, insan hüquqları, sosial ədalət, rifah,
həm rəylik kimi ümumi dəyərlərin məcrasına
apa ran bir təhsil məqsədidir (11)

Aİ vətəndaşlığı haqqında sadalanan mü -
qavilələrin müddəaları kifayət qədər ümumi
xa rakter daşıyır və qətiyyən əhalinin ayrıca
qrup larının (uşaqlar, qadınlar, işsizlər, pen -
si yaçılar, gənclər, əlillər) hüquqlarını kon -
kret ləşdirmir. Hətta Maastrixt müqaviləsi
ilə xülasə edilmiş Aİ vətəndaşlarının hü -
quq larının siyahısı olduqca məhduddur. O,
adə tən öz vətəndaşları üçün milli kons ti tu -
si yaların nəzərdə tutduğu hüquqların həcminə
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açıq-aydın şəkildə adekvat deyildir. Bundan
baş qa, əgər bu hüquqlardan bəziləri həqiqətən
ilk dəfə meydana çıxmışdısa, (məsələn, dip -
lomatik nümayəndəliklərin və istənilən üzv-
döv lətin konsul missiyalarının müdafiəsindən
is tifadə etmək hüququ), digər hüquqlar (mə -
sə lən, Aİ-nin bütün ərazisi daxilində yer də -
yişmə və yaşamaq azadlığı) hələ Maastrixt
mü qaviləsinin qəbulundan öncə Avropa Birli -
yinin qanunvericiliyi səviyyəsində mövcud
idi. 

Beləliklə, vahid ümumavropa və tən daş -
lığının yaradılmasına dair fəaliyyət əsasən
Av ropa çərçivəsində inteqrasiya proseslərinin
da ha da sürətləndirilməsinə isti qa mət lən -
miş dir. Hazırda Aİ vətəndaşlığı haqqında
Maastrixt müqaviləsinin müddəalarının həqiqi
mə nası bu gün onların bilavasitə məzmununun
rea lizəsinə yox, gələcək perspektivə nəzərdə
tu tulmuşdur. Bununla əlaqədar olaraq, vahid
ümumavropa vətəndaşlığının aşkar poten -
sia lını qiymətləndirməmək olmaz.

Aİ-də vətəndaşlıq problemlərinin hüquqi
tən zimlənməsi ilə bağlı bu paraqrafda qeyd
edi lənlərə yekun vuraraq, belə nəticəyə gəl -
mək olar ki, Aİ vətəndaşlığı beynəlxalq hü -
quqi təbiətə malikdir, hansı ki, Aİ üzv-döv -
lətlərinin milli vətəndaşlığı ilə bağlı İttifaq
və təndaşlığının subsidiar xarakterinin sax -
la nılmasında ifadə edilir. Bundan başqa, Aİ
və təndaşlığının təhlili iddia etməyə əsas ve -
rir ki, Aİ vətəndaşlarının İttifaq qarşısında
hər hansı vəzifələri yoxdur, bu isə bizim
fik rimizcə, vətəndaşlıq haqqında klassik ya -
naş maya ziddir, yəni vətəndaşlıq həm hü -
quq ların verilməsini, eyni zamanda vəzifələrin
ic rasını da tələb edən anlayışdır. İddia etmək
olar ki, bu hüquqi anlayış milli vətəndaşlıqla
mü qayisədə üzv-dövlətlərin vətəndaşlarını
bə zi əlavə hüquqlarla təmin edir, bu isə hə -

min şəxslərin hüquqi təminatlarının daha da
ge nişlənilməsinə imkan yaradır.
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LEGAL REGULATION OF CITIZENSHIP ISSUES 
IN THE EUROPEAN UNION

AsmarPanahova,
BSU Faculty of Law Human Rights and Information 
Law Doctoral student of UNESCO department. 

The article examines the legal regulation of citizenship in the European Union on the basis of
diversity and international practice in legal literature. In conclusion, it is important to conclude
that as a legal concept, European Union citizenship provides citizens of member states with
some additional rights compared to national citizenship, enabling them to further expand and
ensure their legal provisions.

Keywords: citizenship problems, European Union citizenship, citizenship, experience, in-
ternational treaties, national law, basic rights.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ 
ГРАЖДАНСТВА В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

Асмар Панахова,
Юридический факультет БГУ Права человека и информационное право
Докторант кафедры ЮНЕСКО. 

В статье рассматривается правовое регулирование гражданства в Европейском Союзе
на основе разногласие и международной практики в юридической литературе. В заключение
важно сделать вывод, что в качестве правовой концепции гражданство ЕС предоставляет
гражданам государств-членов некоторые дополнительные права по сравнению с национальным
гражданством, что позволяет им еще больше расширять и обеспечивать свои правовые
положения.

Ключевые словаы: проблемы гражданства, гражданство Европейского Союза, при-
обретение гражданство, практика суда, международные договоры, национальное законо-
дательство, основные права.
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Qeyd edək ki,tədqiqat mövzusu aşa -
ğı dakı bəndlər üzrə aparılmışdır:

1. “Eyniyyətin (şəxsiyyətin) oğur lan -
ma sı” və informasiya-hüquqi mə su -
liy yət

İnformasiya hüquq pozuntularına dair
fiziki şəxslərin məsuliyyətinin müəyyən
olunması üzrə əsas problem onların sürətlə
yeni növlərinin meydana gəlməsidir. Hətta
bir çox hallarda mövcud pozuntunun hansı
növə aid ediləcəyi problem yaradır. Bununla
bağlı, eyniyyətin oğurlanması xüsusi qeyd
olun malıdır. Bir şəxsin qeydə alınmış rə -

qəm sal şəxsiyyətindən başqa bir şəxs tərə -
fin dən vicdansız şəkildə sui-istifadə etmək
ədə biyyatda “eyniyyətin (şəxsiyyətin) oğur -
lan ması” (theft of identity) kimi adlandırılır.
Ümu mi dələduzluq cina yət lə rin dən fərqli
olaraq, oğurluq hə min şəxsi cinayətin qurbanı

ola raq təyin edir. Rəqəmsal ey -
niyyətin (şəxsiyyətin) oğur lan -
masını dələduzluq saya bil mə -
rik. Çünki dələduzluq bir sı ra
saxtakarlıq hərəkətlərinə tət biq
edilir və bir şəxsin rə qəm sal
şəxsiyyətinin mənfəət və ya
zərər əldə etmək məq sə dilə
vicdansız şəkildə istifadə edil -
diyi halda tətbiq olunur. La kin
qeyd etdiyimiz cinayətlər yal -
nız gəlir əldə etmək üçün tö rə -
dilmir. Bunun əksinə çıxış edən
Alex Steel oğur luğun obyektinə

qeyri-maddi mülkiyyəti də daxil edərək
genişləndirirməyin faydasız ol duğunu
vurğulayır və qeyri-maddi mül kiy yətdən sui-
istifadə hallarının ən yaxşı şə kil də dələduzluq
kimi qiymətləndirilməli ol du ğunu söyləyir.
[12, p. 575

Eyniyyətin (şəxsiyyətin) oğurlanması bir
şəx sin qeydiyyatdan keçmiş tranzaksiya şəx -
siy yətinin başqa bir şəxs tərəfindən qanunsuz
ola raq istifadə edilməsidir. Misal olaraq,
şəx sin bank kartının şifrəsinin ələ keçirilməsi,
mail adresinin şifrəsinin ələ keçirilməsini
gös tərə bilərik. Deməli, rəqəmsal eyniyyətin
(şəx siyyətin) oğurlanması hər hansı bir şəxsə
məx sus olan fərdi məlumatların qanunsuz
yol la əldə olunmasıdır. Əgər bu məlumatlar
maliyyə vəsaitləri ilə bağlı olarsa, əməlin
də ləduzluq və ya oğurluq kimi tövsif olunması
prob lemli məsələdir. Ənənəvi yanaşmaya

FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN İNFORMASİYA-HÜQUQİ MƏSULİYYƏTİ 

Rəqəmsal dövrün tələbindən irəli gələrək,
müxtəlif dövlətlərdə istifadə olunan yeni informasiya-
hüquq pozuntularının milli hüquq sistemlərində tətbiq
olunan normalar müstəvisində şərh olunması mümkün
olmur. Çünki müqayisə zamanı mövcud normaların
müəyyən etdiyi elementlər arasında uyğunsuzluq
yaranır. Habelə, robotların elektron şəxsiyyət kimi
tanınması reallığı fiziki şəxslərin hüquqi məsuliyyəti
ilə bağlı tənzimləmələri dövrün aktuallığına çevirmişdir.
Məqalədə qeyd olunan istiqamətlərdə tədqiqat aparılmış,
hüquqi və praktiki təklif və tövsiyələr irəli sürülmüşdür.
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nə zər salsaq, burada etibardan sui-istifadə
et mə olmadığı üçün dələduzluq kimi qiy -
mət ləndirilməsi düzgün olmayacaqdır. Oğur -
luq gizli talamadır və burada törədilmə üsu-
lunu qanunverici açıq qoymuşdur. Oğurluğun
müasir üsullarla törədilməsi istisna olunmur.
Lakin burada da bir çox tətbiqetmə çətinlikləri
ola bilər. Əgər hər hansı bir kart məlumatları
əl də olunubsa, talama obyektinin dəyərini
mü əyyən etmək mümkün olacaq. Mail adres
və s. məlumatlarının əldə olunması başqa
məq sədlərlə də icra oluna bilir. Belə olduğu
hal da, əməlin oğurluq kimi qiymətləndirilməsi
nə dərəcədə düzgündür? – Rəqəmsal ey niy -
yə tin (şəxsiyyətin) oğurluğunu oğurluğun
bir növü kimi qəbul edən tədqiqatçılar mə -
sə ləni mənimsəmə ilə əlaqələndirirlər. C.Sul-
livana görə, başqa bir şəxs tərəfindən sui-
is tifadə həmin şəxsi mülkiyyətindən həmişəlik
məh rum etmək məqsədi ilə mənimsəmə de -
məkdir. Sui-istifadə fərdin eksklüziv istifadə
və tranzaksiya şəxsiyyətinə nəzarət hüququ-
nun nəzərə alınmamasıdır. [13, p. 108]Maraqlı
cə hət ondadır ki, “eyniyyətin (şəxsiyyətin)
oğur luğu” özü bir anlayış olaraq yanlış ifa -
də dir. Çünki burada şəxs öz tranzaksiya şəx -
siyyəti üzrə məlumatlardan tam məhrum
edil mir. Oğurluq ənənəvi olaraq başqasının
şəx si əmlakını bu əmlakdan daimi olaraq
məh rum etmək məqsədi ilə mənimsənilməsini
nə zərdə tutur. Heç bir fiziki sənəd və ya bir
şey almadan, bir şəxsin fərdi məlumatlarına
qa nunsuz daxil olmaq və istifadə etmək bu
mə lumatı istifadə etmək qabiliyyətindən
məh rum etməyəcəkdir. Ona görə də şəxsi
mə lumatların mənimsənilməsi daimi məh -
ru miyyətə səbəb ola bilməz. Lakin əgər söh -
bət sırf tranzaksiya eyniyyətindən (şəx siy -
yə tindən), yəni maliyyə əməliyyatları üçün
nə zərdə tutulan fərdi məlumatlardan gedirsə,
bu zaman tövsif dəyişə bilər. Tranzaksiya

ey niyyəti (The transaction ID) hər bir əmə -
liy yatı təyin edən xüsusi nömrələr toplusudur.
Onun köməyi ilə bank işçiləri müştəri tə rə -
findən edilən satınalmanı müəyyən edə bilər.
Tranzaksiya eyniyyəti həmişə unikaldır, yəni
eyni olan heç bir tranzaksiya eyniyyəti yox -
dur. Bu əməliyyat açarı ümumiyyətlə sistemin
uğurlu bir açar olaraq təyin etməsindən sonra
ya ranır. Tipik olaraq, açar rəqəmlərdən və
hərf lərdən ibarətdir (12-18 rəqəmli kod).
Müş təri müəyyən bir ödəniş üçün axtarış
et mək istəsə, tranzaksiya eyniyyəti la zım -
dır. [15] Beləliklə, tranzaksiya eyniyyəti
hüquqi xarakter verən sxem altında xüsusi
funk si ya lara malikdir. Bu da bu eyniyyətin
mül kiy yət olduğunu qəbul etmək, bir şəxsin
zə rər vurmaq niyyətində olduğu və ya eh ti -
yat sız lıq etdiyi hallarda cinayətdən zərər
görmə ci nayətinin sui-istifadə halında tətbiq
edil mə sinə imkan verir. İndi isə problemə
öz mil li hüquq sistemimiz aspektindən şərh
ve rək. Eyniyyət oğurluğunun predmetini hər
bir halda konkret şəxsə aid olan məlumatlar
təşkil edir ki, bu məlumatlar informasiya
sistemlərinə yerləşdirilmişdir. Res pub li ka -
mız da bu cür məlumatlar hamısı fərdi mə -
lu matlar adı altında birləşdirilmişdir. Deməli,
ey niyyət oğurluğunun predmetini fərdi məlu -
mat ların bir növü təşkil edir. O ki qaldı bu
cür fərdi məlumatların ələ keçirilməsi və
müx təlif məqsədlər üçün istifadəsinə, oğurluq
əm lakın gizli talanmasıdır. Burada şəxsin
son radan həmin əmlakı hansı məqsədlə is -
tifadə edəcəyinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Önəmli olan hər hansı bir şəxsə məxsus
əm lakın qanunsuz ələ keçirilməsidir. Əgər
fərdi məlumatlar qanunsuz yolla maddi gəlir
əldə etmək və ya maddi ziyan vurmaq məq -
sə dilə, yaxud da başqa qanunsuz əməliyyatın
ic rası üçün ələ keçirilirsə, bu cür əldə etmə
hər bir halda oğurluq kimi qiymətləndirilə
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bil məz. Çünki əmlakdan tam məhrumetmə
yox dur. Yalnız maddi ziyan vurulduğu halda
oğur luq olması mümkündür. Məsələn, şəxsin
kart məlumatlarını ələ keçirən cinayətkar
on layn alış-veriş etmişdir. Əgər şəxs müxtəlif
pro fil məlumatlarını əldə edib başqa şəxsi
təh qir etmək üçün həmin profildən istifadə
et mişdirsə, artıq burada oğurluqdan söhbət
ge də bilməz. Bu zaman artıq CM-nin 272-
ci maddəsində təsbit olunmuş qanunsuz ələ
ke çirmə əməli kimi qiymətləndirmə etmək
la zımdır. Bu mövqeni ona görə təqdim edirik
ki, oğurluq daha ağır sanksiya ilə cəza lan -
dı rılır. 272-ci maddənin isə sanksiyası nisbətən
yün gül cəza nəzərdə tutmuşdur. Şəxsin fərdi
mə lumatlarını ələ keçirməklə onlayn qaydada
onu talamaq bir qədər sərt cəzalandırılmalıdır.
(272-ci maddənin özü də qüsurludur, bu ba -
rədə ətraflı aidiyyəti olan paraqraflarda şərh
ve rilir). 

Burada başqa bir problem ümumiyyətlə,
ey niyyətin oğurluğunun predmeti ilə bağlıdır.
Qeyd etdiyimiz kimi, milli qanunvericilik
as pektindən bu predmeti fərdi məlumatlar
təş kil edir. Məhz hansı fərdi məlumat nö -
vün dən söhbət getməsi qaranlıq qalır. Mə -
sə lən, giriş şifrəsini fərdi məlumatların “İn-
formasiya əldə etmək haqqında” Qanunun
38-ci maddəsinin hansı bəndinə aid edə
bilərik? Ümumiyyətlə, şəxsi eyniləşdirməyə
im kan verən məlumatların konkret dairəsi
ne cə müəyyən oluna bilər? – “Fərdi mə lu -
mat lar haqqında” Qanuna əsasən, müəyyən
mə nada fərdi identifikasiya nömrəsinə istinad
edək. Vahid təkrarolunmaz kod olan bu FİN
bü tün eyniləşdirmə məlumatlarını ehtiva
edirmi? Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 4 aprel 2011-ci il tarixli 49
nöm rəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fərdi mə -
lu matların informasiya sistemlərinə fərdi
iden tifikasiya nömrəsinin daxil edilməsi və
is tifadə olunması Qaydaları”nın 2-ci bəndində

gös tərilən siyahı heç də tam deyil. Məsələn,
bu rada ümumvətəndaşlıq pasportu və ya sü -
rü cülük vəsiqəsi kimi digər eyniləşdirici sə -
nəd lərlə bağlı məlumatlar daxil edilməmişdir.
Hesab edirik ki, ümumi redaktələrin edilməsi
və FİN-ə daxil olan məlumatların dairəsinin
konkretləşdirilməsi lazımdır. 

Əməlin maddi tərəfinə gəldikdə isə, AR
CM-nin 177-ci maddəsinə 2013-cü ildə edil -
miş dəyişikliyə əsasən, oğurluğun İKT-dən
is tifadə etməklə törədilməsi tövsifedici hal
ki mi nəzərdə tutulmuşdur. İlk olaraq onu
qeyd edək ki, bu halın ağırlaşdırıcı hal kimi
qə bul edilməsi özü mübahisəlidir. Çünki rə -
qəm sal əsrdə informasiya cəmiyyətinin əksər
üzv ləri üçün İKT-dən istifadə və onun im -
kan larından müxtəlif məqsədlər üçün istifadə
çox asan bir haldır. Ona görə İKT-dən istifadə
sa dəcə olaraq oğurluğun bir üsulu qismində
ta nınsa, daha yaxşı olar. Başqa bir məsələ
isə verilənlərin oğurlanmasının oğurluq kimi
töv sif olunub-olunmamasındadır. AR Ali
Məh kəməsinin şərhinə görə, əsas məqam
var lanma ilə bağlıdır. Əgər informasiya sis -
temlərinə daxil olmaqla, pul vəsaiti ələ ke -
çi rilirsə, artıq dələduzluq deyil, oğurluğa və
mü vafiq kibercinayət əməlinə (maddə 271
və ya maddə 273) görə məsuliyyət yara na -
caq dır. [1] Bəs sadəcə informasiya sis tem -
lə rinə daxil olmaqla verilənlər ələ keçirilərsə
və başqa qeyri-qanuni məqsədlər üçün istifadə
olu narsa, həmin verilənlərin əldə olunması
oğur luq sayılacaqmı? – Ali Məhkəməyə
istinadən xeyr. Bu yanaşmanı düzgün hesab
edirik. Çünki oğurluğun əsas məsədi var -
lan madır. Şəxsin başqa qeyri-qanuni məq -
sədlərlə eyniyyəti oğurlaması oğurluğun ənə -
nəvi məzmununa uyğun gəlmir. Bu halda
hə min qeyri-qanuni məqsədin kri mi nal laş -
dı rıl dığı əmələ və müvafiq kibercinayət mad -
də sinə görə məsuliyyət yaranacaqdır. 
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2. Fiziki şəxslərin informasiya-hüquqi
məsuliyyətinin müəyyən olunmasında
İKT-nin rolu

Fiziki şəxslərin hüquqi məsuliyyətinin
müəyyən olunmasında əsas etibarilə İKT-
nin özünün istifadəsi nəticəsində uğurlu
nəticələr əldə etmək olur. Bir təcrübi misala
baxaq: Dennis Rader 1974-1991 illəri arasında
Kanzas ştatının (ABŞ) Vikita şəhərində 10
cinayət törətmişdir. Cinayətlərdə polisin
əlində olan yeganə dəlil cinayət yerində
tapılan taxta lövhələrdə (BTK - Bind, Torture
and Kill, yəni Bağla, İşgəncə et və Öldür)
həkk olunmuş imzası və DNT nümunələridir.
Ancaq illərlə davam edən araşdırma nə ti cə -
sin də heç bir nəticə əldə edilə bilməmişdir.
BTK cinayətlərini törədərkən, eşidilməsini,
məşhurlaşmasını, ancaq sirr olaraq qalmasını
planlaşdırmışdı. Səssizliyini uzun müddət
saxlasa da, müəyyən vaxtlarda Kanzasdakı
me dia qrupları ilə əlaqə saxlayır və özünə
uy ğun mesajlar verirdi. Bütün etdiklərinə
bax mayaraq, tutulmadığı üçün BTK-nın bir
müd dət sonra hətta polis məmuru ola biləcəyi
müzakirə edildi, hətta bir neçə polis şöbəsində
bütün polislərin DNT nümunələri götürüldü
və cinayətdən əldə edilənlərlə müqayisə
edildi. Lakin bir nəticəyə gəlmək mümkün
ol madı. Bütün bu araşdırmalar davam edər -
kən, BTK hələ də özünəməxsus bir oyun
qu rurdu. 2005-ci ilin fevral ayında Vikita
televiziya stansiyalarından biri olan KSAS-
a bənövşəyi, şəffaf bir disket göndərildi.
Diskdə 3*5 sm ölçüdə etiket var və içərisində
yalnız “test.rtf” adlı bir mətn faylı yazılmışdı.
Faylda “Disketdəki etiketi oxuyun!”[6]qeyd
olunmuşdu. Əvvəlcə bunu anlaya bilməyən
polis “Çöl Fırtınası” Əməliyyatında iştirak
etmiş və 1998-ci ildən Vikita polis idarəsinin
kibercinayətlər bölməsində çalışan keçmiş
əsgər 39 yaşlı Randi Stouna disketin rəqəmsal

ekspertizası üçün müraciət etdi. Randi Stoun
disketi və içindəki faylı araşdırdıqdan sonra,
disketin Vikitanın Lüteran Kilsəsində istifadə
edildiyini və əvvəlki istifadəçisinin “Dennis”
adlı bir adla daxil olduğunu aşkar etdi. O,
dərhal Vikitanın Lüteran Kilsəsinin rəsmi
saytına daxil olaraq oradakı işçilərin siyahısına
baxdı. İşçilərdən birinin adının Dennis Rader
olduğu müəyyən olundu. Dennis Rader dərhal
tutuldu və DNT nümunələri cinayət yerindən
götürülənlərlə uyğun gəldi. [11]Nəticədə
otuz bir il ərzində həllini tapmayan iş təx -
mi nən on beş dəqiqədə həll edildi. [3, s.
153]

Fiziki şəxslərin informasiya-hüquqi
məsuliyyəti də hüquqi şəxslər kimi sahəvi
normalarla tənzimlənir. Hüquqi şəxslərdən
fərqli olaraq, fiziki şəxslər istifadəçi qismində
məsuliyyət daşıyırlar. Qısa sözlə desək, in-
formasiya sistemlərinin işləməsi və onlarda
toplanan verilənlərin mühafizəsi üçün infor -
ma siya sahibləri və ya mülkiyyətçilər mə -
su liyyət daşıyırsa, həmin sistemlərdən əldə
olu nan informasiyadan istifadəyə görə isti -
fa dəçilər məsuldurlar. Belə məsuliyyətin tə -
yin olunmasında əsas məqsəd digər şəxslərin
hü quq və azadlıqlarının qorunmasından iba -
rət dir. Çünki əksər hallarda açıq informasiya
elan olunur və onun informasiya sistemində
əl də edilməsinə ehtiyac qalmır. İnformasiya
sorğusu əsasən mühafizə olunan məlumatlar
üçün verilir. Şəxs əldə etdiyi həmin
informasiyanı icazəsiz açıqlayarsa və ya
bundan başqa məqsədlər üçün istifadə edərsə,
müvafiq məsuliyyət yaranacaqdır. Prob lem
ondadır ki, informasiya eh ti yat la rın dan istifadə
qaydalarını pozma xətasının (İXM 371-
maddə) cinayət ekvivalenti nəzərdə tu -
tulmamışdır. İnformasiyanı əldə edən şəxsin
hə min informasiyadan istifadə qaydalarını
poz ma verilənlər əleyhinə cinayətlərin heç
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birinə aid edilə bilməz. Deməli, qanunverici
əldə olunmuş informasiyanın məzmunundan
asılı olaraq, ictimai təhlükəliliyi müəyyən
et miş və müxtəlif sirlərin yayılmasına görə
ci nayət məsuliyyəti nəzərdə tutmuşdur. Mə -
sə lən, vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olan
şəxs öz müştərisinin boşanma işi üzrə qarşı
tə rəfin əmlakı barədə müvafiq orqana sorğu
ilə müraciət etmişdir. Mülkiyyətə dair mə -
lu matlar fərdi məlumat sayıldığı üçün vəkil
bu məlumatların özbaşına yayılmasına, açıq -
lan masına yol verməməlidir. Bundan əlavə,
hü quqi qaydada da müəyyən olunmuşdur
ki, vəkilə öz peşə fəaliyyəti zamanı məlum
olan məlumatların konfidensiallığını qo ru -
ma lıdır və bu məlumatlar vəkil sirrini təşkil
edir. Deməli, bu vəziyyətdə vəkilin fərdi
mə lumatları açıqlaması vəkil sirrinin yayıl -
ma sına görə məsuliyyət yaradır. Buna uyğun
kriminallaşdırılmış əməl olmadığı üçün fərdi
məlumatlara dair dispozisiyaya (156-cı
maddənin 2.1-ci bəndi) istinad etmək lazımdır.
Hüquqi ziddiyyətlər də elə buradan irəli
gəlir. Müxtəlif konfidensial məlumatları
təsnifləşdirən qanunverici həmin məlumatların
yayılmasına görə məsul olan şəxslər üçün
məsuliyyət differensiasiyasını etmir. 

Lakin inzibati xətalar üzrə qayda fərqlidir.
Burada sorğuçunun qulluq vəzifəsini bəhanə
etməklə şəxsi məqsədlə informasiya əldə
etməsi və ya qulluq vəzifəsinin icrası zamanı
əl də etdiyi informasiyanı digər məqsədlər
üçün istifadəsi inzibati məsuliyyəti for ma -
laş dırır (AR İXM-in 374.4-cü maddəsi).

Fiziki şəxslərin informasiya-hüquqi mə -
su liyyətinin digər forması müxtəlif zərərli
proq ramların yayılmasına görə yaranır. Bu -
dapeşt Konvensiyasında (6-cı maddə) ve -
rilənlər əleyhinə cinayətlərin törədilməsi
məqsədilə hazırlanmış istənilən qurğu, kom-
püter proqramları, informasiya sistemlərinə

daxil olmaq üçün lazım olan şifrələr, kodlar
və oxşar verilənlərə sahib olmaq, eləcə də
onları istehsal etmək, satmaq, əldə etmək
və başqa formalarda istifadəyə təqdim etmək
cinayət kimi qəbul edilir. Lakin Azərbaycan
Respublikasının Konvensiyanın ratifikasiyası
zamanı verdiyi Qeyd-şərtdə bu cür əməllər
yalnız o halda cinayət sayılır ki, ictimai təh -
lükəli nəticəyə, daha dəqiq desək, əhəmiyyətli
zə rərə səbəb olsun. Qalan hallarda belə po -
zun tular az əhəmiyyətli təhlükəyə malik ol -
du ğundan digər hüquqi məsuliyyət növləri
ilə cəzalandırıla bilər. 

Cinayət Məcəlləsinə əlavə edilmiş 273-
1-ci maddə qeyd olunan əməlin əhəmiyyətli
zə rərlə nəticələndiyi hallar üçün cinayət mə -
su liyyəti nəzərdə tutur. Lakin bu əməllər
heç bir zərərə səbəb olmadığı formal tərkiblə
AR İXM-də inzibati xəta kimi daxil edil -
mə mişdir. Deməli, müxtəlif zərərli proqramı
is tehsal edən şəxs hələ onu aktiv ləş dir mə -
miş dirsə, məsuliyyətdən söhbət gedə bilməz. 

Eyni qaydaya müxtəlif xarici dövlətlərin
təc rübəsində də rast gəlinir Məsələn, 2008-
ci ildə Nanjing İctimai Təhlükəsizlik Bürosu
(PSB) onlayn oyunlar oynayan kompüter
istifadəçilərinin hesab məlumatlarını əldə
etmək üçün hazırlanmış “Young Lady” adlı
bir Troya atı proqramı hazırladığı, satdığı
və ya istifadə etdiyi iddia edilən 10 şübhəli
şəxsi tutdu. Nanjing PSB-yə görə, Troya atı
proqramı Çin bazarında 40-dan çox məşhur
onlayn oyun saytının istifadəçi hesabı
məlumatlarını əldə etmək üçün istifadə
edilmişdir. 

Bu işdən sonra məhkəmələr tərəfindən
oxşar işlərin sayı artdı. Məsələn, Jiangsu
əyalətindəki Xuzhou məhkəməsi onlayn
oyunların istifadəçi adlarını və şifrələrini
oğurlamaq üçün hazırlanmış virusların
yazılması və yayılmasındakı rollarına görə
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on bir nəfərə üç ilə qədər həbs cəzası vermişdi.
Cinayətkarlara 833.000 RMB (121.980 ABŞ
dolları) məbləğində cərimə də tətbiq
olunmuşdu.[10]

Əgər hər hansı bir virus proqramı hələ
heç bir zərərə səbəb olmayıbsa, hansı mə -
su liyyət formasının tətbiqi problemli mə sə -
lə dir. Məsələn, COVİD-19 virusu ilə əlaqədar
cə miyyətdə yaranan “təlaş”dan istifadə edən
bəd niyyətlilər 2020-ci ildə CovidLock ran-
somware proqramını yaratmışlar. Bu proqram
zə rər çəkmiş faylları yoluxduraraq xəstəlik
haq qında daha çox məlumat verməyi vəd
edir. Problem ondadır ki, CovidLock qu raş -
dı rıldıqdan sonra Android cihazlarından olan
mə lumatları şifrələyir və zərərçəkənlərə mə -
lumat girişini rədd edir.[7]

Beləliklə, hər bir halda zərərli proqramın
ha zırlanması və onunla bağlı əməliyyatlar
əhə miyyətli zərərə səbəb olduğu halda mə -
su liyyət yaradır. Məntiqi baxımdan da bu
doğ ru yanaşmadır. 

3. Süni intellekt və fərdi hüquqi mə -
su liyyət problemi

Son illərdə süni intellektin tətbiqi bununla
hü quqi məsuliyyət məsələsini ak tual laş dır -
mış dır. 

Əksər xarici dövlətlər süni intellektin
tət biqinə dair inkişaf planlarında və ya stra -
te giyalarında məsuliyyətlə bağlı istiqamətləri
rəh bər tuturlar. Məsələn, Almaniyanın Federal
Hö kumət üçün Milli Süni İntellekt Stra te gi -
ya sında (2018) Süni intellektin məsuliyyətli
in kişafı və istifadəsini qorumaq üç əsas məq -
səddən birini təşkil edir, Danimarkanın Rə -
qəm sal İnkişaf (2018) və Süni İntellekt
(2019) üzrə Milli Strategiyaları məsuliyyət
prin sipini irəli sürülmüş altı prinsip sırasında
nə zərdə tutur[2, s. 42] və s.

2017-ci ildən Avropa Parlamenti tərəfindən
robotların “elektron şəxsiyyət” kimi tanınması,
yəni “Robot texnikası üzrə mülki-hüquqi
qaydalar üzrə Komissiyanın təkliflərinə dair
Avropa Parlamentinin 16 Fevral 2017-ci il
tarixli Qərarında [8] robotlar üçün konkret
hüquqi statusun yaradılması və onların
məsuliyyətinin müəyyən olunması hüquqi
tənzimetmənin yenidən işlənib hazırlanmasını
bir daha tələb etdi. 

Avropa Parlamenti bütün süni intellekt
sis temlərinin deyil, yalnız aşağıdakı xü su -
siy yətlərə malik olan ağıllı robotların elektron
şəx siyyət kimi tanınmasını təklif edir:

– sensorlar vasitəsilə və/və ya ətraf mühitlə
məlumat mübadiləsi (əlaqələrarası), bu
məlumatların dövriyyəsi və təhlili yolu ilə
mux tariyyətin mövcudluğu;

– təcrübədən irəli gələn və qarşılıqlı təsir
yolu ilə özünü öyrənmənin olması;

– çox az olsa belə, fiziki dəstəyin olması;
– davranış və hərəkətlərini ətraf mühitə

uyğunlaşdırmaq bacarığının mövcudluğu;
– bioloji mənada həyatın olmaması.[8]
Akademik ədəbiyyatda, məsələn, hazırda

süni intellekt sistemlərinin mülki məsuliyyəti
üçün təklif olunan yeganə həll yolu hey van -
ların vurduğu ziyana bənzətməklə süni in-
tellekt üçün ciddi məsuliyyət müddəalarını
tət biq etməkdir. Süni intellekt sistemləri
üçün mülki məsuliyyətə ümumi yanaşma
üçün təsirli və işlək bir həll axtarılarkən,
hey vanlar üçün ciddi məsuliyyət haqqında
mil li müddəalar müzakirə üçün maraqlı bir
zə min yaradır.[14, p. 32]

Əsas nəzəri mövqeləri ümumiləşdirsək,
həm xətaya əsaslanan, həm də ciddi mə su -
liy yət rejimi zərər risklərinin azaldılmasını
nə zərdə tutsa da, təşviqetmə üçün ciddi
prob lemlər yaradır. Belə ki, süni intellekt
sis temlərinin istehsalı üzrə onlarda baş verən
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xə talara görə daha sərt məsuliyyət sistemi
ilə mal və ya xidmət istehsalçıları və ya təc -
hi zatçılarnın müştəriyə daha yüksək qayğı
gös tərməsinə nail olmaq olar. Amma belə
sis tem eyni zamanda fəaliyyət səviyyəsini
aşa ğı sala və potensial olaraq yeniliyə mənfi
təsir göstərə bilər. Bununla bağlı, “məsuliyyət
innovasiyaların qarşısını alır” iddiası ilə
çıxış edən əksər tədqiqatçılar sərt məsuliyyətə
qar şı çıxırlar.[14, p. 36]

A.Gallaso və H.Luo bu arqumenti inkişaf
et dirir və öz yanaşmalarını empirik sübutlarla
dəs təkləyirlər. Son araşdırmalarında tibbi
im plantlar nümunəsi ilə məsuliyyət rejim lə -
rinin innovasiyalara təsiri ilə bağlı məsələni
xü susi olaraq həll edən müəlliflərə görə,
öh dəlik riski yenilik təşviqlərini soyutsa da,
risk ləri azaldan texnologiyaların inkişafına
sti mul verə, pis nəticənin olma ehtimalını
azal da bilər. Beləliklə, Gallaso və Luo mə -
su liyyət qaydalarının müəyyən olunmasının
müt ləq yeniliyə mənfi təsir etmədiyi qənaətinə
gə lirlər.[4]

Süni intellekt sistemlərinin tətbiqi üzrə
hü quqi tənzimetmədəki problemləri şərh
edən müəlliflər robotların hüquqi mə su liy -
yə tinin tanınmasını qəti şəkildə qəbul etmirlər:
Ənə nəvi olaraq, cinayət könüllü cinayətkar
hə rəkət və ya hərəkətsizlik (actus reus) və
ci nayət etmək niyyəti (men rea) ilə törədilir.
Ro botların insanabənzər iradə sərbəstliyi və
ya əxlaqi mənada zəngin bir düşüncəyə sa -
hib olduğunu etiraf etsək, hüquqi tən zim et -
mə də köklü dəyişiklik etmək lazım ola caq -
dır. [2, s. 92-93]

Müəlliflərin yanaşması ilə tam razılaşmaq
olar. Tramvay Yanaşması ilə bağlı şərhlər
də bir daha təsdiq edir ki, robotların “mə nə -
vi lik” meyarına cavab verməsindən hələ
söh bət gedə bilməz. 2017-ci ildə Həyatın
Gə ləcəyi İnstitutunun (Future of Life Institute)

təş kilatçılığı keçirilmiş Asilomar Konfransının
nə ticəsində qəbul olunmuş “Asilomar Süni
İn tellekt Prinsipləri”ndə də[9]məsuliyyət
prin sipi elan olunmuşdur. Bu prinsipə əsasən,
sü ni intellekt sistemlərinin qeyri-təyinati,
qey ri-hüquqi məqsədlərlə istifadə olunması,
sü ni intellektin tətbiqi nəticəsində yaranan
hər hansı maddi və mənəvi zərərə görə is -
teh salçı şirkət, proqram təminatını həyata
ke çirən şirkət, mexanizmin sahibi və ya di -
gər aidiyyəti üzrə subyektlər məsuliyyət da -
şı yır lar. Məsuliyyət həcmi ölçüləbilən olmalı,
həddi əvvəlcədən müəyyən olunmalıdır.

4. Nəticə 
İnformasiya-hüquq pozuntuları ilə mü -

ba rizə, həmçinin onların artma səbəblərinin
də minimuma endirilməsi təqdirdə uğurla
nə ticələnə bilər. Bu səbəblər, bir tərəfdən
ki berməkanın hüquqi və texniki tən zim lən -
mə sində problemlərlə əlaqədardırsa, digər
tə rəfdən ayrı-ayrı şəxslərin məlumatlılıq sə -
viy yəsinin aşağı olmasından asılıdır. Təbii
ki, burada maarifləndirmənin də rolu əvəz -
siz dir. Hələ 2010-cu illərdə əksər alimlər ali
təhsil müəsssisələrində informasiya təh lü -
kə sizliyi və informasiya hüququ kimi fənlərin
ke çirilməsi zərurətindən bəhs edirdilər. Artıq
2015-ci ildən Hüquq fakültəsinin İnsan hü -
quq ları və informasiya hüququ UNESCO
ka fedrasında “İnformasiya hüququ” magistr
ix tisasının yaradılması, o cümlədən bakalavr
pil ləsində “İnformasiya hüququ”, “Ki ber -
təh lükəsizlik hüququ” kimi fənlərin tədrisi
al qışalayiq haldır. Bununla belə, bu tədbirlərlə
ki fayətlənməməli, daha qabaqcıl və müasir
ümu mi yanaşmalar və əməkdaşlıq təmin
edil məli, regionlarda da informasiya hüquqi
bi liklərin aşılanması üzrə tədbirlər həyata
ke çirilməlidir. Çünki kiberməkanda törədilən
po zuntular hər gün və inkişaf edən informa -
siya texnologiyaları ilə yenilənir. 
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İnformasiya hüquq pozunutlarına görə
mə suliyyətin təyin olunmasında mütləq şə -
kil də sanksiya kimi həbs (inzibati xəta) və
ya azadlıqdan məhrumetmə (cinayət) tətbiq
edil məsi məqsədəmüvafiq deyil. Əksinə, bu
cür əməllərdə əgər böyük miqdarda maddi,
fi ziki və ya mənəvi ziyan vurulmamışdırsa,
cə rimə və alternativ başqa yeni cəzalar daha
ef fektiv ola bilər. Məsələn, ABŞ-da “kom -
pü terdən müəyyən müddətə istifadə etməmək”
ki mi cəzalar tətbiq olunur. Fikrimizcə, şəxsin
tö rətdiyi infiormasiya-hüquq pozuntusuna
gö rə onu azadlıqdan məhrum etmək əvəzinə
cə rimə etməklə və İKT-dən istifadəsinə qa -
da ğalar qoymaqla daha uğurlu nəticə əldə
et mək olar.

Son dövrlərdə süni intellekt sistemlərindən
is tifadə, insanabənzər robotların hüquqi sta-
tusunun tanınması məsuliyyət məsələlərinin
də tənzimlənməsini zəruri etmişdir. Hesab
edi rik ki, bu cür robotları fiziki şəxslərlə
bə rabər səviyyədə məsuliyyətə cəlb etmək
nə nəzəri, nə də təcrübi baxımdan səmərəli
ola bilməz. Bu, tədricən məsuliyyəti “ro -
bot ların üzərinə qoymaqla” xaosla nəti cə lə -
nə cək dir. Ona görə də süni intellekt sis tem -
lə rinin törətdiyi pozuntulara görə məsuliyyət
is tehsalçının, satınalmadan sonra isə müvafiq
mü qavilə şərtlərinə uyğun olaraq alıcının
üzə rinə qoyulmalıdır. 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat:

1. “Dələduzluq cinayətlərinə dair işlər üzrə
məhkəmə təcrübəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun
Qərarı. 11 iyun 2015-ci il, bənd 16. http://supre-
mecourt.gov.az/post/view/756

2. Gülnaz Rzayeva, Aytəkin İbrahimova. Süni
intellekt, insan hüquqları və fərdi məlumatların
təhlükəsizliyi. Dərs vəsaiti. Bakı: Nurlar,
2021,200 s.

3. Hüseyin Akarslan. Bilişim suçlari, bilişim
yoluyla işlenen suçlar ve adli bilişim ayrimi.
Yüksek Lisanz Tezi. Ankara, 2011, 184 s.

4. A.Galasso and H.Luo. Punishing Robots:
Issues in the Economics of Tort Liability and
Innovation in Artificial Intelligence. http://in-
dividual.utoronto.ca/galasso/research_files/Pa-
pers/GalassoLuo_Chapter_2018.pdf

5. Brenner SW. Distributed security: Moving
away from reactive law enforcement // Inter-
national Journal of Communication Law &
Policy, 2005, No. 9, pp. 1-42

6. BTK killer sends message. https://www.history.
com/this-day-in-history/btk-killer-sends-mes-
sage

7. CovidLock: Mobile Coronavirus Tracking
App Coughs Up Ransomware. https://www.do-
maintools.com/resources/blog/covidlock-mo-
bile-coronavirus-tracking-app-coughs-up-ran-
somware#

8.  European Parliament resolution of 16 February
2017 with recommendations to the Commis-
sion on Civil Law Rules on Robotics
(2015/2103(INL)). https://www.europarl.eu-
ropa.eu/doceo/document/TA-8-2017-
0051_EN.html

9. Future of Life Institute 2017 Asilomar Con-
ference. https://ai-ethics.com/2017/08/11/fu-
ture-of-life-institute-2017-asilomar-conference/

10. Jihong Chen and Bing Cheng. The first
“Trojan horse” case prosecuted in China.
https://journals.sas.ac.uk/deeslr/article/down-
load/1931/1868/

11. Reagan Brad. Computer Forensics: The New
Fingerprinting. http://www. popularmechan-
ics.com/technology/how-to/computer-secu-
rity/2672751

12. Steel A. Intangible Property as Theft // Sydney
Law Review, 2008, Volume 30 (4), pp. 575-
614

13. Sullivan C. Digital Identity: An Emergent
Legal Concept. University of Adelaide Press,
2011, 178 p.

14. Tatjana Evas. Civil liability regime for artificial
intelligence: European added value assessment.
EPRS, 2020, 220 p. 

15. Transaction ID. https://ikajo.com/glossary/
transaction-id



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 4 20212021212

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

INFORMATION-LEGAL LIABILITY OF INDIVIDUALS
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Due to the requirements of the digital age, it is impossible to interpret the new information-
legal violations used in different countries in accordance with the norms applied in national legal
systems. Because during the comparison there is a discrepancy between the elements defined by
the existing norms. In addition, the reality of the recognition of robots as electronic entities has
made the regulation of the legal liability of individuals relevant. Research has been conducted in
the areas mentioned in the article, and legal and practical suggestions and recommendations have
been made.
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e-mail: huseyn.alizade.95@bk.ru 

В связи с требованиями цифровой эпохи невозможно интерпретировать новые инфор-
мационно-правовые нарушения, используемые в разных странах, в соответствии с нормами,
применяемыми в национальных правовых системах. Потому что при сравнении есть несо-
ответствие между элементами, определенными существующими нормами. Кроме того,
признание роботов электронными объектами сделало актуальным регулирование юридической
ответственности физических лиц. Проведены исследования по указанным в статье направ-
лениям, даны правовые и практические предложения и рекомендации.

Ключевые слова: информационное нарушение, физическое лицо, информационно-
правовая ответственность, робот, электронная идентификация, международное регулирование,
национальная правовая база.

BİREYLERİN BİLGİ VE HUKUKİ SORUMLULUĞU 
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Dijital çağın gerekleri nedeniyle farklı ülkelerde kullanılan yeni bilgi-hukuk ihlallerini ulusal
hukuk sistemlerinde uygulanan normlara göre yorumlamak mümkün değildir. Çünkü karşılaştırma
sırasında mevcut normların tanımladığı unsurlar arasında bir farklılık vardır. Ayrıca robotların
elektronik varlıklar olarak tanınması gerçeği, bireylerin hukuki sorumluluğunun düzenlenmesini
de ilgili hale getirmiştir. Makalede belirtilen alanlarda araştırmalar yapılmış, yasal ve pratik
öneriler ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: bilgi ihlali, birey, bilgi-yasal sorumluluk, robot, elektronik kimlik,
uluslararası düzenleme, ulusal yasal çerçeve. 
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Azərbaycan, xüsusilə də Abşeron
yarımadası hələ qədim dövrlərdən

özünün neft və qaz ehtiyatları ilə tanınmışdır.
Hələ IX əsrə aid yazılarda Azərbaycan
ərazisində mövcud olan neft yataqlarına,
eləcə də müxtəlif dövrlərdə məişət və tibbi
ehtiyacların qarşılanması məqsədilə neftdən
istifadəyə dair məlumatlara rast gəlmək olar.
Sənaye inqilabından sonrakı inkişafın təmin
edilməsi məqsədilə böyük həcmdə neft
tələbatı Bakı neftinin əhəmiyyəti daha da
artmış oldu. XX əsrin əvvəllərində dünya

neft hasilatının təqribən yarısı Azərbaycanın
üzərinə düşürdü [8, 15-77]. SSRİ-nin
yaradılmasından sonra Bakı nefti, ilk növbədə,

bütöv İttifaqın neft ehtiyaclarını
ödəməyə xidmət edirdi. Belə ki,
1941-ci ildə neft hasilatı 23.5 mln.
tona çatdı ki, bu da bütün SSRİ
ərazisində neft hasilatının 71.4%-
ni təşkil edirdi [20].

Neft hazırda da Azərbaycan
iqtisadiyyatının aparıcı qüvvəsi
hesab olunur. Azərbaycanın neft
sənayesi neft hasilatı, emalı və
istehlakı seqmentlərini özündə ehti-
va edir. Sovet İttifaqının da ğı l ma -
sından sonrakı dövrdə Azər bay -
canda neft-qaz sənayesinin inkişafı
tənəzzülə uğraması təhlükəsi bu
sahənin dirçəldilməsi zərurətini ön
plana çəkdi. Azərbaycanın neft

sənayesinin, eləcə də ölkənin və müəyyən
mənada, bütövlükdə Cənubi Qafqaz regio-
nunun iqtisadiyyatının inkişafı məqsədilə
xarici investisiyalar cəlb edilməyə başladı.
Beləliklə, 1994-cü ildə Azərbaycan Res pub -
likası ilə iri neft şirkətləri arasında hasilatın
pay bölgüsü formasında Azəri-Çıraq-Günəşli
ya taqlarının istismarı ilə bağlı mühüm mü -
qa vilə imzalandı. Qeyd edilən yataq OPEK
yu risdiksiyasında kənarda mövcud olan ən
mü hüm neft yatağı hesab edilir [7, 263-
269].

Bu müqavilədən sonra həm quru, həm
də dənizdə hasilat və istismarla bağlı 30-
dək digər hasilatın pay bölgüsü sazişləri də
imzalandı ki, bunların da nəticəsində Xəzər
dənizində ən mühüm qaz yatağı hesab edilən

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NEFT SİYASƏTİNİN
TƏNZİMLƏNMƏSİ SAHƏSİNDƏ NORMATİV-HÜQUQİ BAZA

Məqalədə Azərbaycan Respublikasının neft
si yasətinin tənzimlənməsiAzərbaycan Res pub li ka -
sı nın müqavilə və qanunvericilik təcrübəsi, eləcə
də hüquq ədəbiyyatında mövcud fikir müxtəlifliyi
əsa sında təhlil edilir. Qeyd edilir ki, Azərbaycan
Res publikasında neftin kəşfiyyatı və istismarı ilə
bağ lı dövlət tənzimetməsi kifayət qədər təkmil de -
yildir. Müəllif belə nəticəyə gəlir ki, bir tərəfdən,
qa nunvericilik aktları arasında müəyyən zid diy -
yət lərin olması, digər tərəfdən, praktikada neftin
kəş fiyyatı və istismarı ilə bağlı lisenziyalı fəaliyyət
sub yektlərinə dair tələblərin yerinə yetirilməməsi
bu sahədə daha effektiv qanunvericilik aktlarının
qə bul edilməsini şərtləndirir.



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 4 20212021214

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

Şahdəniz yatağının istismarı reallaşdı. Bütün
bu kəşflər regionda mühüm neft-qaz boru
kəmərlərinin inkişafına gətirib çıxardı.

2006-ci ildən etibarən regionda ən mühüm
layihələrdən biri olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan
neft boru kəməri istismara verilmişdir. Boru
kəmərinin ümumi uzunluğu 1768 km-dir və
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə əra zi -
sin dən keçməklə, Xəzər dənizinin Azər bay -
cana aid sektorundan hasil edilən neftin Ara -
lıq dənizində Ceyhan terminalına çat dı rıl -
ma sını təmin edir [10].

2017-ci ilin sentyabr ayının 14-də Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda Azərbaycan
Hökuməti və Dövlət Neft Şirkəti, “BP”,
“Chevron”, “İNPEX”, “Statoil”, “ExxonMo -
bil”, “TP”, “İTOCHU” və “ONGC Videsh”
şirkətləri ilə “Azəri”, “Çıraq” yataqları və
“Günəşli” yatağının dərinsulu hissəsinin bir -
gə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü
haq qında düzəliş edilmiş və yenidən tərtib
olun muş saziş imzalanmışdır [21].

2020-ci ildə SOCAR və Norveçin
"Equinor” (keçmiş "Statoyl”) şirkətinin birgə
qaz ma əməliyyatı vasitəsilə "Qarabağ” məhz
neft yatağı kimi kəşf edildi. Yataq 60 milyon
ton neft ehtiyatına malikdir [9].

Beləliklə, neft hasilatı və istismarı, eləcə
də yeni boru kəmərlərinin çəkilməsi xarici
şirkətlərlə birgə həyata keçirilsə də, bu
istiqamətdə fəaliyyət bütövlükdə Dövlət Neft
Şirkəti vasitəsilə Azərbaycan hökumətinin
nəzarətində qalmaqdadır.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azər -
bay canın xam neft və qaz kondensatı ehti -
yat ları 2 mlrd. ton təşkil edir. Ölkənin neft
in frastrukturuna Xəzər dənizi sahillərində
yer ləşən bir sıra neft terminalları (xüsusilə
Ba  kı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kə mə -
ri nin başlanğıc nöqtəsi olan Səngəçal ter mi -

nalı), bir sıra neft emalı zavodları, dəniz
neft tankerləri donanması, dəmiryolları və
dəmiryol neft sisternləri, eləcə də neft
platformaları və neft avadanlıqları zavodları
daxildir. Neft nəqli üzrə inkişaf etmiş infra-
strukturun mövcudluğu Azərbaycanı mühüm
neft hasilatçısı olmaqla bərabər, tranzit-
ölkəyə də çevrilməsinə gətirib çıxarmışdır.

1991-ci ildə özünün dövlət müstəqilliyini
bərpa etdikdən sonra, Azərbaycanda neft və
qaz məsələlərinin tənzimlənməsi üzrə hüquqi
bazanın əsası 30 may 1996-cı ildə Enerji
resurslarından istifadə haqqında 94-IQ saylı
Qanunla [14], Yerin təki haqqında 13 fevral
1998-ci il tarixli 439-IQ saylı Qanunla [16]
və Energetika haqqında 24 noyabr 1998-ci
il tarixli 541-IQ saylı Qanunla [17] qoyuldu.
Eyni zamanda, 12 noyabr 1995-ci il tarixli
AR Konstitusiyasının təbii ehtiyatlarla bağlı
14-cü maddəsi neft-qaz məsələlərinin tən -
zim lənməsində əsas müəyyən edici norma
ki mi göstərilməlidir. Belə ki, həmin maddəyə
əsasən, təbii ehtiyatlar hər hansı fiziki və ya
hüquqi şəxslərin hüquqlarına və mənafelərinə
xələl gətirmədən Azərbaycan Respublikasına
mənsubdur. AR qanunvericiliyində təbii
ehtiyatlar anlayışı dəqiqləşdirilməsə də [2,
46], təbii ehtiyatlara dair qəbul edilmiş qa-
nunvericilik aktlarında olan Yerin təki
haqqında Qanunun 1-ci maddəsində deyilir
ki, yerin təki yer qabığının yer səthindən və
ya torpaq qatından, su obyektlərinin (su tu -
tar ların) dibindən aşağıda yerləşən, öy rə nil -
mə si və istifadəsi mümkün olan də rin lik lə -
rədək uzanan süxurlardan, mineral-xammal
eh tiyatlarından, enerji daşıyıcılarından (neft,
qaz və s.), təbii və süni boşluqlardan, geoloji
və texnogen törəmələrdən ibarət hissəsidir.
Be ləliklə, neft və qaz təbii ehtiyatlar hesab
edil məklə, AR Konstitusiyasının 14-cü mad -
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də sinə əsasən, bütövlükdə Azərbaycan Res -
pub likasına mənsubdur. Bu o deməkdir ki,
Azərbaycan Respublikasında neft hasilatı
və istismarı sahəsində vətəndaşların hüquqları
məhdudlaşdırılır və ABŞ, Kanada kimi
ölkələrdən fərqli olaraq, bu sahədə hər hansı
bir xüsusi fəaliyyətə icazə verilmir.

Yerin təki haqqında Qanun Azərbaycan
Respublikası ərazisində, o cümlədən Xəzər
dənizinin (gölünün) Azərbaycan Res pub li -
ka sına mənsub bölməsində yer təkinin öy -
rə nilməsi (axtarış, kəşfiyyat), onun səmərəli
is tifadəsi, mühafizəsi və görülən işlərin təh -
lü kəsizliyi ilə əlaqədar münasibətləri tən -
zim ləyir. Yerin təki haqqında 1998-ci il Qa-
nunu ilə qüvvədən düşmüş Azərbaycan So -
sia list Respublikasının Yerin Təki Mə cəl lə -
sində qərəzli olaraq neft və qaz həmin Mə -
cəl lənin tənzimetmə predmetindən çıxa rıl -
mış dı. Energetika haqqında Qanun yerin tə -
kindən, o cümlədən neft və qazdan istifadə
sahəsində hüquqi bazanı tamamlayır, Enerji
resurslarında istifadə haqqında Qanun isə
enerji resurslarından istifadə sahəsində dövlət
siyasətinin sosial, iqtisadi və hüquqi əsaslarını
müəyyən edir.

28 mart 2000-ci ildə AR Prezidentinin
Azərbaycan Respublikasında bəzi sahibkarlıq
fəa liyyəti növlərinə lisenziya veril mə sinin
tək milləşdirilməsi tədbirləri haqqında 310
saylı Fərmanına [11] əsasən, neftin, neft
məh sullarının və təbii qazın hasilatı və emalı,
neft və neft məhsullarının tullantılarının
emalı yalnız dövlət müəssisələri və ya səhm -
lə rinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan
səhm dar cəmiyyətləri tərəfindən həyata ke -
çi rilə bilər. Bu mənada ölkənin neftlə əlaqədar
kon kret fəaliyyət siyasətindən fərqli olaraq,
ümu mi neft siyasəti mövcuddur.

AR Prezidentinin 11 aprel 2014-cü il ta -
rixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan
Res publikası Energetika Nazirliyi haqqında
Əsasnaməyə [12] əsasən, Nazirlik neft və
qaz məhsullarının satışına xüsusi razılıq
(lisenziya), .... İxrac məqsədli neft-qaz
fəaliyyətinə xüsusi iqtisadi rejimin tətbiqi
haqqında Azərbaycan Respublikasının Qa-
nununda müəyyən edilmiş hallarda şəha -
dət namə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Ka binetinin müəyyən etdiyi hallarda isə is-
tismar olunan ixrac neft boru kəmərlərinin
mühafizə zonasında işlərin aparılmasına
icazə verir. Bununla yanaşı, Energetika Nazir-
liyi Energetika haqqında Azərbaycan Res -
pub likasının Qanununa uyğun olaraq işlənmə
və hasilat üzrə müqavilələrdəki iş proq ram -
la rının razılaşdırılmasında iştirak edir, Azər -
bay can Respublikası Prezidentinin tap şı rıq -
la rına əsasən karbohidrogen ehtiyatlarının
ha silatın pay bölgüsü və ya digər şərtlərə
uy ğun işlənməsi barədə sazişlərin layihələrini
hazırlayır, bu sazişlər üzrə danışıqlar aparır,
onları müəyyən olunmuş qaydada imzalayır,
bağlanmış sazişlərin həyata keçirilməsinə
nəzarət edir. Qeyd edilən müddəalardan onu
de məyə əsas verir ki, Energetika Nazirliyi
neft-qaz məsələlərinin tənzimlənməsində
mər kəzi rol oynayır. Bununla belə, Azər -
bay can Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti
neft və qaz layihələrinin praktiki realizəsinə
mü nasibətdə əsas rol oynamaqda davam edir
[4, 25].

1999-cu ildə isə Azərbaycan neftinin gə -
lir lərinin toplanması və idarə olunması məq -
sə dilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Neft Fondu təsis edilmişdir [8, 139].

Eyni zamanda, Azərbaycanda neft ha si -
la tının, ixracının və idxalının statistikasını
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apa ran digər dövlət orqanları da fəaliyyət
gös tərir. Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Statistika Komitəsi öz reqlamentinə uyğun
olaraq neft və neft məhsullarının hasilatına,
ixracına və idxalına dair statistik məlumatları
qeydə almaq, saxlamaq və yaymaq sə la hiy -
yə tinə malikdir. Energetika Nazirliyi, Dövlət
Gömrük Komitəsi, Dövlət Neft Şirkəti və
Dövlət Neft Fondu da neftin hasilatı, ixracı
və idxalı ilə bağlı öz səlahiyyətləri çər çi və -
sin də statistik fəaliyyət həyata keçirirlər.

Azərbaycanın neft sənayesinə böyük
həcm də xarici investisiyaların yatırılması
və enerji təhlükəsizliyinə dair istehlakçı-
döv lətlərin artan narahatçılığı ilə əlaqədar
Azər baycan özünün neft sənayesinin tən -
zim etmə dairəsini bir sıra beynəlxalq sazişlərə
qo şulmaqla daha da genişləndirmək qərarına
gəl mişdir. Belə ki, 29 may 2000-ci ildə
Azər baycan Respublikası hər hansı bir qeyd-
şərt olmadan Xarici arbitraj qərarlarının ta -
nın ması və icrası haqqında YUNSİTRAL
Kon vensiyasına (1958-ci il tarixli Nyu-York
Konvensiyası) qoşuldu [18]. Analoji olaraq,
Azərbaycan İnvestisiya Mübahisələrinin
Həlli üzrə Beynəlxalq Mərkəzin Dövlətlərlə
digər dövlətlərin vətəndaşları arasında in-
vestisiya mübahisələrinin tənzimlənməsi
haqqında Konvensiyasına qoşulmuşdur,
həmçinin Beynəlxalq Yenidənqurma və
İnkişaf Bankı, Dünya Bankı, Beynəlxalq
İnkişaf Assosiasiyası, Beynəlxalq Maliyyə
Korporasiyası, İslam İnkişaf Bankı, Avropa
Yenidənqurma və İnkişaf Bankına üzv
olmuşdur. Bununla yanaşı, Azərbaycan Enerji
Xartiyası Müqaviləsini və onun Protokolunu
imzalamışdır, həmçinin Enerji Xartiyası
Konfransının üzvüdür.

Neftin regional tranzit nəqlinin inkişafı

Avropa İttifaqı tərəfindən TACIS/TRASECA
proqramları çərçivəsində dəstəklənir. Azər -
bay can əsasən qonşu ölkələrlə, eləcə də
ABŞ, Almaniya və Böyük Britaniya ilə 40-
a qədər ikitərəfli investisiya sazişləri
bağlamışdır. Belə sazişlər əsasən ikiqat ver -
gi qoymanın aradan qaldırılması sahəsində
bağlanmışdır. İkiqat vergiqoymanın aradan
qaldırılması barədə müqavilələr arasında
sahilyanı yurisdiksiyaya malik dövlətlərlə
bağlanan müqavilələr də vardır. Məsələn,
Lüksemburq və Niderland ilə bağlanan mü -
qa vilələr. Vergiqoyma sahəsində Azər bay -
canın digər müqavilələrinə vergi qanunveri-
ciliyi sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı
yardım haqqında sazişlər, vergi ödənişlərindən
yayınma ilə mübarizə üzrə əməkdaşlıq və
məlumat mübadiləsi barədə sazişlər, malların
və xidmətlərin ixracı və idxalı zamanı dolayı
vergiqoymanın prinsipləri haqqında sazişlər,
vergi orqanları arasında əməkdaşlığa dair
ikitərəfli sazişlər daxildir [5, 120-121]. Mə -
sə lən, MDB çərçivəsində çoxtərəfli sazişlər.

Azərbaycan neftinin böyük hissəsinin
Xəzər dənizinin şelf hissəsində hasil edildiyini
nəzərə alaraq, Xəzər dənizinin statusu
məsələsi Azərbaycan üçün əhəmiyyətli olaraq
qalmaqdadır. 2018-ci ildə Xəzər dənizinin
statusu haqqında Konvensiya qəbul edilərkən
Xəzəryanı dövlətlər üçün yalnız ərazi sularının
və balıqçılıq zonalarının statusu və hüdudları
müəyyənləşdirildi [15]. Xəzər şelfinin statusu
isə dəyişməz olaraq qaldı. Buna görə də
Xəzər şelfinin sektoral bölgüsü Azərbaycan-
Ru siya, Azərbaycan-Qazaxıstan və Qa za -
xıs tan-Rusiya arasında əldə edilmiş sazişlərlə
tən zimlənməkdə davam edir [8, 159-168].

Yerin təki haqqında 1998-ci il tarixli Qa-
nuna müvafiq olaraq, Azərbaycan Res pub -
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li kasında yerin təki hər hansı fiziki və ya
hüquqi şəxslərin hüquqlarına xələl gətirmədən
Azərbaycan Respublikasına mənsubdur. Tor-
paq üzərində mülkiyyət hüququ ilə yerin
təkindən istifadə hüququ arasında hüquqi
fərlilik mövcuddur. neftin kəşfiyyatı və
hasilatı Azərbaycan Respublikasının Ener-
getika Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aiddir.
Yerin təki haqqında Qanuna əsasən, heç bir
fiziki və ya hüquqi şəxs lisenziya olmadan
neftin kəşfiyyatı və ya hasilatı fəaliyyəti ilə
məşğul ola bilməz. Bununla yanaşı, Lisen-
ziyalar və icazələr haqqında Azərbaycan
Respublikasının 2016-cı il 15 mart tarixli
Qanunun [13] 3 saylı əlavəsi Sahibkarlıq
fəaliyyətinə verilən icazələrin siyahısına
yerin təki sahəsində faydalı qazıntıların
çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması
ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuların tikmək
və istismar etmək məqsədilə “Dağ-mədən
ayır ması” statusunun verilməsi daxil edil -
miş dir. Eyni zamanda, Yerin təki haqqında
Qa nuna əsasən, yerin təkində geoloji öy rə -
nilmə üçün lisenziya 5 il müddətinə, faydalı
qa zıntıların çıxarılması üçün lisenziya isə
25 il müddətinə verilir. Geoloji öyrənilmə
və faydalı qazıntıların çıxarılması üçün isə
li senziya 30 il müddətinə qədər verilə bilər.
Yerin təkinin istifadəçisi icazə şərtlərini ye -
rinə yetirərsə, tərəflərin razılığı ilə yerin tə -
kindən istifadənin müddəti (kəşfiyyat, istismar
və ya hər ikisi üzrə fəaliyyət) uzadıla bilər.
Müddətin artırılması yerin təkinin istifadəçisi
ilə lisenziya verən orqan arasında ra zı laş dı -
rıl mış müddətə təqdim oluna bilər. Mövcud
li senziya sahibi müddətin artırılması üzrə
di gər şəxslərə münasibətdə üstün hüquqlara
ma likdir. Qanunla yerin təkindən istifadə
hü ququnun dayandırılması halları da müəyyən

olu nur. Belə ki, yerin təkinin səmərəli isti -
fa dəsinə və mühafizəsinə aid əsas tələblər
po zulduqda, yerin təkinin istifadəçisi yerin
tə kindən istifadə qaydasını təqvim ili ərzində
po zarsa, fors-major vəziyyəti (təbii fəlakətlər,
hərbi əməliyyatlar və sairə) yarandıqda, ye -
rin təkinin istifadəçisi icazədə göstərilən
müd dətdə yerin təkindən nəzərdə tutulan
həcm də istifadəyə başlamadıqda, eləcə də
li senziya müqaviləsinin tələbləri pozulduqda,
ya xud lisenziya sahibinin istəyi əsasında
yerin təkindən istifadə hüquqları dayandırılır.
Yerin təkindən istifadə hüququnun da yan -
dı rılmasına səbəb olan hallar aradan qal dı -
rıl dığı təqdirdə, bu hüquq bərpa olunur. Ye -
rin təki haqqında Qanundan fərqli olaraq,
Ener getika haqqında Qanun enerji resurs la -
rından istifadə təyinatlı istehsalın müstəsna
olaraq “energetika müqaviləsi” əsasında
mümkünlüyünü müəyyən edir. Yerin təki
haqqında və Energetika haqqında qanunlarla
nəzərdə tutulan rejimlərə baxmayaraq, neftin
ölkə üçün əhəmiyyətini nəzərə alaraq, Azər -
bay canın əksər mühüm neft sövdələşmələri
ölkənin qanunverici orqanı tərəfindən təsdiq
olunmaqdadır. Hasilatın pay bölgüsü sazişləri
haqqında və neft haqqında qanunların ol -
ma ması səbəbindən Azərbaycanda neft sa -
ziş lərin böyük hissəsi Konstitusiya, referen -
dum yolu ilə qəbul olunmuş aktlar və bey -
nəl xalq müqavilələr istisna olmaqla, bütün
di gər qanunvericilik aktları üzərində üstün
qüv vəyə malik qanunlar şəklində təsdiq olu -
nur. Praktikada konkret neft yatağı və ya
blo ku üzrə qarşılıqlı anlaşma memorandumu
Azər baycan Respublikasının Prezidenti tərə -
findən müvəkkil edilmiş Dövlət Neft Şirkəti
ilə maraqlı investor arasında bağlanır. Dövlət
Neft Şirkəti ilə investor arasında söv də ləş -
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mə nin əsas kommersiya şərtlərini razılaş -
dır dıqdan sonra Prezident tərəfindən da nı -
şıq ları yekunlaşdıraraq müqavilənin bağ lan -
ması məqsədilə səlahiyyətli dövlət orqanı
tə yin edilir. Əksər hallarda müvafiq orqan
qismində Dövlət Neft Şirkəti çıxış edir. Daha
sonra, bağlanmış saziş qanun şəklində təsdiq
olunmaq üçün qanunverici orqana təqdim
edilir və yalnız bundan sonra Prezident
tərəfindən imzalanır [4, 28].

Fərqli qanunvericilik aktları olsa da,
hasilatın pay bölgüsü üzrə əksər sazişlər
Yerin təki haqqında Qanunla müəyyən edilmiş
maksimal müddət olaraq 30 illik müəyyən
edilmiş lisenziya əsasında bağlanmışdır.

Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində
xarici şirkətlərlə birgə müəssisə sazişləri
Azərbaycanın neft sənayesində adi hal idi
və ümumi olaraq 4 belə birgə müəssisə
sazişi mövcud idi. Yerli müəssisə sazişi
formasında digər bir kəşfiyyat və hasilat
müəssisəsi 2008-ci ildə Ümid yatağının
öyrənilməsi məqsədilə yaradılmışdır. Be lə -
liklə, birgə müəssisələr, bir qayda olaraq,
neft investorlarının tranzit təşkilatı kimi de -
yil, müstəqil vergi ödəyicisi kimi Azərbaycan
hü quqi şəxsi qismində yaradılıb fəaliyyət
gös tərirlər. İlk dəfə hasilatın pay bölgüsü
sa zişinin qanun şəklində qəbul edilməsindən
son ra əksər növbəti neft sazişləri hasilatın
pay bölgüsü kimi qəbul edilməyə başladı.
Nə ticədə, bir birgə müəssisə sazişi hasilatın
pay bölgüsü rejimi ilə dəyişdirildi, həmin
sa zişin tənzimetmə obyekti olan neft yatağı
ha silatın pay bölgüsü rejimi altında qonşu
ya taqla birləşdirdi [6, 337-344].

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, qa nun ve ri -
ci liyə əsasən, heç bir fiziki və ya hüquqi
şəxs lisenziya olmadan neftin kəşfiyyatı və

ya hasilatı fəaliyyətini həyata keçirə bilməz.
Lisenziyalar və icazələr haqqında 2016-cı il
ta rixli Azərbaycan Respublikası Qanunu li -
senziyanı müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti nö -
vünün həyata keçirilməsi üçün ərizəçiyə li -
sen ziya verən orqan tərəfindən verilən rəsmi
sə nəd kimi müəyyən edir. Qanun Azərbaycan
Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən,
təşkilati hüquqi formasından asılı olmayaraq,
bütün hüquqi şəxslərə, xarici hüquqi şəxslərin
filial və nümayəndəliklərinə və fərdi sahibkar-
lara şamil olunur. Beləliklə, neft yataqlarının
kəşfiyyatı və istismarı sahəsində Azərbaycan
Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün
xarici neft şirkətləri müvafiq Qanunun tətbiqi
dairəsinə düşür və onların fəaliyyəti lisenziya
əsasında məhdud təbii ehtiyatlardan istifadəni
nəzərdə tutur. Neft yataqlarının kəşfiyyatı
və ya istismarına dair lisenziya əldə etmiş
xa rici neft şirkəti lisenziyadan yalnız özü
is tifadə edə bilər və onu başqa hüquqi və ya
fiziki şəxsə verə bilməz. Yerin təki haqqında
Qanunun 8-ci maddəsi də xarici ölkələrin
hü quqi və fiziki şəxslərini yerin təkinin is ti -
fadəçiləri qismində tanıyır və onların Azər -
bay can Respublikası ərazisində fəaliyyətinin
lisenziya əsasında mümkünlüyünü müəyyən
edir. Bununla yanaşı, Qanunun 7-ci maddəsi
yerin təkinin axtarışı və kəşfiyyatı, eləcə də
faydalı qazıntıların (müxtəlif növ faydalı
qazıntılar və təbii ehtiyatlar nəzərdə tutulur
– müəllifdən) çıxarılması məqsədilə eyni
za manda istifadəyə verilə bilməsini nəzərdə
tutur.

AR Prezidentinin 2000-ci il tarixli Fər -
ma nına əsasən, neftin, neft məhsullarının
və təbii qazın hasilatı və emalı, neft və neft
məh sullarının tullantılarının emalı yalnız
döv lət müəssisələri və ya səhmlərinin nəzarət
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zər fi dövlətə məxsus olan səhmdar cə miy -
yət ləri tərəfindən həyata keçirilə bilər. Lakin,
bu rada bir məsələ Yerin təki haqqında Qa-
nunun müddəası ilə ziddiyyət təşkil edir.
Be lə ki, Yerin təki haqqında Qanun və Li -
sen zi yalar və icazələr haqqında Qanunla nə -
zərdə tutulan lisenziya rejimi, o cümlədən
Ener getika haqqında Qanunla nəzərdə tutulan
“müqavilə” rejimi Prezidentin 2000-ci il
tarixli Fərmanında göstərilən “neftin, neft
məhsullarının və təbii qazın hasilatı və emalı,
neft və neft məhsullarının tullantılarının
emalı yalnız dövlət müəssisələri və ya
səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus
olan səhmdar cəmiyyətləri tərəfindən həyata
keçirilə bilər” müddəasına zidd olaraq, neftin,
neft məhsullarının və təbii qazın hasilatı və
emalının, neft və neft məhsullarının tul lan -
tı larının emalının xarici şirkətlər tərəfindən
hə yata keçirilmə imkanını ehtiva edir. onu
da qeyd etmək lazımdır ki, müvafiq ziddiyyət
nə hər hansı bir məhkəmə instansiyasında,
nə də qanunvericiliyin təfsiri kontekstində
nə zərdən keçirilməmişdir. Bununla belə, ha -
silatın pay bölgüsü sazişlərinin yuxarıda
qeyd edilən xüsusi rejimi onu deməyə əsas
ve rir ki, 2000-ci il tarixli Fərmanda müvafiq
fəa liyyətin həyata keçirilməsinə münasibətdə
tət biq edilən subyekt məhdudiyyəti hasilatın
pay bölgüsü sazişlərinə şamil edilmir.

Energetika haqqında Qanunun 23-cü mad -
də sinə müvafiq olaraq, energetika mü qa vi -
lə sinin başqa şəxslərə verilməsi və ya podratçı
tə rəfindən törəmə müqavilənin bağlanması
tə rəflərin qarşılıqlı razılaşması əsasında hə -
yata keçirilir və Azərbaycan Respublikasının
Ener getika Nazirliyi tərəfindən qeydiyyata
alın dıqdan sonra qüvvəyə minir. Tərəflər
qar şılıqlı razılığa gəlmədikdə podratçının

döv lət qarşısında olan öhdəliklərinin onun
va risi tərəfindən yerinə yetirilməsinə görə
ilkin podratçı birgə və ya təkbaşına məsuliyyət
da şıyır. Yerin təki haqqında Qanunda isə
əv vəllər yerin təkindən istifadə hüququnun
baş qa şəxsə keçməsi imkanı nəzərdə tutulsa
da, Qanunun hazırkı redaksiyasında yerin
tə kindən istifadə hüququ verən icazənin sa -
hi binin icazədən yalnız özünün istifadə edə
bilməsi və onu başqa şəxsə verməsinin
mümkünsüzlüyü nəzərdə tutulur. Yerin tə -
kindən istifadə hüququ verən icazənin qüvvəsi
icazə sahibinin təsisçisi (iştirakçısı) olduğu
hüquqi şəxslərə, habelə icazənin sahibi ilə
birgə fəaliyyət, o cümlədən onunla əməkdaşlıq
barədə müqavilə əsasında fəaliyyət göstərən
başqa şəxslərə şamil edilmir (maddə 20).
Hasilatın pay bölgüsü sazişlərində isə payların
(neft yataqlarının kəşfiyyatı və istismarı üzrə
hüquqların – müəllifdən) başqa şəxsə keçməsi
Dövlət Neft Şirkətinin timsalında Azərbaycan
dövlətinin razılığı əsasında mümkündür.

Neft məhsullarının münasibətdə vergiqoy-
ma məsələlərinə gəldikdə, 1 yanvar 2001-ci
il də qüvvəyə minmiş Azərbaycan Res pub li -
ka sının Vergi Məcəlləsinə əsasən, neftin kəş -
fiy yatı və hasilatına tətbiq edilən vergilər
döv lət vergiləri hesab edilir və bu vergilərə
20 faiz həcmində mənfəət vergisi (müəs si -
sə nin gəlir vergisi) və ya sadələşdirilmiş
ver gi, 18 faiz həcmində müəyyən edilən
əla və dəyər vergisi, fiziki şəxslərin gəlir
ver gisi, faydalı qazıntıların çıxarılmasına
gö rə mədən vergisi (royalti – müəllifdən),
ak siz vergisi, yol vergisi, hüquqi şəxslərin
əm lak vergisi, torpaq vergisi, eləcə də sosial
yö nümlü vergilər və yığımlar aid edilir. Xü -
su si olaraq, Vergi Məcəlləsi xam neftin ha -
si latına görə mədən vergisinin həcmini 26
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faiz həcmində müəyyən edir (maddə 215).
Hasilatın pay bölgüsü sazişləri çər çi və -

sin də nəzərdə tutulan vergi rejimləri ümumi
ver gi rejimindən fərqlənir və hər bir saziş
üz rə xüsusi qaydada tənzimlənir [3, 518-
519]. Bir qayda olaraq, hasilatın pay bölgüsü
sa zişlərinin vergi rejimləri fiziki şəxslərin
gə lir vergisindən daha aşağı vergi dərəcələrini,
əla və dəyər vergisindən azad olunmanı və
he sabatlılıq və mühasibat uçotunun sadə -
ləş dirilmiş prosedurlarını nəzərdə tutur. Buna
baxmayaraq, hasilatın pay bölgüsü üzrə
podratçılar saziş üzrə müəyyən edilmiş neft
yatağı ərazilərinin ümumi sahəsi və hasilat
gücü nəzərə alınmaqla, izafi vergilər
ödəməlidirlər. Bir çox hasilatın pay bölgüsü
sa zişləri əsasında podratçılar faydalı qa zın -
tı ların çıxarılmasına görə mədən vergisindən
azad edilirlər. Neft podratçıları tərəfindən
ödənilən vergilər hasilatın pay bölgüsü
sazişləri üzrə neftin hasilatında dövlətin
payının üzərinə əlavə oluna bilər [6, 200-
202]. İstənilən halda, vergilərin yığılması
Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi
və onun struktur bölmələri tərəfindən həyata
keçirilir. Bəzi hallarda gömrük rüsumlarının
həcminin müəyyən olunması zərurəti ya -
ran dıqda, vergi nəzarəti gömrük orqanları
tə rə findən də həyata keçirilə bilər.

Xarici şirkətlər tərəfindən neft yataqlarının
kəş fiyyatı və istismarına münasibətdə Azər -
bay can Respublikasında mövcud ekoloji
nor ma və qaydalar da hasilatın pay bölgüsü
sazişlərinin mühüm tərkib elementlərini
təşkil edir. Belə ki, mövcud norma və stan-
dartlar ətraf mühitin çirkləndirilməsinin
hədlərini müəyyən edir, o cümlədən ekoloji
monitorinq və hesabatlılığa dair tələblər,
eləcə də ətraf mühitə müəyyən təsir üzrə
icazələrin alınmasını nəzərdə tutur. İnzibati

qaydalar yerin təkindən ümumi istifadə
çərçivəsində qadağan edilən fəaliyyət növ -
lə rini müəyyən edir. Belə ki, Yerin təki haq -
qında Qanuna əsasən, faydalı qazıntıların
çıxarılması ilə əlaqədar olmayan məqsədlər,
o cümlədən yeraltı qurğuların tikintisi və
istismarı üçün yerin təkindən istifadəyə görə
ödənişlər istifadəyə verilən yer təkinin hü -
dud larının ölçülərindən, faydalılığından və
on dan istifadə zamanı ekoloji tarazlığın po -
zulma təhlükəsinin səviyyəsindən asılı olaraq
qanunvericiliklə müəyyən edilir (maddə 40).
Energetika haqqında Qanunə müvafiq olaraq,
karbohidrogen ehtiyatlarının axtarışı, kəş -
fiy yatı, işlənilməsi, hasilatı və nəqlinə dair
la yihələrlə bağlı mövcud obyektlərin fəaliyyəti
zamanı təbiətdən istifadə şərtləri ətraf mühitə
təsir göstəricilərinə dair ekoloji tələblərə
uyğun olmadıqda və ya ilkin layihədə nəzərdə
tutulandan fərqli texnologiyalar və texnoloji
üsullar tətbiq edildikdə, həmin fəaliyyətə
dair yenidən ətraf mühitə təsirin qiy mət lən -
di rilməsi aparılmalıdır (maddə 9.5).

Bununla yanaşı, hasilatın pay bölgüsü
sa zişləri çərçivəsində neft əməliyyatları aşa -
ğı dakı hallar üçün podratçının icbari mə su -
liy yət sığortasını nəzərdə tutur:

– ətraf mühitin çirklənməsi nəticəsində
itkilər, zərər və xəsarət, eləcə də baş vermiş
is tehsalat qəzasının nəticələrinin aradan qal -
dırılması xərcləri olduqda;

– üçüncü şəxslərin əmlakının itirilməsi
və ya zədələnməsi, yaxud bədən xəsarətlərinin
yetirilməsi halları baş verdikdə;

– podratçının öz işçilərinə hər hansı bir
zə rər vurduğu hallarda.

Eyni zamanda, bir sıra digər sığorta hal -
ları da hasilatın pay bölgüsü sazişlərinə mü-
vafiq olaraq məcburi qaydada müəyyən edilə
bilər. Belə sığorta hallarına işçilərin tibbi
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sığortası, istehsalat zamanı bədbəxt hadisə
nəticəsində əmək qabiliyyətinin itirilməsi
və peşə fəaliyyətinin yerinə yetirilməsi za -
ma nı xəstəliklərə yoluxma, eləcə də dövlət
so sial sığortası aid edilir [1, 190-191].

Yerin təki haqqında Qanun da yerin tə ki -
nin istifadəçisinin ekoloji standartlarla bağlı
mə suliyyət daşıdığı halların siyahısını aydın
şə kildə ehtiva edir: yerin təkindən özbaşına
is tifadə edildikdə; yerin təkindən istifadə
ilə əlaqədar işlərin təhlükəsiz aparılması,
yer təkinin və ətraf mühitin mühafizəsi üzrə
standartların (normaların, qaydaların) tələbləri
pozulduqda; yer təkinin çirklənməsinə və
faydalı qazıntı yatağının istismar üçün yararsız
hala düşməsinə yol verildikdə; yerin təkindən
istifadə edilərkən bina və qurğuların, eləcə
də xüsusi mühafizə olunan ərazilərin və
ətraf mühit obyektlərinin toxunulmazlığı
təmin edilmədikdə; yeraltı suların müşahidə
quyuları, markşeyder və geodeziya nişanları
məhv edilərsə və zədələndikdə; ləğv edilən
və konservasiya olunan dağ-qazmalarının
və buruq quyularının əhalinin və ətraf mühitin
təhlükəsizliyini təmin edən vəziyyətə gə ti -
ril məsi, habelə konservasiya müddəti ərzində
fay dalı qazıntı yataqlarının, dağ-qazmaların
və buruq quyularının qorunması tələblərinə
əməl edilmədikdə; yerin təkindən istifadə
edi lərkən yararsız hala salınmış torpaq sa -
hə ləri və digər təbiət obyektləri onların gə -
ləcək istifadəsi üçün yararlı və ziy yətə gə ti -
ril mədikdə (maddə 46).

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Res -
pub likasında ətraf mühitin mühafizəsi mə -
sə lələri üzrə əsas orqan Ekologiya və Təbii
Sər vətlər Nazirliyidir. Eyni zamanda, Föv -
qə ladə Hallar Nazirliyi yanında Sənayedə
İş lərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən
Nə zarəti Dövlət Agentliyi də təhlükəli hesab

edilən obyektlərin istismarına nəzarət edir.
Hasilatın pay bölgüsü sazişlərində isə məhz
Döv lət Neft Şirkəti əksər hallarda ətraf mü -
hi tin mühafizəsi məsələləri üzrə Azərbaycan
Res publikası adından fəaliyyət göstərir [1,
187-188].

Ekoloji qaydaların pozulmasına görə cə -
za landırma növlərinə pozuntunun növündən
və zərərin həcmindən asılı olaraq fərq lən di -
ri lən inzibati cəza qismində tətbiq edilən
cə rimələr aid edilir. Dövlət ətraf mühitin
çirk ləndirilməsində təqsirli olan yerin təkinin
is tifadəçisindən vurulmuş zərərin əvəzini
tə ləb edə bilər.

Yerin təki haqqında Qanuna əsasən,
Azərbaycan Respublikasının, habelə xarici
ölkələrin hüquqi və fiziki şəxsləri Azərbaycan
Respublikasında yerin təkinin istifadəçiləri
ola bilərlər. Azərbaycan Respublikası qa-
nunvericiliyi ilə belə xarici hüquqi və fiziki
şəxslər yerin təkindən istifadə məqsədilə li -
sen ziya almaqla, xarici investorlara çevrilirlər.
Bu baxımdan Xarici investisiyaların qo run -
ma sı haqqında Azərbaycan Respublikasının
15 yanvar 1992-ci il tarixli 7 saylı Qa nu nu -
na[19] əsasən, xarici investorlar (xarici hü -
quqi şəxslər, xarici dövlətlər, beynəlxalq
təşkilatlar və Azərbaycan hüdudlarında daimi
ya şayış yerinə malik fiziki şəxslər) Azər -
bay can qanunvericiliyi ilə qadağan edilməyən
istənilən investisiya fəaliyyəti ilə məşğul
ola bilərlər. Qanuna müvafiq olaraq, xarici
investisiyalar aşağıdakı formalardan biri
şəklində qəbul edilə bilər:

– Azərbaycan Respublikasının hüquqi
şəxsləri və vətəndaşları ilə birlikdə yaradılan
müəssisələrdə, təşkilatlarda payçılıq iştirakı;

– tamamilə xarici investorlara məxsus
olan müəssisələr yaradılması;
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– müəssisələrin, əmlak komplekslərinin,
binaların, qurğuların, müəssisələrdə iştirak
pa yının, səhmlərin, istiqrazların və digər
qiy mətli kağızların, habelə Azərbaycan Res -
pub likasının qanunvericiliyinə müvafiq su -
rət də xarici investorlara məxsus ola bilən
baş qa əmlakın əldə edilməsi;

– torpaqdan və başqa təbii ehtiyatlardan
istifadə hüquqlarının, habelə digər əmlak
hü quqlarının əldə edilməsi;

– Azərbaycan Respublikasının hüquqi
şəxsləri və vətəndaşları ilə xarici investisiya
qoyuluşunun başqa formalarını nəzərdə tutan
müqavilələr bağlanması (maddə 3).

Xarici investisiyalı müəssisələrə xarici
investorların pay iştirakı ilə birgə müəssisələr
və tamamilə xarici investorlara mənsub mü -
əs sisələr daxildir. Eyni zamanda, xarici in-
vestorlar Azərbaycan ərazisində filiallara və
nümayəndəliklərə malik ola bilərlər (maddə
16).

Hasilatın pay bölgüsü sazişləri hü dud la -
rın dan kənar ümumi hüquqi rejimə müvafiq
ola raq, şəxsin neft hasilatı ilə məşğul olması
üçün 2 əsas tələb yerinə yetirilməlidir:

1) şəxs dövlət müəssisəsi və ya səhm lə -
rinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan səhm -
dar cəmiyyəti olmalıdır;

2) şəxs Yerin təki haqqında Qanun əsa -
sın da müvafiq lisenziyaya malik olmalıdır.

Praktikada neft-qaz sferasında fəaliyyətin
böyük hissəsi hasilatın pay bölgüsü sazişləri
çərçivəsində həyata keçirildiyindən, “şəxsin
dövlət müəssisəsi və ya səhmlərinin nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan səhmdar cəmiyyəti
olması” tələbi tətbiq olunmur. Buna görə də
xarici investorlar Azərbaycan ərazisində
neft-qaz kəşfiyyatı və istismarı üzrə sa hib -
kar lıq fəaliyyətinin həyata keçirilmə formaları
ki mi xarici investisiya müəssisəsi və ya

filial, yaxud da bəzi hallarda nümayəndəlik
for malarından birini sərbəst şəkildə seçmək
im kanına malikdirlər.

Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının
neft siyasətinin tənzimlənməsi sahəsində
mövcud qanunvericilik praktikasını barədə
təhlili yekunlaşdıraraq, belə nəticəyə gəlmək
olar ki, Azərbaycan Respublikasında neftin
kəşfiyyatı və istismarı ilə bağlı dövlət tən -
zim etməsi kifayət qədər təkmil deyildir. Bir
tə rəfdən, qanunvericilik aktları arasında
müəyyən ziddiyyətlərin olması, digər tərəfdən,
praktikada neftin kəşfiyyatı və istismarı ilə
bağlı lisenziyalı fəaliyyət subyektlərinə dair
tələblərin yerinə yetirilməməsi bu sahədə
daha effektiv qanunvericilik aktlarının qəbul
edilməsini şərtləndirir.

Bununla yanaşı, hasilatın pay bölgüsü
sa zişlərinin ali qanunverici orqan tərəfindən
qanun şəklində müzakirələr nəticəsində qəbul
edilməsi onu deməyə əsas verir ki, Azər -
bay can Respublikasının mövcud sahədə boş -
luq ları məhz bu yolla kompensasiya edilir.
Azər baycan Respublikasının neft sazişlərinin
bağ lanmasında mövcud praktika dünya döv -
lətləri ilə müqayisədə kifayət qədər mütərəqqi
hesab edilə bilər. Buna baxmayaraq, hasilatın
pay bölgüsü sazişlərinin ümumi rejiminin
müəyyən edilməsi, sazişlərdə əsas anlayışların
dəqiqləşdirilməsi, xarici neft şirkətlərinin
(podratçıların) dövlət qarşısında, eləcə də
döv lətin xarici şirkətlərə münasibətdə əsas
hü quq və vəzifələrinin dəqiqləşdirilməsi,
bü tövlükdə, neft kontraktlarının ümumi re -
ji mi, neftin kəşfiyyatı və istismarına mü na -
si bətdə vergi dərəcələrinin və güzəştlərinin
mü əyyənləşdirilməsi zərurəti bu sahənin qa -
nun vericilik səviyyəsində daha geniş tən -
zim lən məsini zəruri edir.
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NORMATIVE BASIS IN THE FIELD OF OIL POLICY REGULATION 
OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

AnarPanahov,
PhD Student of Public International Law Department of 
Baku State University.

The article analyzes the oil policy regulation of the Republic of Azerbaijan on the
basis of the contractual and legislative experience of the Republic of Azerbaijan, as
well as the diversity of opinions in the legal literature. It is noted that the state
regulation on the exploration and exploitation of oil in the Republic of Azerbaijan is
not sufficiently developed. The author concludes that, on the one hand, there are
certain contradictions between the legislative acts, on the other hand, the failure to
comply with the requirements for the exploration and exploitation of oil in practice ne-
cessitates the adoption of more effective legislative acts in this area.

Keywords: energetics, petroleum contracts, production sharing agreement, foreign
investment, legislation, subsoil, joint venture agreements, oil companies.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
НЕФТЯНОЙ ПОЛИТИКИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Анар Панахов,
диссертант кафедры Международного публичного права
Бакинского Государственного Университета.

В статье подробно анализируется регулирование нефтяной политики Азер-
байджанской Республики на основе договорной и законодательной практики
Азербайджанской Республики, а также разногласий в юридической литературе.
Отмечается, что государственное регулирование разведки и добычи нефти в
Азербайджанской Республике недостаточно разработано. Автор приходит к
выводу, что, с одной стороны, существуют определенные противоречия между
законодательными актами, с другой стороны, несоблюдение требований по
разведке и добыче нефти на практике требует принятия более эффективных за-
конодательных актов в этой сфере.

Ключевые слова: энергетика, нефтяные контракты, соглашение о разделе
продукции, иностранные инвестиции, законодательство, недра, соглашения о
совместных предприятиях, нефтяные компании.

AZERBAYCAN CUMHURIYETI PETROL POLITIKASININ 
DÜZENLENMESI ALANINDA NORMATIF-HUKUKI TEMEL

Anar Panahov,
Bakü Devlet Üniversitesi "Genel Uluslararası Hukuk" bölümü tezi. 

Makale, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin petrol politikasının düzenlenmesini, Azerbaycan
Cumhuriyeti'nin sözleşme ve mevzuat tecrübesine ve ayrıca hukuk literatüründe
mevcut görüş farklılıklarına dayanarak incelemektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde
petrol arama ve işletmeye ilişkin devlet düzenlemesinin yeterince gelişmediği belir-
tilmektedir. Yazar, bir yandan mevzuat arasındaki bazı tutarsızlıkların, diğer yandan
uygulamada, petrol arama ve işletme ile ilgili lisanslı kuruluşlar için gerekliliklere
uyulmamasının, bu konuda daha etkin mevzuatın kabul edilmesine yol açtığı sonucuna
varmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: enerji, petrol sözleşmeleri, üretim paylaşım sözleşmesi,
yabancı yatırım, mevzuat, toprak altı, ortak girişim sözleşmeleri, petrol şirketleri. 



Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev oktyabrın 28-

də Rumıniyanın ölkəmizdə yeni təyin
olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Vasile Soarenin etimadnaməsini qəbul
edib.

Dövlətimizin başçısını salamlayan səfir
Vasile Soare dedi: Hörmətli cənab Prezident,
icazə verin, mənim Rumıniyanın Azər -
bay can Respublikasında fövqəladə və sə -
lahiyyətli səfiri təyin edilməyim haqqında
Ru mıniya Prezidenti cənab Klaus Yohannis
tə rəfindən imzalanmış etimadnaməmi Sizə
təq dim edim.

Səfir Vasile Soare etimadnaməsini Azər -
baycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevə təqdim etdi.

Prezident İlham Əliyev: Sizi sa lam la -
yı ram, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Öl -
kə mizdə vaxtınızın yaxşı keçməsini və
fəal işləməyinizi arzu edirəm. Düşünürəm
ki, siz artıq yaxşı tarixə malik olan qarşılıqlı
münasibətlərimizin inkişafı üçün fəal səy
gös tərəcəksiniz. Ümid edirik ki, həm iki -
tə rəfli münasibətlər, həm də Azərbaycan-
Av ropa İttifaqı əməkdaşlığı çərçivəsində
pers pektivlər bu cür yaxşı olacaq. Müzakirə
edi ləsi mövzular çoxdur. Əlbəttə, Azər -
bay can-NATO əməkdaşlığı planında Ru -
mı niya çox mühüm rol oynayır. Uzun illər
bo yu Rumıniya bu əməkdaşlığın möh -
kəm lənməsi üçün ən fəal rollardan birini
oy nayıb. Beləliklə, bizim münasibətlərimiz
həm ikitərəfli formatı, həm də beynəlxalq
təş kilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq formatını

əhatə edir. Buna görə də burada pers pek -
tiv lər çoxdur. Fikrimcə, iqtisadi-ticari sa -
hədə və energetika sferasında əməkdaşlıq
sa həsində, həm də nəqliyyat sahəsində im -
kanlar çoxdur. Ona görə ki, bildiyiniz ki -
mi, Azərbaycan ölkənin Avrasiyanın nəq -
liy yat-logistika mərkəzinə çevrilməsi üçün
bö yük səy göstərir və bu istiqamətdə böyük
iş lər görülüb. Lakin çox şey ikitərəfli əla -
qə lərdən asılıdır. Odur ki, bizim mövcud
olan və yaradılmasını planlaşdırdığımız
in frastruktur yükgöndərənlər üçün alternativ
im kanlar yaradacaq. Beləliklə, bu sahədə
də əməkdaşlığa ümid edirik. Lakin bütün
baş qa istiqamətlər üzrə də biz sizin ölkənizlə
əmək daşlıq üçün həmişə açıq olmuşuq.
Zən nimcə, biz bunu qarşılıqlı maraqlar
əsa sında davam etdirəcəyik. Sizə Azər -
bay canda vaxtınızın yaxşı keçməsini və
fəal işləməyinizi arzu edirəm.

Səfir Vasile Soare: Təşəkkür edirəm,
cə nab Prezident. Həqiqətən, Rumıniyanın
Azər baycanda səfiri təyin edilməyim mənim
üçün böyük şərəfdir. Mən bu istiqamətdə
uzun illər boyu işləmişəm. Bundan əvvəl
Qa zaxıstanda və Rusiya Federasiyasında
sə fir olmuşam. Uzun illər boyu Azərbaycan
ilə münasibətlərə kuratorluq etmişəm, bü -
tün tədbirlərimizi ən yüksək səviyyədə
təş kil etmişəm. Bir faktı gizlətmirəm ki,
2009-cu ildə ölkələrimiz arasında strateji
tə rəfdaşlıq haqqında Bəyannamənin, həm -
çi nin Fəaliyyət Planının və bu mühüm sə -
nə də daxil edilmiş layihələrin hazır lan -
ma sın da bilavasitə iştirak etmişəm.
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İntellektual insan 
hər bir silahdan güclüdür

O da yumruq kimi birləşən bu xalqın
övladıdır. O, silaha yox, uzun illərdir gecə-

gündüz kitablara sarılıb ermənilərlə dör-
dör döyüşürdü. Başını aşağı salıb sakitcə
öz işini görən bu adam erməni yalanlarını,
erməni saxtakarlıqlarını, erməni oğ ru luq -
la rını bircə-bircə üzə çıxarır, ən mötəbər
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K.S.İMANOVUN 1-ci DƏRƏCƏLİ “VƏTƏNƏ XİDMƏTƏ GÖRƏ” 
ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:

Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğunda uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə
görə Kamran Sultan oğlu İmanov 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə
təltif edilsin.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 4 noyabr 2021-ci il

2020-ci il, Azərbaycanın 44 günlük Vətən
Mü ha ri bə si və Prezident, Müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəh bər liyi ilə qa -
za nılan parlaq Qələbə! Ürə yi  mizi yerindən
oynadan bu xəbərdən uşaq kimi se vin dik.
Ağladıq! 30 ildir bi zi ağ rıdan ağrılara ağladıq!
30 ildir bizi üzən, bizi ba şı aşa ğı, diligödək
edən, ar zu la rımıza od vuran köç kün lüyümüzə
ağ la dıq! Se vinc dən göz yaşı tökdük – ta “qaç -
qın-köçkün” deyil dik! Bu ağır daş düş müş -
dü ətə yimizdən! Ta yurdumuz-yu va mız
özümüzün ola caq dı, geri dönəcəkdik! Kim -
lər, nə lər düşmədi yadımıza! Va li deyn lərimiz,
qardaş-ba cı larımız, uşaq lı ğı mız, qohum-

qonşumuz, dost la rı mız, mək -
tə bimiz, müəl lim lə rimiz... 30
il dir açarı əli  miz də qalan evi -
miz, hə yə ti miz, dəmirdən be -
şiyimiz, kən dirdən yel lən çə yi -
miz, gül ki mi xatirələrimiz!..

Əlimizi Allaha açdıq! Dua -
larımız göylə bir oldu! Üzü mü zü yenilməz
Sər kər də mizə, igid əs gər lə ri mizə tut duq,
qəhrəman qa  zi lə ri mizə çevir dik! Əyilməyən
Şə hid lə rimizə əyildik!.. 

Gözümüz hər yerdə bu Qə ləbədə haqqı
olan  ları gəz di, bu Zəfərdə payı olan la rı ax -
tardı! Bütöv xalqı gör dük qarşımızda – sar -
 ma şıq kimi “Dəmir yum ruğ”a sarılıb mü -
qəddəs sa vaş dan qalib çıxan qeyrətli xal  qı!..

Mən ata-baba ocağım, Ağ damım erməni
əsa   rə tin dən qurtulanda doğ ma la rı mın sı ra -
 sında, həm də onu xatırladım. Onun da pa   yı
vardı bu Qələbədə – bir mənalı!.. 

ELM XADİMLƏRİ

ƏQLİN MÜDRİK ÇAĞI

Professor Kamran İmanovun portret cizgiləri



tədbirlərdə, ən ali kürsülərdə səsimiz çatma -
yan yerlərə çatdırırdı. Daşdan keçən faktları,
də lilləri sillə kimi ermənilərin “üzünə çır -
pır”, erməniləri elə ermənilərin öz etirafları
ilə rəzil edir, susdururdu...

Onun Qarabağla bağlı təsirli, cəlbedici
nitq lərini çox dinləmişdim. Ölkəmizdə
ənə nəvi olaraq keçirilən “Qədim mətnlər
və klassik mənbələr erməniçilik sax ta kar -
lıq larını və uydurmalarını ifşa edir” adlı
bey nəlxalq konfrans və seminarların, demək
olar ki, hamısında onun dəvəti ilə iştirak
et mişdim. Və hər dəfə də çıxışlarını din -
lə yəndə qürur duymuşdum ki, xalqımızın
be lə dəyərli alimi, ziyalısı, vətəndaşı var.
Onu da düşünmüşdüm ki, intellektual insan
hər bir silahdan güclüdür. Savadlı adam
ən dəhşətli silahı da susdurmağa qadirdir.
Əs lində, onun təşəbbüsü ilə təşkil edilən
təd birlər daha çox elə mənfur düş mən lə ri -
mi zin ağzını yummağa yönəlmişdi. Əcnəbi
alim lərin də qatıldığı həmin beynəlxalq
top lantılarda bu mövzuda təqdim edilən
ye ni, maraqlı araşdırmalar tariximizə, mə -
dəni irsimizə əl uzadan ermənilərin gülünc
uy durmalarını ifşa edir, böyük marağa sə -
bəb olurdu...

Dəyərlərə sədaqət insan şəxsiyyətinin
bütövlüyünü təsdiq edir

Əqli Mülkiyyət Agentliyinin İdarə
Heyətinin sədri, professor Kamran İmanov.
Ali dəyərlər onun bioqrafiyasından qırmızı
xətlə keçir. Dəyərlərə sədaqət insan isə

şəx siyyətinin bütövlüyünü təsdiq edən,
onun üçün hətta həyat normasına çevrilən
me yardır. O, ölkəsi, dövləti, xalqı üçün
xü susi önəm daşıyan bu dəyərləri kompleks
ha lında öz şəxsiyyətində əks etdirir. O,
öm rü boyu hər addımında xalqının köklü
mə nafelərini nəzərə alıb. Müxtəlif mə də -
niy yətləri, sivilizasiyaları dərindən öy rə -
nə rək onu öz xalqının tarixi, mədəniyyəti,
si vilizasiyası ilə müqayisədə dəyərləndirib.
Bu yanaşma digər xalqların mədəniyyətinə
hör mətlə yanaşı, öz xalqının ləyaqətini də
bü tövlükdə təqdim etməyə imkan verir.
Azər baycanın keçdiyi tarixi yol, onun mə -
dəniyyəti, bugünkü inkişafı, parlaq uğurları,
sa bahkı perspektivləri Kamran müəlim
üçün hər şeydən üstündür. O, illərdir dün -
yaya yalan toxumu səpən, ictimai rəyi
çaş dıran, Azərbaycan tarixinin təhrif edil -
mə sinə, onun ərazilərinin, mədəniyyətinin,
xal qının əmlakının oğurlanmasına, bir çox
nə sillərin intellektual, yaradıcı əməyinin
bəh rəsinin mənimsənilməsinə haqq qa zan -
dı ran, özündən mifologiyalar üzərində heç
vaxt olmayan tarix “quraşdıran” erməni
“alim”lərinin saxtakarlıqlarına biganə qala
bil məzdi. Kamran müəllim ermənisayağı
hə qiqətləri dünyaya qəbul etdirməyə çalışan
bu “alim”lərə qarşı sistemli mübarizəsini
bir an da olsun dayandırmayıb: “Ermənilər
mif yaradıcılığına çox meyllidir. Bu, doğ -
ru dan da, “milli istedad”dır. İstər “Böyük
Er mənistan”, yaxud “böyük erməni mə -
də niyyəti”, istərsə də sivilizasiyanın erməni
ilk ocağı haqqında miflər, “erməni geno-
sidi”... Bu mifləri dağıtmalıyıq.”...
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Və miflər dağıldı 

Erməni uydurmaları son nəticədə elə
ermənilərin öz başında çatladı, onları
alçaltdı, inkişaf perspektivlərini əlindən
aldı. Bu gün bütün dünya Prezident, Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə İkinci Qarabağ müharibəsində qazanılan,
Azərbaycanın hər bir vətəndaşına qürur
bəxş edən, xalqımızın ləyaqət hissini özünə
qaytaran tarixi Qələbəsinin nəticələrini
heyrətlə izləyir...

Professor Kamran İmanov erməni pla -
giat çılığını ifşa edən fundamental tədqiqat
əsər lərinin müəllifidir. Bu əsərlərin hər
bi ri bir həyəcan təbilidir. Elə təkcə “Erməni
(yad) el (li) nağılları” kitabını iki yüz illik
er məni əqli oğurluqlarının antologiyası
he sab etmək olar. Kitabda xalqımızın folk -
lor nümunələrini mənimsəyən ermənilərin
ab surd əməlləri tarixi və elmi dəlillərlə
alt-üst edilir. Üstəlik, alim erməniləri öz
eti rafları ilə, necə deyərlər, öz “dilindən
tu tub” fakt qarşısında qoyur. Və bu müd -
riklik qarşısında heç bir arqument tapa
bil məyən ermənilər isə, Kamran müəllimin
söz ləri ilə desəm, yalnız müəllifi söyməklə
öz lərinə təsəlli tapırlar... 

“Gəldim, gördüm... mənimsədim, yaxud
“Azər baycan mədəni ənənələrinin mə nim -
sə nilməsi erməni ənənəsi haqqında” və
“Cə fəngiyat teatrı” adlı iki fəsildən ibarət
“Er məni (yad) el (li) nağılları” kitabı rus,
in gilis və fransız dillərində kütləvi tirajla
çap olunan kimi böyük rezonans yaratdı.
Bu əsəri, haqlı olaraq, “əqli mülkiyyət qa -
rət çilərini ifşa edən əsər” adlandırırlar.

“Qədim mətnlər və klassik mənbələr
er məniçilik saxtakarlıqlarını və uy dur ma -
la rını ifşa edir və ya işğaldan azad edilmiş
əra zilərdə mədəni sərvətlərin sahibləri haq -
qın da”, “Qədim mətnlər və klassik mənbələr
er məniçilik saxtakarlıqlarını və uy dur ma -
la rını ifşa edir və ya ermənilərin Qafqaz
av toxtonluğu cəhdləri” kitabları da alimin
bu sahədə yorulmaz, ardıcıl fəaliyyətinin
bəh rəsidir. Amma o, böyük təvazökarlıqla:
“Söh bət təkcə mənim kitabımdan getmir.
El mi dəlillər əsasında “Azərbaycan mədəni
ənə nələrini özününküləşdirən erməni ənə -
nə si”ni ifşa edən hər bir kitab vacibdir,
bun dan da vacibi mədəni irsimizin təbliği
və dünyaya yayılmasıdır” deyir. 

Prezident İlham Əliyevin “Bilməyənlər
üçün deyə bilərəm ki, Hayastan, əslində,
Er mənistan deməkdir. Bilmirəm, nəyə görə
in gilis dilində, rus dilində Hayastana Ar-
menia deyirlər, çünki ermənilər özlərini
hay adlandırırlar, öz ölkəsini Armenia yox,
Ha yastan adlandırırlar. Bu, tarixçilərin işi -
dir. Mən bunun səbəbini bilirəm, amma
yə qin ki, gərək Azərbaycan tarixçiləri də
da ha dolğun tədqiqatlar aparsınlar” fikrinə
is tinad edən alim diqqəti erməni sax ta kar -
lıq larına qarşı mübarizəmizin davam et -
mə sinə yönəldir. 

Onun kitablara sevgisi yurduna sevgisi
qə dər böyükdür. Uşaqlıqdan gələn bu sevgi
heç tükənməyib. Bir dəfə müsahibə üçün
qa pısını açıb onu qalaq-qalaq kitabların
ara sında görəndə heç təəccüblənməmişdim.
Otaq da kitabdan başqa gözümə heç nə
dəy məmişdi. Torpaq suyu canına çəkən
ki mi o da kitabları ruhuna çəkir, bədii, ta -
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ri xi-sənədli, elmi ədəbiyyat əlindən düşmür.
Ki taba sevgisi ilə bağlı fikri də maraqlıdır:
“Bə zilərinin kitab sevgisi digərlərinin pul
sev gisi ilə eynidir. Həm də hər iki halda
bu, sərhədi olmayan bir bağlılıqdır”.

Kamran müəllimin kitabla bağlı bir jes-
tini də unutmamışam: övladları ailə quranda
ki tabxanasının böyük hissəsini onların ara -
sında bölüşdürüb...

Təhsil, elm və idarəçilik 

Kamran İmanovun fəaliyyətində bu üç
is tiqamət paralellik təşkil edir. Hər üçündə
uğur la çalışmaq, hədəfləri bir araya gətirib
va hid məcraya yönəltmək, üstəlik, mü -
vəf fəqiyyət qazanmaq çətin olsa da, o,
bu nu bacarıb: elmi, idarəçilik, peşəkarlıq
üs lubuna xas sistemli yanaşma, dürüstlük,
za manın tələblərinə adekvat məqsədlər,
sə riştəlilik, məsuliyyət və tələbkarlığa əsas -
la nan icra intizamı ilə...

O, Bakıda hüquqşünas və həkim ailə -
sin də anadan olub. Amma düşünülmüş hə -
rə kətlərin dəqiq ardıcıllığını tələb edən bu
pe şələrin heç birini seçmir, riyaziyyatı se -
çir. Bakının nümunəvi məktəblərindən bi -
rin də – Nəsimi rayonundakı 1 saylı orta
mək təbdə və o vaxt daha geniş siyasi-
coğ rafi məkanda məşhur olan Azərbaycan
Neft və Kimya İnstitutunda təhsil alır. İns -
ti tutda qalır, baş laborant kimi əmək fəa -
liy yətinə başlayır. Aspiranturanı uğurla bi -
ti rir, uğurla müdafiə edir, sektor müdiri,
baş elmi işçi, baş müəllim vəzifələrində
ça lışır. Gənc alimin idarəetmə məsələlərində
ri yazi təhlildən istifadə etməklə qeyri-adi

dü şüncə tərzi və bacarığı nəzərdən qaçmır.
Və 31 yaşlı Kamran İmanov Azərbaycan
Döv lət Universitetinin nəzdində Təhsil
Na zirliyinin Elmi-Tədqiqat Hesablama
Mər kəzinin direktoru vəzifəsinə təyin edilir.
Ar tıq zəhmətlə keçdiyi cığırlar geniş yollara
qo vuşmaqda idi və o uğur nərdivanını elə
uğur la da qalxırdı. İndiki Memarlıq və İn -
şaat Universitetinin prorektoru, sonra birinci
pro rektoru kimi də etimadı doğruldur. Təh -
sil sahəsində böyük təcrübəsi, təşkilatçılıq
ba carığı, məsuliyyət və təvazökarlığı onun
Tə ləbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına
də vət edilməsi ilə nəticələnir. Əvvəlcə səd -
rin birinci müavini, test sistemi üzrə la yi -
hə nin elmi rəhbəri olur, sonra üç il Komissi -
yaya rəhbərlik edir.

Məsul vəzifələrdə işləməklə yanaşı,
Gənc lərin problemlərinin tədqiqi və mo -
del ləşdirmə üzrə mərkəzin rəhbəri, Gənc
Alim lər Şurasının sədri, Respublika Rektor -
lar şurasının elmi katibi və digər vəzifələrin
də öhdəsindən layiqincə gəlir. Paralel
olaraq elmdə də uğurlarını davam etdirir.

İndi Memarlıq və İnşaat Universitetinin
pro fessorudur. Türkiyənin ali təhsil müəs -
sisələrində mühazirələr oxumaq üçün gələn
də vətlərə də yox demir. Yeni nəsil alimlərin
ye tişdirilməsində əməyini əsirgəmir... 

Ümumdünya Əqli Mülkiyyət
Təşkilatının böyük dostu

Kamran müəllim Müəllif Hüquqları
Agent liyinə rəhbərliyə də elmdən gəlib.
Özünə xas enerji və çevikliklə müstəqilliyini
yenicə bərpa edən ölkəmizdə mülkiyyət
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hüquqlarının müdafiəsi, yaradıcı şəxslərin
müəllif hüquqlarının qorunması sahəsində
prio ritetləri müəyyən edir. Ümummilli
lider Heydər Əliyevin göstərişi ilə təsdiq
edil miş Müəllif Hüquqları Agentliyi haq -
qında Əsasnamə bu sahədə əsas rupor
olur. 

Azərbaycanın əqli mülkiyyət sistemi
pro fessor Kamran İmanovun rəhbərliyi ilə
diq qətçəkən nailiyyətlərə imza atdı. Sə -
mərəli fəaliyyət bu institutun cəmiyyətdə,
bey nəlxalq səviyyədə tanınması, ikitərəfli
və çoxtərəfli əlaqələrin qurulmasında mü -
hüm rol oynadı. Azərbaycan Ümumdünya
Əq li Mülkiyyət Təşkilatı çərçivəsində mü -
hüm müqavilə, konvensiya və sazişlərə
qo şuldu, hazırda əsas beynəlxalq Sazişlərin
üz vüdür. Kamran İmanov, nəinki ölkəmizdə,
dün yada bu sistemin peşəkarlarından sayılır,
onun fəaliyyətini əcnəbi alimlər, beynəlxalq
eks pertlər yüksək qiymətləndirir. “Kamran
İmanov “UƏMT-nin dostudur” – bu fikri
bey nəlxalq seminarlardan birində ölkəmizdə
qo naq olan ÜƏMT-nin Baş direktoru Fren-
sis Qarri demişdi. Bəli, çoxşaxəli maraq
dai rəsi, əqli mülkiyyət sahəsində biliklərə
əsas lanan geniş dünyagörüşü Kamran
İmanova qurumun əməkdaşları arasında
bö yük hörmət qazandırıb. Frensis Qarrinin
son illərdə iki dəfə Azərbaycana rəsmi sə -
fə rə gəlməsi də bu nüfuzdan xəbər verir. 

ÜƏMT Baş Assambleyasının ses si ya -
la rında Kamran müəllimə qurumun əqli
mül kiyyətin müxtəlif sahələrində siyasətinin
bey nəlxalq miqyasda həyata keçirilməsinə
ca vabdeh olan ən mühüm assambleyalarının
rəh bəri vəzifəsi etibar edilib. O, 2019-cu

ildə Ədəbi və bədii əsərlərin qorunması
haq qında Bern İttifaqı Assambleyasının
səd ri, daha əvvəl sədr müavini, bu il isə
“ÜƏMT-nin Müəllif Hüquqlarına dair Mü -
qa viləsi” Assambleyasının sədri vəzifəsinə
se çilib. Əqli mülkiyyət sahəsində bey nəl -
xalq səviyyədə tanınmış ekspert, ÜƏMT-
nin bir sıra sənəd layihələrinin ha zır lan -
ma sına dəstək, Müəllif Hüquqları Mü qa -
vi ləsi Assambleyasının vitse-prezidenti və -
zi fəsində işlədiyi müddətdə kompromis
və konsensusa nail olmağı bacaran mahir
mə ruzəçi və moderatorluq, bir sıra elmi-
me todiki vəsaitlərin müəllifi, peşəkarlıq,
ida rəçilik, şəxsi nümunə... Bern İttifaqı
As sambleyasının sədri vəzifəsinə se çil -
mə sinin səbəbi, məhz onun bu ali key fiy -
yət ləridir. Professor Kamran İmanovun
ÜƏMT-nin komitələrində, hər il keçirilən
Baş Assambleyalarında əqli mülkiyyət
gün dəminin ən aktual məsələləri barədə
BMT dillərində – rus, ingilis və fransız
dil lərində çıxışları da diqqətdən yayınmır...

Daha bir mühüm uğur isə ÜƏMT Ka -
tibliyinə Azərbaycan nümayəndəsinin təyin
edil məsidir. Bu uğura da Prezident İlham
Əliyevin ölkə vətəndaşlarının beynəlxalq
təş kilatların strukturlarında iştirakının təmin
edil məsi ilə bağlı tapşırıqlarını rəhbər tutan
Kamran İmanov nail olub.

Hazırda o, dövlət başçısının həyata ke -
çir diyi dərin institusional və iqtisadi isla-
hatlar çərçivəsində yaradılan Əqli Mülkiyyət
Agent liyinə rəhbərlik edir. Bu sahədə Kam-
ran İmanovun bilavasitə iştirakı ilə əqli
mül kiyyət institutunun mahiyyətini və
məq sədini ifadə edən idarəetmə modeli

ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 4 20212021230

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»



for malaşıb. Bu modelin səciyyəvi xü su -
siy yəti Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
ya ratdığı əqli mülkiyyət sistemi kon sep si -
ya sının Prezident İlham Əliyev tərəfindən
uğur la davam etdirilməsidir. 

Alim riyazi iqtisadiyyat, idarəetmə qə -
rar larının qəbulu, informasiya tex no lo gi -
ya ları və əqli mülkiyyət (IT-IP), xalqımızın
mə dəni irsinin qorunması, əqli mülkiyyət
hü quqlarıının rəqəmsal şəbəkələrdə, elek-
tron ticarətdə idarə olunması haqqında iki
yüz dən çox elmi məqalə, on kitabın müəl -
li fidir. O, ÜƏMT Akademiyasının “Əqli
mül kiyyət hüquqları” və ABŞ Konqresinin
Mü əllif Hüquqları Bürosunun "İnformasiya
tex nologiyaları və əqli mülkiyyətin əlaqəsi"
is tiqamətində diplomlarına layiq görülüb.

Bütün statuslarında uğurlu insan 

Kamran İmanov fəaliyyət göstərdiyi
hər yerdə silinməz iz qoyub. “İçərişəhər”
Döv lət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin
rəi si olduğu qısa vaxtda da öz sözünü
uğur la deyib. Birinci vitse- prezident Meh -
riban xanım Əliyevanın tapşırığı ilə İçə ri -
şə hərin tarixinin tədqiqi, bərpası, re kons -
truksiyası, qorunması üzrə Baş Planın ha -
zır lanmasına uğurla rəhbərlik edib. Xal -
qı mızın qeyri-maddi mədəni irsinin hüquqi
qo runması və mühafizəsi daim alimin diq -
qə tində olub. Müəllifi olduğu və rəhbərlik
et diyi İşçi qrupun hazırladığı və 2003-cü
il də qəbul edilən “Azərbaycan folkloru
nü munələrinin hüquqi qorunması haqqında”
Qa nun bu sahədə dövlət siyasətinin əsas
is tiqamətlərini müəyyən edir.

Heç bir xidmət, heç bir zəhmət mü ka -
fat sız qalmır. Onun ömrünü və fəaliyyətini
də yərli təltiflər müşayiət edir. O, çox sayda
döv lət mükafatlarına, təltif və fəxri adlara
la yiq görülüb. 3-cü dərəcəli “Vətənə xid -
mətə görə” ordeni, “Şöhrət” ordeni, Azər -
bay can Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik
yu biley medalı alimin şərəflə daşıdığı və
qü rur duyduğu təltiflərdir.

Dövlət xadimi və alim, məmur və və -
tən daş, alicənab insan və ziyalı, ailə başçısı
və valideyn, dost və həmkar... Kamran
müəl lim bu statusların hər birində uğurlu
in san olduğunu çoxdan təsdiq edib. Ömrü
bo yu bu statuslara yalnız şərəf gətirən
əməl lərə imza atıb. Özünə xalqımızın öy -
ünə biləcəyi, qürur duyacağı insanlar sı ra -
sında yer qazandırıb. 

Əqli mülkiyyətimizin rəhbəri bu gün
ƏQLİN MÜDRİK ÇAĞInı daxili rahatlıqla
ya şayır. Və... 75 yaşa “ömrün qızıl payızı”
da deyirlər. Onun bu qızılı payızdan sonra
gə lən və ömrünə parlaq qar dənəcikləri
ki mi min bir naxış vuracaq müdrik, bəm -
bə yaz qışı da çox aydın görünür. Yol şəffaf
olan da bu başından o biri başını görmək
çə tin olmur... 

Prezident İlham Əliyevin 4 noyabr
2021-ci il tarixli Sərəncamı ilə Kamran
İma novu əlamətdar yubileyi ərəfəsində
döv lət qulluğunda uzunmüddətli səmərəli
fəa liyyətinə görə 1-ci dərəcəli “Vətənə
xid mətə görə” ordeni ilə təltif etməsi dövlət
baş çısının onun əməyinə verdiyi yüksək
qiy mətdir.

FİRUZƏ NADİR,
Əməkdar jurnalist. 
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Böyük Şərq filosofu Əbülhəsən Bəh -
mən yarın müdrik kəlamlarından bi -

rində deyilir: “Elə adamlar axta rın ki, onlarla
söh bət yaxşı kitaba bərabər olsun, elə kitablar
da axta rın ki, mütaliəsi filosoflarla söhbətə
dəysin”. Bu dərin məna yükü və tərbiyəvi
önəm daşıyan sözlər ömrü nü Azərbaycan el -
mi nin, təhsilinin və mədəniyyətin inkişafına
həsr etmiş unudulmaz ziyalı, professor Tofiq
Rə sulov kimi nurlu insanların timsa lında hik -
mətini tamamilə doğruldur.

Orta təhsili atasının çalışdığı ra yonlarda
al mış Tofiq Rəsulov 1947-ci ildə Azərbaycan
Döv lət Universitetinin (indiki BDU-nun) tarix
fa kültəsinin fəlsəfə şöbəsinə daxil olmuşdur.
Ali təhsili yüksək göstəricilərlə başa vuran
gənc filosof Gəncə Pedaqoji İnstitutu nun fəl -
sə fə kafedrasına göndərilmişdir. Tofiq müəl -
li min elmə, təhsilə və fəlsəfi fikir tarixinə
ma rağı Gəncə Pedaqoji İnstitutunda kabinet
mü diri işlədiyi dövrdə daha da artmış və o,
1954-cü ildə SSRİ EA Fəlsəfə və Hüquq
İns titu tunda aspiranturaya daxil olmuşdur.

1958-ci ildə Moskvada “XIX əsrin axır -
la rında pozitiv sosiologiyanın tənqidi” möv -
zu sunda elmi iş müdafiə edərək fəlsəfə elmləri
na mizədi alimlik dərəcəsi alan soydaşımız
el mi fəaliyyətini Azərbaycan SSR Elm lər

Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İns -
 tutunda davam etdirmişdir. İlk il lər də
burada kiçik elmi işçi, baş elmi iş çi
vəzifələrində çalışmış, 1961–62-ci
illərdə isə Azərbaycan Kommunist Par -
tiyasının orqanı olan o dövrün nüfuzlu
“Azərbaycan kommunisti” jur nalında
redaktor müavini işləmişdir.

Tofiq Rəsulov 1966–69-cu illərdə
Bakı Ali Partiya Məktəbinin fəlsəfə

ka fed ra sı nın dosenti olmuş, 1969-cu ildə
Azərbaycan Kom munist Partiyası Mərkəzi
Komitəsində mü hazirəçilər qrupunun rəhbəri
təyin edil miş dir. Filosof alim 1981-ci ildən
Ali Parti ya Məktəbində fəlsəfə kafedrasına
rəhbərlik et miş, müstəqillik illərində bu
nüfuzlu ali mək təbin bazasında yaradılan
Azərbaycan Res publikası Prezidenti yanında
Dövlət İda rə çilik Akademiyasında ömrünün
sonu na kimi – 2012-ci ilədək fəlsəfə və sosial
psixologiya ka fedrasının müdiri vəzifəsində
çalışmışdır.

Yüksək təşkilatçılıq bacarığı, çevik ida -
rə etmə qabiliyyəti ilə seçilən Tofiq Rəsulovun
AKP MK-nın mühafizəçilər qrupunun rəh -
bər lik etdiyi illər ümum milli lider Heydər
Əliyevin respub likanın ali siyasi rəhbəri ol -
du ğu dövrə təsadüf edirdi. O bu illərdə ulu
ön dərin müdrik rəhbərlik məktəbində kamillik
dər si keçmiş, onun Azərbaycanda nail olduğu
hər tərəfli yüksəlişə uyğun olaraq, çalışdığı
sa hədə canlanma yarada bilmişdir.

Professor Tofiq Rəsulovun elmi-tədqiqat
fəa liyyəti fəlsəfə tarixi, sosi ologiya, insan və
cə miyyət, cəmiyyət quruculuğu prosesində
döv lət idarəçiliyinin mənəvi əsasları proble -
mi nin işlənməsinə həsr olunmuşdur. O, ümumi
həc mi 100 çap vərəqinə yaxın 80-dən artıq
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İŞIQLI ŞƏXSİYYƏTİ VƏ XEYİRXAH ƏMƏLLƏRİ
İLƏ TANINMIŞ ALİM-PEDAQOQ

Azərbaycanda elmin, təhsilin, fəlsəfi fikrin
inkişafında dəyərli xidmətləri olan ziyalılardan
biri– Əməkdar müəllim, fəlsəfə elmləri doktoru,
professor, Tofiq Rəsulov 1930-cu ildə gözəlliklər
məskəni, Gədəbəydə xalqımıza bir çox görkəmli
simalar bəxş etmiş Şınıx zonasında müəllim-
pedaqoq, bacarıqlı, nümunəvi ailə başçısı, el
ağsaqqalı Əli Rəsulovun ailəsində dünyaya
gəlmiş, tərbiyə alıb boya-başa çatmışdır.



mə qalə, tədris-metodik vəsait, monoqrafiya
və kitab ların müəllifi, çoxsaylı əsərlərin elmi
re daktoru olmuşdur. İstedadlı filosof alim ki -
mi o, Azərbaycanda pozitivizm fəlsəfəsinin,
so siologiyasının tədqiqi və ümumiyyətlə,
Qərb fəlsəfəsinin öyrənilməsi sahəsində ilk
cı ğır açan müəlliflərdən biri sayılır.

Azərbaycan oxucusunun diqqətini Qərb
fəl səfi ideyalarına doğru istiqamətləndirən
də Tofiq Əli oğlu Rəsulov olmuşdur. Poziti -
viz min banisi O.Kont və N.Spenserin ya ra -
dı cılığına ölkəmizdə həsr olunmuş məqalələr
məhz onun qələmindən çıxmışdır. Tanınmış
fi losofun “XIX əsrin 90-cı illərində V.İ.Lenin
tə rəfindən pozitivist sosiologiyanın tənqidi”
ad lı irihəcmli monoqrafiyasında pozitivizmin
ta rixi formaları və xüsusilə də neopoziti vizm
mə sələləri öz əksini tapmışdır. Moskva Dövlət
Uni versitetinin profes soru Q.M.Şestakov bu
ki tab barədə rəyində yazıb: “Əsərin elmi də -
yəri ondan ibarətdir ki, burada indiyədək az
təd qiq olunan subyektiv sosiolo giyanın Qərbi
Av ropa pozitivizmi ilə əlaqəsi müəy yən ləş -
di ri lir. Lavrov-Mixaylovski təliminin fəlsəfi
mən bəyi kimi pozitivizm hərtərəfli təhlil olu -
nur.”

Pozitivizm fəlsəfəsi ilə bağlı aktual mə -
sə lə lər onun Moskvada çıxan nü fuzlu “Voprosı
fi lisofii” jurnalında dərc edilmiş məqalələrində
də yer almış dır. Onun bu jurnalda dərc olun -
muş “Pitirim Sorokinin türkiyəli həmfikri”
mə qaləsində İstanbul Universitetinin professo -
ru Nurettin Sazi Kösemi halın “Sosiologiya
ta rixi” kitabında şərh olunmuş məsələlərin
Qərb sosiologiyasının XX əsrdə görkəmli
nə zəriyyəçisi, Rusiya mənşəli Pitirim So ro -
kinin “Müasir sosioloji cərəyanlar” adlı kitabı
ilə səsləşməsi, türk aliminin onunla həmfikir
ol ma sı işıqlandırılır. O zamanlar üçün türk
so sioloqu və professorunun əsərindən “Voprosı
fi losofii” kimi sovet nəzəri jurnalında söhbət
aç maq cəsarət və obyektivlik göstəricisi idi.

Professor Tofiq Rəsulov Moskva, Kiyev,
Le ninqrad, Novosibirsk, Tbilisi, Daşkənd və
di gər şəhərlərdə keçirilən ümumittifaq, res -
pub lika, zona elmi-nəzəri, elmi-praktik kon -
frans larda, təbliğatçıların toplanışlarında ba -
ca rıqlı təşkilatçı, elmi ictimaiyyət arasında
özü nəməxsus nüfuzu olan bir filosof alim
ki mi iştirak etmişdir. O, çoxsaylı broşüra və
mə qalələrini “Voprosı filosofii”, “Azərbaycan
Kom  munisti”, ”Təşviqatçı” jurnallarında,
“Elm”, ”Azərbaycan” nəşriyyatlarında, “Azər -
bay can Ensiklopediyası”nda, respublika qə -
zet lərində nəşr etdirməklə siyasi-ictimai elm -
lərin inki şafına sanballı töhfələr vermişdir.

Nüfuzlu filosof alim Tofiq Rəsulov çoxsaylı
na mizədlik dissertasiyala rının opponenti, ma -
gistr dissertasi yalarının elmi rəhbəri, Bakı
Döv lət Universitetində “Fəlsəfə” ixtisası üzrə
Döv lət Attestasiya Komissiyasının sədri, Döv -
lət İdarəçilik Akademiyası nəzdindəki Disser -
ta siya Şurasının və bir sıra şuraların üzvü ki -
mi elmi kadr ların hazırlanmasında yaxından
iş ti rak etmişdir. Onun elmi redaktorluğu ilə
“Müa sir təbiətşünaslığın konsep siyaları”,
“İda rəetmə psixologiyası”, “Fəlsəfə sxem -
lər də” dərs vəsaitləri nəşr edilmişdir. Moskva
İc timai Elmlər Akademiyasının Tədris Metodi-
ki isə Tofiq müəllimin “Dialektik materializm
üz rə tapşırıq və çalışmalar toplusu” nəşr
olun muşdur.

Alimin mətbuatda çap olun muş “Və tən -
daş lıq borcu, mənəvi sima”, “Dövlət suve -
ren liyinin möhkəmləndirilməsinin mənəvi
prob lemləri”, “Dialektik materializm üzrə
tap şırıq və çalışmalar toplusu”, “Karl Marks
və ictimai tərəqqi”, “Pitrim Sorokinin türkiyəli
həm fikiri”, “Oqyust Kontun fəlsəfi və sosioloji
görüşləri“, “Vətəndaşlıq borcu, mənəvi sima”,
“L.Feyerbax”, “Fəlsəfi fikrin tarixində insan
prob lemi”, “İnsanın mahiyyəti və təbiət”,
“Hu manizm və milli şüur”, “İnsan ən yüksək
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də yər və tərəqqinin məqsədidir” kimi əsərləri
ona nüfuz və populyarlıq qazandırmışdır.

Bəşəri inkişafın bütün mərhələlərində sə -
mimiyyət və iste dad insanı əbədiləşdirən,
ucal dan, zirvələrə doğru aparan ən təməl ki -
mi qiymətləndirilmişdir. Bu keyfiyyətlər üzə -
rin də nümunəvi insan həyatı ya ranır, ən qiy -
mət li əsərlər, heyrətamiz sənət nümunələri,
möh təşəm mədəniyyət abidələri meydana gə -
lir, bəşəriyyətin incilər xəzinəsi zənginləşir.
Ye ri gəlmişkən bildirim ki, Tofiq müəllimin
Qa zax Müəllimlər Seminariyasını, sonra isə
Azər baycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunu bitirib
Gə dəbəy, Tovuz, Qax və Zəngilan rayonlarında
mə sul vəzifələrdə çalışmış atası Əli Rəsulovu
uca lığa çatdıran bu mənəvi dəyərlər son rakı
il lərdə oğlunun həyat yolunun mü əy yən ləş -
mə sində, ictimai məzmun almasında önəmli
rol oynamışdır.

Tofiq Rəsulov atasının xalqa və dövlətə
xid mət, el-obaya gərəkli olmaq yolunu la yi -
qin cə davam et dirmişdir. O da atası kimi çox
sa də, vətənpərvər, zəhmətkeş bir ziyalı idi.
Bu yerdə yazıçı-publisist, tanın mış ziyalı Na -
hid Hacızadənin “Yada düşdü” (xatirələr,
mə qalələr, istəklər) kitabında Əli Rəsulov
haq qında yaz dıqlarının oğlu Tofiq Rəsulova
da eyni dərəcədə aid olduğunu düşündüm.
Oğul ataya oxşayar deyiblər, – amma bütün
hə rəkəti, davranışı, müla yimliyi, səmimiyyəti
və xeyirxahlığı, ağsaqqallığı və s.üst-üstə
düş məyi möcüzəli bir haldır və bu da hər kə -
sə heç də qismət olmur.

Tofiq müəllim həmişə öz obyektiv liyi ilə
se çilən alim, vətəndaşlıq möv qeyi yüksək
olan ziyalı, tələbkarlığı ilə kompleks fəaliyətini
uğur lara yönəldə bilən bacarıqlı təşkilatçı ol -
muş dur. O, dövrün ictimai-siyasi və sosial-
mə dəni problemlərinin müzakirəsində və həll
edil məsində daim özünəməxsus ziyalı möv -
qe yini ortaya qoymuş alim-pe daqoq, vətənini

se vən, insanlara ba cardığı köməyi əsirgəməyən
lə yaqətli vətəndaş kimi tanınmışdır. Tofiq
müəl lim özünün çoxillik elmi-pedaqoji fəa -
liy yəti ərzində öz tələbələrinin, aspirantlarının,
dok torantlarının qəlbində xeyirxah insan, lə -
ya qətli ziyalı, dəyərli alim kimi silinməz iz -
lər qoymuşdur.

Tofiq müəllim həm də doğuldu ğu Düz
rə sullu kəndin, ata ocağına dərindən bağlı
olan, onun yolunda canından belə keçməyə
hər an hazır olan vətənpərvər vətəndaş idi.
O, həmişə doğma el-obası ilə sıx əlaqədə ol -
muş, insanlara doğru yol göstərmiş, illər keç -
dik cə hamıya düzgün məsləhət verən ağsaqqala
çev rilmişdir. Mənim şəxsimdə neçə-neçə
həm yerlimiz onun məsləhəti, xeyir-duası və
ya xından köməkliyi ilə arzularımıza çatmış,
uğur lar əldə etmişik.

Tanınmış Azərbaycan alimi, pedaqoqu
To fiq Rəsulov bütün şüurlu həyatı və fəaliyyəti
ər zində öz missiyalarını birtərəfli deyil, mü -
əy yən standart meyar və kodekslərlə deyil,
hər tərəfliliyə əsaslanan şəxsiyyət bütövlüyü
ilə həyata keçirmiş kamil insan idi. Adı hə -
mi şə ölkənin ən yaxşı ziyalılarının sırasında
çə kilən Tofiq Rəsulov bugünkü nəsillərə və
gə ləcək nəsillərə örnək ola biləcək müdrik
bir həyat yolu keçmiş, qürurlu, əzəmətli, tə -
miz və ləkəsiz bir ömür yaşamışdır. Ata Əli
Rə sulov və oğul Tofiq Rəsulov öz həyatları,
xe yirxah əməlləri ilə çoxlarına gərəkli, ta nı -
yan lara nümunə oldular.

Sonda Şınıx obasının Hacı Məmməd oca -
ğın dan çıxıb Vətəninə dəyərli övladlar olmuş
Əli Rəsulovun və Tofiq Rəsulovun ruhları
şad ol sun,– deyirəm!

Xəlil İSMAYILOV,
BDU-nun professoru, Əməkdar mə də -
niyyət işçisi, BMT yanında Bey nəl xalq
İnformasiyalaşdırma Aka de mi ya sı nın
həqiqi üzvü.
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RƏSMİ SƏNƏDLƏR
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin,
Ermənistan Respublikası baş nazirinin və
Rusiya Federasiyası Prezidentinin Bəyanatı

26 noyabr 2021-ci il

Biz, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.H.Əliyev, Ermənistan Respublikasının
baş naziri N.V.Paşinyan və Rusiya Federasiyasının Prezidenti V.V.Putin 2021-ci il noyabrın
26-da Soçi şəhərində görüşdük və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşin və bütün
hərbi əməliyyatların tamamilə dayandırılması haqqında 2020-ci il 9 noyabr tarixli Bəyanatın,
həmçinin regionda bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası haqqında 2021-ci il 11
yanvar tarixli Bəyanatın yerinə yetirilməsinin gedişini müzakirə etdik.

Cənubi Qafqazda sabitliyin, təhlükəsizliyin və iqtisadi inkişafın təmin edilməsi naminə
2020-ci il 9 noyabr və 2021-ci il 11 yanvar tarixli bəyanatların bütün müddəalarının
bundan sonra ardıcıl surətdə yerinə yetirilməsinə və dönmədən riayət olunmasına tərəfdar
olduğumuzu təsdiq etdik. 2020-ci il 9 noyabr və 2021-ci il 11 yanvar tarixli bəyanatlardan
irəli gələn, həllini gözləyən məsələlərin tezliklə həllinə yönəlmiş birgə səyləri fəallaşdırmaq
barədə razılığa gəldik.

Regionda vəziyyətin sabitləşməsinə və təhlükəsizliyin təmin edilməsinə Rusiya
sülhməramlı kontingentinin mühüm töhfəsini qeyd etdik.

Azərbaycan-Ermənistan sərhədində sabitlik və təhlükəsizlik səviyyəsinin artırılması
üzrə addımlar atmağı və Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında
dövlət sərhədinin delimitasiyası, sonradan tərəflərin sorğusu əsasında Rusiya Federasiyasının
məsləhət yardımı ilə sərhədin demarkasiyası üzrə ikitərəfli komissiya yaradılması barədə
şərtləşdik.

2021-ci il 11 yanvar tarixli Bəyanata müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının,
Ermənistan Respublikasının baş nazirlərinin müavinlərinin və Rusiya Federasiyası
hökumətinin sədrinin müavininin birgə sədrliyi ilə regionda bütün iqtisadi və nəqliyyat
əlaqələrinin bərpası üzrə təsis edilmiş Üçtərəfli İşçi Qrupunun fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirdik. Regionun iqtisadi potensialının üzə çıxarılması məqsədilə konkret
layihələrin tezliklə həyata keçirilməsinin zəruriliyini vurğuladıq.

Rusiya Federasiyası Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında
münasibətlərin normallaşması, Azərbaycan və erməni xalqları arasında etimad mühitinin
formalaşması, habelə regionda mehriban qonşuluq münasibətlərinin bərqərar olması
məqsədilə bundan sonra da zəruri olan hər cür köməyi göstərəcək.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.H.Əliyev
Ermənistan Respublikasının baş naziri N.V.Paşinyan
Rusiya Federasiyasının Prezidenti V.V.Putin
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