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Azərbaycan xalqı əsrlər boyu azad -
lıq uğrunda mübarizə aparıb.

Zən gin dövlətçilik tariximiz var. 1991-
ci ildə Azərbaycan bir əsrdə ikinci dəfə
müs təqil dövlət elan olundu. Lakin 90-
cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın icti -
mai-siya si, sosial-iqtisadi həyatı çox gər -
gin idi. Cəmiyyətdə ziddiyyətli proseslər
baş verirdi. O illərdə Azərbaycan çox
bö yük çətinliklərlə üzləşdi. SSRİ kimi
dün yanın quru ərazisinin altıda bir his -
sə sinə sahib olan imperiyadan ayrılaraq,
müs təqil dövlət qurmaq, həqiqətən, tarixi
ha disə idi. Amma onu qorumaq və saxla-
maq da bir o qədər ağrılı və məsul tarixi
və zifə idi. Azərbaycan kimi o qədər də
bö yük olmayan bir dövlət üçün müs tə -
qil liyi qorumaq, möhkəmləndirmək ikiqat,
üç qat ağır idi. Ulu öndər Heydər Əliyev
də fələrlə bu barədə deyib: “Müstəqilliyi
qa zan maq çətindirsə, onu qo ruyub-

saxlamaq da o qədər çə tindir”.
Sonrakı hadisələr, xal qımızın
başına gələnlər sü but etdi ki,
Azərbaycan xal qı düz yol tu-
tub, bu yolu şə rəflə qoruyub.

Müstəqilliyin qazanılması
Azər baycan xalqının, döv lət -
çi liyinin tarixində böyük dö -
nüş idi, yeni milli eranın baş -
lan ması idi. Müstəqillik Azər -
bay can cəmiyyətinə yenilik
gə tirdi. Ölkə artıq dağıdılmış
köh nə sistemin əvəzinə təzə
sis tem yaratma lıydı. Özü də
yeni bir si ya si və iqtisadi sis-

tem.
Lakin Azərbaycan xalqının öz taleyinə

sa hib çıxması ilə barışmayan xarici və
da xili qüvvələr birləşib 1993-cü ilin ya -
yın da ölkədə kəskin hərbi-siyasi böhran,
və təndaş qarşıdurması yarat dılar. Dövlət
müs təqilliyinin və ölkənin ərazi bü töv -
lü yünün itirilməsi təhlükəsi ümummilli
fə lakətə gətirib çıxardı. Xalqın öz həqiqi
li derinə pənah aparması və ulu öndər
Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı,
onun dövləti səriştəli idarəetmə məharəti,
tət biq etdiyi çox ciddi, o dövr üçün son
də rəcə zəruri olan siyasət Azərbaycanın
müs təqilliyinin əsaslarını möh kəm lən -
di  rirdi, ölkənin parçalanması təhlükəsini
so vuşdurdu.

Azərbaycan o çətin ayları, illəri yaşadı.
O dövrdə ölkənin maliyyə vəsaitləri yox
idi. Əhalinin vəziyyəti ağırlaşmışdı. Ərzaq
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HEYDƏR ƏLİYEVİN MİLLİ İQTİSADİ İNKİŞAF MODELİ

Ötən il Azərbaycanın müstəqilliyinin 30 yaşı
ta mam oldu. Tarixən, bu, qısa bir dövrdür, lakin
30 il ərzində Azərbaycan əsrə bərabər yeniləşmə
və tərəqqi yolu keçib. Hər şeyin başlanğıcı çətin,
mürəkkəb olur. Müstəqilliyin ilk ayları və illəri
də xalqımız üçün hamar, rahat olmayıb. Artıq
Azərbaycan müstəqil dövlət kimi dünyada tanınır.
Bu tarixi uğurun başlanğıcında 1993-cü ilin böh -
ranlı yayında – 15 iyunda ümum milli lider Heydər
Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə Azərbaycanda
hakimiyyətə qayıdışı dayanır. Xalqımız 1997-ci
ildən – haqlı olaraq, dövlət müstəqilliyimizin xilas
günü sayılan həmin tarixi hər il Milli Qurtuluş
bayramı kimi qeyd edir.



malları, xüsusi ilə də çörək qıtlığı yaran -
mışdı. Azərbaycan müstəqil dövlət olsa
da, hələ də onun suverenliyini tanımayan,
bu nunla hesablaşmayan çoxsaylı ölkələr
var idi. Bir tərəfdən də erməni təcavüzü
öz işini görürdü. Belə bir şəraitdə Heydər
Əliyev ümummilli birliyə və sabitliyə
nail oldu, düşmənin bütün cəbhə boyu
irə liləməsinin qarşısını aldı. Dahi siyasətçi
və mahir dövlət xadimi Azəbaycanın ya -
xın gələcəyinin iqtisadi təməlinə çev ri -
lə cək yeni neft strategiyasını hazırladı.

Lideri olmayan dövlət heç vaxt tərəqqi
edə bilməz, heç vaxt tanına, beynəlxalq
aləm də nüfuz qazana bilməz, dinamik
və sabit inkişafdan qalar. Dünyanın inkişaf
ta rixi bütün bunlara əyani sübut dur. Bu
gün qloballaşan dünyada ən məşhur si -
ya sətçilər, proqnozlaşdırıcılar şəxsiyyətin
tən tənəsi faktorunu müasir dövrün ən
apa rıcı inkişaf amillərindən sayırlar.
Ümum milli lider Heydər Əliyev Azər -
bay cana rəhbərliyinin 35 illik bir döv rü
əha tə edən hər iki dövründə məhz belə
bir lider olduğunu tarix qarşısında sübuta
ye tirmişdir.

1969-cu ildə Azərbaycanın rəhbəri
se çilən Heydər Əliyev respublika iqtisa -
diy yatının inkişafına mane olan bir çox
məh dudiyyətlərlə, çətinliklərlə üzləşməli
ol du. Təşəbbüskar və yüksək enerjili ye -
ni rəhbər, ilk növbədə, iqtisadiyyatda
ya ranmış ağır vəziyyətin, onu doğu ran
sə bəblərin sistemli təhlilini apardı. İttifaq
hö kuməti qarşısında respublikanın gələcək
iq tisadi həyatı ilə bağlı məsələlər qaldırdı

və qısa vaxt ərzində Sovet hökumətinin
res publikamızın inkişafına dair xüsusi
qə rarının qəbul edilməsinə nail oldu.

İttifaq orqanları ilə əməkdaşlıq forma -
la rının təkmilləşdirilməsi istiqamətində
sə mərəli addımlar atıldı, məhsuldar əmə -
yə, işin nəticələrinə layiqli qiymət vermək
ön plana çəkildi. Bir sözlə, res publika
iq tisadiyyatında qaynar həyatın for ma -
laş ması üçün bütün imkanlar və vasitələr
hə rəkətə gətirildi ki, bunlar da öz bəhrəsini
ver di: milli gəlir, sənaye, kənd təsərrüfatı
məh sulları istehsalındakı 60-cı illərdəki
ge rilik aradan qaldırıldı, yeni keyfiyyətli
in kişafın fundamental əsaslarının möh -
kəm ləndirilməsi üçün xeyli iş görüldü.
Azər baycan dotasiyasız yaşayan bir res -
pub lika kimi tanındı.

Bu gün biz böyük qürur hissi ilə deyə
bi lərik ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin
ye ni iqtisadi sisteminin yaradılması da
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. XX əs -
rin ikinci yarısında bir çox ölkələr, o
cüm lədən müharibədə məğlub edilmiş,
elə cə də müstəmləkəçilikdən azad olun -
muş dövlətlər seçim qarşısında qalmışdı:
han sı model əsasında inkişaf etmək la -
zım dır ki, dağılmış iqtisadiyyat bərpa
olun sun, inkişafa yol açılsın. Dünyanın
apa rıcı dövlətlərində bu məqsədlə qlobal
təd qiqatların genişlənməsi ön plana çə -
kil di, proqnozlarla məşğul olan araş dır -
ma mərkəzləri yaradıldı. Dünyanın gə -
lə cəyi barədə konsepsiyalar hazırlandı.
ABŞ liberal inkişaf modelinə, İsveç klas-
sik sosial modelə üstünlük verdi.
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Əgər Amerika modeli sərt bazar mü -
na sibətlərini, azad rəqabəti, dövlətin iq -
ti sa diyyata müdaxiləsinin minimuma en -
di rilməsini, gəlirlərin diferensiasiya sında
kök lü fərqlərə laqeyd münasibəti nəzərdə
tu turdusa, “İsveç modeli” əksinə, sosial
əda lətsizliyin aradan qaldırılmasını, gə -
lir lərin əhali qrupları arasında yenidən
bö lüşdürülməsini, iqtisadiyyatda “dövlətin
yü kü”nün yüksək səviyyədə olmasını
əsas götürürdü. Bu inkişaf modellərindən
fərq li olaraq, Asiya ölkələri – Cənubi
Ko   reya, Malayziya, Sinqapur və ötən
əs  rin 70-ci illərinin sonunda Çin, İkinci
Dün  ya müharibəsində məğlub olmuş Al -
ma  ni ya, Yaponiya bir-birini təkrar et -
mə yən inkişaf modellərinə üstünlük ver -
di lər və böyük uğurlar qazandılar. Azər -
bay can müstəqillik əldə etdikdən sonra
ulu öndərin rəhbərliyi altında özünün
in ki şaf modelini seçdi və bu zaman heç
bir ölkənin keçdiyi yolu təkrar etmədən
mil li maraqlara cavab verən inkişaf mode -
li ni reallaşdırdı.

Müstəqilliyinin 3 onilliyini arxada
qo yan Azərbaycan dövləti qısa zaman
kə siyində böyük inkişaf yolu keçmiş,
özü  nün iqtisadi təhlükəsizliyini təmin
edən, güclü iqtisadiyyata malik olan döv -
lə tə çevrilmişdir. İnkişafın Azərbaycan
mo deli nin uğurla reallaşması ölkədə azad
ba zar münasibətlərinə əsaslanan yeni iq -
ti sadi sistemin formalaşmasını, iqtisadiy -
yat da keçid dövrünün başa çatmasını tə -
min etmiş, xalqın daha firavan yaşaması
üçün güclü əsaslar yaratmışdır.

Azərbaycan iqtisadiyyatı müstəqillik
döv rünün ilk illərində həm SSRİ döv -
rün dən miras qalmış tənəzzül içində idi,
həm də səriştəsiz və məsuliyyətsiz ida -
rə çilik nəticəsində daha sürətlə ge ri lə -
mək də davam edərək dərin böhran keçirir-
di. Dağlıq Qarabağ problemi və bununla
əla qədar olaraq, Azərbaycanın zorla mü -
ha ribəyə cəlb edilməsi, torpaq larımızın
20 faizinin işğal olunması, 1 milyona
qə dər qaçqın, respublikada siyasi sabitliyin
ol ması, dövlət çevrilişi cəhdləri iq ti sa -
diy yatın ağır vəziyyətə düşməsinə güclü
tə sir göstərmişdi.

Həmin dövrdə bir ictimai-iqtisadi for-
masiyadan digərinə keçid dövrünü ya -
şa yan Azərbaycanın hansı iqtisadi modelə
üs tünlük verəcəyi ilə bağlı çox lu fikirlər,
tək liflər irəli sürülsə də, böyük strateq
Heydər Əliyev başqa bir dövtətin təc rü -
bə sinin olduğu kimi milli iqtisadiy yata
kö çürülməsini düzgün saymadı. Res pub -
li kanı ağır fəlakətdən qurtarmaq üçün
ulu öndər Azərbaycanın tarixi-iqtisadi
xü susiyyətlərinə, xalqın mentalitetinə,
ge o siyasi şəraitinə, milli mənafelərinə
uy ğun inkişaf strategiyası hazırladı və
bu strategi yada neft faktoruna üstünlük
ver di.

Belə yanaşma, dünya inteqrasiyasına
qo vuşmaq maliyyə imkanları, demək
olar ki, tükənmiş respublikaya investisiya -
la rın cəlbi yolu idi. Bu siyasətin həyata
ke çirilməsinə güclü təzyiqlər, maneələr
ol sa da, 1994-cü ildə Azərbaycan Res -
pub likası dünyanın 11 böyük neft şirkəti
ilə “Əsrin müqaviləsi”ni imzaladı. Neft
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si yasətini ümumi inkişaf strategiyası,
hü  quqi demokratik cəmiyyətin prinsipləri
ilə əlaqələndirdi, milli mənafelər, inves -
ti siya mühitinin yaxşılaşması, risk fakto -
runun azalması üçün zəruri tədbirlər hə -
yata keçirdi.

Ölkədə səmərəli maliyyə, pul, kre dit,
ver gi, qiymət, gömrük siyasətini həyata
ke çirmək üçün beynəlxalq stan dartlara
ca vab verən 100-dən artıq qanun qüvvəyə
min di. Həyata keçirilən tədbirlərin nə ti -
cəsində on minlərlə kiçik müəssisə və
di gər obyekt özəlləşdirildi, digər özəl
struk tur obyektləri yaradıldı. Respublikaya
xa rici investisiyaların cəlb edilməsi, əc -
nə bi investorların hüquq və mənafelərinin
qa nunvericilik yolu ilə müdafiəsi, qarşılıqlı
sər fəli əməkdaşlığın təmin edilməsi üçün
hər tərəfli iş aparıl dı. Nəticədə, Azər bay -
ca nın iqtisadi və sosial tərəqqisinin neft
ha sil edən bir sıra başqa ölkələrlə mü qa -
yi sədə xeyli yüksək olması təmin edildi,
öl kənin maliyyə im kanları əhəmiyyətli
də rəcədə artdı. “Neft və qaz gəlirlərinin
ida rəolunması üzrə uzunmüddətli strate-
giya” təsdiq edildi. Ölkəmizin müs tə qil -
li yinin qorunması, onun iqtisadi təh lü -
kə sizliyi üçün çox güclü amil hesab edi -
lən alternativ neft-qaz ixracı marşrutları
is tifadəyə verildi.

Azərbaycan dövlətinin müəyyən etdiyi
in kişaf strategiyasında prinsipial mə -
qam lardan biri də ondan ibarətdir ki,
neft məqsəd yox, vasitədir. Azərbaycan
iq tisadiyyatının gələcəyini təkcə neftlə
bağ lamaq olmaz. Odur ki, qeyri-neft sek -
to runun daha sürətli inkişafı iqtisa di si -

ya sətin prioritet istiqamətlərindən biri
ki mi müəyyən edildi. Azərbaycan hö ku -
məti bu sahədə dönüş yaratmaq üçün bir
sıra tədbirlər həyata keçirdi ki, bu da
son illər sənaye istehsalının dinami ka -
sında pozitiv meyillərin güclənməsi ilə
mü şayiət olunur. Sənaye strukturunun
yax şılaşdırılması üçün etibarlı zəmin ya -
radılır, müasir texnologiyalara əsaslanan
ye ni sənaye müəssisələri tikilir, xalq is -
teh lakı mallarının və digər məhsulların
is tehsalını genişləndirmək üçün əlavə
təd birlər görülür. Özəlləşdirilmiş müəssisə
və obyektlərin, səhmdar cəmiyyətlərin
fəa liyyətlərini canlandırmaq, onların key -
fiy yət göstəricilərini yaxşılaşdırmaq məq -
sə dilə təkmil iqtisadi mexanizmlərdən
is tifadə olunması ön plana çəkilir.

Ölkə iqtisadiyyatının inkişafını xa -
rak terizə edən əsas göstəricilərin kompleks
təh lili sübut edir ki, respubli kanın davamlı
in kişafını, əhalinin layiqli həyat sə viy -
yə sini təmin etmək məqsədi daşıyan döv -
lət siyasəti müvəffəqiyyətlə həyata keçiri -
lir. Son illər Azərbaycan, bütövlükdə,
iq tisadiyyatın inkişafın səviyyəsini sə -
ciy yələndirən mühüm göstəricinin –
ÜDM-in artım sürətinə görə lider ölkələr
sı rasındadır.

Bir neçə fakta müraciət edək. 1990 –
2000-ci illərdə respublikada ümumi daxili
məh sulun orta illik aşağı düşmə sürəti
6,1 faiz təşkil etmişdi ki, bu da bilavasitə
müs təqilliyin ilk illərində ölkə iq ti sa diy -
ya tının böhran vəziyyətində olması ilə
əla qədar idi. 2000–2008-ci illərdə Azər -
bay canda ÜDM-in orta illik artım sürəti
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18,1 faizə bərabər olmuşdu ki, bu da
nəin ki MDB məkanında, eləcə də dünyada
ən yüksək göstərici kimi qiy mət lən di ri -
lir di. Aşağıdakı rəqəmlər də diqqəti cəlb
edir. Müstəqilliyin 20 ili ərzində MDB
mə kanında ən yüksək artım (1991 –
2011) Azərbaycanda (238,7 faiz) ol muş -
dur. Bir neçə respublikada (Uk rayna,
Gür cüstan, Tacikistan, Moldova) 2011-
ci ildə ÜDM-in həcmi 1991-ci ildəki sə -
viy yədən az olmuşdur.

Azərbaycanda əldə edilən yüksək in -
kişaf sürəti ölkəmizin MDB dövlətləri
ilə müqayisədə iqtisadi gücünün və iqti -
sa di inkişaf səviyyəsinin yüksəlməsi ilə
nə ticələnmişdir. 1999-cu ildə hər nəfərə
dü şən ÜDM-in həcminə görə, Azərbaycan
MDB dövlətləri arasında 12-ci yeri, 2011-
ci ildə 6-cı yeri tuturdu. XX əsrin sonların -
da ÜDM-in hər nəfərə düşən miqdarına
gö rə, Azərbaycan, Belarus, Türkmənistan,
Öz bəkistan, Gürcüstan, Ermənistan, Uk -
raynadan geri qalırdı 2011-ci ilin yekun -
la rına görə, ölkəmiz həmin respublikaları
xeyli dərəcədə ötüb keçmişdi. Qarşıdakı
dövr də də ən mühüm strateji vəzifələrdən
bi ri ölkədə iqtisadi inkişafın sürətli və
key fiyyətli artımını təmin etməkdən ibarət
ola caqdır.

İqtisadiyyatın dinamik inkişafı büdcə
gə lir və xərclərinin sürətli artımını, dövlət
büd cəsinin gəlirlərinin ÜDM-də xüsusi
çə kisinin 35 faizə yüksəlməsini, dövlətin
ta leyüklü funksiyalarının yerinə ye ti ril -
mə sini təmin etmişdir. Belə bir inkişaf
me ylinin qarşıdakı dövr üçün də sax la -

nıl ması ölkəmizdə keyfiyyətli həyat sə -
viy yəsinin bir sıra göstəricilərinin daha
da yaxşılaşması üçün çox vacib şərtlərdən
bi ridir.

Azərbaycan dövləti qlobal dünya böh -
ranı dövründə səylərini ölkədə maliyyə
sa  bitliyinin qorunmasına yönəltmiş, iq -
ti sadiy yatı geri salan, əhalinin sosial və -
ziy yətini pisləşdirən devalvasiya, defolt
və inflya siyanın sürətlə artması kimi
meyl lərə yol verməmişdir. Bu məqsədlə
Hö kumət, Maliyyə Nazirliyi, Vergilər
Na zirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, İqti-
sadi İnkişaf Nazirliyi, Mərkəzi Bank
büd cənin formalaşması və icrasında iştirak
edən digər qurumlar dünya maliyyə böh -
ranı şəraitində qlobal dünya iq ti sa diy -
ya tında gedən prosesləri diqqətlə izləmiş
və böhranın ölkə iqtisadiy yatına təsirini
azal t maq üçün qabaqlayıcı tədbirlər həyata
ke çirmişlər. Heç şübhəsiz ki, Milli Məclis
tə rəfindən qəbul olunmuş bir sıra qanunlar,
möv cud qanunlara əlavə və dəyişikliklər
(“Döv lət borcu” haqqında, “Büdcə siste -
mi” haqqında, “Mərkəzi Bank haqqında”,
“Sı ğorta fəaliyyəti haqqında”, “Əma nət -
lə rin sığortalanması haqqında”) sə mə rə -
li liyin artmasına öz müsbət təsirini gös -
tər di.

Apardığımız tədqiqat nəticələrinə əsas -
la naraq, qeyd edə bilərik ki, son illərdə
öl kədə makroiqtisadi göstəricilərin yax -
şı laşması fonunda əhalinin sosi al rifah
ha  lının daha da yüksəldilməsi isti qa mə -
tin də müsbət nəticələr əldə olun muş, re -
gion ların tarazlı inkişafı, yoxsullu ğun
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azal dılması istiqamətində irəliləyişlər əl -
də edilmiş, uğurlu büdcə-vergi və pul-
kre dit siyasəti həyata keçirilmiş, xarici
ti carətdə müsbət saldo yaradılmış, milli
val yutanın sabitliyi təmin olunmuş, öl -
kə nin valyuta ehtiyatları 45 milyard dol -
la rı ötmüş, büdcə kəsirinin aşağı səviyyədə
sax lanılması ənənəsi davam etdirilmiş,
mü hüm əhəmiyyət kəsb edən sosial və
in frastruktur layihələri reallaşdırılmışdır.

Ölkədə aparılan iqtisadi siyasətlə bağlı
döv lət başçısı İlham Əliyevin fikrini xü-
susi qeyd etmək istərdim: “Bəzi hallar -
da Azərbaycanda maliyyə sektorundakı
müəy yən konservativ meyillər beynəlxalq
ma liyyə qurumları tərəfindən tənqid edi -
lir di. Bəzən bizə tövsiyə olunurdu ki,
in teqrasiya meyillərinə daha da sürətlə
qo şulaq, beynəlxalq ticarət qurumlarına
in teqrasiya edək. Ancaq bizim mövqeyi -
miz bütün zamanlarda çox ehtiyatlı idi.
Çün ki Azərbaycan iqtisadiyyatı özünü
tə min edən iqtisadiyyatdır. Bəzi başqa
öl kələr kimi, xarici yardımlardan asılı
de yilik. Bizim böyük, zəngin neft-qaz
ya taqlarımız, əlverişli coğrafi mövqeyimiz
var. Artıq çox müasir və möhkəm enerji
və nəqliyyat infrastrukturumuz var. Biz
neft gəlirlərindən səmərəli istifadə etməklə
iq ti sadiyyatımızı böyük dərəcədə şa xə -
lən dirə bilmişik və Azərbaycanda iqtisadi
ar tımın sürəti bunun bariz nümunəsidir.
Ona görə biz əməkdaşlıq məsələlərinə
hə mişə öz mövqeyimizdən yanaşmışıq”.

Bizim fikrimizcə, dövlət başçısının
mil li mənafelər, qloballaşma, inteqrasiya

pro seslərinə qoşulma ilə bağlı mövqeyi,
öl kəmizin keyfiyyətli inkişafı onun iqti-
sadi təhlükəsizliyinin qorunması baxımın -
dan fundamental əhəmiyyət kəsb edir.
Axı dünya dəyişir, dünya iqtisadiyyatını
ida rə etməyin oyun qaydaları da dəyişir.
Qlo bal böhran göstərdi ki, bir mərkəzdən
dün ya iqtisadiyyatının idarə olunması
cid di fəsadlara səbəb olur. İnteqrasiya
əla qələrinin genişləndiyi bir şəraitdə döv -
lət özünün milli maraqlarını qoru maq
üçün daha çevik siyasət yeritməli, xa -
ric dən verilən tövsiyə və təklifləri bir -
mə nalı şəkildə qəbul etməməlidir. Bu
ki mi fundamental məsələ barədə dövlət
baş çısı İlham Əliyevin baxışları və prin -
si pial mövqeyi hökumət strukturları ilə
ya naşı, iqtisadçı alimlərin də qarşısında
va cib vəzifələr qoyur, milli iqtisadiyya -
tın keyfiyyətli inkişafı və səmərəliliyinin
yük səldilməsinə, qloballaşma və milli
su verenlik problemi arasında tarazlığın
qo runmasına xidmət edən sistemli təhlilin
apa rılmasını zəruri edir.

Yaxın və uzaq gələcəkdə ölkə iqtisa -
diy yatının davamlı inkişafını müəyyən
edən mühüm amillərdən biri onun malik
ol duğu qızıl-valyuta ehtiyatlarından sə -
mə rəli istifadəsi hesab edilməsidir. Müs -
tə qilliyin ilk illərində dövlət xəzinəsi
boş olan, ağır şərtlərlə borc alan bir döv -
lət bu gün qızıl-valyuta ehtiyatlarına görə
dün yanın lider ölkələri arasında dır. Neft
Fon dunun yaradılması, onun və sait lə -
rin dən istifadə ilə bağlı düşünül müş stra -
te giyanın seçilməsi, bütövlükdə, qızıl-
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val yuta ehtiyatlarının artmasındakı müsbət
di namika, səmərəlilik problemini də ön
pla na çəkir.

Valyuta ehtiyatlarının strukturu, is ti -
fa dəsindəki meyillər, Neft Fondu ilə
Döv lət Büdcəsi arasındakı əlaqələrin di -
na mikasını xarakterizə edən əsas gös tə -
ri ci lərin müqayisəli təhlili bir daha sübut
edir ki, ulu öndər Heydər Əliyev tə rə -
fin dən Dövlət Neft Fondunun yara dılması
çox düzgün və tarixi əhəmiyyət kəsb
edən bir qərar idi: “Biz resursları maliyyə
re sursları, kreditlər, investisiyalar şəklində
öl kə iqtisadiyyatına qoymalıyıq ki, həmin
la yihələr də öz növbəsində, milli gəlir
gə tirsin və bunun hesabı na Azərbaycanın
büd cəsi dolsun. Bu istiqamətdə görülmüş
iş lər təqdirəlayiqdir. Əgər biz çox böyük
in vestisiyaları qoymasaydıq, əgər biz bə -
zi beynəlxalq məsləhətçilərə qulaq as -
say dıq və ehtiyatları sadəcə olaraq yığ -
say dıq, bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı
çox ağır vəziyyətə düşə bilərdi. Biz bu
böh randan məhz ona görə uğurla çıxdıq
ki, qeyri-neft sektoru hesabına iş yerləri
açıl dı, yerli istehsal işə başladı, idxaldan
ası lılıq azal dı. Biz demək olar ki, ərzaq
məh sulları ilə özümüzü maksimum də -
rə cədə təmin edi rik. Əgər kreditləri ver -
mə səydik, infrast ruktur layihələrini həyata
ke çirməsəydik, yolları çəkməsəydik, elek-
trik stansiyaları tikməsəydik, qazlaşdırma
apa rılmasaydı onda bunların heç biri də
ol mazdı”.

Son iki onillikdə respublikamızın di-
namik inkişafını təmin edən va cib şərt -

lər dən biri ondan ibarətdir ki, müstəqil
Azər baycan dövləti azad bazar müna si -
bət lərini fetişləşdirmədi, ona bütün prob -
lem lərin həlli mənbəyi kimi baxmadı.
Öl kədə ictimai mülkiyyətin hökm ran lı -
ğın dan qurtarmaq üçün qarışıq mülkiyyət
for masına üstünlük verildi. Bu gün res -
pub likada minlərlə özəl müəssisə, səhm -
dar cəmiyyət, şirkət fəaliyyət göstərir.
Ey ni zamanda, səmərəli dövlət sektoru
var dır. Ən vacib məsələ ondadır ki, dövlət
stra teji resurları öz əlində sax ladı, Dövlət
Neft Şirkətini özəlləşdirmədi, dövlət sa -
hib karlığı institutunu formalaş dırdı, sa -
hib karlığı iqtisadi inkişafın stra teji resursu
ki mi qiymətləndirdi, ölkədə işgüzar inves -
ti siya mühitinin yaradılması üçün ardıcıl
və sistemli tədbirlər həyata keçirdi.

XXI əsrdə dünya iqtisadiyyatının qlo -
bal laşdığı şəraitdə ölkələrin iqtisadi təh -
lü kəsizliyi problemi getdikcə daha böyük
əhə miyyət kəsb edir. Proqnozlar göstərir
ki, ölkə daxilində siyasi sabitliyin təmin
olun duğu şəraitdə belə iqtisadi sahə ilə
bağ lı xarici təhlükələr heç də azalmır.
Çün ki beynəlxalq maliyyə ba zarı, dünya
ti carəti, transmilli şirkətlərin fəaliyyəti
ge nişləndikcə, informasiya və telekommu -
ni kasiya texnologiyaları inkişaf etdikcə
bu və ya digər ölkələrin iqtisadi təh lü -
kə siz lik problemləri də mürəkkəbləşir.

Azərbaycan dövlətinin iqtisadi təh lü -
kə sizliyini xarakterizə edən əsas gös tə -
ri ci lərin təhlilindən belə nəticə çıxarılır
ki, bir çox dövlət başçılarının, siyasi xa -
dim lərin, beynəlxalq ekspertlərin gös -
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tər dikləri kimi, yalnız makroiqtisadi sa -
bit liyi, az inflyasiyanı, minimal büdcə
kə sirini nəzərdə tutan Vaşinqton kon -
sen susu (Beynəlxalq Valyuta Fondu) real
sek tora aktiv köməyi, investisiya aktiv -
li yinin artmasını, işsizliyin azalma sını
və vacib mikroproblemlərin həllini təmin
et mədiyinə görə fəaliyyətini xeyli də rə -
cə də təkmilləşdirməli və ya yenidən qur -
ma lıdır.

Azərbaycanın inkişafının yeni mər -
hə lə sinin əsas hədəfi milli iqti sadiyyatın
rə qabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə
və dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli
in teqrasiyasına nail olmaqla, uzun müd -
dətli prespektivdə ölkədə dinamik sosial
iq tisadi inkişafın davamlılığını təmin et -
məkdən ibarətdir.

Azərbaycan dövlətinin uğurları bir
da ha sübut edir ki, ulu öndər Heydər
Əliyevin müəyyən etdiyi və bu gün uğur -
la reallaşdırılan iqtisadi siyasət xalqın
ma raqlarına tam uyğundur. Ölkədə apa -
rı lan iqtisadi, siyasi islahatlardan sonra
döv lətin iqtisadi qüdrəti artmış, liberalizm
ide yalarının fetişləşdirilməməsi, dövlətin
ro lunun heçə endirilməməsi, bütövlükdə,
iq tisadi, siyasi, sosial islahatlara sistemli
ya naşma nəticəsində Azərbaycan dövləti
iq tisadiyyatda böyük nailiyyətlər əldə
et miş, regionun, Avropanın, dünyanın
iq tisadi-siyasi həyatında fəal iştirak edən,
bey nəlxalq aləmdə mövqeyini, imicini
il dən-ilə möhkəmləndirən dövlətə çevril -
mişdir.

Hazırda Azərbaycan yeni inki şaf mər -

hə ləsinə qədəm qoyur. Bu mərhələnin
əsas hədəfi çoxşaxəli, səmərəli və innova -
si ya yönümlü iqtisadiy yatın for ma laş dı -
rıl ması, əhalinin rifahının layiqli, qabaqcıl
bey nəlxalq standartlara uyğun səviyyəyə
çat dırılması olmalıdır.

Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcək
in kişaf problemlərinin səmərəli həlli iqti-
sad elmi qarşısında konkret vəzifələr qo -
yur. İqtisadçı alimlər iqtisadiyyatda keçid
döv rünü başa vurmuş ölkədə innovasiyalı
iq tisadiyyatın qurulması, real sektorun
struk turunun təkmilləşməsi, milli iq ti sa -
diy yatın rəqabətə davamlılığının yük səl -
dil məsi, ölkənin ixrac potensia lının ar tı -
rıl ması, regional inkişaf, xarici ölkələrlə
ti carət-iqtisadi əlaqələrinin səmərəliliyi,
key fiyyətli həyat səviyyəsi ilə bağlı təd -
qi qat larını genişləndirməlidirlər.

Ölkəmiz Milli Qurtuluş Günü ilə baş -
lanan tarixi dövr ərzində böyük inkişaf
yo lu keçdi. İqtisadi, siyasi gücümüz artdı.
İq tisadi inkişaf sürətinə görə, Azərbaycan
dün yada qabaqcıl yerə çıxdı. Borc alan
öl kədən borc verən ölkəyə çevrildik.
Güc lü ordu yaratdıq ki, Azərbaycanın
mü dafiə qabiliyyətliliyi daha da artsın.
İri miqyaslı sosial layihələr həyata keçi -
rildi. Bütün bunlar, eləcə də xalq–iqtidar
bir liyi sayəsində biz torpaqlarımızı erməni
iş ğalından xilas etdik və azad olunmuş
əra zilərimizdə sürət və keyfiyyətlə, “Bö -
yük Qayıdış” layihələri reallaşdırılır.

Ziyad SƏMƏDZADƏ,
Milli Məclisin deputatı, akademik.
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Bütün böyük və kiçik millətlərin və
xalqların tarixində, ən çətin zaman-

larda və ən çətin dövrlərdə xilaskarlıq mis -
si yasını uğurla yerinə yetirməyi bacaran və
bu nunla da tarixə düşən, görkəmli siyasi və
döv lət xadimləri olmuşdur. Onlar tarixən
hə mişə nümunə göstərilmiş, nəinki öz milləti

və hətta başqa millətlər tərəfindən də daim
min nətdarlıqla xatırlanmış, təqdir edilmiş
və sevilmişlər. Əslində, onlar tarix yaratmış
və bununla da, özləri də bir tarixə çevrilmişlər.
Qü rur hissi ilə qeyd edilməlidir ki, ulu öndər,
gör kəmli ictimai-siyasi və dövlət xadimi
Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının və müs -

tə qil Azərbaycan dövlətinin tarixinə
qı zıl hərflərlə yazılmış belə xilas -
kar lardan birincisi olmaqla, o, tarixə
çev rilmiş, əbədi olaraq seviləcək
və əbədi olaraq da xatırlanacaqdır.
O, eyni zamanda, müstəqil Azər -
bay can Respublikasının yaradıcısı
və müstəqil Azərbaycan Res pub li -
ka sının ilk milli Konstitusiyasının
ya radıcısı və banisi kimi də tarixə
düş müşdür.

Tarixi faktlar birmənalı şəkildə
təs diq edir ki, ali hüquqi səciyyə
da şıyan əsas qanun kimi konstitu -
si yalar cəmiyyətin müəyyən in ki -
şa fının və tərəqqisinin doğurduğu
zə rurətlərdən yaranır. Bu baxımdan,
mil li tariximizdə çoxsaylı dövlətlər,
xan lıqlar, imperiyalar fəaliyyət gös -
tər sə də, lakin ölkəmizin əsas qa-

nunu ki mi, Konstitusiyamız, ilk dəfə olaraq,
1921-ci ildə təşəkkül tapmışdır. Müstəqillik
illərinin Kons titusiyası isə ulu öndər Heydər
Əliyevin bi lavasitə şəxsi fəaliyyətinin, iti
zəkasının, müd rik siyasətinin, böyük
dövlətçilik təc rü bə sinin, nəzəri və təcrübi
dühasının təcəssümü ki mi tarixə düşmüşdür.
Azərbaycan tarixində 1978 və 1995-ci illərdə
qəbul edilmiş iki Kons titusiyanın hazırlanması
və qəbuluda məhz onun misilsiz və dəyərli
xidmətlərinin nə ti cəsi idi ki, bu da, hər siyasi

MÜASİR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI – ULU ÖNDƏR 
HEYDƏR ƏLİYEVİN ŞAH ƏSƏRİDİR

Məqalədə ulu öndər, ictimai-siyasi və dövlət
xadimi Heydər Əliyevin dövlət və hüquq
tariximizdəki böyük və əvəzsiz xidmətləri elmi-
nəzəri baxımdan araşdırılır və təhlil edilir. Onun
fəaliyyəti ilə yaxından tanış olduqdan sonra ömrünü
millətinə, xalqına həsr etmiş bir insanın imkanlarına,
xronologiyasına, canlı salnaməsinə heyran olursan.
Bu, yalnız onun xalqına sonsuz və böyük sevgisi
sayəsində mümkün olmuşdur. O, görkəmli şəxsiyyət,
ümummilli lider, dünya miqyaslı siyasətçi, alovlu
vətənpərvər, yorulmaz və fədakar qəhrəman, dərin
müdriklik və ləyaqət sahibi, yüksək intellektli icti-
mai-siyasi xadim idi. Bu, tariximizin qızıl hərflərlə
yazılmış şanlı səhifəsinə çevrildi. Bu fəaliyyətin
elmi-nəzəri araşdırmaları nümunə kimi diqqətlə
öyrənilməli, bu günün və sabahın mənəvi əsasına
çevrilməlidir.
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xadimə qis mət olmayan bir fenomendir.
Tariximizlə sıx bağlı olan ən mühüm
məsələlər kimi mil li Konstitusiya yaradıcılığı
elminin əsası da, ən mühüm və məsuliyyətli
bir təlim ola raq, məhz onun tərəfindən
qoyulmuşdur. Bu, eyni zamanda, ölkəmizdə
hüquqi dövlət qu ruculuğunun təməli kimi
misilsiz dəyərlərə və əhəmiyyətə malik
olması ilə də tarixə düş müşdür. Konstitusiya
yaradıcılığı milli ta riximizin və
müstəqilliyimizin intibah döv rü kimi
qiymətləndirilə bilər ki, bu da ulu ön dər
Heydər Əliyevin müqəddəs adı ilə bağ lıdır. 

Məlumdur ki, cəmiyyət üçün həmişə əl -
çat maz olan «hüquqi dövlət» ideyası qədim
ta rixi köklərə malikdir. Falesin, Pittakın, Pe -
rian drın, Biantın, Solonun, Kleobulun, Xilo-
nun, eləcə də Platonun, Aristotelin, Con
Lok kun, Lilbernin, Monteskyenin, Russonun,
Vol terin və onlarla digər mütəfəkkirlərin hü -
quqi dövlət ideyaları ulu öndərimiz Heydər
Əliyev tərəfindən böyük yaradıcılıqla inkişaf
et dirilmişdir. Nəzəri baxımdan, hüquqi döv -
lətdə ictimai həyat qanunlar, hüquqi prinsiplər
və vasitələr əsasında qurulur, dövlət fəaliyyəti
kons titusiyada təsbit olunmuş normalarla
ni zama salınır, qanun qarşısında hamının
bə rabərliyi və qanunun aliliyi təmin edilir.
“Hakimiyyətlərin bölgüsü” prinsipinə əməl
edi lir, qanunverici, icraedici və məhkəmə
ha kimiyyəti müstəqil fəaliyyət göstərir, on -
ların səlahiyyətlərinin həddi dəqiq müəyyən
edi lir. Effektiv və səmərəli hüquqi sistem
ya radılır, dövlətin və şəxsiyyətin qarşılıqlı
mə suliyyəti qanunlarla tənzim olunur. Ədalət
me yarı olan hüquq, siyasi həyatın nizamlayıcı
nor ması hesab edilir. Seçkilərin şəffaflığı
və azad seçkilərin keçirilməsi təmin edilir.
Və təndaş cəmiyyətinin müstəqilliyi və inkişafı
apa rıcı mahiyyət daşıyır. Hüquqi dövlətdə

de mokratiyanın və insan hüquqlarının təmin
olun ması önə çəkilir, dövlət tərəfindən qo -
runur və dövlətin əsas vəzifələrindən biri
he sab olunur; fikir müxtəlifliyi, söz azadlığı
tə min olunur. Kütləvi informasiya vasitələrinin
sər bəst fəaliyyəti təmin edilir. Formal bə ra -
bərlik prinsipinə əsaslanan azadlıq, hüquqi
ica zələr və hüquqi qadağalar üsulu ilə həyata
ke çirilir və s. 

Bütün bu mürəkkəb, məsuliyyətli və son
də rəcə dəyərli ideyaları və nəzəriyyələri də -
rindən bilən böyük ictimai-siyasi və görkəmli
döv lət xadimi, ulu öndər Heydər Əliyev,
ikin ci dəfə hakimiyyətə qayıdışının ilk gün -
lə rində bəyan edirdi ki, «mənim mövqeyim
Azər baycanda demokratik və hüquqi dövlət
ya ratmaqdır...» (1). «Mən buraya vəzifə
üçün gəlməmişəm. Mən böyük yükü ancaq
ona görə çiynimə götürmüşəm ki, xalqın
hə yatının ən çətin günündə ona ən böyük
xid mətimi göstərim» (1). Ulu öndərin bu
ide yaları Konstitusiyada özünün hüquqi tə -
cəs sümünü tapdı və təcrübi olaraq həyata
ke çirilməyə başlandı. Onun dövlət-hüquq
qu ruculuğu sahəsində həyata keçirdiyi ən
mü hüm tədbirlərdən biri müstəqil Azərbaycan
Res publikasının ilk Konstitusiyasının yara -
dı l ması sahəsində gördüyü kompleks tədbirlər
sis temi idi. Bununla əlaqədar olaraq, Heydər
Əliyev hələ 1995-ci ildə deyirdi: «Ölkəmizdə
kons titusiya quruculuğunun 80 illik tarixi
ol sa da, lakin biz elə konstitusiya qəbul et -
mə liyik ki, o, müstəqil Azərbaycan Res pub -
li kasının demokratik prinsiplər əsasında,
uzun müddət sabit yaşamasını təmin edən
əsas qanun, tarixi sənəd olsun... Biz, Azər -
bay canda hüquqi dövlət quruculuğu ilə məş -
ğu luq. Ona görə də konstitusiyamız Azər -
bay canda məhz demokratik, hüquqi, dünyəvi,
si vilizasiyalı bir dövlət qurmaq üçün əsas
ya ratmalı, onun əsas qanunu olmalı və hüquqi
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döv lət quruculuğunun müvəffəqiyyətlə həyata
keçməsini təmin etməlidir» (2). 

Ulu öndərin rəhbərliyi ilə hazırlanan və
ən demokratik yolla – referendum yolu ilə
qə bul edilən müstəqil Azərbaycan Res pub -
li kasının ilk Konstitusiyası hüquqi və elmi-
nə zəri baxımdan, son dərəcə mükəmməl ha -
zır lanmış Konstitusiyalardan biri kimi ölkədə
döv lət quruculuğunun, hüquq sisteminin və
qa nunçuluğun əsaslı surətdə yenidən qu rul -
ma sının təməlini qoydu, Konstitusiyada nə -
zər də tutulmuş müddəalar təcrübi olaraq
real laşdırılmağa başlanıldı. 

Müasir dövlətlərin ictimai-siyasi həyatında
və idarə olunmasında Konstitusiyalarnın
müs təsna yeri və rolu olduğu heç kimdə
şüb hə yaratmır. Konstitusiya cəmiyyətin və
döv lətin hüquqi təfsiri olmaqla, onun əsas
mo delini təcəssüm etdirir. Sabitliyin və insan
hü quqlarının bərqərar olmasının hüquqi ba -
zası hesab edilir. Demokratik və hüquqi
döv lətlərin Konstitusiyaları xalq suverenliyini,
xal qı təmsil etmək hüququnu, xalqın vahidliyi-
ni və hakimiyyətin mənbəyi institutlarını
özün də birləşdirən xalq hakimiyyətini, döv -
lə tin ali məqsədini, dövlət başçısının statu -
sunu, dövlətin ərazi quruluşunu, ordusunu,
pul vahidini, dövlət dilini, rəmzlərini, iqtisadi,
so sial və mülkiyyət münasibətlərini, bey -
nəl xalq münasibətlərin əsas prinsiplərini,
ailə, uşaq və dövlət kimi fundamental ins ti -
tut ları, dövlət rəmzlərini özündə ehtiva edir,
in san və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını,
qa nunvericilik, icra və məhkəmə haki miy -
yə tini özündə birləşdirən dövlət ha ki miy yə -
tinin əsaslarını, qanunvericilik sistemini,
yer li özünüidarəetmə və digər vacib məsələləri
tən zim edir, Konstitusiyaya əlavələr və də -
yi şik liklər edilməsinin qaydasını özündə əks
et dirir, ali səciyyə daşıyan normativ hüquqi
akt olmaq etibarilə bu qlobal məsələlərin

tən zimlənməsini yüksək səviyyədə təmin
edir. Konstitusiya dövlət və şəxsiyyətin qar -
şı lıqlı münasibətlərini, ölkədə dövlət haki -
miy yətinin və yerli özünüidarəetmənin təş -
ki linin əsaslarını göstərir, qanunvericilik və
hü quq sistemində yaranan ictimai müna si -
bət ləri tənzim edir. Bu sənəd insanın cə -
miy yətin ən ali dəyəri kimi hüquq və azad -
lıq larının sistemini və müdafiə mexanizmlərini
mü əyyən edir. Ölkədə ali hüquqi statusa
ma lik olan normativ hüquqi akt kimi qanun -
ve ricilik piramidasının ən yuxarı iye rar xi -
ya sında dayanır. Ölkədə bütün normativ hü -
quqi aktlar ona müvafiq olaraq hazırlanır,
ali hüquqi qüvvəyə malik olan sənəd kimi
cə miyyətin həyatında aparıcı əhəmiyyət da -
şı yır. Ölkədə heç bir normativ hüquqi akt
Kons titusiyanın müddəaları ilə ziddiyyət
təş kil edə bilməz. Onun aliliyi, öz tərkibində
və strukturunda təcəssüm etdirilən normalarla
mü əyyən edilir. Bizim Konstitusiyamız hü -
quqi dövlət üçün zəruri olan bütün bu tələblərə
tam cavab verir. Konstitusiyanın 147-ci mad -
dəsində haqlı olaraq göstərilir ki, Konstitusiya
öl kədə ən yüksək hüquqi qüvvəyə malikdir
və qanunvericilik sisteminin əsasında dayanır.
Qeyd edilməsi zəruridir ki, Konstitusiya öl -
kə mizdə birbaşa hüquqi qüvvəyə malik ol-
maqla, ölkə həyatında, bütün dövlət or qan -
la rının, o cümlədən məhkəmələrin və ayrı-
ay rı şəxslərin rəhbər tutduğu birbaşa hüquqi
qüv vəyə malik olan və mühafizəsi qa nun -
ve riciliklə müəyyən edilmiş ən səmərəli me -
xa nizmlərlə təmin olunan sənəd hesab oluna
bi lər. Konstitusiya ölkə vətəndaşlarının ira -
də sinin ifadəsi olmaqla, siyasi qüvvələr ara -
sın da barışığın, sülhün və konsesusun əsasında
da ya nır, siyasi qüvvələrin maraqlarını bərabər
su rətdə təmsil edir. Buna görə də, o, öz ma -
hiy yətinə görə siyasi sənəd kimi səciy yə -
lən dirilir. 
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Hər bir Konstitusiya öz xalqının və mil -
lə tinin, habelə ayrı-ayrı siyasi qüvvələrin
və siyasi xadimlərin hüquqi görüşlərini, ba -
xış larını, hüquqi şüurunu və hüquq mə də -
niy yətini özündə ifadə etməklə, ölkənin və
xal qın həyatında ən mühüm və ali dəyərləri
– dövləti, ailəni, dini, insan hüquqlarını,
mül kiyyəti, iqtisadi fəaliyyət azadlığını,
kons titusiya quruluşunun əsaslarını, mənəvi,
əx laqi və mədəni dəyərləri, bu sahədə mövcud
olan dünyəvi görüşlərin və baxışların ifadə
for ması olduğuna görə, o, həm də mühüm
ideo loji səciyyə daşıyan ali hüquqi sənəd
he sab edilir. Konstitusiyanın ən mühüm hü -
qu qi sənəd olması, onun cəmiyyətin icti-
mai-siyasi həyatında hüquqi funksiyaları
tən zim etməsi və onu həyata keçirməyin
yol larını təcəssüm etdirməsi özlüyündə, həm
də hüquqi və siyasi funksiyaları əks etdirir.
Be lə mühüm və əhəmiyyətli hüquqi, siyasi,
so sial, ideoloji sənəd olmaq etibarilə, Azər -
bay can Respublikasının Konstitusiyası ölkədə
ic timai-siyasi münasibətlərin reallığına əsas -
la nır, öz dəyəri, əhəmiyyəti və legitimliyi
ilə yüksəkdə dayanır. Belə ki, bu sənəd ölkə
əha lisinin seçkidə təmsil olunan 3.566.277
nə fər seçicisindən 3.267.538 nəfərinin və
ya ümumi səs verənlərin 91.9%-nin, referen -
du mun suallarına müsbət cavab verməsi nə -
ti cəsində qəbul edilmiş və xalqın iradə ifa -
də sini təcəssüm etdirən bir sənəd kimi ən
yük sək legitimliyə malik olması ilə fərqlənir. 

Dövlət müstəqilliymizin bərpasından iyir-
mi dörd ildən çox bir dövr keçir. Bu günlərdə
ən böyük nailiyyətlərimiz sırasında, ölkədə
hü quqi dövlət quruculuğu sahəsində əldə
edil miş uğurlu nailiyyətlər, heç şübhəsiz,
bu günlər minnətdarlıqla xatırlanır. Bu mə -
na da, müstəqil Azərbaycanda ilk hüquqi
döv lətin yaradıcısı olan ulu öndər Heydər
Əliyevin ictimai-siyasi, hüquqi və dövlət

qu ruculuğu sahəsindəki misilsiz fəaliyyətinin
el mi-nəzəri baxımdan, dərindən öyrənilməsinə
bu gün böyük zərurət və ehtiyac duyulur.
Çün ki Azərbaycan xalqının əsirlər boyu arzu
et diyi müstəqil dövlətin yaranması və tə -
şək külü məhz onun adı ilə bağlıdır və böyük
ta rixi dərsləri ilə olduqca ibrətamizdir. Əs -
lində, bu mənada, müstəqil Azərbaycan döv -
lətinin əsası, hələ keçmiş SSRİ dövründə
14 iyul 1969-cu ildən – Heydər Əliyevin
Azər baycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi
Ko mitəsinə birinci katib vəzifəsinə seçil -
dik dən sonra qoyulmuşdur. 

Heydər Əliyevin Azərbaycan haki miy -
yə tində olduğu birinci dövrün – 1969-1982-
ci illərim siyasi-hüquqi prosesslərin elmi-
nə zəri təhlili göstərir ki, ulu öndərin dövlət
qu ruculuğu və hüquq siyasəti, ordu quru cu -
lu ğu və kadr siyasəti, iqtisadiyyat və mə də -
niy yət, təsərrüfat və sənaye sahələrindəki
ar dıcıl və uzaqgörən siyasəti, mahiyyət etibarı
ilə, Azərbaycan dövlətinin gələcək müs tə -
qil liyinin əsaslarının yaradılmasına və inki -
şa fına hesablanmışdır. İttifaq dövlətinin tər -
ki bində olmasına baxmayaraq, böyük və -
tən pərvər – ulu öndər Heydər Əliyev Azər -
bay canda müstəqil siyasət yeridərək, ölkənin
mad di texniki imkanlarının gələcək müs tə -
qil liyi təmin edəcək səviy-yədə formalaşması
üçün mümkün olan bütün tədbirləri görürdü.
Öl kədə qayda-qanun yaradılmasına xüsusi
diq qət yetirir, SSR İttifaqında dövlət həyatının
və qurucluğunun bütün istiqamətlərində
Azər baycanın nümunəvi olmasına çalışırdı.
Bu da, təsadüfi deyildi. Ulu öndər 1941-ci
il dən başlayaraq hüquq mühafizə orqanlarında
fəa liyyətə başlamış, xüsusi ali təhsil almışdı.
Qa nun, qanunçuluq, ədalət, prinsipiallıq və
qə tiyyət Heydər Əliyevin böyük fəaliyyətinin
əsas xarakterizəedici xüsusiyyətləri idi. «Qoy
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əda lət zəfər çalsın!» şüarı həmin illərdə bö -
yük Sovetlər İttifaqında əsil devizə çev ril -
miş di, qanunçuluğa, ədalətə çağırış idi. Bu
il lərdə böyük öndər dövlət hakimiyyətinə,
öl kə həyatına, hüquq mühafizə və xidmət
qu rumlarının fəaliyyətinə, milli kadrların
se çilib yerləşdirilməsinə və tərbiyə olun ma -
sı na, mənəvi-əxlaqi dəyərlərin qorunmasına
üs tünlük verir, haqqın, ədalətin təntənəsinə,
təh silə, elmə böyük diqqət yetirirdi. Ölkənin
pro kurorluq və daxili işlər orqanlarında,
məh kəmə sistemində, ticarət və sosial təminat
sa həsində, elm və təhsildə, səhiyyədə, bir
söz lə, ölkənin və dövlət quruculuğunun taleh
yük lü məsələlərində Heydər Əliyevin həyata
ke çirdiyi böyük islahatlar mahiyyət etibarilə
müs təqilliyin əsaslarının yaradılmasına is ti -
qa mətlənmişdi. Quruculuq işləri ölkənin bü -
tün iqtisadi həyatını əhatə etməklə yanaşı,
hü quq sistemi, sözün əsil mənasında, yenidən
qu rulurdu. 1978-ci ildə Azərbaycan Sovet
So sialist Respublikasının Əsas Qanununun
– Konstitusiyasının hazırlanması, müzakirəsi
və qəbulundə müstəqil dövlət elementlərinin,
mil li-mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanması
ki mi mühüm məsələlərin uğurlu həlli məhz
onun böyük xidmətlərinin, uzaqgörən siya -
sə tinin və qətiyyətinin nəticəsi idi. Heydər
Əliyev hələ o dövrdə, kommunist ideo lo gi -
ya sının hökmran olduğu bir dövrdə milli-
mə nəvi dəyərlərin qorunmasına və inkişafına
xü susi diqqət yetirirdi. Azərbaycan dilinin
döv lət dili kimi status qazanması da, məhz
onun iradəsi, qətiyyəti və cəsarəti ilə mümkün
ol du. Həmin dövrdə rəhbər şəxslərdən baş -
qa la rına əsil nümunə göstərmək tələb olu -
nur du. Bütün bunlar tarixin sonrakı mər hə -
lə sində, müstəqil və hüquqi dövlət quruculuğu
si yasətinin çətinliklə olsa da, lakin, sona

qə dər başa çatdırılması üçün möhkəm tarixi
zə min və əsas rolunu oynadı. 

Kommunist partiyasının siyasi səhnədən
get məsi vaxtının çatdığını, bəlkə də, hamıdan
əv vəl böyük həssaslıqla dərk edən Heydər
Əliyev onun sıralarını hələ Moskvada ikən
ilk tərk edənlərdən biri oldu. Bakıda törədilən
qanlı qırğınlara, ermənilərə göstərilən ədalətsiz
hi mayədarlığa etiraz əlaməti olaraq bu ad -
dımın atılması öz dövrü üçün sadə məsələ
de yildi. Uzun illər İttifaq miqyasında rəhbər
par tiya və dövlət işində ən qabaqcıl liderlərdən
olan, öz dövründə dünyanın ən böyük im -
pe riyalarından biri olan Sovetlər İttifaqında,
ha kim partiya kimi Sovet İttifaqı Kommunist
Par tiyasının Siyasi Bürosunda təmsil olunan
Heydər Əliyevin hadisələri, siyasi prosesləri
də rindən təhlil etməsi, böyük uzaqgörənliyi,
müd rikliyi, cəsarəti, qətiyyəti, əsil və tən -
pər vərliyi onu belə bir düzgün və vaxtı çat -
mış qərarı qəbul etməyə sövq etdi. Tarixin
son rakı inkişafı bu böyük şəxsiyyətin və si -
ya si liderin həmin çətin və ağır günlərdə ən
düz gün addım atdığını tam təsdiq etdi. 

SSRİ-nin içəridən dağılması prosesi başa
çat dıqdan sonra, əslində, tarixi baxımdan,
18 oktyabr 1991-ci il müstəqil Azərbaycan
Res publikasının yaradılması tarixi kimi əbə -
di ləşdi. Lakin keçmiş Dağlıq Qarabağ mü -
na qişəsi, ərazilərin işğalı, formalaşmış ida -
rə çilik strukturlarının iflic vəziyyətə düşməsi,
iq tisadi əlaqələrin kəsilməsi, xarici təsirlər,
sə riştəsizlik, qabiliyyətsizlik və qeyri-peşə -
kar lıq şəraitində ölkə böhran vəziyyətinə
düş dü. Müstəqillik təhlükə altına alındı. Və -
tən daş müharibəsi, qarşıdurmalar, siyasi qə -
tiy yət sizlik ölkəni idarəedilməz bir vəziyyətə
sal dı. Çıxış yolu isə, ya görünmürdü, ya da
ye ganə ümid yolu kimi Heydər Əliyevin
ye nidən hakimiyyətə qayıdışında idi. Vəziyyət
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də gündən-günə ağırlaşır və mürəkkəbləşirdi.
Be lə bir tarixi məqamda xalqın təkidli və
is rarlı tələbi ilə hakimiyyətə qayıdan Heydər
Əliyevin üzərinə çox ağır və məsuliyyətli
və zifələr düşürdü. Heydər Əliyev Parlamentin
15 iyun 1993-cü il tarixli iclasında – ha ki -
miy yətə qaydışının ilk günündə deyirdi:
«Azər baycan xalqının tarixi nailiyyəti olan
Azər baycan Respublikasının dövlət müs tə -
qil liyini qorumağı, möhkəmləndirməyi, in -
ki şaf etdirməyi özümüm əsas vəzifəm hesab
edi rəm... Azərbaycan Respublikasının dövlət
müs təqilliyi ən əsas məsələdir. Müstəqil
Azər baycanda demokratiya inkişaf etdi ril -
mə lidir. Siyasi plüarilzmə geniş yol veril -
mə lidir. Azərbaycan Respublikasının Kons -
ti tusiyasının, qanunların pozulmasına yol
ve rilməməlidir. Dövlət qurucluğu və cəmiy -
yə tin formalaşması məhz demokratik prin -
sip lər əsasında aparılmalıdır. Siyasətdə və
iq tisadiyyatda sərbəstlik, hürriyyət, insan
azad lığı, insan haqlarının qorunması, bazar
iq tisadiyyatı münasibətləri bərqərar ol ma -
lıdır.... Azərbaycanda demokratik, müstəqil
re s publika qurularaq, sivilizasiyalı cəmiyyət
uğ runda mübarizə aparılmalı, ümumi, dün -
yəvi, bəşəri dəyərlərin hamısından istifadə
edil məlidir» (2). 

Heydər Əliyev böhran vəziyyətində olan
Azər baycan dövlətinin müstəqilliyinin qo -
runub saxlanması məsələsinin həllinə, hüquq
mü hafizə sisteminin əsaslı şəkildə yenidən
qu rulması və möhkəmləndirilməsi işinə xü -
su si önəm verdi. Bu istiqamətdə onun ardıcıl,
sis temli və qətiyyətli tədbirləri böyük maraq
kəsb edir. Ulu öndər ölkədə ordu və dövlət
qu ruculuğunun, hüquq mühafizə sisteminin,
xa rici siyasətin formalaşması və digər bu
ki mi tədbirlərlə bərabər, həm də qanunçuluğun
və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi
işi ni olduqca vacib hesab edir və onun real

su rətdə həyata keçirilməsini təcrübi olaraq
tə min edirdi (4). 

Tədqiqatlar göstərir ki, Heydər Əliyev
döv lət quruculuğu və hüquq sisteminin müa -
sir tələblər baxımından, qurulmasında yorul-
maz fəaliyyət və qətiyyət göstərmişdir. Ümu -
miyyətlə, onun apardığı islahatlar öz dü n -
yə viliyi, mütərəqqiliyi, bəşəriliyi, sistemliliyi
və mükəmməlliyi ilə əhəmiyyətli dərəcədə
fərq lənirdi. Ulu öndər, əslində, öz zəngin
döv lətçilik təcrübəsindən, yüksək elmi-nəzəri
və müasir baxışlarından, informasiya mə lu -
mat larının mükəmməlliyindən və eti bar lı -
ğın dan məcmu şəklində böyük məharətlə
is tifadə edirdi. O, hər hansı bir sənədi, qanun
la yihəsini, normativ hüquqi aktı hazırlayarkən,
nə zərdən keçirərkən, dünya təcrübəsini, tarixi
ənə nələri, milli-mənəvi dəyərləri, mütə rəq -
qi liliyi dərindən öyrənir, ən mükəmməl qa -
nun lar hazırlanmasına böyük diqqət yetirirdi.
Bu baxımdan, onun ilk milli konstitusiya
la yihəsinin müzakirəsi ilə bağlı keçirdiyi
mü zakirələr, məsləhətləşmələr, irad və töv -
si yələr son dərəcə böyük maraq kəsb edir.
Ulu öndər Konstitusiyanın bütün əsas məz -
mu nu, bölmələri, fəsilləri və maddələri ilə
bağ lı olaraq, ciddi müzakirələr açmış, arqu -
men t ləri, iradları səbrlə dinləmiş, onları saf-
çü rük etmiş, fikir müxtəlifliyinə, milli də -
yər lərə və dünya təcrübəsinə əsaslanaraq,
nə ticədə ən obyektiv və ədalətli hesab edilən
nor maların Konstitusiyada əks olunmasını
tə min etmişdir. O, Konstitusiyanın layihəsi
ilə bağlı çoxsaylı təklifləri, o cümlədən mü -
xalifət yönümlü siyasi qurumların təkliflərini
diq qətlə araşdırır, gəldiyi nəticələri, refe -
ren dumun müzakirəsinə çıxarılan prinsipial
müd dəaları həm təhlil edir, həm də onlara
ay dınlıq gətirirdi. Qeyd edilməlidir ki, Azər -
bay canda elə bir əmək kollektivi, elə bir ya -
şayış yeri yox idi ki, Konstitusiyanın layihəsi
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ora da müzakirə edilməsin, təkliflər irəli sü -
rül məsin və verilən təkliflər diqqətdən kənarda
qal mış olsun. Azərbaycanın dövlət quru cu -
lu ğu, idarəçilik sistemi, mülkiyyət mü na si -
bət ləri, konstitusiyanın qəbul qaydası, parla -
mentin səlahiyyəti, deputatların sayı, seçki
sis temi, siyasi partiyaların fəaliyyətinin hü -
qu qi tənzimlənməsi və digər mübahisəli mə -
qam larla bağlı ulu öndərin fikir və müla hi -
zə lərinin əsaslı və uzaqgörən olduğu ötən
ta rixi dövr ərzində bir daha sınaqdan çıxdı,
əda lətli və mötəbər olduğunu tam təsdiq et -
di. Bütün bunlar Heydər Əliyev siyasətinin
de mokratikliyinə, ədalətliliyinə, hüquq se -
vər liyinə bariz nümunələrdir (2). 1993-1995-
ci illər müasir Azərbaycan tarixinə dövlət
müs təqilliyinin qorunub saxlanılması uğrunda
mü barizə dövrü kimi yazılmışdır. İctimai-
si yasi sabitliyin və qanunun aliliyinin bərqərar
edil məsi bu dövrün ən mühüm nailiyyəti ol -
du və ümummilli liderimizə dövlət qu ru cu -
lu ğunda, iqtisadi, sosial və mədəni həyatda
bö y ük işlərə başlamaq, geniş miqyaslı və
ar dıcıl islahatlar aparmaq üçün əlverişli im -
kan yaratdı (3). 

Hüquq sistemində müstəsna əhəmiyyət
kəsb edən ordu quruculuğu, hüquq mühafizə
sis teminin təşkilati-hüquqi əsaslarının ya ra -
dılması, özəlləşdirmə siyasəti, azad sa hib -
karlığın hüquqi tənzimlənməsi, vergi və
göm rük qanunvericiliyinin, prokurorluğun,
po lisin, milli təhlükəsizlik orqanlarının yara -
dıl ması və inkişafında Heydər Əliyevin mi -
sil siz tarixi xidmətləri olmuşdur. Ölkədə baş
ve rən separatizm və dini təmayüllü kriminal
pro seslər, dövlət çevrilişinə cəhd hadisələri
ulu öndərin «böyük hakimiyyət ustası» ol -
du ğunu, dövlətçilik təcrübəsinin və peşə -
kar lığının beynəlxalq səviyyəsi haqqında
tam təsəvvür yaradaraq, verilən yüksək qiy -
mət ləri bir daha təsdiq etdi. O, ölkə həyatında

baş verən ictimai-siyasi prosesləri hüquq və
qa nunlar vasitəsilə tənzimlənməsinə böyük
üs tünlük verməklə yanaşı, öz çıxışları, iradları
və təklifləri ilə proseslərin uğurlu və qanuni
məc raya yönəldilməsi yolu ilə həllinə üstünlük
ve rirdi. Ölkənin ən çətin günlərində o, xalqla
bir likdə idi. Böyük potensial imkanlara və
müa sir silahlara sahib olan və qanuni haki -
miy yəti devirməyə çalışan qüvvələrlə Heydər
Əliyev böyük cəsarətlə üzbəüz gəldi. Bu
za man o, həmişəki kimi, üzünü doğma xal -
qı na tutaraq, «Ayağa qalxın! Azərbaycanı
da ğıtmaq, məhv etmək istəyirlər!» – çağırışı
ilə müraciət etdi. Ulu öndərin bu çətin gündə
et diyi çağırışa on minlərlə həmvətənimiz
qo şuldu və Azərbaycanı, sözün əsl mənasında,
par çalanmaqdan xilas etdi. O, «xalqın və
döv lətin xilaskarı» missiyasını fəth etdi və
əsl qəhrəmanlıqla qalib gəlib tarixə çevrildi.
«Mən ömrümün qalan hissəsini xalqıma ba -
ğış lamışam» – deyən ulu öndər öz müdrikliyi,
fə dakarlığı, cəsarəti və dəyanəti sayəsində
son dərəcə fəlakətli vəziyyətdə olan Azər -
bay can xalqını və müstəqil Azərbaycan Res -
pub likasını xilas edə bildi (2). 

Heydər Əliyevin qanunçuluğun və hüquq
qay dasının möhkəmləndirilməsi, hüquq po -
zuntuları və cinayətkarlıqla mübarizənin sə -
mərəli təşkilini təmin edən fərmanları, sə -
rəncamları və qərarları ölkədə hüquqi dövlət
qu ruculuğu sahəsində mühüm əhəmiyyətə
ma lik oldu. Belə ki, ulu öndərin ölkədə hü -
quq və dövlət idarəetmə sistemində is la hat -
la rın aparılması haqqında sərəncamları buna
mi sal ola bilər. O, hüquq mühafizə orqan la -
rı nın əməkdaşlarına böyük qayğı və diqqət
gös tərməklə yanaşı, həm də ciddi tələbkarlıq
gös tərir və məsuliyyət tələb edirdi. Ulu
öndə rin hüquq islahatları sistemli və ardıcıl
hə yata keçirilirdi. Ölkə BMT-nin və digər
bey nəlxalq təşkilatların üzvlüyünə qəbul
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edil di, həm də üzərinə götürdüyü öhdəliklərin
hə yata keçirilməsində etibarlı tərəfdaş ol -
du ğunu sübuta yetirdi. «Məhkəmələr və ha -
kim lər haqqında», «Prokurorluq haqqında»,
«Po lis haqqında», «Milli təhlükəsizlik haq -
qın da», «Notariat haqqında», «Bələdiyyələr
haq qında» normativ hüquqi sənədlərin qəbul
edil məsi, Azərbaycan Respublikasında ədalət
mühakiməsinin beynəlxalq səviyyədə təşkili
ulu öndərin yorulmaz xidmətlərinin nəticəsi
idi. Ölkədə üçpilləli məhkəmə sisteminin
ya radılması, Azərbaycan Respublikasının
Ci nayət, Cinayət-Prosessual, Mülki, Mülki-
Pro sessual, İnzibati Xətalar məcəllələrinin
ha zırlanması və qəbulu, vəkillik institutunun
tək milləşdirilməsi, «Dövlət qulluğu haqqında»
Qa nunun qəbul edilməsi, «Sosial təminat
hü ququ haqqında», «Vicdan azadlığı haq -
qın da», «Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında»,
«Özəl ləşdirmə haqqında» və onlarla digər
qa nunların, Torpaq Məcəlləsinin, Əmək Mə -
cəl ləsinin, Gömrük Məcəlləsinin, Vergi Mə -
cəl ləsinin və başqa normativ hüquqi aktların
ha zırlanması məhz Heydər Əliyevin yorulmaz
fəa liyyətinin, tələbkarlığının və qətiyyətinin
nə ticəsi idi. 

Heydər Əliyevin insan hüquq və azad -
lıq larının təmin olunması sahəsində gördüyü
ar dıcıl və səmərəli tədbirlər xalqımızın tari -
xin də misilsiz xidmətlər kimi yadda qalmışdır.
Ulu öndərin «Azərbaycan Respublikası ilə
Av ropa Şurasının əməkdaşlığının dərin ləş -
di ril məsi sahəsində tədbirlər haqqında» 20
yan var 1998-ci il tarixli Sərəncamı, «İnsan
və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının
tə min eidlməsi sahəsində tədbirlər haqqında»
22 fevral 1998-ci il tarixli Fərmanı, eləcə də
ölüm hökmünün ləğv edilməsi haqqında qə -
rarı xalqımızın tarixində yadda qalan ha di -
sə lər dəndir.Azərbaycan Respublikasının refe -
ren dum yolu ilə qəbul edilmiş Kons ti tu si -

ya sında insan və vətəndaş hüquq və azad -
lıq larının, hətta BMT-nin 10 dekabr 1948-ci
il tarixli Bəyannaməsində nəzərdə tutul du -
ğun dan da daha mükəmməl və geniş formada
təs bit edildi. Bu siyasətin ardıcıl və təcrübi
ola raq, sistemli və beynəlxalq səviyyədə hə -
yata keçirilməsi də məhz onun xidmətləri
idi. 1993-cü ilin iyun ayından başlayaraq,
ölüm cəzasının icrasına moratorium qo yul -
muş, Şərqdə, eləcə də Azərbaycan tarixində,
ilk dəfə olaraq, ən ağır cəza – ölüm cəzası
10 fevral 1998-ci ildə ömürlük azadlıqdan
məh rum etmə cəzası ilə əvəz edildi. Ulu ön -
də rin bununla bağlı xalqa etdiyi müraciətində
de yilirdi: «Mən cinayət-hüquq siyasətini
hər tərəfli təhlil edərək ədalət, azadlıq, huma -
nizm və insanpərvərlik kimi yüksək ideyalara
sa diq qalaraq, ölkəmizdə ölüm cəzasının
ləğv edilməsi qənaətinə gəlib bu tarixi bə -
yanatı verirəm» (2). İbtidai həbs yerləri və
cə zaçəkmə müəssisələri mülki dövlət qurumu
he sab edilən Ədliyyə Nazirliyinə tabe etdirildi,
onun təşkilati və hüquqi əsasları yenidən
qu ruldu və maddi bazası möhkəmləndirildi.
Azər baycan Respublikasında İnsan hüquqları
üz rə müvəkkil (ombudsman) institutunun
və Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılması
da məhz onun adı ilə bağlıdır. 

Ulu öndər Heydər Əliyev son dərəcə cid -
di, qanunsevər, ədalətli, qətiyyətli bir rəhbər
ol maqla yanaşı, həm də insanpərvər və hu -
ma nist bir dövlət xadimi idi. Ölkədə az tə -
minatlı ailələrin, veteranların, əlillərin sosial
məi şət şəraitini yaxşılaşdırmaq, sosial təminat
hü ququnun müasir tələblər səviyyəsində hə -
ya ta keçirilməsi sahəsində ardıcıl və səmərəli
təd birlər xalqın böyük hörmətinə və mə -
həb bətinə layiq olan tədbirlər idi. O, hələ
So vet hakimiyyəti illərində Dövlət Təh lü -
kə sizliyi Komitəsində işlədiyi dövrdə, həmişə
haq qın və ədalətin keşiyində ayıq-sayıq da -
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yan mış, milli-mənəvi və əxlaqi dəyərlərimizin,
mil lətin ən dəyərli oğullarının əsassız rep -
res siyalardan qorunmasına üstünlük vermiş,
bir çox insanların ən yüksək adlarla – Sovet
İt tifaqı Qəhrəmanı, SSRİ xalq artisti və s.
bu kimi dünya şöhrətli adlarla təltifində əsl
fə dakarlıq göstərmişdir. Heydər Əliyevin 15
mart 1996-cı il tarixdə «Siyasi repressiya
qur banlarına bəraət verilməsi haqqında» Fər -
ma nına müvafiq olaraq, görülmüş tədbirlər
nə ticəsində yalnız Azərbaycan Res pub li ka -
sın dan repressiyaya məruz qalmış 79852
nə fərin 25524 nəfəri təmizə çıxarılmış və
on lara bəraət verilmişdi (2). Ulu öndərin tə -
şəb büsü ilə hələ 1994-cü ildə «əfv institutu»
ye nidən bərpa edildi. Onun hakimiyyətdə
ol duğu dövrdə verilən əfv fərmanları əsasında
min lərlə adam azad cəmiyyətə qayıtmış və
on ların dövlət quruculuğunda iştirak etməsinə
şə rait yaradılmışdır. Heydər Əliyevin haki -
miy yətdə olduğu illərdə qəbul etdiyi amnistiya
akt ları əsasında isə, yüz minə qədər adam
cə zadan azad olunmuş, öz ailəsinə və doğma
əmək kollektivinə qayıtmışdır. Bu ənənə,
bu gün də, davam etməkdədir. 

Ermənistanla münasibətlərdə atəşkəsin
elan edilməsi və qorunub saxlanması öz
döv rü üçün müdrik və optimal bir yol ol -
maq la, minlərlə həmvətənəmizin həyatını
mə nasız ölümdən xilas etdi, ordu quruculuğu
və iqtisadiyyatımız misilsiz dərəcədə möh -
kəm ləndi və xalqın rifahı əsaslı surətdə yax -
şı laşdırıldı. Belə tədbirlərin sayını artırmaq
da olar. Heydər Əliyev xalqın sevimli rəhbəri
və onun ulu öndəri kimi, cəmiyyətdə öz yo -
lun dan azmış yetkinlik yaşına çatmamışlara,
qa dınlara, ahıllara, xalq və dövlət qarşısında
xid mətlər göstərmiş insanlara humanist bir
yol tutaraq xüsusi qayğı və diqqət göstərmiş,
on ların cəmiyyətə yenidən qayıtmasına fürsət
ver miş və şərait yaratmışdır. Bütün bunlar

ulu öndərin «Mənim üçün hər bir Azərbaycan
və təndaşının hüququnu qorumaq vacibdir»
kə lamına münasibətinin bariz nümunəsidir. 

Ulu öndərin bilavasitə xidməti nəticəsində
Azər baycan BMT-nin «İşgəncələrə və digər
qəd dar, qeyri-insani, yaxud ləyaqət alçaldan
dav ranış və cəza növlərinə qarşı», «Qadınlara
mü nasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün for ma la -
rının ləğv olunması haqqında», «Uşaq hü -
quq ları haqqında» və başqa beynəlxalq kon -
ven siyalara qoşulmuş, bu sahədə zəruri olan
nor mativ hüquqi aktların yaradılması, qəbulu
və tətbiqi təmin edilmişdir. 

Müstəqil Azərbaycan Respublikasında
hü quqi dövlətin qurulmasında mütərəqqi və
müa sir tələblərə cavab verən hüquq sisteminin
ya radılmasında və möhkəmlənməsində Hey -
dər Əliyevin xidmətləri misilsizdir. O, sözün
əsl mənasında, müstəqil Azərbaycanın memarı
və qurucusudur. Hüquq mühafizə sistemi
ki mi çətin və məsuliyyətli sahənin təşəkkülü,
bu rada işin yüksək səviyyədə təhlilini təmin
edən tədbirlər kompleksinin hazırlanması
və həyata keçirilməsi də məhz onun adı ilə
bağ lıdır. Müasir dövrdə Azərbaycanda dina -
mik inkişaf, siyasi sabitlik və əmin-amanlıq
ulu öndərin yorulmaz fəaliyyətinin tə cəs sü -
müdür və bu böyük siyasət onun layiqli da -
vam çısı İlham Əliyev tərəfindən bu gün də
uğur la davam etdirilir (2). 

Artıq nəinki ölkədə, hətta dünya miq ya -
sın da Heydər Əliyevin doğum gününün və
ha kimiyyətə gəlişinin təntənəli surətdə qeyd
edil məsi bir ənənəyə, əsl xalq bayramına
çev rilmişdir. 

Bu gün ulu öndərin müstəqil Azərbaycanın
hü quq sisteminin və hüquqi dövlət qu ru cu -
lu ğunun təşəkkülündə misilsiz xidmətlərinin
də rindən öyrənilməsinə, tədqiq edilməsinə
və siyasi kurs kimi istifadə edilməsinə böyük
zə rurət yaranmışdır. Bu irs gənclərimizə bir
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ör nək olmalıdır. Bugünkü Azərbaycanda
apa rılan hüquqi dövlət quruculuğunda Heydər
Əliyevin ictimai-siyasi və hüquqi dün ya gö -
rü şünün sanballı şəkildə tədqiqini zəruri
edir. Çünki belə tədqiqatların aparılması öl -
kə mizin gələcək inkişafı üçün mühüm əhə -
miy yət kəsb edir, azərbaycançılıq ideo lo gi -
ya sının, məfkurəsinin və milli birliyinin tə -
şək kül tapması üçün müstəsna rola malikdir.
Bü tün bunlar haqqında fikirləşərkən, müs -
tə qillik illərində ulu öndər tərəfindən həyata
ke çirilən böyük dövlət quruculuğu və hüquq
si yasəti sahəsindəki tədbirlər insanı heyrətə
sa lır. Bu, son dərəcə vətənpərvər, fədakar,
cə sarətli və qəhrəman bir rəhbərin yorulmaz
xid mətlərinin, böyük zəhmətinin nəticəsi
idi. Onun uzaqgörən və müdrik kəlamları,
töv siyə və məsləhətləri ən çətin günlərdə
hər birimizə düz yol göstərən mayak, kompas
ki midir. Hər il bütün Azərbaycan ictimaiyyə -
tinin ulu öndərin doğum gününü bir el bay -
ramı kimi yüksək səviyyədə qeyd etməsi,
onun minnətdarlıqla xatırlanması xalqımıza
bö yük xidmətlər göstərmiş Heydər Əliyevin
ümum xalq sevgisi qazanmasına bariz nü -
mu nədir. O, Azərbaycan dövləti yaşadıqca
və fəaliyyət göstərdikcə həmişə minnətdarlıqla
xa tırlanacaqdır. 

İllər ötür, zaman keçir, bəşəriyyətin və
in sanlığın tarixinə yeni-yeni səhifələr yazılır.
Azər baycan xalqının və Azərbaycan döv lə -
ti nin yaşam tarixində və ömür kitabında
Heydər Əliyev tərəfindən yaradılmış bu sə -
hi fələr qızıl hərflərlə yazılmışdır. Bizi xoşbəxt
sa baha aparan əbədi Azərbaycan, necə de -
yərlər, memarı və qurucusu olan Heydər
Əliyevə ucaldılmış ən gözəl abidədir. 

Azərbaycanın bugünkü və gələcək nə -
sillərinin Heydər Əliyevin şərəfli adı və öl -
məz ruhu qarşısında müqəddəs borcu, onun

şah əsəri olan müstəqil Azərbaycan dövlətinin
da ha da çiçəklənməsi və qüdrətlənməsi, xal -
qımızın rifahı naminə fədakarlıqla çalışmaq,
mil li birliyimizə sədaqətlə xidmət gös tər -
mək dir. Bu gün xalqımız ulu öndər Heydər
Əliyevin siyasi varisi – praqmatik düşüncəli,
müa sir dünya siyasətini və iqtisadiyyatını
gö zəl bilən, enerjili və təşəbbüskar şəxsiyyət
ki mi dünya siyasətində özünəməxsus yer
tu tan Azərbaycan Respublikası Prezidenti,
cə nab İlham Əliyevin ətrafında sıx bir ləş -
miş dir. Yaxın tariximizdə, otuz ilə yaxın
müd dətdə erməni faşistlərinin əsarətdə sax -
la dığı tarixi torpaqlarımızın qətiyyətli və
cə sarətli sərkərdə, Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanı, Azərbaycan Respublikasının
Pre zidenti, cənab İlham Əliyev tərəfindən
və onun rəhbərliyi altında 44 günlük Vətən
Mü haribəsində qəhrəmanlıqla azad edilməsi,
onun bir daha ulu öndər, böyük ictimai-si -
yasi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin layiqli
si yasi varisi olduğunu tam təsdiq etdi. 
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СОВРЕМЕННАЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА – 
ЭТО ШЕДЕВР ВЕЛИКОГО ЛИДЕРА ГЕЙДАРА АЛИЕВА

Бахрам Захидов, 
заведующий юридеческого и кадрового отдела Организации Ветеранов 
Азербайджанской Республики, доктор юридических наук, профессор; 
Узеир Гасанзаде, 
юрист.

В статье рассматриваются и анализируются великие и неоценимые заслуги великого
лидера, общественно-политического и современного государственного деятеля Гейдара
Алиева в истории нашего государства и права с научно-теоретической точки зрения.
Ознакомившись с его деятельностью, поражаешься возможностям, хронологией и
живой летописью о личности, которого посвятил свою жизнь своей нации и народу.
Это стало возможным только благодаря его бесконечной и большой любви к своему
народу. Он был выдающейся личностью, национальным лидером, политиком мирового
уровня, пламенным патриотом, неутомимым и самоотверженным героем, высоко-ин-
теллектуально общественно-политическим деятелем, обдающим глубокой мудростью
и достоинством. Это вошло в славную страницу нашей истории, написанную золотыми
буквами. Научно-теоретические исследования этой деятельности должны быть
тщательно изучены как пример и стать духовной основой сегодняшнего и завтрашнего
дня.

Ключевые слова: общенациональный лидер, великий вождь, государственный
деятель, выдающаяся личность, мудрец. 

THE MODERN REPUBLIC OF AZERBAIJAN IS A MASTERPIECE 
OF THE GREAT LEADER HEYDAR ALIYEV

Bahram Zahidov,
Doctor of Law, Professor, Head of the Law and Personnel Department 
of the Veterans Organization of the Republic of Azerbaijan;
Uzeyir Hasanzadeh, 
lawyer.

The article researches and analyzes the great and invaluable services of the Great
Leader, prominent socio-political and statesman HeydarAliyev in the history of our state
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and law from the scientific and theoretical point of view. One is getting amazed while
getting acquainted with his activity, by the possibility, chronology and living chronicle of
the fact that human life can do such great things for his nation and people. Deep intellect,
wise logic, pure dignity, national-moral and spiritual dignity of a great personality, a true
national leader, a great world politician, an ardent patriot, an indefatigable and selfless hero,
a socio-political and state figure and moral strength could have been possible as a result of
his endless and great love for his people and his nation. All this has turned into a history of
a prominent figure in the person of our Great Leader Heydar Aliyev, Hero of the Fatherland,
spiritual and legal master who has written most glorious page of our history in golden
letters. The scientific-theoretical research of this activity should be carefully studied as an
example and become the sacred spiritual foundation of today and tomorrow.

Key words: national leader, great leader, statesman, prominent person, wise man.

MODERN AZERBAYCAN CUMHURİYETİ – BÜYÜK LİDER 
HAYDAR ALİYEV'İN ŞAH ESERİDİR 

Bahram Zahidov, 
Azerbaycan Cumhuriyeti Gaziler Teşkilatı hukuk ve personel 
dairesi başkanı, h.e.d., profesör;
Üzeyir Hasanzade, 
avukat.

Makale, büyük lider, sosyo-politik ve modern devlet adamı Haydar Aliyev'in devlet ve
hukuk tarihimizdeki büyük ve paha biçilmez erdemlerini bilimsel ve teorik bir bakış
açısıyla incelemekte ve analiz etmektedir. Hayatını milletine ve milletine adayan bir insanın
imkânları, kronolojisi ve yaşayan tarihçesi karşısında hayrete düşüyorsunuz. Bu, ancak
halkına olan sonsuz ve büyük sevgisi sayesinde mümkün oldu. Olağanüstü bir şahsiyet,
ulusal bir lider, dünya çapında bir politikacı, ateşli bir vatansever, yorulmak bilmeyen ve
özverili bir kahraman, son derece entelektüel bir halk ve siyasi şahsiyet, derin bir bilgelik ve
haysiyetle donatılmıştı. Bu, tarihimizde altın harflerle yazılmış şanlı bir sayfa haline geldi.
Bu etkinliğin bilimsel ve teorik çalışmaları örnek olarak dikkatle incelenmeli ve bugünün
ve yarının manevi temeli haline getirilmelidir. 

Anahtar kelimeler: milli lider, büyük lider, devlet adamı, önde gelen kişi, bilge adam. 
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Sizin kimi liderlərlə işləmək şansı əldə
etdiyimə görə çox məmnunam.

Corc BUŞ,
ABŞ-ın sabiq Prezidenti.

Azərbaycan çox mühüm ölkədir, siz
çox görkəmli lider siniz, Amerikada bunu
getdikcə daha dərindən başa düşürlər.
Elə buna görə də Azərbaycan – Amerika
münasibətlərinin yalnız ikitərəfli deyil,
həm də böyük regional, strateji əhəmiyyəti
var.

Sizinlə söhbətlərimdən çox bəh rə lən -
mi şəm. Çünki ABŞ üçün mühüm olan öl -
kələr haqqında Sizin geniş məlumatınız
var.

Zbiqnev BJEZİNSKİ,
ABŞ prezidentinin sabiq müşaviri,
məşhur politoloq və siyasi xadimi.

Bizim günlərdə hadisələr çox sürətlə
cə rəyan edir, qloballaşır, təhlükəsizlik
mə sələləri xüsusilə gündəlikdə durur. Bu
ba xımdan Prezident Heydər Əliyev kimi
təc rübəli siyasətçi ilə fikir mübadiləsindən
çox şey əldə etmək mümkündür. Prezident
Heydər Əliyevin müdrik, uzaqgörən si -
ya səti nəticəsində Asiya ilə Avropa ara -
sın da əlaqələr, əməkdaşlıq körpüsü quru -
lur.

Xavyer SOLANA,
NATO-nun keçmiş baş katibi,

Avropa İttifaqının ali təmsilçisi.

Dünyada çox az prezident olubdur ki,
onlarla görüşlərdən sonra mən belə
qənaətə gəlmişəm ki, nə isə öyrəndim.
Siz sayca çox az olan belə prezidentlərdən
birisiniz.

Lourens İQLBERGER,
ABŞ-ın sabiq dövlət katibi.

Mən Azərbaycan və Azərbaycan xalqını
Heydər Əliyev qədər sevən ikinci adam
tanımıram.

Nikolay BAYBAKOV,
Rusiya – Azərbaycan Dostluq

Cəmiyyətinin sədri.

Heydər Əliyev 30 ildən çoxdur ki, öz
ölkəsinin, eləcə də başqa ölkələrin
həyatına həlledici, müsbət təsir göstərir.
Mən Azərbaycan müstəqillik qa zandıqdan
sonra onun oynadığı rolu xüsusi qeyd
etmək istəyirəm.

Prezident Heydər Əliyev bu yolla öz
xalqına xas təmkin və cəsarətlə gedir.
“Əsrin müqaviləsi” ideyasının yaran -
masından tutmuş ilkin neftin nəqlinədək
bu müqavilənin, əslində, bütün təfər rüa -
tı na yaxşı bələd olduğuma görə, Prezi -
dent Heydər Əliyevə göstərdiyi müdriklik
və uzaqgörənlik üçün minnət dar lı ğımı
ifa də etmək istəyirəm. Bu müdriklik, uzaq -
gö rənlik olmasaydı, belə nəhəng la yihə
çə tin ki, baş tutar dı.

Eduard ŞEVARDNADZE,
Gürcüstan Respublikasının 

sabiq prezidenti.

MİLLİ QURTULUŞDAN HƏRBİ ZƏFƏRƏ 
GEDƏN YOLUN BAŞLANĞICI



Tarix şəxsiyyətlər yetişdirir. Bu, ak-
siomdur. İsbata ehtiyacı olmayan

digər həqiqət isə ondan ibarətdir ki,
şəxsiyyətlər də öz növbəsində tarix yaradır.
Burada qarşılıqlı asılılıq mövcuddur. Bu
asılılığın unikallığı ondadır ki, tarix özünün
mürəkkəb çağlarını yaşayarkən daha
səxavətli olur. Dühalar doğulur. Onlar da
tarixə borclu qalmırlar. Missiyaları xilas -
kar lıq olur. Tarixin, dövlətin və millətin
xi lası missiyası.

Fransa müqavimət hərəkatının lideri
Şarl de Qoll faşistlərin viran qoyuduğu və
xarabazara çevirdiyi Paris şəhərinə 1944-
cü ildə qədəm qoyarkən ürək ağ rısı ilə bu
sözləri söyləmişdi: “Fransada dövlətçilik
yoxdur, deməli, heç nə yox dur”. O, fran -
sızların itirilmiş dövlətçiliyini bərpa etdi,
“asayişə-hə, xaosa-yox dedi”. Fransızlar
dövlətçilik qarşısında bu misilsiz xidmətinə
görə əbədi olaraq Şarl de Qolla min nət -
dar dırlar.

Ümummilli lider Heydər Əliyev də
1993-cü ilin 9 iyununda Bakı şəhərinə qə -
dəm qoyarkən “Azərbaycanda da dövlətçilik
itirilimişdi, deməli, heç nə yox idi”. Heydər
Əliyev ilk növbədə Azərbaycanın itirilmiş
dövlətçiliyini bərpa etdi, ölkəni permanent
xaos vəziyyətindən çıxardı, vətəndaş
müharibəsinin qarşısını aldı, ölkədə milli
barışığa nail oldu, bütün sahələrdə dinamik
inkişaf tendensiyalarının əsasını qoydu.
Azərbaycanda siya si sabitlik və inkişaf
dövrü başlandı. Azərbaycan xalqı da
dövlətçilik qarşı sında müstəsna və misilsiz
xidmətlərinə görə zəmanəmizin dühası
Heydər Əliyevə əbədi olaraq minnətdardır.

Prezident İlham Əliyev haqlı olaraq
qeyd etmişdir ki, Heydər Əliyevin 1970-
ci, 1980-ci illərdə də gördüyü işlər, Azər -
ba ycanın inkişafına verdiyi töhfələr və
So vet İttifaqının dağılma sı ərəfəsindəki
fəa liyyəti, cəsarətli addımları, qanlı 20
Yan var faciəsini pisləməsi, Kommunist
Par tiyası sıralarının tərk edilməsi, Nax çı -
vanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
bay rağının dövlət bayrağı kimi təsis
edilməsi, Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist
Respublikasının adının dəyişdirilməsi,
Sovet İttifaqının saxlanmasına dair refer-
endumun keçirilməməsi – bütün bu amillər
əlbəttə ki, xalqda Heydər Əliyevə olan
mə həbbəti birə onqat artırırdı.

Təsadüfi deyildir ki, ümummilli lider
Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik
etdiyi coşğun yüksəliş illəri “Milli intibah
dövrü” kimi xarakterizə olunur. Bu dövrün
hər iki mərhələsi (1969-1982 və 1993-
2003-cü illər) bir-birindən zaman və icti-
mai-siyasi formasiya baxımından fərqlənsə
də, zəmanəmizin dühasının xalqa, Vətənə
xid məti və hakimiyyətin hər iki mər hə lə -
sində qazandığı böyük uğurlar baxımından
ol duqca oxşar dırlar. Xüsusilə dövlətçilik
ta riximizdə müstəsna əhəmiyyətə malik
olan ikinci mərhələnin ən başlıca nailiyyəti
odur ki, ölkəmizin dövlət müstəqilliyi qo -
ru nub saxlanmış, daha da möh kəm lən di -
ril miş və inkişaf etdirilmişdir. Azərbaycanda
hü quqi dövlət quruculuğu, demok ratiyanın
in kişafı, insan hüquq və azadlıqlarının qo -
run ması, işlək bazar iqtisadiyyatına keçid
is tiqamətində mühüm uğurların əldə edil -
məsi bu çox mürəkkəb və son dərəcə mə -
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su liyyətli dövrün xarakterik cəhət lə rin -
dən dir.

Bütün bu uğurların əsasında ulu öndər
Heydər Əliyevin xalqın təkidli xahişi və
tələbi ilə hakimiyyətə tarixi qayıdışı və
1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinin Sədri seçilməsi
ilə bağlı olduqca şərəfli və məsuliyyətli
qərarı dayanır. Beləliklə, 15 iyun tariximizə
Milli Qurtuluş Günü kimi daxil oldu.
Xalqın tələbi ilə Milli Məclis 1997-ci ilin
iyununda bu günü Milli Qurtuluş Günü
kimi bayram elan etdi.

Bu dövr ulu öndərin təbirincə desək,
“müstəqilliyin əldə edilməsindən daha
çətin olan onun qorunması və möh kəm -
lən dirilməsi” ilə xarakterizə olunurdu.
Həmin dövrdə Rusiyanın siyasi-hərbi eli -
ta sında formalaşmış mövqeyə görə, əra zi -
sindən hərbi baza ları çıxarılan və birmənalı
ola raq Qərbə inteqrasiya xəttini seçən
Azərbaycan regionda Kremlin uzağagedən
plan ları üçün birbaşa təhlükə mənbəyi ro -
lu nu oynayırdı. Həmin mərhələdə haki -
miyyətdə olan Müsavat-AXC cütlüyünün
hə yata keçirdiyi səbatsız daxili və xarici
si yasət kursu Rusiyanın Azərbaycana mü -
nasibətdə məlum sərt mövqeyinin for ma -
laş masında az rol oynamadı. Nəticədə
məhz həmin illərdə torpaqlarımızın Er -
mə nistan tərəfindən işğalı həyata keçiril-
di.

Yeri gəlmişkən, burada bir həqiqəti də
xüsusi olaraq qeyd edək ki, Azərbaycan
xalqının ən ağır dərdi olan Dağlıq Qarabağ
problemi ilə bağlı ulu öndər Heydər
Əliyevin 1969-1982-ci illərdə həyata
keçirdiyi siyasətin nəticəsində bu dövrdə

erməni millətçiləri bir dəfə də olsun
ölkəmizə qarşı ərazi iddialarını açıq şəkildə
dilə gətirməyə cəsarət etmədilər və buna
imkan verilmədi.

Prezident İlham Əliyevin Sumqayıtın
70 illiyinə həsr olunmuş tədbirdə qeyd
etdiyi kimi, “1987-ci ildə Heydər Əliyev
vəzifədən gedəndən sonra iki həftə keç -
mə miş erməni millətçiləri Dağlıq Qarabağı
Azərbaycandan ayırıb Ermənistana vermək
haqqında beynəlxalq mətbuatda və sovet
mətbuatında məsələ qaldırmışlar. Artıq
Dağlıq Qarabağda separatçı meyillərə elə
bil ki, yaşıl işıq yandırıldı. Heydər Əliyev
vəzifədən gedəndən 3 ay sonra Sumqayıt
hadisələri baş vermişdir. Sumqayıt hadisələri
də məkrli planın tərkib hissəsi idi. Plan
on dan ibarət idi ki, Heydər Əliyev ha ki -
miy yətdən getsin. Çünki onun Siyasi Büro-
nun üzvü kimi fəaliyyəti erməni millətçilərə
im kan vermirdi ki, məsələ qaldırsınlar”.

Bundan savayı, Müsavat-AXC cüt lü -
yü nün mövcud şəraitə adek vat olmayan
mə qamda “Cənubi Azərbaycan” problemini
qal dırması nəticəsində İranla da mü na si -
bətlər son dərəcə kəskinləşdi. Bu siyasətin
nə ticəsində faktiki olaraq Azərbaycan həm
şimaldan, həm də cənubdan ağır təzyiq
altına düşdü. ABŞ Konqresi isə Azərbaycanı
dövlət səviyyəsində hər cür yardımdan
məh rum edən “907-ci əlavə”ni qəbul etdi.

Bu şəraitdə dövlətçiliyimiz üçün ən
təhlükəli proses separatizm və onun
nəticəsində ərazi bütövlü yümüzün növbəti
dəfə pozulması təhlükəsi ilə bağlı idi. Er -
məni işğalçı larının aramsız hücumları, cə -
nubda  “Talış Muğan Respublikası”nın elan
edil məsi, şimalda “Sad val” təşkilatının
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əra zi iddiaları və Gəncədə Surət Hüseynova
məx sus hərbi hissənin qanunsuz hərəkətlərə
yol verməsi həmin dövrdə ölkəmizin
dəhşətli siyasi kataklizmlər mərhələsində
olduğunu bir daha təsdiqləyir. Əslində
respublikamız real vətəndaş müharibəsi
astana sında idi. Ölkədə hakimiyyətsizlik
və xaos hökm sürürdü. İnfilyasiya 1992-
ci ildə 1174%, 1993-cü ildə isə 1080%-ə
çatmışdı. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,
yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin
1993-cü ildə xalqın tələbi və xahişi ilə
hakimiyyətə qayıdışından sonra hədəfinə
çevril diyimiz bu ağır problemlər öz həllini
tapmağa başladı. Lakin bu prose sin özü
də hamar yol ilə getmədi. 1994-cü ilin ok-
tyabr və 1995-ci ilin mart aylarında
Azərbaycanın müstəqilliyini istəməyən
xarici qüvvələrin himayəsi ilə respublika -
mızda dövlət çevrilişlərinə cəhdlər edildi.
Prezident Heydər Əliyevlə xalqın sarsılmaz
birliyi bu sınaq lardan da uğurlu çıxışı
təmin etdi. Zəmanəmizin dühası olan
Heydər Əliyev xalqımızın və dövlət çi li yi -
mizin tarixində, əgər bir sözlə ifadə etmək
müm künsə, məhz xilaskarlıq missi yasını
ye rinə yetirdi.

Burada bir haşiyə çıxmaq istəyirik.
Məlum olduğu kimi, 1997-ci ildə Prezident
Heydər Əliyevin ABŞ-a ilk rəsmi səfəri
zamanı ona bu dövlətin ən məşhur 4 pre -
zi dentindən biri olan (C.Vaşinqton, T.Cef-
ferson F.D. Ruzveltlə birlikdə) Avraam
Lin kolnun büstü bağışlanmışdı. Bu, təsadüfi
ol mayıb, rəmzi mənası olan bir hadisə idi.
Prezident A.Linkoln ABŞ-ın bütövlüyünün
qorunması naminə separatçı cənub ştatları
ilə mübarizə aparmalı olmuş və nəticədə

ölkə miqyasında 600 mindən artıq itkilərin
ve rilməsinə baxmayaraq, dövlətçiliyin
məhvinin qarşısını ala bilmişdi. Amerikalılar
in diyədək seçdikləri bütün prezidentlər
içə risində yalnız 4-nə heykəl qo yublar.
Hə min prezidentlərdən biri də məhz
A.Linkolndur. Zənnimizcə, amerikalıların
Heydər Əliyevlə Av raam Linkoln arasında
pa ralel apar malarının motivi gün kimi ay -
dın dır. Hər ikisi öz xalqları və dövlətlərinin
xi laskarlarıdırlar.

Ümummilli lider Azərbaycanda de mok -
ratik inkişaf proseslərinin də əsasını qoydu.
Məhz onun təşəbbüsi və siyasi iradəsinin
nə ticəsi olaraq qəbul edilmiş 1995-ci il
kons titusiyası və ona edilmiş əlavə dü zə -
lişlər ölkəmizdə hüquqi dövlət quruculuğu
və vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması
pro sesində müstəsna rol oynadı. Ölkəmizdə
şəx siyyətin azadlığı və toxunulmazlığı,
ha belə onla rın hüquqi müdafiəsi təmin
edil di, çoxpartiyalı sistem üçün əsaslar
ya radıldı, siyasi plüralizm, vicdan və etiqad
azad lığı, azlıqların hüquqları, qanun qar -
şı sında bərabərlik təmin edildi. Azərbaycan
Res publikasının qanunvericilik aktlarında
əks olunan, onun ayrılmaz komponenti
olan təqsirsizlik prezumpsiyası təmin edildi.
Bun dan savayı, Konstitusi ya Məhkəməsi,
üç pilləli məhkəmə sistemi, yeni məhkəmə
kor pusu ya radıldı, məhkəmələrin müs tə -
qil liyi və prosedur qaydalarının şəf faf laş -
ma sı təmin edildi, on minlərlə insan amnis -
tiya edildi və böyük sayda məhkum ba -
ğış landı, senzura ləğv edildi, KİV-in azadlığı
və QHT-nin sərbəst fəaliyyəti təmin edil-
di.
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Bu prosesdə-demokratik dövlət qu ru -
cu luğu istiqamətində ümummilli liderin
mi ras qoydu ğu irsin öyrənilməsi, təbliği
və tətbiqində unikal genetik irsə, zəngin
təc rübəyə, böyük intellektə və geniş təş -
kilatçılıq qabiliyyətinə malik Azərbaycan
Res publikasının Birinci vitse-prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik
etdiyi Heydər Əliyev Fondunun xidmətləri
müs təsna əhəmiyyət kəsb edir. Başqa sözlə,
ulu öndərin irsinin öyrənilməsi isti qa mə -
tində irimiqyaslı proqramların həyata ke -
çi rilməsini dəstəkləmək, Azərbaycan xal -
qının rifahının yüksəldilməsinə yönəldilmiş
tə şəbbüsləri himayə etmək, ölkədə elm,
təh sil, mədəniyyət, səhiyyə və idmanın
in  kişafını təmin edən layihələrə yardımçı
ol maq, milli-mənəvi dəyərlərə sadiq gənc -
lə rin yetişdirilməsinə və digər mühüm və -
zi fələrin yerinə yetirilməsinə nail olmaq
öl kənin birinci xanımının rəhbərlik etdiyi
təş kilatın geniş miqyaslı fəaliyyətinin prio -
ritet istiqamətlərini təşkil edir və geniş ic -
timaiyyət tərəfindən olduqca yüksək də -
yərləndirilir. Hörmətli Mehriban xanımın
qa zandığı ümum xalq sevgisinin kökündə
da yanan əsas amil insanların inamını qazan -
ması ilə bağlıdır. Mehriban xanım Əliyeva
Ru siyanın nüfuzlu “Rossi ya-24” kanalına
mü sahibəsində bu xüsusda haqlı olaraq
vur ğulayır ki, “Üzərimə düşən məsuliyyət
ol duqca böyükdür. Mən Prezidentin etima -
dını doğrultmalıyam və ən başlıcası isə
ina mı, ümidi olan insanların etimadını
doğ rultmalıyam.”

1993-cü ildən etibarən ümummilli lid-
erimiz Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti
və gərgin fəaliyyəti nəticəsində 1995-ci

il dən başlayaraq ölkəmizin sosial-iqtisadi
in kişafı və dünya iqtisadi sisteminə in teq -
ra si yası sahəsində çox böyük nailiyyətlərə
imza atıldı. Ən böyük nailiyyət isə ondan
ibarətdir ki, bu dövrdə ölkəmizdə aparılan
müstəqil dövlət quruculuğu prosesində
iqtisadi islahatların və inkişafın mahiyyət
etibarı ilə yeni bir modeli – Azərbaycan
modeli yaradıldı.

Dayanıqlı və dinamik inkişaf tempinə
əsaslanan bu modeli 3 mühüm parametrlə
xarakterizə etmək olar: 1) sərbəst bazar
münasibətlərinə əsaslanan və özünüinkişaf
qabiliyyətinə malik olan sosialyönümlü
bütöv iqtisadi sis temin – müstəqil milli
iqtisadiyyatın formalaşdırılması; 2) ölkədə
mövcud olan təbii-iqtisadi, texniki-istehsal
və elmi-texniki potensialın fəal surətdə
tə sərrüfat dövriyyəsinə cəlb olun ması; 3)
milli iqtisadiyyatın dünya təsərrüfat sis te -
minə səmərəli şəkildə inteqrasiyasının tə -
min olunması.

Məhz ulu öndərin siyasi iradəsi və sə -
riştəli rəhbərliyi altında Azərbaycan Res -
pub likasında qeyd edilən modelin ger çək -
ləşməsinin rəsmi bazası kimi bir çox irimiq -
yaslı konsepsiya və proqram lar- ''Azər -
bay canda Kiçik və Orta Sahibkarlığa Dövlət
Yar dımı Proqramı (1997-2000-ci illər)'',
"Azə r baycan Respublikasında kiçik və or -
ta sahibkarlığın inkişafının Dövlət Proqramı
(2002-2005-ci illər)", "Azərbaycan Res -
publikasında maşınqayırma sənayesinin
in kişafı nın Dövlət Proqramı (2002-2005-
ci illər)", "Azərbaycan Respublika sında
aq rar bölmənin inkişafının Dövlət Proqramı
(2002-2006-cı illər)", "Azərbaycan Res -
pub likasının demoqrafik inkişaf kon sep -
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si yası", "Azərbaycan Respublikasında 2002-
2005-ci illərdə turizmin inkişafına dair
Döv lət Proqramı" qəbul olun muş və uğurla
həyata keçirilmişdir.

Daxili siyasi sabitlik və iqti sadi inkişafa
nail olan Heydər Əliyev təkcə düzgün
daxili siyasət kursunu deyil, həm də onun
davamı və tamamlanması olan uğurlu
xarici siyasət strategiyası nı müəyyənləşdirdi.
Balanslı və çoxvektorlu xarici siyasət kursu
kimi xarakterizə olunan bu siyasətin prio -
ritet istiqamətlərindən birini də “yeni neft
diplomatiyası” təşkil edirdi.

Azərbaycanın yeni enerji strategiyasının
memarı ümummilli lider Heydər Əliyevin
otən əsrin 90-cı illərində müəllifi olduğu
iki siyasi qərar ölkəmizin neft-qaz si ya sə -
tinin formalaşmasında həlledici əhəmiyətə
ma lik oldu, eyni zamanda respublikamızın
Avro panın enerji təhlükəsizliyinə töhfə
verməyə hazır olduğunu nümayiş etdirdi.
Daha dəqiq desək, 1994-cü il sentyabrın
20-də dünyanın 8 ölkəsinin 11 şirkətinin
iş tirakı ilə “Əsrin müqaviləsi”nin im za -
lan ması ölkəmizin yeni neft strategiyasının
baş lanğıcı oldu. 1996-ci il iyunun 6-da re-
gionun enerji təhlükəsizliyi sahəsində ol -
duqca mühüm rol oynayan və nəticədə
Avropanın enerji təhlükəsizliyində vacib
rol oynayan “Şahdəniz” qaz yatağı nın iş -
lən məsinə dair müqavilənin imzalanması
ilə bu proses dönməz xarakter aldı.

Bu gün ölkənin təsdiq edilmiş enerji
eh tiyatları 1,5-2 mlrd. tondan artıq neft və
2,6 trln. kubmetr qazdan ibarətdir və 7
kəmərlə Avropa və dünya bazarlarına
çatdırılır. Bun lardan 3-ü neft (Rusiya, Gür-
cüstan və Türkiyə istiqamətləri) 4-ü isə

qaz ( Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya və İran
istiqamətləri) kəmərləridir. Bunların içə -
risində Heydər Əliyevin adını daşıyan
Bakı-Tbilisi-Cey han (BTC) neft kəməri
və Bakı-Tbilisi-Ərzurum (BTƏ) qaz boru
kəmərlərinin istifadəyə verilməsi həm re-
gional, həm də Avropanın enerji təh lü kə -
siz liyi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb
et mişdir. Təkcə “Şahdəniz” yatağında təs -
diq lənmiş qaz yaraqları 1,2 trln. kubmetr
təş kil edir. Ümid” yatağında 200 milyard
kub metr, “Babək” yatağında 400 milyard
kubmetr, “Abşeron” blokun da aşkar edilmiş
yeni böyük qaz yatağında isə 350 milyard
kubmetrə bərabər qaz ehtiyatı vardır. Bu
reallıqlar fonunda Azərbaycan dövləti qar -
şısında ya yeni qaz bazarla rına çıxış yolları
axtarmaq, ya da ənənəvi istiqamətlər üzrə
ixracı artırmaq vəzifəsi dururdu. Elə bu
və zifədən irəli gələrək ulu öndər Heydər
Əliyevin müəllifi olduğu neft dip lo ma ti -
ya sını uğurla davam etdirən cənab İlham
Əliyev müxtəlif obyektiv və subyektiv çə -
tinliklərin öhdəsindən gələrək 2006-cı ilə
“Bakı-Tbilisi-Ceyhan, 2007-ci ildə “Bakı-
Tbilisi-Ərzurum” kimi nəhəng neft və qaz
marşrutlarının reallaş masına nail oldu.
Dövlət başçısının qeyd etdiyi kimi, “neft
kəmərlərinin, xüsusilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan
neft kəmərinin tikintisi də tarixi hadisə
idi. Təkcə ona görə yox ki, ilk dəfə olaraq
Xəzər dənizinin nefti Aralıq dənizinin
bazarlarına çıxarılırdı. Eyni zaman da, ona
görə ki, bu kəmər yeni bir yol, yeni bir
dəhliz açdı”. Söhbət ilk növbədə Cənub
Qaz Dəhlizindən ge dir. Onun yaradılması
istiqamətində ilk addım olaraq 2011-ci
ildə Avropa Komissiyası ilə Azərbaycan
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ara sında Strateji əməkdaşlıq və enerji
sahəsində Anlaşma Memorandumu, növbəti
ildə isə TANAP-ın çəkilişinə dair Azər -
bay can və Türkiyə arasında tarixi saziş
imzalandı. Bu prosesdə ən əsas halqalardan
biri sərmayə qoyuluşu ilə bağlı idi. 2013-
cü ildə bu məsələ də öz müsbət həllini
tapdı. “Şahdəniz-2” layihəsinə investisiya
qoyuluşuna dair qərar qəbul edildi. 2014-
cü ildə isə Cənub Qaz Dəhlizinin Bakıda
tə məlqoyma mərasimi keçirildi. 2015-ci
il də Qarsda TANAP-ın təməlqoyma mə -
ra simi oldu. 2016-cı ildə analoji addım
TAP layihəsi ilə bağlı atıldı. Nəhayət,
2018-ci il mayın 29-da Cənub Qaz Dəh li -
zi nin, iyunun 12-də isə TANAP-ın rəsmi
açı lış mərasimləri oldu. 2019-cu ilin 30
no  yabr tarixində isə TANAP-ın Avropa
ilə birləşən hissəsinin açılışı oldu. Cənub
Qaz Dəhlizinin son hissəsi olan TAP kəməri
üz rə işlər 2020-ci ilin 15 noyabr tarixində
ta mamlandı. Azərbaycan qazının birbaşa
ola raq Avropa bazarına çıxışı tam təmin
olun du.

Prezident İlham Əliyev Cənub Qaz
Dəh lizi layihəsinin uğurunu təmin edən
sə bəblərdən bəhs edərkən xüsusi olaraq
aşa ğıdakı amilləri ön plana çəkmişdir: “Bi -
rin  cisi, bu layihə enerji təhlükəsizliyi, ener ji
şaxələndirilməsi və azad rəqabəti özündə
ehtiva edir. İkincisi, bu layihədə istehsalçı,
istehlakçı və tranzit dövlətlər arasında ba -
lans yaratmağa nail olmuşuq. Yəni bura -
da uduzan tərəf yoxdur. Üçüncüsü, siyasət
və enerji bir-birindən ayrı olmalıdır. Enerji
si yasi alət kimi istifadə edilməməlidir. He -
sab edirəm ki, Cənub Qaz Dəhlizi sazişində
gö stərdiyimiz nümunə nümayiş etdirir ki,

ener ji ilə siyasət ayrılanda uğur əldə edilə
bi lər.”

Cari ilin 1 iyun tarixində təşkil edilmiş
Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində 27-ci
Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgisinin
rəsmi açılış mərasimində proqram xarakterli
çı xışında Prezident İlham Əliyev xüsu si
olaraq vurğuladı ki, “Azərbaycan qazına
olan tələbat artmaqdadır. Belə ki, 2021-ci
ildə Azərbaycan 22 milyard kubmetr təbii
qaz ixrac etmişdir. Bu il müvafiq göstərici
24 milyard kub metrə yüksələcəkdir. Yeni
reallıqlar fonunda həm təkcə TAP deyil,
Cənubi Qafqaz boru kəməri və TANAP
sürətli şəkildə genişləndirilməlidir və biz
bunun üzərində çalışırıq.”

2017-ci il sentyabrın 14-də beynəlxalq
ic timaiyyət Azərbaycanın enerji təh lü kə -
sizliyi sahəsində yeni və tarixi bir səhifə
yaz dığına şahidlik etdi. Həmin gün Azər -
baycanın unikal enerji strategiyasının me -
marı olan Heydər Əliyevin adını daşıyan
mərkəzdə “Azəri”, “Çıraq” və “Günəşli”
yataqları üzrə yeni sazişin imzalanması
ilə bu yataq ların işlənilməsi 2050-ci ilə
qə dər uzadıldı.

Ulu öndər Heydər Əliyevin müəllifi
ol duğu və cənab Prezident İlham Əliyevin
uğurla davam et dirdiyi “yeni neft dip lo -
matiyası”nın möhtəşəm nailiyyətlərinin
yu xarıdakı təqdimatı sübut edir ki, Azər -
baycan bütün sferalarda, xüsusilə də enerji
sa həsində regionun həlledici aktoru na çev -
rilmişdir.

Azərbaycan xalqı artıq 19 ilə yaxındır
ki, qəlbində əbədi heykəlini qoyduğu ulu
öndərin cismani yox luğunu onun siyasi
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xətti ətrafında daha sıx və monolit birlik
nümayiş etdirərək yad edir. Xalqımız
Heydər Əliyevin fiziki yoxluğundan nə
qədər çox kədərlənsə də, təskinliyini onda
tapır ki, bu gün ulu öndərin şah əsəri olan
müstəqil Azərbaycan etibarlı əllərdədir,
davamlı və dinamik inkişaf tempinə ma-
likdir. Zəmanəmizin dühasından “Ona
özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük
ümidlər bəsləyirəm”, – qiymətini alan Pre -
zident İlham Əliyev Azərbaycanın bugünkü
və gələcək inkişafının təminatçısıdır. O,
Azərbaycanın çağdaş tarixinə yeni missiya
ilə daxil olmuşdur. Cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında Azərbaycan son 19 il
ərzində özünün milli dövlət quruculuğu
və idarəçiliyinin növbəti şərəfli mərhələsini
yaşayır. Bu mərhələ Azərbaycanın siyasi
sabitliyində, iqtisadi gücündə, sosial
rifahında, uğurlu xarici siyasətində, xüsusilə
də tarix yazan güclü ordusunda öz təsdiqini
tapır. Bu gün müzəffər Azərbaycan ordusu
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəh -
bər liyi altında torpaqlarımızı Ermənistanın
iş ğalçı silahlı qüvvələrindən azad etmək
ki mi müqəddəs vəzifəni şərəflə yerinə ye -
tirmişdir.

Məhz Ali Baş Komandanımızın böyük
sərkərdəlik məharəti, güclü iradəsi və
qətiyyəti, müzəffər və yenilməz ordumuzun
şücaəti, xalqın Prezidentinə olan birmənalı
dəstəyi və onun ətrafında monolit birliyi,
Türkiyə kimi güclü qardaş dövlətin Azər -
baycanın yanında olması və onun atdığı
istənilən addımı müdafiə etməsi, dost Pa -
kistan dövlətinin ölkəmizə kömək etməyə

hazır olduğunu bəyan etməsi, habelə digər
tərəfdaş dövlətlərin haqq işimizi müdafiə
etməsi Vətən müharibəsində Azərbaycanın
tam qələbəsini təmin edən həlledici amil -
lərdir. O qələbə ki, şəhidlərimizin ruhunu
şad etmişdir, o qələbə ki, Cəbrayılımızı,
Fü zulimizi, Zəngilanımızı, Qubad lımızı,
Ağdamımızı, Kəlbəcərimizi, Laçınımızı,
Hadrutumuzu, Suqovu şanımızı, Şuşamızı
və bütövlükdə işğal altındakı bütün
ərazilərimizi öz əbədi sahibinə-Azərbaycan
xalqına qaytarmışdır.

Bu məqamda Rusiyanın ta nınmış ictimai
xadimi, Beynəlxalq Avrasiya Hərəkatının
rəhbəri Aleksandr Duqinin fikirlərinə istinad
etmək yerinə düşər: “Düşünürəm, hal-
hazırda İlham Əliyev dünyada çox nömrəli
siyasətçidir. Son illər ərzində heç bir siyasi
liderə İlham Əliyev qədər öz xalqı və döv -
lətinin milli maraqlarının müdafiəsi işinin
öhdəsindən belə parlaq səviyyədə gəlmək
nəsib olmamışdır.” Sitatın sonu. Əlavə
şərhə ehtiyac yoxdur.

Yaşasın Heydər Əliyev siyasi kursu!
Ya şasın Xilaskar Ali Baş Komandanımız!
Ya şasın Müzəffər Ordumuz! Yaşasın Qalib
Xalqımız!

Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azər bay -
can dır!

Elman NƏSİROV,
Milli Məclisin deputatı, YAP Təftiş
Komissiyasının üzvü, Azərbaycan
Respublikası Dövlət İdarəçilik
Akademiyası Siyasi Araşdırmalar İn-
stitutunun direktoru, siyasi elmlər
doktoru, professor.
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İ yirminci əsrin uzaq iyir -
min ci illərinin əv vəl -

lə rin də məmləkətimizin dil -
bər guşəsi Naxçıvanda, Əlirza
kişinin ocağında dünyaya göz
açan Heydər Əliyev misilsiz istedadı,
iş ğüzarlığı, iradəsi sayəsində Vətəni Azər -
bay canın xilaskarı oldu. Ümummilli lider
sə viyyəsinə yüksəldi, müasir dünyanın
rəğ bət bəslədiyi siyasi liderlərdən, dövlət
baş çılarından birinə çevrildi.

Elmdə tarixi zərurət adlandırılan bir
ka teqoriya var. Dində bu, alın yazısı,
ya radanın izn verdiyi məqam kimi təqdim
edi lir. İstənilən baxımdan verilən belə
bir izah bu böyük şəxsiyyətin millətimiz
üçün milli sərvət olmasını sübuta yeti -
rir.

Bu, elmi qneseoloji baxımdan o de -
mək dir ki, Heydər Əliyev düha sı Azər -
bay can tarixində, onun milli dövlətçilik
əsa sında, mənəvi, sosioloji inkişafında
olmaya bilməzdi. Bu, o deməkdir ki, biz
Azərbaycan dedikdə Heydər Əliyev, milli
lider Heydər Əliyev dedikdə isə Azər -
bay canı düşünürük.

Hər il iyunun 15-i Milli Qurtuluş Gü -
nü kimi qeyd edilən və yeni tariximizin
ən şanlı səhifələrindən birinə çevrilən
bu təqvim xalqımıza ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev tərəfindən bəxş olunub.
Da hi şəxsiyyət həmin gün gələcək xoşbəxt
hə yatımızın təməl daşını qoyub. Həmin
gün ulu öndər üçrəngli bayrağı mızı işıqlı

zə kası, möhkəm iradəsi ilə bir daha en -
məyəcək ucalıqlara qaldırıb.

Sosial-siyasi sahədə

Ötən otuz il ərzində müdrik siyasətin
la büd nəticəsi olaraq, Azərbaycanın milli
döv lətçiliyi möhkəmlənib, hərbi qüdrəti
artıb, beynəlxalq nüfuzu yüksəlib. Əgər
bu belə olmasaydı, xalqımız Ali Baş Ko -
man dan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
Və tən müharibəsində möhtəşəm qələbə
əl də edə bilərdimi? Əlbəttə yox! Çünki
öl kəmizin müdrik rəhbəri İlham Əliyev
məhz ulu öndərin dövlətçilik strategiyası -
na sadiq olaraq, ona əməl edərək, xalqı -
mızı bu möhtəşəm uğura çatdıra bilib.

Milli dövlətçiliyimiz cəmiyyətin hər
bir üzvü, dünya azərbaycanlıları üçün
ideo loji bünövrə, onları vahid ideya ət -
ra fında birləşdirən, mənafelərini qoru -
yan, xalqımızın sosial-iqtisadi durumunun
daim yüksəldilməsini şərtləndirən qürur
mən bəyimizdir. Heydər Əliyev həmişə
de yirdi: “Xalq dövlət üçün deyil, dövlət
xalq üçündür”. Xalqa xidmət edən, xalqa
gü vənən bir dövlət dahi çəxsiyyətin hər
za man amalı və istəyi olub. Əbəs deyildir
ki, ümummilli lider öz mənalı həyatını
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İMZALAR İÇİNDƏ İMZAMIZI UCALARA QALDIRAN
QAYIDIŞIN SOSİAL-İQTİSADİ ASPEKTLƏRİ

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir

Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider



məhz belə bir dövlətin formalaşmasına
və inkişafına həsr edib, bu yolda böyük
uğur lara nail olub. İndi müasir dünyada
ulu öndərin adı Atatürk, Şarl de Qoll,
Ruz velt, Çörçil və digər bu kimi dövlət
qu rucuları ilə birgə səsləndirilir.

Ümummilli liderin uğurlu nəticəyə
he sablanan sosial-iqtisadi siyasəti sa yə -
sində Azərbaycanın milli inkişaf stra te -
gi yasının ən mühüm parametrlərindən
biri – güclü sosialyönümlü iqtisadiyyatın
qu rulması istiqamətində ciddi uğurlar
əl də edilib.

Hələ XXI əsrin ilk ilində dahi şəx -
siy yətin müdrikcəsinə söylədiyi – “Azər -
bay canın bir çox ağır və çətin məsələlərini
həll etdik və qarşıda duran üfüqləri də
çox yaxşı görürük. Azərbaycanın böyük
tə bii sərvətləri, əlverişli coğrafi-strateji
möv qeyi, güc lü iqtisadi, intellektual po -
ten sialı və azərbaycanlıların yüksək mə -
dəni səviyyəsi müstəqil ölkəmizin gə lə -
cə yinin çox xoşbəxt və firavan olmasını
tə min edəcəkdir. Əmin ola bilərsiniz ki,
bu yol, qarşıda duran üfüqlər, perspektiv
tam re aldır. Apardığı iqtisadi siyasət sa -
yəsində bir neçə ildən sonra Azərbaycan
zən gin ölkələrdən biri olacaqdır” fikrinin
bu gün nə qədər böyük strateji əhəmiyyət
da şıdığını bütün məna çalarları ilə dərk
edirik. Bu baxımdan, ulu öndər Heydər
Əliyevin nə qədər dahi və fenomenal bir
şəx siyyət olduğunu təsdiq və sosial rifahı -
mızı ehtiva edən bəzi konkret göstəriciləri
xa tırlatmaq yerinə düşərdi: 2021-ci ildə
öl kəmizdə işsizlik səviyyəsi 5,2 faiz,

orta aylıq əməkhaqqı 750 manat,
adambaşına düşən ümumi daxili məhsul
(ÜDM) 8 min manat olub, bu və digər
göstəricilərimiz də qonşu dövlətlər üçün
əlçatmazdır.

Prezident İlham Əliyevin başçılıq et -
diyi Azərbaycan dövləti hazırda dayanıqlı
və davamlı iqtisadiyyat formalaşdırmağa
nail olub və bu möhkəm bünövrə gələcək
sosial-iqtisadi proqnozları, prioritet və
hədəfləri də uğurla yerinə yetirməyə im -
kan verib. Elmi cəhətdən əsaslandırılan
sosial-iqtisadi inkişafın Azərbaycan mo -
deli öz konkret əksini perspektivin faktiki
və proqnoz göstəricilərində də əyani
şəkildə sübuta yetirib.

Davamlı və tarixi inkişaf platformasına
malik ölkə iqtisadiyyatı 2030-cu ilədək
ÜDM-in həcmini, təqribən, 64 milyard
ABŞ dollarına, adambaşına düşən daxili
məhsulun həcmini isə 5700 dollar sə -
viy yəsinədək yüksəltməyi nəzərdə tu tur.
Milli sosial-rifah səviyyəsinin davamlı
art ması yüksək, dayanıqlı, inklüziv və
baş lıca olaraq özəl təşəbbüslərə arxala -
nan Azərbaycanın yeni inkişaf magistralı -
nın ideoloji nüvəsini təşkil edir.

Ulu öndər Heydər Əliyevin başladığı
uğurlu sosial-iqtisadi və siyasi-təşkilati
nailiyyətlər, milli və multikultural dəyərlər
qarşıdakı illərdə Şərqlə Qərbin qovuşdu -
ğu məkan olan Azərbaycanın qüdrətinin
daha da artacağına əminlik yaradır. Bu
imkanlar perspektivdə Azərbaycanın iqti -
sadi suverenliyinin möhkəmləndirilməsinə
və müasir həyat standartlarına əsaslanan
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yüksək sosial-rifah cəmiyyətinə malik
qüd rətli dövlətə çevrilməsinə zəmanət
verir. Ona görə də dahi şəxsiyyətin müəy -
yən ləşdirdiyi strategiyaya uyğun olaraq,
Azər baycan dövləti əhalinin rifahının
daha da yüksəldilməsi üçün sosialyönüm-
lü bazar iqtisadiyyatının inki şaf etdirilməsi
yolunu diqqətdə saxlayır.

Ümummilli lider Heydər Əliyev Azər -
bay can dövlətinin möhkəm əbədi bü -
növ rəsini qoyub və onu güclü əllərə eti -
bar edib. Onun sosial sahə üzrə strategi -
ya sı yüksək və ədalətli sosial təminat və
in klüziv cəmiyyət modelinə əsaslanıb.

İqtisadi-hərbi sahədə

“İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər
şe yə qadirdir”, – deyən ulu öndər gələcək
hər bi qələbəmizin də konturlarını ustad
də q iqliyi ilə cızmış oldu. Biz Qarabağın
iş ğaldan azad olunmasında əldə etdiyi -
miz möhtəşəm zəfərə görə də Heydər
Əliyev strategiyasını iftixarla vurğulayırıq.
Mü zəffər Ali Baş Komandan İlham Əli -
ye vin “dəmir yumruq” taktikası da
ümummil li liderin dahi strateji baxışlarının
real laşdırıl masının praktiki icrası demək
idi.

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tə -
min olunması Heydər Əliyev strategiya -
sının yerinə yetirilməsində möhtəşəm
yer tutur. Bu böyük qələbə və tən daş la rı -
mı zın işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
da ya nıqlı məskunlaşmasında və bu əra -

zi lərin ölkənin iqtisadi fəaliyyətinə qo -
vuş masın da bir körpü olacaqdır.

Bayram etdiyimiz Milli Qurtuluş Gü -
nü nün ölkə iqtisadiyyatının inkişafı qar -
şı sın da açdığı sonsuz imkanlar və ça ğı -
rış ları qeyd etməmək olmaz. 1993-2022-
ci illər ərzində ölkə iqtisadiyyatı ən azı
17 dəfə artmışdır.

Milli Qurtuluş Gününün ölkəmizin
ta leyində mühüm cəhətlərindən biri də
bun dan ibarətdir ki, Prezident İlham
Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu iqtisadi
stra tegiya nəticəsində Azərbaycan qısa
müd dətdə yüksək nailiyyətlərə imza atdı.
Kon kret proqram və layihələr əsasında
hə yata keçirilən genişmiqyaslı quruculuq
iş ləri paytaxt Bakının və bölgələrimizin
so sial-iqtisadi simasını tamamilə ye ni -
ləş dirdi, yeni regional siyasət əsasında
mər kəzlə regionlar arasında fərq kəskin
şə kildə azaldıldı, ölkədə bütün sahələri
əha tə edən nəhəng infrastruktur layihələri
icra olundu.

Bu illər ərzində Azərbaycanın təh lü -
kə sizliyi təmin edildi, dövlətimizin başçısı
tə rəfindən ərzaq təhlükəsizliyi məsələsinin
həlli prioritet vəzifələrdən biri kimi müəy -
yən ləşdirildi, bu istiqamətdə ardıcıl və
məq sədyönlü tədbirlər reallaş dırıldı.

Bu gün Qafqaz regionunun iqtisadi
po tensialının, təqribən, 2/3 hissəsi məhz
Azərbaycanın payına düşür. Ölkəmizin
iq tisadiyyatında 2003-cü illə müqayisədə
3 dəfədən çox artım qeydə alınıb. Belə
ki, 2003-2021-ci illər ərzində Azərbaycan
Respublikasında sənaye istehsalı 2,7
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dəfə, kənd təsərrüfatı 2 dəfə, xarici ticarət
dövriyyəsi 6,4 dəfə, ixrac 7,6 dəfə, qeyri-
neft ixracı 5,2 dəfə, valyuta ehtiyatları
27 dəfədən çox artıb. Qeyd edək ki,
2003-cü ildə 1,8 milyard dollar valyuta
ehtiyatlarına malik olan Azərbaycan
hazırda bu göstəricisini 53 milyard dollara
çatdırıb. Bununla da respublikamız birbaşa
xarici dövlət borcunu 7,4 dəfə üstələyib.
Yox sulluq səviyyəsi 49 faizdən 6 faizə
enib. Azərbaycan iqtisadiyyatına yarısını
xarici investisiya təşkil etməklə, 280
milyard ABŞ dolları həcmində sərmayə
yatırılıb.

Ümummilli lider Heydər Əliyev mil-
li-mənəvi dəyərlərdən danışarkən deyirdi:
“Biz öz milli-mənəvi dəyərlərimizlə fəxr
etməliyik. Bizim milli-mənəvi dəyər lə -
ri miz əsrlər boyu xalqımızın həyatında,
yaşamında formalaşıbdır. Milli-mənəvi
dəyərləri olmayan millət həqiqi millət,
həqiqi xalq ola bilməz”.

Bu dəyərlərə qayıdışın və gerçək milli
an layışın xalqımız üçün önəmini vur ğu -
la yan Heydər Əliyev hər zaman bu mə -
sə ləni diqqət mərkəzində saxlayırdı. Mil-
li-mənəvi dəyərlərimizin daim qoruma -
sını və inkişafını dəstəkləyən ulu öndər
onu təkcə milli varlığımızın deyil, həm
də siyasi varlığımızın – dövlət quruculuğu
pro sesinin vacib amili hesab edirdi.

Milli Qurtuluş Günü bayramının milli
dəyərlərə köklənən mühüm cəhətlərindən
biri də bundan ibarətdir ki, Azərbaycanın
inkişaf strategiyasının dəqiqliklə real -

laş dırılması, dövlət–cəmiyyət–vətəndaş
mü nasibətlərinin keyfiyyətcə təkmil
məzmunla zənginləşdirilməsi və çağdaş
prioritet idarəetmə alətlərinin formalaşdı -
rılması sayəsində milli həmrəyliyin sosial-
ideoloji aspektlərinə praqmatik baxışın
zənginləşdirdiyi müasir milli və mənəvi
birlik modeli real gerçəkliyə çevrilib.

Vətən müharibəsində əldə edilən möh -
tə şəm qələbədən sonra hazırda ölkəmizdə
mil li birlik, mənəvi-əxlaqi ədalət hissi,
döv lətimizin başçısına olan sonsuz inam,
Pre zidentin milli sədaqəti, milli ordunun
hərbi qüdrəti, şəhidlik zirvəsi, multikul-
tural həmrəylik və digər mənəvi-etik
dəyərləri özündə birləşdirən bir substantiv
mənəvi mühit formala şıb. Bütün bunlar
isə, öz növbəsində, məhz Azərbaycan
xal qının böyük oğlu, dahi şəx siyyət,
ümum milli lider Heydər Əliyevin uzaq -
gö rən, müdrik dühası nəticəsində əldə
edi lib.

Beləliklə, müasir müstəqil Azərbaycan
ulu öndərin söylədiyi “Bu millət və onun
qur duğu dövlət bütöv, müstəqil və əbə -
di dir” fikrinin tarix tərəfindən təsdiqlənmiş
in karedilməz reallığıdır.

Əvəz ƏLƏKBƏROV,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Univer-
sitetinin Maliyyə və maliyyə ins ti tut -
la rı kafedrasının müdiri, iqtisad elm -
ləri doktoru, professor, “Professorlar
klubu” Rəyasət Heyətinin sədri, BMT-
nin Sülh səfiri.
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Ötən əsrin sonlarında müstəqilliyini
bərpa etmək kimi tarixi fürsəti

qazanan Azərbaycan qısa vaxtdan sonra
onun itirilməsi təhlükəsi ilə üzləşdi. Ölkədə
hakimiyyət böhranı 1993-cü ilin iyunun da
kulminasiya həddinə çatdı, xaos və anarxiya
respublikanı bürüdü. Vətəndaş müharibəsi
dərəcəsinə yüksəlmiş qar şıdurma nəinki
dövlət müstəqilliyimizi, hətta milli varlığımızı
belə birbaşa hədəfə aldı.

Beləliklə, 1991-1993-cü illər ölkəmizin
müasir tarixində hərc-mərclik, özbaşına lıq,
avantürist eksperimentlər dövrü kimi
xatırlanır. Bütün bunlar isə həmin dövrdə
yeni yaradılmış müstəqil dövlətə liderlik
xüsusiyyətlərinə malik olmayan, siyasi
hadisələrə qiymət vermək, gələcəyi görmək
imkanlarından məhrum olan, adi vəziyyətdən
belə çıxış yolu tapmağa qa dir olmayan şəxs -
lə rin rəhbərlik etməsinə görə baş verirdi.
Ha disələri düzgün qiymətləndirə bilməyən
o vaxtkı iqtidar əhali arasında gündən-günə
nü fuzunu itirir, baş vermiş proseslərdən düz -
gün nəticə çıxara bilmirdi.

Ümummilli lider Heydər Əliyev müs tə -
qil liyimizin həmin mərhələsini belə xa rak -
te rizə edirdi: “Azərbaycan böyük təhlükə
qar şısında idi. Çünki Azərbaycanın müstəqil
ya şamasının əleyhinə olan həm daxildəki
qüv vələr güclü idi, həm də Azər bay can kimi

bö yük coğrafi-stra teji əhə miy -
yə tə, zəngin təbii sər vətlərə ma-
lik olan ölkənin tam müstəqil
ol ması başqa öl kə lərdə bəzi dai -
rə ləri qane etmirdi. Ermənistanın
Azər  bay ca na etdiyi təcavüz və
bu nun nə ticəsində Azərbaycanın
zəif  lə mə si, məğlubiyyətə uğ ra -
ma sı, ikin ci tərəfdən də daxildə
ha kimiyyət çə kiş mə si 1992-ci

ilin iyun ayında hakimiyyətə gəl miş qüvvələri
bir ildən sonra ha ki miy yət dən saldı, xalq
özü saldı”.

Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan si -
lah lı qüvvələri tərəfindən davamlı işğalı,
get dikcə gərginləşən siyasi vəziyyət, əhalinin
gün dən-günə ağırlaşan sosial durumu ölkəni
bu bəlalardan xilas edə biləcək, xalqı öz ar -
xa sınca aparmağa qa dir liderə ehtiyac ol du -
ğunu şərtləndirirdi. Cəmiyyətin bütün tə bə -
qə ləri əmin idi ki, müstəqilliyini yenicə bər -
pa etmiş ölkəni düşdüyü bu ağır vəziyyətdən
çı xarmağa qadir yeganə şəxsiyyət məhz
Hey dər Əliyevdir. Əslində, bu, bütün xalqın
is təyi idi.

Beləliklə, 1993-cü il iyunun 9-da ulu ön -
dər Heydər Əliyev xalqın çağı rışına səs ve -
rə rək Bakıya qayıtdı və Azərbaycan Xalq
Cüm huriyyətinin taleyindən daha dəhşətli
hadisələrin gözlənildiyi ölkəmizi bəlalardan,
müsibətlərdən xilas etdi. Həmin gün, sözün
həqiqi mənasında, ölkəmizin taleyində dönüş
anı oldu, Böyük Qur tuluşa doğru mühüm
ad dımlar atıldı. Xalqımızı nicata aparan yol
bi lavasitə həmin gündən başlandı.

İyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan
Ali Sovetinin Sədri seçildi. Ulu öndər böyük
risklərə baxmayaraq, xalqın qurtuluşu mis -
si yasını cəsarətlə öz üzərinə götürdü. “Mənim
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XİLASKARLIQ VƏ QURUCULUQ MİSSİYASI

Milli Qurtuluş Günü Azərbaycan xalqı üçün sadəcə
təqvim bayramı deyil, böyük ictimai, siyasi və tarixi
əhəmiyyətə malik bir epoxanın başlanğıcıdır. 1993-cü
il iyunun 15-i xalqımız üçün əsl qurtuluş tarixidir. Bu
tarixi yaradan isə Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub
saxlanmasında, möhkəmlənməsində, inkişafında
müstəsna rol oynamış, daim xalqına güvənən, ona
arxa-dayaq olan dahi insan – Heydər Əliyevdir.



hə yatım da, fəaliyyətim də yalnız və yalnız
Azər baycanın müstəqilliyinin qoru nub sax -
lanmasına, ölkəmizin bu ağır vəziyyətdən
qalx masına həsr olu nacaqdır”, – deyən
ümum milli lider problemlərin həlli üçün öl -
kədə vətəndaş həmrəyliyini, sabitliyi son
də rəcə vacib sayırdı: “Əgər respublikada ic -
ti mai-siya si sabitlik olmasa, sağlam ictimai-
si yasi mühit olmasa, heç bir sosial-iqtisadi
proq ramdan, yaxud problemlərin həll edil -
mə sindən söhbət gedə bilməz”.

Heydər Əliyev öz xilaskarlıq missi yası
ilə ölkəmizin müstəqilliyini qorudu, respub-
likada tüğyan edən ictimai-siyasi böhranı
aradan qaldırdı və inkişafın təməlini qoydu.
Bu nunla da ölkədə uzun illər davam edən
gər ginlik və qarşıdurma səngidi, res pub li -
ka mız vətəndaş müharibəsindən və parçalan -
ma təhlükəsindən xilas oldu. 1993-cü il ok -
tyabrın 3-də ümummilli lider xalqı mızın bö -
yük əksəriyyəti tərəfindən ölkə Prezidenti
se çildi.

Milli qurtuluş ideologiyasının təntənəsi
bu gün müstəqil respub likamızın davamlı
in kişafında özünü büruzə verir, dünyada
Azər baycanın nüfuzu durmadan artır. Ulu
ön dər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışın -
dan sonra ölkədə baş vermiş sosial-iqtisadi
və siyasi inkişaf dövlətimizin möh kəm lən -
mə sində, sivil dünyaya sıx inteqrasiya pro -
se sinə qoşulmasında və xalqımızın strateji
mə nafelərini təmin edən modern cəmiyyətin
qu rulmasın da həlledici rol oynadı. Beləliklə,
bu mühüm tarixi gün xalqımızın yaddaşı na
Mil li Qurtuluş Günü kimi həkk oldu və
1997-ci ildən etibarən parlamentin qərarı
ilə rəsmi bayram kimi qeyd edilir.

Milli Məclisin 1993-cü il iyunun 15-də
keçirilən iclasındakı çıxışında ulu öndər
Azərbaycan dövlətçiliyinin gələcək inkişaf

strategiyasını elan etdi və sonrakı illərdə
onu həyata keçirdi. Əgər müstəqilliyi qazan-
maq ilkin şərt idisə, ikinci vacib məsələ onu
qoruyub inkişaf etdirmək idi və bu, ümum-
milli liderin iradəsi sayəsində reallığa çevrildi.
Heydər Əliyev milli dövlətçiliyimizin kon -
sepsiyasını yaratdı. Bütün maneələrə bax-
mayaraq ən qısa müddətdə ölkədə ictimai-
siyasi sabitlik bərpa olundu. Ümummilli lid-
erin şəxsiyyəti, onun özünəməxsus siyasi
ida rəetmə qabiliyyəti, xarizması, qətiyyəti,
uzaqgörənliyi böhrana son qoydu, xalqımız
azərbaycançılıq məfkurəsi ətrafında birləşdi.
Ulu öndərin müdrik liyi və qətiyyəti sayəsində
Azərbaycan müstəqil, demokratik, hüquqi
və dünyəvi dövlət kimi inkişaf etməyə baş -
ladı. Respublikanın qarşısında duran prob -
lem lər mərhələlərlə həll olundu, əmin-aman -
lıq, siyasi sabitlik yarandı. İctimai-siyasi,
so sial-iqtisadi, elmi və mədəni həyatda əsaslı
dö nüş başlandı, xalqımızın bütövlüyü, həm -
rəyliyi, milli birliyi təmin edildi.

Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi tə xi rə -
sa lınmaz sosial-iqtisadi, siyasi və mənəvi
təd birlərin nəticəsi kimi, bir tərəfdən, Milli
Or dunun formalaşdırıl ması, Azərbaycanın
mil li mənafelərini qorumağa qadir olan ni -
za mi silahlı qüvvələrin yaradılması, tor paq -
la rımızın müdafiə olunması ilə bağlı mühüm
ad  dımlar atılmağa başlandı, digər tərəfdən,
bü tün siyasi və diplomatik vasitələrin işə
sa lınması ilə 1994-cü ilin may ayında həyati
əhə miyyət kəsb edən atəşkəs əldə edildi.
Məhz bu müqavilədən sonra ölkəmizin dünya
bir liyinə inteqrasiyası sürətləndi, öz iqtisadi
po tensialından səmərəli istifadə edərək dünya
ba zarına daxil olmağa şərait yaradan bey -
nəl xalq müqavilələr imzalandı. Ölkə daxilində
yaranmış nisbi sabitlikdən, həmçinin bey -
nəl xalq aləmdə Azərbaycana münasibətdə
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ar tan inam və maraqdan istifadə edərək
1994-cü ilin sentyabrın da “Əsrin mü qa vi lə -
si”nin imzalanması və onun gerçəkləşdirilməsi
də məhz ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən
işlənib hazırlanan və müstəqil Azərbaycanın
iqtisadi inkişaf konsepsiyasının əsasını təşkil
edən neft strategiyasının həyata keçirilməsinin
parlaq təzahürüdür.

Ulu öndərin rəhbərliyi ilə respublika mız
qədim İpək Yolunun bərpası, Bakı–Tbilisi–
Ceyhan, Bakı–Tbilisi–Ərzurum neft və qaz
xətlərinin çəkilişi kimi qlobal layihələrin
fəal iştirakçısına və təşəbbüskarına çevrildi.
Həyatın bütün sahələrində tərəqqi və dirçəliş
baş verdi. Heydər Əliyev dühasının xidmətləri
olan bu nailiyyətlər Azərbaycanı məhv ol-
maqdan qurtardı, müstəqilliyimizi daimi,
əbədi, sarsılmaz, dönməz etdi. Bütün bunlar
1993-cü il 15 iyun tarixinin nailiyyətləridir.
Heydər Əliyevin xalqı mız və tariximiz qar -
şı sında ən böyük xidmətləri kəskin geosiyasi
ziddiyyətlərin mövcud olduğu bir şəraitdə
Azərbaycan dövlətçiliyini xilas etməsində,
ölkəmizi parçalanıb yox olmaq təhlükəsindən
qurtarmasında idi. Dövlətimizin, azad lı ğı -
mızın, müstəqilliyimizin qorunub saxlanması
isə qurtuluş deməkdir.

Heydər Əliyev Azərbaycanı qüdrətli, nü-
fuzlu, demokratik dövlət kimi görmək is tə -
yirdi, onun hər addım və hərəkətləri məhz
bu na yönəlmişdi. Məhz ümummilli liderin
uzaq görən siyasəti nəticəsində 1995-ci ilin
no yabrında demokratik, hüquqi dövlətin tə -
mə lini təşkil edən Konstitusiya qəbul olundu.
Be ləliklə, ölkədə daha genişmiqyaslı islahatla -
rın aparılması üçün normativ-hüquqi bazanın
for malaşdırılmasına başlandı. Odur ki, Milli
Qur tuluş Günü Azərbaycan dövlətçiliyinin
xi las günüdür. 15 İyun Azərbaycanın xaosdan,
anarxiyadan, hərc-mərclikdən, özbaşınalıqdan,

par çalanma təhlükəsindən qurtulduğu, sa -
bit liyə, əmin-amanlığa, demokratiyaya qo -
vuş duğu gündür. Ümummilli liderin qətiyyəti
xal qa ruh yüksəkliyi gətirdi, ina mımızı özü -
mü zə qaytardı. Bu tarix həm də Azərbaycanın
bu gününü, sabahını müəyyənləşdirdi.

Bu il Azərbaycan müstəqilliyinin 31-ci
ili ni yaşayır. Ötən illər ərzində Azərbaycan
bö yük inkişaf yolu keçib. Ölkəmizin inkişaf
stra tegiyası məhz ulu öndər Heydər Əliyev
tə rəfindən müəyyənləşdirilib. Azərbaycanda
Heydər Əliyev siyasətinin alternativi yoxdur.
Qazanılan bütün nailiyyətlərin əsasında
ümummilli lider tərəfindən müəyyənləşdirilən
si yasi kurs və Prezident İlham Əliyevin hə -
min si yasi kursu uğurla davam etdirməsi
fak tı dayanır. Məhz bu kursla əzmlə irəli lə -
mə yin nəticəsidir ki, Azərbaycan bu gün öz
gü cünə ərazi bütövlüyünü bərpa edərək, Cə -
nu bi Qafqazda yeni reallıqların müəllifi kimi
çı x ış edir. Bu gü nün fövqündən baxanda
Azər baycanın gələcəyi daha işıqlı və firavan
gö rünür. Çünki müstəqil Azərbaycanın ida -
rə çilik sükanı ulu öndər Heydər Əliyevin
si yasi varisi Prezident İlham Əliyevin əlin -
dədir. Prezident İlham Əliyevin bu siyasəti
uğur la həyata keçirməsi nəticəsində Azər -
bay can dünyanın dinamik inkişaf edən, mo -
dern ləşən, beynəlxalq miqyas da nüfuzu gün -
dən-günə artan dövlətinə çevrilib, ötən dövr
ər zində möhtəşəm iqtisadi uğurlara imza
atı lıb. Bunu təkcə Azərbaycan vətəndaşları
de yil, bütün dünya görür və təsdiq edir.

Habil QURBANOV,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Azad Həmkarlar İttifaqının sədri,
hüquq üzrə elmlər doktoru, professor.
e-mail: professorqurbanov@yandex.com
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Bəhram Zahidov,
Azərbaycan Respublikası Veteranlar
Təşkilatının  hüquq və kadrlar şöbəsinin
müdiri, h.e.d., professor;

Üzeyir Həsənzadə,
hüquqşünas.
e-mail: bahram-zahidov@rambler.ru 

Açar sözlər: kibercinayətkarlıq, geopoli-
tika, informasiya təhlükəsizliyi, cinayət hü -
ququ, inzibati hüquq, mübarizə mexanizmləri,
tək milləşdirmə, cinayət hüquq normaları,
cə za siyasəti.

Hər şeydən əvvəl, müasir dünyanın
son dərəcə aktual və vacib olan

prob lemlərindən birinə – informasiya təh lü -
kə sizliyinin etibarlı müdafiəsi problemlərinə
həsr olunmuş elmi konfransın təşkilatçılarına
də rin minnətdarlığımı bildirirəm. 

Müasir tədqiqatlar və normativ-hüquqi
akt lar bu günkü müzakirə
möv zusunun açarı hesab edi -
lən “informasiya” məf hu mu -
nun – şəxslər, əşyalar, faktlar,
ha disələr, proseslər, bir sözlə
hər şey haqqında məlumatlar
sis temi olduğunu təsdiq edir. 

Müasir informasiya cə -
miy yətində isə informasiyalar
– bütün ictimai-siyasi qu ru -
luş larda, bütün ölkələrdə və
bü tün xalqlarda işləyə bilən
uni versal bir valyuta, dəyərlər
sis temi hesab olunur. Reallıq
bun dan ibarətdir ki, bu gün
in formasiyanın səviyyəsi və
im kanları, ölkələrin inkişaf
sə viyyəsinin və qüdrətinin
əsas göstəricisi kimi xa rak -
te rizə olunur. İzahlı lüğətlərdə
bir qayda olaraq “təh lü kə siz -
lik” məfhumu “təhlükə olma -
yan”, “təhlükəni istisna edən
və ziyyət” kimi sə ciy yə lən di -

ri lir. Milli təhlükəsizlik – milli
mənafeyin təşkilatlanmış forma da müdafiəsi
hesab edilir. H.Kisincer milli təh lükəsizliyi
millətin həyat tələbatının ödə nilməsi hesab
edirdisə, Z.Bejinski bunu öl kə nin hərbi

İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ – MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİYİN
TƏRKİB HİSSƏSİ KİMİ

Qloballaşan dünyada sürətlə artan kiber ci na -
yət karlıqla mübarizə sahəsində ölkəmizdə ardıcıl və
sis temli tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Bu sahədə
informasiya təhlükəsizliyinin etibarlı müdafiəsinin təmin
edil məsi, ölkəmizin geopolitik cəhətdən mürəkkəb bir
re gionda yerləşməsi, təbii ehtiyatlarının və enerji resurs -
la rının bolluğu, habelə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə
əda lətsiz olaraq cəlb edilməsi kontekstində, faktiki su -
rət də müharibə vəziyyətində olması ilə əlaqədar olaraq,
son dərəcə aktual mahiyyət daşıyır.

Statistik məlumatlar ölkəmizdə kibercinayətkarlığın
il dən-ilə artmasını və genişlənməsini təsdiq edir. Buna
gö rə də informasiya təhlükəsizliyinin etibarlı müdafiəsinin
hü quqi əsaslarının daha da təkmilləşdirilməsinə, inzibati
və cinayət hüquqi vasitələrdən istifadə etməklə onun
müdafiəsinə diqqətin artırılmasına və belə kriminal
əməllərlə mübarizə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinə
zərurət vardır. Məqalədə bu məsələnin hüquqi aspektləri
təh lil edilir və informasiya təhlükəsizliyinin etibarlı şə -
kildə müdafiə olunmasını təmin edən normaların və
va sitələrin təkmilləşdirilməsinə dair fikir və mülahizələr
irə li sürülür. 
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qüdrətinin iqtisadi, sosial, siyasi, mə nəvi
inkişafının təmin olunması vasitəsi ki mi
qiymətləndirirdi . Bunlar dünyanı idarə edən
“Roma klubu”nun, “Tavistok insan mü -
nasibətləri institutu”nun, “Stenford təh qi -
qatlar institutu”nun, “Sosial münasibətlər
ins titutu”nun, “Üçyüzlər komitəsi”nin başlıca
si malarından hesab edilirlər . 

Azərbaycan Respublikasının “Milli təh -
lü kəsizlik haqqında” Qanununun 1-ci mad -
də sində milli təhlükəsizlik – dövlətin müs -
tə qilliyinin, suverenliyinin, ərazi bü töv lü -
yü nün, konstitusiya quruluşunun, xalqın və
öl kənin milli maraqlarının, insanın, cə miy -
yətin və dövlətin hüquq və mənafelərinin
da xili və xarici təhdidlərdən qorunmasının
tə min olunması vəziyyəti kimi müəyyən
edil mişdir. Həmin Qanunun 7.9-cu maddəsi
in formasiya sahəsində əsas təhdidlərin is ti -
qa mətlərini göstərmiş, 20-ci maddəsi infor-
masiya sahəsində milli təhlükəsizliyi təmin
edən tədbirlər sistemini, “Kəşfiyyat və əks-
kəş fiyyat haqqında” 3 avqust 2004-cü il ta -
rix li Qanunun 17-ci maddəsi – informasiya
tə minatının başlıca meyarlarını müəyyən et -
mişdir. 

Bütün bunlar onu göstərir ki, milli təh -
lükəsizlik, qlobal institut kimi öz tərkibində
bir çox sahə elementlərini ehtiva etsə də,
onun başlıca institutlarından biri də geniş
mə nada informasiya təhlükəsizliyi hesab
olu nur. Çünki təhlükəsizliyi təmin edən bü -
tün sahələrdə – informasiyanı toplamaq, təh -
lil etmək, tədqiq etmək, mühafizə etmək ki -
mi fəaliyyət elementləri geniş şəbəkədə is -
ti fadə edilir. Başqa sözlə, informasiya təh -
lü kəsizliyini təmin etmədən, ölkənin milli
təh lükəsizliyini təmin edilməsi mümkün-
süzdür. Buna görə də informasiya təh lü kə -

siz liyinin faktiki olaraq təmin edilməsi bu
gün müasir millətlərin və dövlətlərin ta le -
yük lü problemlərindən birinə çevrilmişdir.
Bu sahədə ABŞ, Rusiya, Almaniya, Böyük
Britaniya, Yaponiya, Çin, Cənubi Koreya
və digər inkişaf etmiş ölkələr öndə olsalar
da, lakin qlobal problem kimi məsələnin
aktuallığı, ilk dəfə olaraq ABŞ-da dərindən
təhlil edilmiş və bu sahəyə böyük diqqət
yetirilmişdir. Bu da ABŞ-ın hərbi, iqtisadi,
tex noloji, elm sahəsində super dövlət, dün -
yanın güc mərkəzinə çevrilmək arzusundan
qay naqlanmışdır. II Dünya Müharibəsi dün -
yanın “kommunizm kabusundan qurtarmaq”
ar zusunu reallaşdıra bilmədiyi halda, ABŞ-
ın rəhbərləri hələ, 1945-ci ildə məşhur “Dalles
pla nı” adlanan yeni ideyanı dövriyyəyə bu -
rax dılar. Məxfi səciyyə daşıyan bu müdhiş
plan – “insan şüurunun və təfəkkürünün də -
yiş dirilməsinin mümkünlüyü” hipotezasına
əsas lanırdı. Başqa sözlə, bu təlim “insan
ob razının dəyişdirilməsi” (“changing images
of man”) proqramı adlanırdı. Dövlət, Amerika
el mi qarşısında, insan şüuruna və təfəkkürə
ida rə olunan xaos təlqin etməklə, insan üçün
ən ülvi dəyərlərin və ideyaların onun bey -
nin dən çıxarılması yolu ilə, konkret Mər -
kəz dən asılı vəziyyətə salmaq, nəticədə bu
Mər kəzin sifarişi əsasında, hər hansı bir şəx -
sin müəyyən bir məqsədə və təyinata yö nəl -
dil məsi ideyasının, kənardan onun şüuruna
ye ridilməsi və ya təlqin edilməsi sahəsində
mü kəmməl texnologiyaları hazırlamaq kimi
mə sul bir vəzifə qoymuşdu . Təsadüfi deyil
ki, müəyyən bir müddət keçdikdən sonra
Pen taqon rəhbərləri qarşıya qoyulan bu və -
zi fənin uğurla başa çatdırılmasını obrazlı
şə kildə ifadə edərək göstərirdilər ki, biz, in -
ki şafın elə bir səviyyəsinə nail olmuşuq ki,
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da ha heç kim əsgər olmayacaq, biz hamımız
dö yüşün birgə iştirakçılarına çevriləcəyik.
Tap şırıq belədir: Daha canlı qüvvələri – əs -
gər ləri yox, ümumiyyətlə, əhalinin dün ya -
gö rüşünü və baxışlarını dağıtmaq, sosiumu
bir dəfəlik məhv etmək vəzifələrini həll et -
mə liyik . Hazırda dünyada baş verən qlobal
pro seslər – terrorçuluq, narkobiznes, insan
al veri, silah alveri, millətlər, dinlər, nəsillər,
cins lər arası münaqişələrin və müharibələrin
sü rətlə genişlənməsi, transmilli mütəşəkkil
ci nayətlərin, zorakılığın və qəddarlığın, qeyri-
in sani və qeyri-əxlaqi hərəkətlərin artması
və genişlənməsi, İŞİD, Taliban, Ukrayna
ha disələri və s. bütün bunlar, ABŞ və digər
su per dövlətlərin “Dalles planı”nın artıq hə -
ya ta keçirməsi, idarə olunan xaosun döv riy -
yə yə buraxılması təəssüratını yaradır. “Yeni
dün ya nizamı”nın yaradılması, “Mason lo -
ja sı”nın, Avropanın “Qara aristokratiyası”nın,
“Roma klubu”nun, “Vahid dünya hö ku mə -
ti”nin diktəsi altında – “texnotronika” (Z.Be-
jinski) vasitəsilə hər bir insanın şüuru və tə -
fək kürü üzərində biokimyəvi və psixi va si -
tə lərlə sosial və siyasi nəzarətin tam həyata
ke çirilməsini təmin etməlidir. Bu isə əv vəl -
cə dən düşünülmüş və hazırlanmış xüsusi
va sitələrlə – şəbəkə səciyyəsi daşıyan çoxsaylı
üsul və vasitələrlə, mübahisəsiz qaydada
hə yata keçirilə bilərdi. Beynəlxalq və regional
təş kilatlar, NATO, “Mossad”, İnterpol, Mər -
kəzi Kəşfiyyat İdarəsi, “Harvard Psixoloji
Kli nikası”, “Elmi siyasətin tədqiqi institutu”,
“Sis temlərin inkişaf korparasiyası” və onlarla
di gər qurumlar bu işə səfərbər edilmişlər.
Sis temli şəkildə həyata keçirilən bu siyasət,
ey ni zamanda bəşəriyyət əleyhinə müxtəlif
sə ciyyə daşıyan kriminal əməllərlə – nar ko -
biz neslə, pornoqrafiya ilə, silah alveri ilə,

in formasiya məlumatlarının və texnoloji sir -
lə rin oğurlanması ilə, çirkli pulların yuyulması
ilə, münaqişələrin qızışdırılması ilə, mü ha -
ri bələrin, terrorçuluğun, dövlət çevrilişlərinin,
rəng li inqilabların həyata keçirilməsi və on-
larla digər vasitələrlə reallaşdırılmalı idi.
Bu qlobal tədbirlər sisteminin icrasında müa -
sir informasiya texnologiyalarından, kütləvi
in formasiya vasitələrinin imkanlarından geniş
is tifadə edilir, insan psixikasına və şüuruna
tə sir edən, asılılıq yaradan vasitələr, təzyiqlər,
meyl lər şüurlu və məqsədli şəkildə geniş
təb liğ olunmanı tələb edir. Super güclərin
cid di nəzarəti altında bu tədbirlər sistemi
dün yada əsaslı dəyişikliklərə, dəyərlər siste -
mi nin böhranına gətirib çıxarır. Böyük bir
şə bəkə bu işə cəlb edilmişdir. Televiziyalar,
qə zetlər, saytlar, digər kütləvi informasiya
va sitələri müxtəlif təyinatlı qrantlar hesabına
fa siləsiz olaraq “ödənişli proqramlar” və ya
“la yihələr” əsasında xüsusi fəallıq göstərir.
Bö yük və super dövlətlər yeni və kiçik döv -
lət ləri təhdid edir, onların sərvətlərini ələ
ke çirir və rəngli inqilablar, demokratiya adı
al tında onları təhdid edirlər. İkili standartlar
hə yat tərzinə çevrilmişdir. Beynəlxalq təş -
ki latlar böyük dövlətlərin diktəsi ilə iş lə -
mək dədirlər. Mənəvi-əxlaqi dəyərlərin yüksək
ol duğu cəmiyyətlərdən fərqli olaraq, pul,
ka pital böyük qələbə qazanmış və hakim
möv qe əldə etmişdir. Bəşəriyyətin əşrəfi
olan insan ucuzlaşdırılmış, klonlaşdırılmış,
ek vivalent vasitəsinə çevrilmiş, insan hü -
cey rələri kodlaşdırılmış, qəddarlıq, amansızlıq,
əx laqsızlıq həyat normasına çevrilməyə is -
ti qamətləndirilmişdir. Ekstrasenslərin, psi -
xo loqların, falçıların – insan ruhuna və psi -
xi kasına təsir edən aşkar fəallığı, ki ber ci na -
yət karlığın şəbəkə imkanlarının tətbiqi və
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göz lənilən daha böyük təhlükələr irəli sür -
dü yümüz müddəaların əsaslılığını qətiyyətlə
təs diq edir. Dünya və bəşəriyyət çox na ra -
hat dır. Yaşadığımız Yer kürəsi yeni bir mü -
ha ribənin – III Dünya Müharibəsinin təhlükəsi
ilə üz-üzədir. Bütün bunlar informasiya təh -
lü kəsizliyinin etibarlı müdafiəsinə diqqətin
ar tırılmasını bir daha aktuallaşdırmışdır. Elə
bu günkü konfrans da məhz bu narahatçılığın
nə ticəsi hesab oluna bilər. 

ABŞ-da, yüksək inkişaf etmiş Yaponiya,
Al maniya, İngiltərə, Hollandiya, Rusiya,
Cə nubi Koreya kimi ölkələrdə “postindus-
trial”, “yüksəkindustrial”, “informasiya-in -
dus trial” və “informasiya” cəmiyyətləri öz
qlo bal inkişafını, daha çox informasiya-
kom munikasiya texnologiyalarının müasir
nai liyyətləri əsasında inkişaf etdirirlər. Bu
sa hədə elektron hesablama maşınlarının,
bio elektronik və psixokompyuter tex no lo -
gi yalarının, informasiya-elektron sistemlərinin
çe şidli inkişafı dünyada, ümumiyyətlə infor -
masiya təhlükəsizliyinin daha etibarlı mü -
da fiəsinə zərurət yaratmışdır. 

Cəmiyyətin, döv lətin və insanın həyatının
və fəaliyyətinin elə bir sahəsi yoxdur ki,
orada müasir infor ma siya texnologiyalardan
ən müxtəlif isti qa mətlərdə və formalarda
geniş istifadə edil mə sin. Bu proseslər
kəmiyyət və keyfiyyət gös təricilərinə görə
gündən-günə inkişaf edir və dərinləşir. İnsan
beyninin, düşüncəsinin və qəlbinin
alqoritmlərinin tədqiqi, bu sahədə bioloji və
fizioloji proseslərin ultrabənövşəyi şüa lara
və xarici təsirlərə reaksiyasının, stres sin,
yorğunluğun, depressiyanın, de z in for ma si -
yanın, psixotronik texnologiyaların, şüu run
və təhtəlşüurun müsbət və mənfi yö nüm -
lərinin öyrənilməsi, psixikanı dəyişmək,

məhv etmək, insanı zombiləşdirmək, kənardan
asılı salmaq, şəxsiyyətin deformasiyasını və
kə nar təsirlərə tabeçilik mexanizmlərinin
təd qiqi və bütün bu proseslərin öyrənilməsi
və tətbiqi sahəsində əldə edilən müasir elmi
nai liyyətlər insanı heyrətə gətirir. Bu tex no -
logiyaların əsası, yuxarıda qeyd edildiyi ki -
mi, super dövlətlərin güclənməsinə, onların
hər bi qüdrətinin artırılmasına xidmət edir.
Za man keçdikcə, onların bir hissəsi mülki
hə yatda istifadə edilməyə istiqamətləndirilir.
Bu gün mobil telefon rabitəsi, televiziya-
ötü rücü vasitələrin çeşidli imkanları, nüvə
və atom fizikası, günəş enerjisi, internet və
di gər texniki vasitələrin səviyyəsi və geniş
miq yasda tətbiqi həyatımızın ayrılmaz his -
sə sinə çevrilmişdir. Buna görə də bu gün
dün ya dövlətlərinin inkişaf səviyyəsi orada
elm və texnikanın inkişaf səviyyəsi ilə sıx
bağ lıdır. Alimlər cəmiyyətdə, təbiətdə, döv -
lətdə və insan həyatında baş verən bütün
pro sesləri dünyada gedən qloballaşma kon -
teks tində izah etməyə çalışırlar. Reallıq isə
bun dan ibarətdir ki, əslində dünyanın maddi
sər hədləri dəyişməzdir. 

Bununla yanaşı bu gün dünya məhz elmin
inkişafı nəticəsində mad di aləmlə yanaşı,
paralel olaraq həm də vir tual dünyanın, ruhi,
mənəvi, ideal və xə ya li aləmin – saysız-
hesabsız mərhələləri özün də birləşdirən in-
ternet məkanının möv cud luğu haqqında dərin
elmi tədqiqatlar apa rıl masına zərurət
yaratmışdır. Dünyanın elmi mən zərəsini,
böyük kəşfləri, elmi uğurları, in formasiya
sirlərini özündə qoruyub saxlayan re sursların
ələ keçirilməsi uğrunda mübarizə ge -
nişlənmişdir. Başqa planetlərdən gələnlərin
ax tarılıb tapılması, onlarla ünsiyyətin ya ra -
dıl ması, texnoloji uğurlarının öyrənilməsi,
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yer dən kənarda mövcud olan həyatın dərindən
təd qiq edilməsi kimi tələbatlar təbii sərvətlər
uğ runda üstünlüyü əldə etməyə he sab lan -
mış dır. Təbiətən çətinliklərdən həmişə qaçan,
asan və rahat həyata meylli olan müasir in -
san texniki vasitələrin köməyi ilə bu gün
bö yük və geniş imkanlar qazanmışdır. Mü -
rək kəb sistemlərin, əks əlaqələrin üzvi surətdə
vəh dətinə əsaslanan dövlət idarəçiliyinin hə -
ya ta keçirilməsində, riyaziyyat, texnika və
ney rofiziologiyanın birgə səyi ilə yaradılmış
ki bernetik idarəçilik metodlarının həyata ke -
çi rilməsi, elektron hesablama maşınlarının,
müx təlif təyinatlı kompyuterlərdən istifadə,
elek tron hökumətin yaradılması insanın bir
çox problemlərinin həllini asanlaşdırmaqla
ya naşı, həm də ona yeni-yeni problemlər və
təh lükələr yaratmaqdadır. Dövlət idarəçiliyinin
hə yata keçirilməsində, insanın arzu və tə -
ləb lərinin reallaşmasında, elektron hökumətin,
elek tron məhkəmənin, elektron ədliyyənin,
elek tron təbabətin müasir vəziyyəti və s. bu
ki mi yeni institutların imkanları ge niş lən -
mək də və inkişaf etməkdədir. Az qala insan
tə fəkkürü ilə rəqabətə girə bilən internet və
kom pyuter texnologiyalarının imkanları ta -
ri xən çox çətin, mürəkkəb və əziyyətli prose -
dur lardan kəskin surətdə fərqlənən yeni,
müa sir və asan üsulların tətbiqi, informasiya
da şıyıcılarından daha çevik və geniş mənada
is tifadə etmək imkanları güclənməkdədir.
Bu gün elə bir fəaliyyət sahəsi yoxdur ki,
ora da informasiya texnologiyalarının im -
kan larından istifadə edilməsin. Reallıq bundan
iba rətdir ki, texniki-kommunikasiyalardan
is tifadə etmək nə qədər rahatlıq və komfort
ya radırsa, mütənasib qaydada cəmiyyət, döv -
lət və insan üçün də yeni-yeni təhlükələr
ya ratmaqdadır. Bu mənada kompyuter ci -

na yətkarlığı belə geniş yayılmış təzahürlərdən
bi rinə çevrilmişdir. Bu sahədə müxtəlif tə -
yinatlı informasiyaların – siyasi, iqtisadi,
el mi, texniki, hərbi və s. məlumatların mü -
ha fizəsinin təmin olunması həyatı tələbata
çev rilmişdir. 

Son illər mütəşəkkil cinayətkarlığın bütün
təh lükəli, ağır və geniş yayılmış növlərinin
hə yata keçirilməsində informasiya mən bə -
lə rindən və internet imkanlarından geniş is -
ti fadə edilməkdədir. SSRİ miqyasında ilk
kom pyuter cinayətkarlığı 1979-cu ildə, 78584
rubl məbləğində vəsaitin ələ keçirilməsi
məq sədilə Vilnus şəhərində törədilmişdir.
Son ralar analoji cinayət Qorki (Nijnıy Nov -
qo rod), Moskva, Sankt-Peterburq, Nyu-York,
Təl-Əviv, Rotterdam, Lyuksemburq və digər
öl kələrdə də surətlə artmışdır. Bu qəbildən
olan cinayətlər hazırda MDB ölkələrində,
Qərb ölkələrində o dərəcədə artmışdır ki,
sta tistiklər hər 12 saniyədən bir dünyada ki -
ber cinayətkarlığın baş verməsi nəticəsinə
gəl mişlər. Çirkli pulların yuyulması, bank
re surslarının ələ keçirilməsi, saxtalaşdırılması,
mə nimsənilməsi, plagiat, layihələrin və tex -
no logiyaların, iqtisadi, hərbi sirlərin oğur -
lan ması və milyard ABŞ dolları məbləğində
mə nimsəmə faktları günümüzün reallığına
çev rilmişdir. Bundan daha təhlükəli kom -
pyu ter texnologiyalarından istifadə etməklə
hər bi sirlərin ələ keçirilməsi, təyyarələrin,
atom elektrik stansiyalarının, metroların,
nəq liyyat-kommunikasiya sistemlərinin ter-
rorçular tərəfindən öz maraqları xatirinə is -
tifadə edə bilmək imkanları bu gün böyük
təh lükələrdən xəbər verir .

Keçən əsrin sonlarından başlayaraq, kom -
pyu ter cinayətkarlığı transmilli mütəşəkkil
ci nayətkarlığın törədilmə vasitələrindən birinə
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çev rilmişdir. Rusiya Federasiyasında bu qə -
bil dən olan cinayətlər 1997-ci ildə 33, 2000-
ci ildə 800, 2005-ci ildə 10214, 2014-cü il -
də isə 20000-dən çox fakt qeydə alınmışdırsa,
ana loji vəziyyət MDB-nin başqa ölkələrində
də, o cümlədən Azərbaycanda da müşahidə
edi lir. Belə ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin
mə lumatlarından görünür ki, 2007-ci ildə 8
nə fər, 2008-ci ildə 4 nəfər, 2009-cu ildə 32
nə fər, 2011-ci ildə 3 nəfər, 2012-ci ildə 13
nə fər şəxs kibercinayətkarlığa görə cinayət
mə suliyyətinə cəlb edilib, məhkəmə hökmü
ilə cəzalandırılmışlar. Buna görə də müs tə -
qil lik illərində Azərbaycan Respublikasında
ki bercinayətkarlıqla mübarizə və informasiya
təh lükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində
ar dıcıl və sistemli tədbirlər kompleksi həyata
ke çirilmişdir. 1996-cı ildə Milli Məclis “İn -
for masiya, informasiyalaşdırma və informa -
siya təhlükəsizliyi haqqında”, 3 aprel 1998-
ci ildə “İnformasiya, informasiyalaşdırma
və informasiyanın mühafizəsi haqqında”, 9
sent yabr 1998-ci ildə “Məlumat azadlığı
haq qında”, 7 dekabr 1999-cu ildə“ Kütləvi
in formasiya vasitələri haqqında”, 30 sentyabr
2005-ci il tarixdə “İnformasiya əldə etmək”
haq qında Qanunlar qəbul etmiş, cinayət və
in zibati qanunvericilikdə müəyyən normalar
nə zrədə tutulmuşdur. Bu sahədə 7 sentyabr
2004-cü il tarixdə “Dövlət sirri haqqında”
Azər baycan Respublikası Qanununun qəbul
edil məsi və sonralar onun daha da tək mil -
ləş dirilməsi istiqamətində həyata keçirilən
təd birlər mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasında, Avropa Şu -
ra sının 23 noyabr 2001-ci il tarixli “Ki ber -
ci nayətkarlıq haqqında” Konvensiyasını 30
sent yabr 2009-cu ildə ratifikasiya edilmiş
və qanunvericiliyin uyğunlaşdırılması is ti -

qa mətində müəyyən işlər görülmüşdür. İnfor -
masiya təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyətin
tək milləşdirilməsi tədbirləri haqqında Azər -
bay can Respublikası Prezidentinin 26 sentyabr
2012-ci il tarixli Fərmanı bu sahədə kompleks
təd birlər müəyyənləşdirmiş, konkret sub -
yekt lərin dairəsini, onların hüquq və və zi fə -
lə rini və öhdəliklərini müəyyən etmişdir. 23
may 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının
Mil li Təhlükəsizlik Konsepsiyası təsdiq olun -
muşdur. Azərbaycan Respublikasının “Milli
təh lükəsizlik haqqında” və “Kəşfiyyat və
əks-kəşfiyyat fəaliyyəti haqqında” 29 iyun
2004-cü il tarixdə Qanunlar qəbul edilmişdir.
Elə cə də “Terrorizmin maliyyələşdirilməsi
haq qında” BMT-nin 9 dekabr 1999-cu il ta -
rixli Konvensiyası, BMT-nin və Avropa Şu -
ra sının cinayətkarlığın mütəşəkkil formaları
ilə mübarizəni təmin edən bütün Kon ven si -
ya ları ölkəmizdə ratifikasiya etmiş və öz
üzə rinə müvafiq öhdəliklər götürmüşdür. 

İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin olun -
ma sı və kibercinayətkarlıqla mübarizənin
güc ləndirilməsi sahəsində görülmüş cinayət
hü quqi tədbirlər diqqəti daha çox cəlb edir.
Bu gün 30 dekabr 1999-cu il tarixdə təsdiq
edil miş və 1 sentyabr 2000-ci il tarixdən
qüv vəyə minən Azərbaycan Respublikası
Ci nayət Məcəlləsində “Kibercinayətlər” müs -
tə qil fəsildə, “İctimai təhlükəsizlik və ictimai
qay da əleyhinə olan” X bölmənin 30-cu fəs -
lin də müstəqil bir sahə kimi ilk dəfə olaraq
Mə cəlləyə daxil edilmişdir. Bu fəsildə kom -
pyu ter texnologiyaları sahəsində ictimai mü -
na sibətlərə, dəyərlərə və sərvətlərə qəsd
edən əməllər cəza təhdidi ilə mühafizə edilir.
Be lə ki, kompyuter sisteminə qanunsuz daxil
ol mağa görə CM-nin 271-ci maddəsində,
kom pyuter məlumatlarını qanunsuz ələ ke -
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çir məyə görə 272-ci maddə və kompyuter
sis teminə və ya kompyuter məlumatlarına
qa nunsuz müdaxiləyə görə 273-cü maddə,
be ləliklə cəmi 3 tərkib Cinayət Məcəlləsində
nə zərdə tutulurdu. Lakin sonradan yaranmış
zə rurətlə əlaqədar olaraq 29 iyun 2012-ci il
ta rixli qanunlarla həmin fəsilə 2 yeni tərkib
də əlavə edilmişdir. Belə ki, kibercinayətlərin
tö rədilməsi üçün hazırlanmış vasitələrin döv -
riy yəsinə görə CM-nin 273-1 və kompyuter
mə lumatlarının saxtalaşdırılmasına görə mə -
suliyyət müəyyən edən 273-2 maddəsi CM-
nə əlavə edilməklə bu fəsil daha da tək mil -
ləş dirilmişdir. Lakin konkret olaraq CM-nin
qeyd edilən fəslində 5 tərkibdə belə əməllərlə
ci nayət-hüquqi mübarizənin təmin olunması
xü susi olaraq qeyd edilməlidir. 

Ölkədə və dünyada aparılan təhlillər gös -
tə rir ki, bu gün bir çox ölkələrdə, o cümlədən
Azər baycanda törədilən cinayətlərin ək sə -
riy yətində informasiya texnologiyalarından
bu və ya digər dərəcədə istifadə edilir. Apar -
dı ğımız təhlillər göstərir ki, Azərbaycan Res -
pub likası Cinayət Məcəlləsində 20-yə qədər
mad də bilavasitə, 25 maddə isə bilvasitə
kom pyuter texnologiyalarından istifadə edil -
mək lə törədilə bilər. Həmin cinayətlər cəza
təh didi ilə qorunan ayrı-ayrı ictimai müna -
si bətlərə, dəyərlərə və sərvətlərə qəsd etdiyinə
gö rə, CM-nin ayrı-ayrı bölmələrində, fə sil -
lə rində yerləşdirilmişdir. Yazışma, telefon
da nışıqları, poçt, teleqraf və digər mə lu mat -
la rın sirrini pozmağa görə məsuliyyət mü -
əyyən edən 125-ci maddə, inteqral, sxem ti -
po logiyasından istifadəyə müstəsna hüququ
poz mağa görə məsuliyyət müəyyən edən
165-1 maddə, məlumat topluların qeyri-qa-
nunu istifadəyə görə 163-3 maddə, poronqra -
fik materialları və ya əşyaları qanunsuz yay -
mağa görə məsuliyyət müəyyən edən 242-

ci maddə, kommersiya və ya bank sirri olan
mə lumatları qanunsuz yolla əldə etməyə və
ya yaymağa görə məsuliyyət müəyyən edən
202-ci maddə, insayder tərəfindən xidməti
mə lumatlardan qanunsuz istifadə etməyə
gö rə məsuliyyət müəyyən edən 202-2 maddə,
te lefon xətlərinə qanunsuz daxil olmaqla
da nışıqlar aparmağa görə məsuliyyət müəyyən
edən 189-cu maddə, sertifikatlaşdırılmamış
ra bitə vasitələrinin satışını təşkil etməyə gö -
rə məsuliyyət müəyyən edən 233-2-ci maddə,
məz mununda dövlət sirri olan sənədləri itir -
mə yə görə məsuliyyət müəyyən edən 285-
ci maddə, dövlət sirrini yaymağa görə mə -
su liyyət müəyyən edən 284-cü maddə buna
mi sal ola bilər. 

Apardığımız təhlillər göstərir ki, Cinayət
Mə cəlləsinin bir sıra, məsələn, 165, 163,
166, 193-1, 197, 198, 204, 313 və digər bu
ki mi maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllərin
tö rədilməsi zamanı da kompyuter tex no lo -
giyalarından bir qayda olaraq geniş istifadə
edi lir. İnzibati Xətalar Məcəlləsində nisbətən
az ictimai təhlükə təşkil edən əməllərə görə
mə suliyyət nəzərdə tutulmuşdur. Bu qəbildən
olan cinayət və inzibati səciyyə daşıyan
əməl lərə görə vurulmuş zərərlərin ödənilməsi
im kanları da əmək və mülki qanunvericilik
ilə müəyyən edilmişdir. 

Tədqiqatlarımız göstərir ki, informasiya
təh lükəsizliyinin təmin edilməsi üçün öl kə -
miz də bir çox normativ-hüquqi aktlar ya ra -
dıl mış, təşkilati-hüquqi tədbirlər və me xa -
nizm lər bu sahəyə səfərbər edilmişlər. Buna
bax mayaraq, informasiya təhlükəsizliyinin
tə min edilməsi məqsədilə bir sıra tə xi rə sa -
lın maz tədbirlərin görülməsi də məq sə də -
mü vafiq olardı. Bunları aşağıdakı kimi qrup -
laş dırmaq olar:
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Azərbaycan Respublikasının Kons ti tu si -
ya sında vətəndaşların bir sıra hüquq və azad -
lıq ları fundamental dəyərlər kimi nəzərdə
tu tulmuşdur. Buna baxmayaraq hesab edirik
ki, bu gün belə hüquq və azadlıqlar sahəsində
Azər baycan Respublikası vətəndaşlarının
“in formasiya hüququ” da Konstitusiyada
təs bit edilməlidir. Onun məzmununun aşa -
ğıdakı kimi verilməsi tövsiyyə edilir:

“Maddə 50-1. İnformasiya hüququ 
I. Hər kəsin informasiya hüququ vardır. 
II. Bu hüquq əsasında hər kəs, dövlət ha -

kimiyyəti, yerli özünü idarə orqanları, təş -
kilati-hüquqi və mülkiyyət formasından asılı
ol mayaraq bütün müəssisə, idarə və təş ki -
lat lardan və vətəndaşlardan qanunvericiliklə
qa dağan edilməyən məlumatları almaq, topla-
maq, yığmaq, təhlil etmək, saxlamaq, axtar-
maq, yaymaq, istifadə etmək, mühafizə et -
mək, satmaq, istifadəçisi olmaq hüququna
ma likdir

III. Dövlət informasiya hüququnun həyata
ke çirilməsinə təminat verir”. 

Bundan başqa “İnformasiya, in for ma si -
ya laşdırma və informasiyanın mühafizəsi
haq qında”, “Dövlət sirri haqqında”, “Kütləvi
in formasiya vasitələri haqqında”, “Milli təh -
lü kəsizlik haqqında”, “Əməliyyat-axtarış
fəa liyyəti haqqında”, “Kəşfiyyat və əks-kəş -
fiy yat fəaliyyəti haqqında” və bir sıra əlaqədar
nor mativ-hüquqi aktların da ayrı-ayrı müd -
dəa larının müasirləşdirilməsi və tək mil ləş -
di rilməsi haqqında tədbirlər görülməlidir.
Öl kəmiz “Kibercinayətkarlıq haqqında” 23
no yabr 2001-ci il tarixli beynəlxalq Kon-
vensiyaya qoşulmasına baxmayaraq, “Kom -
pyuter texnologiyalarından istifadə etməklə
də ləduzluq” əməllərinə görə müstəqil tərkib
Ci nayət Məcəlləsində nəzərdə tutulmamışdır.

İn zibati Xətalar və Əmək Məcəlləsində də
mü vafiq təkmilləşdirilmələrin aparılması zə -
ruridir. Eləcə də bu və ya digər cinayət
əməl lərinin informasiya texnologiyalarından
is tifadə edilməklə törədilməsi halları hesab
edi rəm ki, ağırlaşdırıcı hallar kimi ayrı-ayrı
tər kiblərdə nəzərə alınmalıdır. 

İnformasiya təhlükəsizliyinin elmi-nəzəri
əsas larının möhkəmləndirilməsi, tək mil ləş -
di rilməsi və ixtisaslaşmış kadr hazırlığını
tə min etmək üçün müstəqil “İnformasiya
hü ququ” fənninin tədrisinə zərurət ya ran -
mış dır. Belə bir dərsliyin və ya dərs vəsaitinin
ha zırlanması, orta və ali məktəblərdə tədrisinin
da ha səmərəli üsullarının tapılması faydalı
ola bilər.

İnformasiya təhlükəsizliyinin texnoloji
prob lemləri sahəsində dünya səviyyəsində
ol masa da, ölkəmizdə müəyyən işlər gö rül -
mək dədir. Bununla yanaşı, informasiya təh -
lü kəsizliyi problemi multidistiplinar yanaşma
tə ləb edir. Bir qlobal problem olaraq onun
tex niki, fiziki, kimyəvi, bioloji, psixoloji,
ri yazi, sosial, siyasi, hərbi və hüquq elmləri
tə rəfindən birgə tədqiqinə hazırda böyük zə -
ru rət yaranmışdır. Milli təhlükəsizlik və
onun tərkib hissəsi olan informasiya təh lü -
kə sizliyi, virtual dünya məkanının zaman
və məkan göstəricisinin müəyyən edilməsinə,
bu sahədə ictimai münasibətlərin mükəmməl
hü quqi tənzimlənməsinə həyatı zərurət ya -
rat mışdır. Reallıq bundan ibarətdir ki, bu
gün müxtəlif elm sahələrini əhatə edən və
el mi səyləri birləşdirən kompleks tədbirlər
pla nının hazırlanması çox vacibdir. Bu isə
in formasiya təhlükəsizliyini təmin edən kom-
pleks tədbirlər planının və mexanizmlərinin
ha zırlanması sahəsində vahid elmi Mərkəzin
ya radılması, hüquqi tənzimlənmənin və hü -
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quq maarifçiliyinin planlı şəkildə həyata ke -
çi rilməsi son dərəcə vacibdir. Bu işdə yalnız
təc hizat və təminat məsələsi deyil, habelə
or ta məktəblərdə informasiya təhlükəsizliyinin
təd risinə diqqət verilməsi günün real lıq la -
rın dan irəli gəlir. Xüsusilə qeyd edilməsi
zə ruridir ki, informasiya təhlükəsizliyinin
müx təlif elm sahələri və müxtəlif ixtisaslardan
təc rübəli mütəxəssislər tərəfindən işlənib
ha zırlanması olduqca vacibdir. Əminliklə
de mək olar ki, belə kompleks tədbirlərin
ha zırlanması və həyata keçirilməsi informa -
siya təhlükəsizliyinin təmin olunmasına də -
yər li töhfələr verə bilər. 
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INFORMATION SECURITY – AS AN INTEGRAL PART OF 
NATIONAL SECURITY

Bahram Zahidov, Doctor of Law, Professor, Head of the Law and Personnel 
Department of the Veterans Organization of the Republic of Azer-
baijan;

Uzeyir Hasanzadeh, lawyer.

The consecutive and systematic measures in a sphere of fight against rapidly increasing cy-
bercriminality in globalization world are being taken in our country. Ensuring trustworthy
protection of information security in this sphere in connection with location of our country in a
complex region from the geopolitical point of view, richness of natural reserves and energetic
resources, as well being in fact, in war state in the context of its unjust drawing into Nagorno-
Karabakh conglict, acquires even more actuality.

Statistic information testifies to that in our country cybercriminality increases and expands
in organized form. Therefore in order to improve more the legal foundations of information
security increasing attention to this sphere and improving the fight mechanisms in this sphere
using the administrative and criminal law means, are required. In the article the legal aspects of
this problem are analyzed and thoughts and views on improving activities are suggested.

Key word: cybercriminality, geopolitics, Information security, criminal law, administrative
law, fight mechanisms, emprovement, criminal law norms, punishment politics.



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 320222022 47

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – КАК СОСТАВНОЙ 
ЧАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Бахрам Захидов, заведующий юридеческого и кадрового отдела Организации
Ветеранов Азербайджанской Республики,доктор юридических
наук, профессор;

Узеир Гасанзаде, юрист.

В глобализирующемся мире в борьбе со стремительно растущей киберпреступностью
в нашей стране реализуются последовательные и систематические меры. В области обес-
печения надежной защиты информационной безопасности, это является более актуальным
в связи с размещением нашей страны с геополитической стороны в сложном регионе,
обилием природных ресурсов и энергетических ресурсов, а также в контексте привлечения
к участию в несправедливом нагорно-карабахском конфликте, по сути нахождения в со-
стоянии войны. 

Статистические данные подтверждают рост и расширение в нашей стране организованной
киберпреступности. Поэтому, дальнейшее совершенствование правовой базы обеспечения
информационной безопасности, с привлечением административных и уголовно-правовых
средств, требует большего внимания и совершенствования механизмов борьбы в этой
сфере. В статье анализируются правовые аспекты этой проблемы и предлагаются взгляды
и мнения для совершенствования деятельности. 

Ключевые слова: киберпреступность, геополитика, информационная безопасность,
уголовное право, административное право, механизмы борьбы, совершенствование,
нормы уголовного права, уголовная политика.

BİLGİ GÜVENLİĞİ – ULUSAL GÜVENLİĞİN 
AYRILMAZ BİR PARÇASI OLARAK

Bahram Zahidov, Azerbaycan Cumhuriyeti Gaziler Teşkilatı hukuk ve personel dairesi
başkanı, h.e.d., profesör;

Üzeyir Hasanzade, avukat.

Hızla küreselleşen dünyada, ülkemizde hızla büyüyen siber suçlarla mücadele için tutarlı ve
sistematik tedbirler alınmaktadır. Bu alanda bilgi güvenliğinin güvenilir bir şekilde korunmasının
sağlanması, ülkenin jeopolitik olarak karmaşık bir bölgede yer alması, doğal kaynakların ve
enerji kaynaklarının bolluğu ve Dağlık Karabağ ihtilafına haksız katılımın sağlanması gerçeği
bağlamında son derece önemlidir. savaş durumunda olmasıdır.

İstatistikler, ülkemizde siber suçların büyümesini ve yayılmasını doğrulamaktadır. Bu
nedenle, bilgi güvenliğinin güvenilir bir şekilde korunması için yasal çerçevenin daha da
iyileştirilmesi, idari ve cezai hukuk yollarının kullanılması yoluyla korunmasına daha fazla
dikkat edilmesi ve bu tür suç eylemleriyle mücadele mekanizmalarının iyileştirilmesi
gerekmektedir. diriliş ihtiyacı. Makale, bu konunun yasal yönlerini analiz etmekte ve bilgi
güvenliğinin güvenilir bir şekilde korunmasını sağlamak için normların ve araçların iyileştirilmesine
ilişkin fikir ve değerlendirmeleri ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: siber suç, jeopolitik, bilgi güvenliği, ceza hukuku, idare hukuku,
mücadele mekanizmaları, iyileştirme, ceza hukuku, ceza politikası.
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Açar sözlər: elektron dövlət quruculuğu,
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Müasir dövrdə dünyada heç bir cə -
miy yəti informasiyasız təsəvvür

et mək mümkün deyil. Belə ki, informa -
si ya sferası yeni texnologiyaların he -
sa bına sürətlə dəyişir, inteqrasiya pro -
ses ləri dərinləşir, lokai şəbəkələr qlo -
bal laşaraq birləşir, informasiya mü -
ba diləsi genişlənir və informasiya tex -
no logiyaları bazarında canlanma mü -
şa hidə edilir. Həmçinin innovasiyaların
in kişafında hərəkətverici qüvvə hesab
olu nan elektron texnologiyalardan ef-
fektiv istifadə halları ictimai həyatın
və cəmiyyətin bütün sahələrinə ciddi
nü fuz etmişdir.

Azərbaycan öz tarixi dövlət müs -
tə qil liyini bərpa etdikdən sonra infor -
ma siya sahəsinin də milli təh lü kə siz -
li yin əsas problemlərindən biri kimi
qo runması zərurəti meydana çıxdı.
Ümum milli lider Heydər Əliyevin
söy lədiyi kimi,”Dünya inkişafının in-
diki mərhələsinin başlıca meyilləri
mə dəni inteqrasiya və qloballaşmadır”
və “Texnika, elm, texnologiyalar böyük
sü rətlə inkişaf edir. Buna görə də, biz
də Azərbaycanda bu inkişafda öz yeri -
mizi tapmağa çalışmalı, onu sü rət -

AZƏRBAYCANDA “ELEKTRON DÖVLƏT” QURUCULUĞUNUN
HÜQUQİ ƏSASLARI: ELEKTRON HÜQUQUN ƏSASLARI VƏ 

İNTERNET ŞƏBƏKƏSİNDƏ HÜQUQİ TƏNZİMLƏMƏ

Məqalədə müəllif tərəfindən Azərbaycan
Respublikasında “elek tron dövlət” qu ru cu lu -
ğu nun hüquqi əsasları kontestində qlo ballaşma
döv ründə informasiya cəmiyyətinin for ma laş -
ma sının kon septual aspektləri elmi cəhətdən
araş dırılır.Belə bir doktrinal de finisiya formulə
olu nur ki, informasiya cəmiyyətinin sistem şək -
lində komponentləri aşağıdakı elementlərdən
iba rətdir: bi liklərə pərəstiş, informasiya in fra -
stru k  turu, informasiya əmək ba zarı, informasiya
iq tisadiyyatı, dövlət idarəetmə və sosial sa hə -
lə rin informasiyalaşdırılması, informasiya mə -
də niyyəti və infor masiya qanunvericiliyi. İnfor -
ma siya cəmiyyətinin for ma laşması və sürətli
in kişafı ictimai həyatın bütün sferalarını əha tə
edir və bu sahədə yaranan ictimai münasibətlərin
– informasiya mü nasibətlərinin hüquqi tən zim -
lən məsini şərtləndirir. 

Azərbaycan Respublikasının milli hüquq sfe -
ra sında informasiya hüququnun mövqeyi barədə
qeyd edilir ki , informasiya hüququ müasir
dövr də dövlətdaxili hüquq sistemində müstəqil
hü quq sahəsi kimi formalaşmış iqtisadi hüququn
tər kibində yarımsahə statusuna malikdir.



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 320222022 49

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

lən dir məli və qabaqcıl ölkələrlə bir sı rada
olmalıyıq” [2;3;25.1]. Elə bu kontekstdə ulu
öndər tərəfindən “İnformasiya, in for ma -
siyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi
haq qında” Qanunun (1998-ci il) im za lan -
ma sını, xüsusilə, qeyd etməliyik [25.2]. Daha
son ra məhz Azərbaycan Respublikasının
Pre zidenti cənab İlham Əliyevin yürütdüyü
məq sədyönlü və ardıcıl siyasət nəticəsində
öl kədə informasiya-kommunikasiya sahəsində
qlo bal informasiya cəmiyyətinə inteqrasiya
pro sesləri uğurla aparılır, hətta “İnformasiya
təh lükəsizliyi sahəsində fəaliyyətin tək mil -
ləş dirilməsi tədbirləri haqqında” Fərman
(2012-ci il), habelə “Rəqəmsal transformasiya
sa həsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi
haq qında” Fərman (2021-ci il) imzalanmaqla,
de mək olar ki, informasiya təhlükəsizliyi
üz rə strategiyanın yeni mərhələsi başlanmışdır
[25.3; 25.7; 25.8]. Bu o deməkdir ki, infor-
masiya təhlükəsizliyi artıq dövlət siyasətinin
mü hüm tərkib hissəsinə çevrilmişdir.

Vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar edil mə -
si nə nail olunmasında informasiya atributu
əhə miyyətli rol oynayır. Belə ki, Azərbaycan
Res publikasının Konstitusiyasında (1995-ci
il) məlumat azadlığı prinsipi (maddə 50)
əsas insan hüquqlarından biri kimi təsbit
olun muşdur [1,s.14]. Həmin maddəyə görə,
hər kəsin qanuni yolla istədiyi məlumatı ax-
tarmaq, əldə etmək, ötürmək, hazırlamaq
və yaymaq azadlığı vardır; dövlət kütləvi
in formasiyanın azadlığına təminat verir.

Ölkəmizdə bu istiqamətdə həyata keçirilən
is lahatların yeni mərhələsi başlayır. Azər -
bay can Respublikasının Prezidenti cənab İl-
ham Əliyevin qeyd etdiyi kimi,”ən müasir
tex nologiyalar Azərbaycanda bütün sahələrdə
tət biq ediməlidir” [4;25.6] : “ağıllı şəhər”

(“smart-city”), ”ağıllı kənd” (“smart-village”),
”elek tron bulud” əsaslı texnologiyaların və
sai rə elektron sistemlərin tətbiqi nəticəsində
so sial-iqtisadi problemlərin həllinin asan -
laş dırılmasına, dövlət idarəetmə orqanlarının
fəa liyyətinin effektivliyinin yüksəlməsinə,
tu rizm sektorunun sürətli inkişafına nail olu -
na caq, Azərbaycanın innovasiya-startap mər -
kə zinə çevrilməsinə və müasir informasiya
cə miyyətinin formalaşmasına münbit şərait
ya ranacaq [25.5;25.8].

Azərbaycanda elektron informasiya cə -
miyyətinin formalaşması və sürətli inkişafı
ic timai həyatın bütün sferalarını əhatə edir
və bu sahədə yaranan ictimai münasibətlərin
– elektron informasiya münasibətlərinin hü -
qu qi tənzimlənməsini şərtləndirir.

Müasir hüquq ədəbiyyatı səhifələrində
in formasiyanın 3 forması fərqləndirilir [16,
s.51]: bioloji informasiya, maşın informasiyası
və sosial informasiya. İnformasiya və cə -
miy yətin qarşılıqlı təsiri bütün ictimai həyatın
tən zimlənməsində əhəmiyyətli struktur cə -
rə yanların baş verməsi ilə nəticələnir ki, in -
for  masiya cəmiyyəti belə dəyişikliklərin ən
bö yük və parlaq nümunəsidir.

Elektron informasiya cəmiyyətinin sistem
şək lində komponentləri aşağıdakı ele ment -
lər dən ibarətdir: biliklərə pərəstiş, informasiya
in frastrukturu, informasiya əmək bazarı, in -
for masiya iqtisadiyyatı, dövlət idarəetmə və
so sial sahələrin informasiyalaşdırılması, in -
for masiya mədəniyyəti və informasiya qanun -
ve riciliyi.

Qeyd etməliyik ki, elektron informasiya
cə miyyətinin bərqərar olmasında, for ma laş -
ma sında və inkişafında yaranan genezis in -
for masiya münasibətləri aparıcı rol oynayır.
Bu növ ictimai münasibətlərin nizama sa -
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lın ması və tənzimlənməsi müvafiq hüquq
nor maları vasitəsilə həyata keçirilir ki, həmin
hü quq normaları informasiya qanunvericilik
akt larında təsbit olunmuşdur və onların məc -
mu su informasiya hüququnu formalaşdırır
[16,s.15]. Bu kontekstdə göstərə bilərik ki,
Azər baycanda informasiya qanunvericiliyinin
tə şəkkül tapması proseslərinə aşağıda adları
çə kilən normativ hüquqi aktlar əhəmiyyətli
də rəcədə pozitiv təsir göstərir. Məsələn,
“Azər baycan Respublikasının inkişafı naminə
in formasiya və kommunikasiya tex no lo gi -
ya ları üzrə 2003–2012-ci illər üçün Milli
Stra tegiya” Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin müvafiq Sərəncamı ilə təsdiq edil -
miş dir. Milli Strategiyanın icrası ilə əlaqədar
“Azər baycan Respublikasında rabitə və infor -
ma siya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005
– 2008-ci illər üçün Dövlət Proqramı (Elek-
tron Azərbaycan)” və “Azərbaycan Res pub -
li ka sında rabitə və informasiya tex no lo gi -
ya larının inkişafı üzrə 2010 – 2012-ci illər
üçün Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan)”
ad lı sənədlər informasiya-kommunikasiya
tex nologiyalarının (İKT) ictimai həyatın bü -
tün sferalarında (elm və təhsil müəssisələri,
seç kilərdə səsvermə zamanı, tibbi xidmət
və digər idarəetmə və sosial təminat sa hə lə -
rin də) tətbiqini və informasiya cəmiyyəti
qu ruculuğunu əsas məqsəd kimi müəy yən -
ləş dirirdi. Azərbaycan Respublikası Preziden -
tinin 02.04.2014-cü il tarixli Sərəncamı ilə
“Azər baycan Respublikasında informasiya
cə miyyətinin inkişafına dair 2014–2020-ci
il lər üçün Milli Strategiya” təsdiq olunmuşdur.
Sö zügedən sənəd ölkədə artıq formalaşmış
in formasiya cəmiyyətinin inkişaf etdirilməsini
və müasir dövrdə vətəndaşların ictimai hə -
ya tın aktiv üzvünə çevrilməsini əsas hədəf
ki mi ehtiva edir. Həmçinin Dövlət Başçısı

tə rəfindən “Azərbaycan Respublikasında in-
san hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəa -
liy yət Planı” (2006-cı il), “Azərbaycan Res -
pub likasında insan hüquq və azadliqlarının
mü dafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində
Mil li Fəaliyyət Proqramı” (2011-cı il), “Şəf -
faf lığın artırılması və korrupsiyaya qarşı
mü barizə üzrə Milli Strategiya” (2007-ci
il), “Azərbaycan Respublikasında informasiya
cə miyyətinin inkişafına dair Milli Strategi -
ya nin həyata keçirilməsi üzrə 2016 – 2020-
ci illər üçün Dövlət Proqramı”, “Açıq Hö -
ku mə tin təşviqinə dair 2012 – 2015-ci illər
üçün Milli Fəaliyyət Planı” və s. bu kimi
va cib aktların qəbul olunmasını, xüsusilə,
qeyd edirik [14,s.7;16,s.7;25.2;25.4]. Adı -
çə kilən sənədlər “elektron hökumət”, “elek-
tron cəmiyyət”, “elektron vətəndaş”, “elektron
təh sil”, “elektron tibb”, “elektron ticarət”,
“elek tron sığorta” və s. prioritet sahələrin
for malaşmasına, bütövlükdə isə ölkədə və -
tən daş hüquq və azadliqlarının, habelə və -
tən daşların layiqli həyat səviyyəsinin təmin
olun masına xidmət edir. “Azərbaycan 2020:
Gə ləcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının
müa sir çağırışları və əsas prioritetləri də de -
yi lənləri təsdiq edir [16,s.7;15;23].

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
13.07.2012-ci il tarixli 685 nömrəli Fərmanı
ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
ya nında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnno -
vasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və onun ta -
beliyində “ASAN xidmət” stasionar və səyyar
mər kəzlərinin yaradılması diqqətəlayiqdir
[25.2;25.8]. Azərbaycan brendı kimi və tən -
daş lara göstərilən bu xidmət növü operativlik,
şəf faflıq, nəzakətlilik, məsuliyyət, etik dav -
ra nış qaydalarına nəzarət, rahatlıq və müasir
in novasiya vasitələrinin tətbiq edilməsi me -
yar ları əsasında həyata keçirilir. Prezident
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İlham Əliyevin müəllifi olduğu bu yeni xid -
mət modeli qısa müddətdə ölkədə ictimai
xid mət sahəsində dönüş yaradaraq əhali ara -
sında o qədər populyarlaşdı ki, bunun davamı
ola raq belə xidmət mərkəzlərinin region la -
rı mızda da yaradılmasına başlanıldı, həmçinin
gös tərilən xidmətlərin sayı və növü çoxaldı.
Ha zırda respublikamızda fəaliyyət göstərən
20-dən çox “ASAN xidmət” mərkəzində
və təndaşlara müxtəlif dövlət orqanları, eləcə
də özəl şirkət və müəssisələr tərəfindən
ümu milikdə 300-dən çox xidmətin həyata
ke çirilməsi cəmiyyətdə “vətəndaş-məmur”
məm nunluğunu təsdiqləyən reallıqdır. Qa -
baq cıl və səmərəli təcrübə kimi bu modeldən
ar tıq bir sıra xarici ölkələrdə də istifadə olu -
nur.

Eyni zamanda, rabitə və yüksək tex no -
lo giyalar sektoru ilə bağlı Azərbaycan Hö -
ku mətinin təşəbbüsü kimi BMT tərəfindən
dəs təklənən ölkəni tranzit-informasiya mə -
ka nına çevirəcək TASİM (Trans Avrasiya
Su per İnformasiya Magistralı) layihəsinin
ic rası həyata keçirilir. Frankfurtdan Honkonqa
is tiqamətlənən əsas tranzit xəttinin yara dıl -
ma sını nəzərdə tutan bu layihə Avropa və
Asi yada ən böyük informasiya mübadiləsi
mər kəzlərini birləşdirəcək Çin, Qazaxıstan,
Azər baycan, Gürcüstan və Türkiyədən ke -
çə rək Almaniyaya qədər uzanacaq, eləcə də
eh tiyat Şimal tranzit xətti Rusiya, Ukrayna
və Polşadan keçəcəkdir [25.2;16,s.66]. 

Qloballaşma dövründə informasiya cə -
miy yətinin formalaşması və informasiya qa-
nunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi isti qa -
mə tində mühüm əhəmiyyət kəsb edən aşağıda
gös tərilən normativ hüquqi aktlar diq qə tə -
la yiqdir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası
Pre zidentinin 12.09.2018-ci il tarixli 263
nöm rəli Fərmanı ilə “Dövlət informasiya

eh tiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması,
apa rılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi
Qay daları” (bundan sonra – Qaydalar) təsdiq
edil mişdir [25.2;25.3]. Adıçəkilən aktda in -
for masiya cəmiyyəti kontekstində işlədilən
ter minlərə normativ anlayış verilir, onların
mə na yükü açıqlanır, informasiya sisteminin
for malaşdırılmasının ümumi prinsip və tə -
ləb ləri müəyyənləşdirilir. Sözügedən Qayda -
larda onun məqsədləri üçün istifadə olunan,
el mi-nəzəri və praktik əhəmiyyət kəsb edən
əsas anlayışlar ehtiva edilir. Məsələn, Elektron
Hö kumət İnformasiya Sistemi (EHİS) dedikdə
qu rumların informasiya ehtiyatlarının və sis -
tem lərinin əlaqələndirilməsini, həmin ehtiyat
və sistemlərdə olan sənədlərin, habelə in -
for masiyanın qanunla müəyyən edilmiş qay-
dada əldə edilməsini, elektron xidmətlərin
mər kəzləşdirilmiş qaydada təqdim olunmasını
və subyektlərin onlardan istifadəsini təmin
edən dövlət informasiya sistemi başa düşülür.

Qaydalarda təsbit olunduğu kimi, dövlət
in formasiya ehtiyatı və sistemi qurumların
hü quqlarının həyata keçirilməsi, funk si ya -
la rının və vəzifələrinin icrası və ya elektron
xid mətlərin təşkili məqsədilə aşağıdakı prin -
sip lər nəzərə alınmaqla formalaşdırılır: mö -
tə bərlik, unikallıq, dayanıqlılıq, təhlükəsizlik,
mo dulluq və miqyaslılıq, inteqrasiya imkanı,
ef fektivlik, səmərəlilik və s.

Təhlükəsizlik prinsipi – ser ti fi kat laş dı -
rıl mış proqram təminatından və proqram-
tex niki vasitələrdən istifadə edilməsi, mə lu -
mat larla, o cümlədən fərdi məlumatlarla
bağ lı informasiya mübadiləsi zamanı normativ
hü quqi aktların tələblərinə riayət edilməsi,
təş kilati, texniki və texnoloji tədbirlər həyata
ke çirməklə informasiyanın mühafizəsinin
tə min edilməsini ifadə edir.
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Müasir elektron informasiya cəmiyyətinin
for malaşmasında və müvafiq ictimai mü na -
si bət lərin tənzimlənməsində Azərbaycan
Res publikası Prezidentinin yuxarıda adı çə -
kilən 12.09.2018-ci il tarixli 263 nömrəli
Fər manı əhəmiyyətli rol oynayır. Həmin
Fər mana uyğun olaraq, dövlət informasiya
eh tiyatları və sistemlərində müvafiq sahə
üz rə toplanan məlumatların sistemliyini tə -
min etmək, dövlət informasiya ehtiyatları
və sistemləri arasında məlumat mübadiləsinin
sə mərəliliyini artırmaq və əhaliyə elektron
xid mətlərin göstərilməsində idarəetməni op -
timallaşdırmaq məqsədi ilə Elektron Hökumət
İn formasiya Sisteminin ilkin olaraq aşağıdakı
alt sistemləri yaradılmışdır:

– kommunal sahədə idarəetmənin təmin
edil məsi üçün zəruri olan məlumatların top -
la nıldığı və emal edildiyi informasiya sis -
tem lərinin və ehtiyatlarinin inteqrasiyasını,
mo nitorinqlərin və analitik təhlillərin apa -
rıl masını, proqnozların hazırlanmasını və
qeyd edilən sahədə mərkəzləşdirilmiş elektron
xid mətlərin göstərilməsini təmin edən –
Kom munal Xidmətlər Vahid İnformasiya
Sis temi;

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

– kənd təsərrüfatı sahəsində idarəetmənin
tə min edilməsi üçün zəruri olan məlumatların
top lanıldığı və emal edildiyi informasiya
sis temlərinin və ehtiyatlarinin inteqrasiyasını,
mo nitorinqlərin və analitik təhlillərin apa -

rıl masını, proqnozların hazırlanmasını və
qeyd edilən sahədə mərkəzləşdirilmiş elektron
xid mətlərin göstərilməsini təmin edən – Aq -
rar Xidmətlər Vahid İnformasiya Sistemi.

Qeyd edə bilərik ki, Azərbaycanda infor -
ma siya cəmiyyətinin formalaşması ictimai
hə yatın və dövlət idarəetmə sisteminin bütün
sfe ralarını əhatə edir: sosial-idtisadi, inzibati,
hər bi, elmi-texniki, mədəni, nəqliyyat, təhsil,
sə hiyyə, kənd təsərrüfatı, aqrar sektor və s.

Ən parlaq nümunə kimi göstərə bilərik
ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı 2020-ci
il sentyabrın 27-dən başlayan növbəti hərbi
tə cavüzünə cavab olaraq, Azərbaycan xalqı
iş ğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi
məq sədilə Vətən müharibəsinə başladı. Haqq
və Şərəf işimiz olan, Azərbaycan Res pub li -
ka sının suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğ -
run da gedən mübarizədə qəhrəmanlıq gös -
tə rən əsgər və zabitlərimiz, Müzəffər Ali
Baş Komandan cənab İlham Əliyevin ət ra -
fın da “Dəmir yumruq” kimi birləşərək düş -
mə nə qarşı sarsıdıcı zərbələr endirildi və
tor paqlarımız işğaldan azad olundu [10,s.9-
16]. 44 günlük Vətən müharibəsinin zəfərlə
ba şa çatmasında ən müasir innovativ tex no -
lo giyalardan çevik və səmərəli istifadə edil -
mə si bu qələbəyə nail olunmasında öz töh -
fə sini verdi.

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

İctimai asayişin qorunması və ci na yət -
kar lığa qarşı aparılan mübarizə tədbirlərində
ən yeni innovasiya vasitələrindən səmərəli
şə kildə istifadə edilir. Məsələn, Azərbaycan
Res publikası Daxili İşlər Nazirliyinin
29.04.2010-cu il tarixli 253 nömrəli əmri
ilə “DİN-in Vahid Məlumat-Axtarış Sistemi -
nin yaradılması ilə əlaqədar təşkilati tədbirlərə
dair” müvafiq təlimatlar təsdiq edilmişdir
və onlar polis orqanlarında Vahid Məlumat-
Ax tarış Sistemindən istifadə qaydalarını mü -
əyyənləşdirir. Sözügedən sistem özündə ci -
na yətkarlıqla mübarizə, asayişin mühafizəsi,
yol hərəkəti təhlükəsizliyi sahəsində zəruri
mə lumatları cəmləşdirir; bu Sistemə həm
də şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlər, axtarışda
olan şəxslər, avtonəqliyyat vasitələri, sü rü -
cü lük vəsiqələri, odlu silahlar və s. haqqında
in formasiyalar daxildir; o, həm də Məlumat
Por talı adlanır. Bundan başqa, aşağıdakı akt -
lar da polis-informasiya hüququ üçün əhə -
miy yətlidir: “Polis haqqında” Azərbaycan
Res publikasının Qanunu (1999-cu il), “Əmə -
liy yat-axtarış fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan
Res publikasının Qanunu (1999-cu il), “Yol
hə rəkəti haqqında” Azərbaycan Res pub li -
ka sının Qanunu (1998 -ci il), Azərbaycan
Res publikası Prezidentinin 22.04.2008-ci il
ta rixli 744 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edimiş
“Gi riş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası av -
to matlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi
haq qında Əsasnamə”, “Mərkəzləşdirilmiş
kri minal və axtarış uçotlarının təşkili və
apa rılması qaydaları barədə” Təlimat (2012-
ci il), “Cinayət və hadisələr barədə əməliyyat

mə lumatlarının hazırlanması və təsdiq edil -
mə si qaydalarına dair” Təlimat (2015-ci il),
“Azər baycan Respublikasının daxili işlər
or qanlarında veb saytların işinin təşkili qay -
da la rına dair” Təlimat (2008-ci il), “DİN-in
Təh lükəsiz Şəhər və “102” xidmətlərinin
əsas namələri” (2009-cu il) və s. [13,s.512-
517].

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

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

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

– “Xarici ticarətin gömrük statistikasının
nəşr olunması Qaydası” (Azərbaycan Res -
pub likası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə qə -
bul edilmişdir, 2012-ci il);

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

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

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

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

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

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

– “Yerli icra hakimiyyəti orqanlarında
və təndaşların müraciətləri üzrə vahid elektron
in formasiya sistemindən istifadə Qaydaları”
(Azər baycan Respublikası Prezidentinin
29.04.2015-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq
edil mişdir);

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

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

Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası
Pre zidentinin 21.08.2020-ci il tarixli Sə rən -
camı ilə ictimai xarakter daşıyan kommunal,
yol və nəqliyyat problemləri, infrastrukturun
ca ri təmiri, abadlaşdırılması və təmizliyi ilə
bağ lı şikayətlərin elektron xəritə üzərində
qeyd edilməklə operativ surətdə aidiyyəti
döv lət qurumlarına göndərilməsini və həmin
şi kayətlərə baxılmasının nəticələrinin iz lə -
nil məsini təmin edən “ASAN müraciət” in -
for masiya sistemi yaradılmışdır. Azərbaycan
Res publikasının Prezidenti yanında Və tən -
daş lara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə
Döv lət Agentliyi sözügedən informasiya sis -
te minin operatoru müəyyən edilmiş və onun
mo bil tətbiqi formalaşdırılmışdır. “Dövlət
in formasiya ehtiyatları və sistemlərinin for -
ma laşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və
ar xivləşdirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edil -
mə si və elektron hökumətlə bağlı bəzi təd -
bir lər haqqında” Azərbaycan Respublikası
Pre zidentinin 12.09.2018-ci il tarixli 263
nöm rəli Fərmanına uyğun olaraq, “ASAN
mü raciət” informasiya sisteminin digər dövlət
in formasiya ehtiyatları və sistemləri ilə Elek-
tron Hökumət İnformasiya Sistemi vasitəsilə
əla qələndirilməsi, habelə yerli icra haki miy -
yə ti orqanlarının “ASAN müraciət” informa -
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si ya sisteminə çıxışı təmin olunmuşdur
[25.3;25.5].

Həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 01.06.2020-ci il tarixli Fərmanı ilə
“Elek tron məhkəmə” informasiya sistemi
haq qında Əsasnamə təsdiq edilmişdir. Bu
Əsas namə “Elektron məhkəmə” informasiya
sis teminin formalaşdırılmasının, apa rıl ma -
sı nın, digər qurumların informasiya sistemləri
və ehtiyatları ilə Elektron Hökumət İnforma -
siya Sistemi vasitəsilə inteqrasiyasının, habelə
İn formasiya sistemi ilə bağlı mühafizə təd -
birlərinin təmin edilməsinin hüquqi, təşkilati
və texnoloji əsaslarını müəyyən edir. İnforma -
siya sisteminin tətbiqi insan və vətəndaşların
hü quq və azadlıqlarının səmərəli müdafiəsinə,
məh kəməyə müraciət imkanlarının geniş -
lən məsinə, ədalət mühakiməsinin həyata ke -
çi rilməsinin səmərəliliyinin və şəffaflığının
ar tırılmasina, süründürməçilik və sui-istifadə
hal larının qarşısının alınmasına, aşkarlığın
və operativliyin təmin edilməsinə, məhkəmə
qə rarlarının icrasına nəzarətin effektivliyinin
ar tırılmasına, elektron kargüzarlığın və elek-
tron sənəd dövriyyəsinin təmin olunmasına
xid mət edir. Təqdirəlayiq haldır ki, hazırda
məh kəmə və proses iştirakçıları tərəfindən
əri zə, şikayət və digər sənədlərin elektron
for mada tərtib edilməsi, göndərilməsi, qəbulu,
sə nədlərin elektron qeydiyyatı və elektron
döv riyyəsi Azərbaycan Respublikası Mülki
Pro sessual Məcəlləsinin 10-1.2-ci maddəsində
nə zərdə tutulan “Elektron məhkəmə” informa -
siya sistemindən istifadə qaydalarına uyğun
ola raq həyata keçirilir [25.2]. Həmçinin
Azər baycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
12.10.2021-ci il tarixli 307 nömrəli Qərarı
ilə “Elektron notariat” informasiya sistemi
haq qında Əsasnamə təsdiq edilmişdir. Səyyar

xid mətlərə tələbatın artması ilə əlaqədar ola -
raq, xüsusi “elektron notariat çantası” və
“m o bil notariat” vasitələri tətbiq edilir [25.8].

Eyni zamanda, qeyd etməliyik ki, Azər -
bay can Respublikası Prezidentinin
04.06.2010-cu il tarixli Fərmanı ilə “Azər -
bay can Respublikası Dövlət Miqrasiya Xid -
mə tinin vahid miqrasiya məlumat sistemi
haq qında Əsasnamə” təsdiq olunmuş, həm -
çi nin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
13.02.2021-ci il tarixli Fərmanı ilə “Elektron
su təsərrüfatı” informasiya sistemi haqqında
Əsas namə” təsdiq edilmiş, eləcə də Azər -
bay can Respublikası Prezidentinin
03.03.2022-ci il tarixli Fərmanı ilə “Elektron
pro kurorluq” informasiya sistemi haqqında
Əsas namə” təsdiq edilmişdir [25.3; 25.7]
və s.

Müasir dövrdə “Sosial aktivlik” milli la -
yi həsi çərçivəsində aparılan işlər nəticəsində
öl kə əhalisinin müəyyən hissəsi könüllülük
fəa liyyətinə cəlb olunmuşdur [25.5]. Bu
məq sədlə təhsil, səhiyyə, gənclər, ekologiya,
mə dəni irsin qorunması, sosial xidmət, yox -
sul luğun azaldılması və s. sahələrdə müvafiq
la yihələr həyata keçirilir.Hazırda ölkəmizdə
döv lətin ciddi dəstəyi və cəmiyyətin sosial
si farişi nəticəsində Azərbaycan Res pub li ka -
sı nın Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət
və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi
(ASAN xidmət), Əmək və Əhalinin Sosial
Mü dafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dayanıqlı
və Operativ Sosial Təminat Agentliyi (DOST),
Ki çik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin
(KOBİA) “KOB Dostu” şəbəkəsi ya ra dıl -
mış dır. Sözügedən sosial xidmət müəssisələri
çər çivəsində “ASAN xidmət” mərkəzləri
(sta sionar və səyyar), ”myGov”, ”ASAN
vi za”,”ASAN imza”, “ASAN könüllüləri”,
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“Kö nüllü DOST”, “Gənc DOST”, “Gümüşü
DOST”, “Virtual DOST”, “Məzun evi” və
s. la yihələr fəaliyyət göstərir və bu hərəkatlar
müa sir gəncliyin avanqardına çevrilmişdir.
Təq dirəlayiq haldır ki, əhaliyə xidmət, əmək,
məş ğulluq, sosial müdafiə və sosial təminat
sa hə lərində əksər xidmətlər artıq tam elek -
tron laşdırılmışdır. Belə ki, hazırda “e-xid -
mət lər”, “e-satınalma”, “e-aqro”, “e-sosial”,
“İNNOLAND”, “Əmək müqaviləsi bildirişi”,
“Ün vanlı yardım” (VEMTAS), “Əlillik”
(TSERAS), “Sığorta”, “Pensiya”, “Məş ğul -
luq”, “e-arayış” və s. sistem/altsistemlər va -
si təsilə qeyd olunan istiqamətlərdə xidmətlər
elek tron şəkildə formalaşdırılaraq, fiziki və
hü quqi şəxslərin istifadəsinə verilmişdir.
Elə cə də vətəndaşların müraciətləri və onların
mə lumatlandırılması məqsədilə 101, 102,
103, 112, 142, 161, 195, 902, 961 və s. çağ -
rı mərkəzləri və qaynar xətlər fəaliyyət gös -
tə rir.

Qloballaşma dövründə informasiya cə -
miy yətinin formalaşdırılması istiqamətində
Azər baycan Respublikası Prezidentinin Ad -
mi nistrasiyasında Azərbaycan Respublikası
Pre zidentinin fərman, sərəncam və tap şı rıq -
la rı nın icra vəziyyətinə nəzarətin elektron
qay dada həyata keçirilməsi və yerli icra ha -
ki miyyəti orqanlarının fəaliyyətinin sə mə -
rə li lik göstəriciləri əsasında qiy mət lən di ril -
mə sini təmin edən “Dövlət Nəzarəti İnforma -
si ya Sistemi” yaradılmışdır. “Dövlət Nəzarəti
İn formasiya Sisteminin iş Qaydası” Azər -
bay can Respublikası Prezidentinin
30.01.2021-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq
edil mişdir [25.2;25.6;25.7]. Bu Qayda İnfor -
ma siya sisteminin formalaşdırılmasının, apa -
rıl masının və ondan istifadə edilməsinin,
ha belə İnformasiya sistemi ilə bağlı mühafizə

təd birlərinin təmin edilməsinin hüquqi, təş -
ki lati və texnoloji əsaslarını müəyyən edir.

İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsində möv -
cud olan təhdidlərin qarşısının alınması məq -
sə dilə dövlətlərin əməkdaşlıq etməsi də mü -
hüm əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, “Azər -
bay can Respublikası Hökuməti ilə Rusiya
Fe derasiyası Hökuməti arasında beynəlxalq
in formasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
sa həsində əməkdaşlıq haqqında” Saziş buna
par laq nümunə kimi göstərilə bilər [25.2;25.8].

Beləliklə, qeyd edə bilərik ki, qloballaşma
döv ründə Azərbaycan Respublikasında sə -
mə rəli və effektli fəaliyyət göstərən və ictimai
hə yatın, eləcə də dövlət idarəetmə orqanlarının
bü tün sferalarını əhatə edən elektron informa -
siya cəmiyyətinin formalaşması və internet
mə kanında hüquqi tənzimləmə prosesləri
uğur la davam edir [20;21]. Müasir dövrdə
in formasiya-kommunikasiya texnologiyaları
ar tıq hamı üçün o qədər əlçatandır ki, istənilən
ic timai proseslə bir andaca tanış olmaq və
xid mətdən yararlanmaq mümkündür. Bəzi
mü əlliflər tərəfindən informasiya cəmiyyəti
qu ruculuğu kontekstində “İnformasiya Mə -
cəl ləsi”nin yaradılması problemi də nəzərdən
ke çirilir [16,səh.13]. Perspektivdə belə mə -
cəl lələşdirilmiş aktın qəbul edilməsi sö zü -
ge dən sahədə informasiyanın axtarışı, əldə
edil məsi, istehsalı, yenidən emalı, istehlakı
üz rə yaranan və dövlət tərəfindən qorunan
ic timai münasibətlərin tənzimlənməsində
əhə miyyətli rol oynaya bilər.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: формирование информационного 

общества в эпоху глобализации 

Этибар Алиев, 
член Конфедерации юристов Азербайджана, профессор кафедры ЮНЕСКО
«Права человека и информационное право» юридического факультета Ба-
кинского государственного университета, доктор юридических наук. 
электронная почта: a-etibar@rambler.ru
телефон: +99450 220 24 42.

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

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

Ключевые слова: учреждение электронного государства, электронное правительство,
информационное общество, информационное право, информационные отношения,
информационная инфраструктура, информационная экономика, информационное за-
конодательство, государственное регулирование, юридические лица. 

LEGAL FUNDAMENTALS OF ELECTRONIC STATE BUILDING IN 
AZERBAIJAN: formation of information society in the era of globalization
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Member of the Azerbaijan Lawyers Confederation, Professor of the UNESCO
Chair "Human Rights and Information Law", Faculty of Law, Baku State
University, Doctor of Law.
e-mail: a-etibar@rambler.ru
phone: +99450 220 24 42

The author scientifically examines the conceptual aspects of the formation of the
information society in the era of globalization in the context of the legal basis of "e-
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government" in the Republic of Azerbaijan. Such a doctrinal definition is formulated that
the system components of the information society consist of the following elements:
worship of knowledge, information infrastructure, information labor market, information
economy, informatization of public administration and social spheres, information culture
and information legislation. The formation and rapid development of the information
society covers all spheres of public life and determines the legal regulation of public
relations – information relations. The formation and rapid development of the information
society covers all spheres of public life and determines the legal regulation of public
relations – information relations.

Regarding the position of information law in the sphere of national law of the Republic
of Azerbaijan, it is noted that information law has a semi-field status in the structure of
economic law formed as an independent branch of law in the domestic legal system in
modern age.

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

AZERBAYCAN'DA ELEKTRONİK DEVLET BİNASININ YASAL TEMELLERİ:
küreselleşme çağında bilgi toplumunun oluşumu 

Etibar Aliyev, 
Azerbaycan Avukatlar Konfederasyonu Üyesi, UNESCO "İnsan Hakları ve Bilgi
Hukuku" Kürsüsü Profesörü, Hukuk Fakültesi, Bakü Devlet Üniversitesi, Hukuk
Doktoru. 
e-posta: a-etibar@rambler.ru
telefon: +99450 220 24 42.

Makalede yazar, Azerbaycan Cumhuriyetinde "e-devlet" in yasal dayanağı bağlamında
küreselleşme bağlamında bilgi toplumunun oluşumunun kavramsal yönlerini bilimsel
olarak incelemektedir. Böyle bir doktrinsel tanım, bilgi toplumunun sistem bileşenlerinin
şu unsurlardan oluştuğu formüle edilmiştir: bilgiye tapınma, bilgi altyapısı, bilgi işgücü
piyasası, bilgi ekonomisi, kamu yönetimi ve sosyal alanların bilgilendirilmesi, bilgi kültürü
ve bilgi mevzuatı. Bilgi toplumunun oluşumu ve hızlı gelişimi, kamusal yaşamın tüm
alanlarını kapsar ve halkla ilişkiler – bilgi ilişkilerinin yasal düzenlemesini belirler.

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

Anahtar Kelimeler: e-devlet kurumu, e-devlet, bilgi toplumu, bilgi hukuku, bilgi
ilişkileri, bilgi altyapı vsı, bilgi ekonomisi, bilgi mevzuatı, devlet düzenlemesi, tüzel
kişilikler. 
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Məqalədə müəlliflər tərəfindən Beynəlxalq
Hərbi Tibb Komitəsinin anlayışı, tibbi və
hüquqi aspektləri barədə məsələ elmi cəhətdən
nəzərdən keçirilir.Qeyd edilir ki, adıçəkilən
Komitə hüquqi statusuna görə hərbi tibb
üzrə hökumətlərarası beynəlxalq təşkilatdır.

Hazırda 112 dövlətin üzv olduğu Bey -
nəl xalq Hərbi Tibb Komitəsinin əsas vəzifəsi
hər bi tibb sahəsində texnoloji və elmi təcrübə
mü badilələrini təşviq etməkdən ibarətdir.
Azər baycan Respublikası da Hindistanın
pay taxtı Nyu-Dehlidə keçirilən Beynəlxalq
Hər bi Tibb Komitəsinin 42-ci Ümumdünya
Kon qresində BHTK-nın tamhüquqlu üzvü
se çilmişdir (2017-ci il). Bununla bağlı olaraq,
Azər baycan Respublikası 27 iyun 2019-cu
il 1613-VQ nömrəli qanunla 2013-cü il 9

de kabr tarixində düzəliş edilmiş
“Bey nəlxalq Hərbi Tibb Ko mi tə -
sinin Nizamnaməsi”nə qo şul muş -
dur.

Müasir dövrdə silahlı qüvvələr
sek torunda hərbi tibb və təbabət
fəa liyyətinin həyata keçirilməsində,
elə cə də bu istiqamətdə döv lət -
lər arası beynəlxalq əməkdaşlığın
möh kəmləndirilməsində Bey nəl -
xalq Hərbi Tibb Komitəsi özü nə -
məx sus əhəmiyyətli rol oynayır. 

Açar sözlər: silahlı qüvvələr,
hərbi tibb, insanların sağlamlığı,
tibb xidmətləri,hərbçilər, mülki
əhali, təhlükəli xəstəliklər, tibbi
müayinə, tibbi yardım.

Hər şeydən əvvəl, qeyd et-
mə liyik ki, dünyada möv -

cud olan hər bir ölkənin Əsas Qanununda
əha linin layiqli həyat səviyyəsinin təmin
olun ması məqsədilə müvafiq göstərişlər təs -
bit edilmişdir. Məsələn, Azərbaycan Res -
pub likasının Konstitusiyasında (1995-ci il)
gös tərilir ki, hər kəsin sağlamlığını qorumaq
və tibbi yardım almaq hüququ vardır. Dövlət
müx təlif mülkiyyət növləri əsasında fəaliyyət
gös tərən səhiyyənin bütün növlərinin inkişafı
üçün zəruri tədbirlər görür, sanitariya-epide -
mio logiya salamatlığına təminat verir, tibbi
sı ğortanın müxtəlif növləri üçün imkanlar
ya radır (Maddə 41. Sağlamlığın qorunması
hü ququ).

Məlum olduğu kimi, beynəlxalq aləmdə
insanların sağlamlığının qorunması, təhlükəli
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e-mail: draynura@hotmail.com
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xəstəliklərə qarşı mübarizə aparılması və
sə hiyyə sahəsində digər istiqamətlərdə fəa -
liy yət universal səviyyədə Birləşmiş Millətlər
Təş kilatının ixtisaslaşmış təsisatlarından biri
olan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST)
tə rəfindən həyata keçirilir. ÜST-nin funda-
mental məqsədləri kontekstində müvafiq
təd birlər ictimai həyatın müxtəlif sferalarında
apa rılır. Müasir dövrdə silahlı qüvvələr sekto -
runda hərbi tibb və təbabət fəaliyyətinin
rea lizasiyasında digər qurumlarla yanaşı,
Bey nəlxalq Hərbi Tibb Komitəsinin (BHTK)
adı nı, xüsusilə, çəkməliyik. 

İlkin olaraq, 1921-ci il 21 iyul tarixində
Brüs seldə Beynəlxalq Hərbi Tibb və Əczaçılıq
Kon qreslərinin Daimi Komitəsinin əsası qo -
yul du. Təsisçi ölkələr Belçika, Braziliya,
Fran sa, Böyük Britaniya, İtaliya, İspaniya,
İs veçrə və Amerika Birləşmiş Ştatları idi.
Ce nevrə Konvensiyalarının ruhuna uyğun
ola raq, Daimi Komitə öz məqsədini “missiyası
sülh və ya münaqişə zamanı silahlı qüvvələrin
xəs tə və yaralı heyətinin qayğısına qalmaq,
on ların vəziyyətini yaxşılaşdırmaq və ağ rı -
la rını azaltmaq yollarını araşdırmaqdan ibarət
olan dünya üzrə şəxslər arasında davamlı
pe şəkar əməkdaşlıq əlaqələrini qoruyub sax -
la maq və gücləndirmək” kimi müəyyən et -
miş dir. Bu məqsəd Beynəlxalq Hərbi Tibb
və Əczaçılıq Konqresinin Daimi Komitəsinin
in kişaf etdiyi dövrdən bugünədək eyni olaraq
qa lır.

Sonralar, 1938-ci ildə Daimi Komitənin
adı hər bir dövlətin milli nümayəndəsi tə rə -
fin dən təmsil edilməklə, dünyanın bütün öl -
kə lərinin qoşula biləcəyi Beynəlxalq Hərbi
Tibb və Əczaçılıq Komitəsinə dəyişdirildi.
Bey nəlxalq Hərbi Tibb və Əczaçılıq Komitəsi
İkin ci Dünya müharibəsinin (1941 – 1945-
ci illər) yaratdığı çətinliklərə tab gətirdi.

Ko mitənin Lyejdə yerləşən Baş Katibliyi
mü haribə başa çatan kimi öz fəaliyyətini
bər pa etdi.

Daha sonra, 1952-ci il 21 may tarixində
Ümum dünya Səhiyyə Təşkilatı Beynəlxalq
Hər bi Tibb və Əczaçılıq Komitəsini hərbi-
tib bi məsələlər üzrə ixtisaslaşmış beynəlxalq
qu rum kimi tanıdı. 1990-cı il 28 aprel ta ri -
xin də isə Beynəlxalq Hərbi Tibb və Əczaçılıq
Ko mitəsinin adı dəyişdirilərək, Beynəlxalq
Hər bi Tibb Komitəsi (BHTK) adlandırıldı.
Ha zırda 112 dövlətin üzv olduğu Beynəlxalq
Hər bi Tibb Komitəsinin əsas vəzifəsi hərbi
tibb sahəsində texnoloji və elmi təcrübə mü -
ba dilələrini təşviq etməkdən ibarətdir. Azər -
bay can Respublikası da Hindistanın paytaxtı
Nyu-Dehlidə keçirilən Beynəlxalq Hərbi
Tibb Komitəsinin 42-ci Ümumdünya Kon -
qre sində BHTK-nın tamhüquqlu üzvü se -
çil mişdir (2017-ci il). Bununla bağlı olaraq,
Azər baycan Respublikası 27 iyun 2019-cu
il 1613-VQ nömrəli qanunla 2013-cü il 9
de kabr tarixində düzəliş edilmiş “Beynəlxalq
Hər bi Tibb Komitəsinin Nizamnaməsi”nə
qo şulmuşdur.

Qeyd etməliyik ki, ötən əsrin sonlarında
bey nəlxalq münasibətlər sistemində baş verən
də yişikliklərə səbəb olan hadisələrin gedişatı
pro sesində BHTK 1990-cı il 28 aprel tarixində
ke çirilən Baş Assambleya zamanı Ni zam -
na mə sini yenidən nəzərdən keçirdi və hazırda
9 dekabr 2013-cü ildə edilmiş düzəlişlər re -
dak siyasında qüvvədədir. Yeni Nizamnamə,
əsa sən, 1921-ci ildə Daimi Komitə təsis edi -
lər kən təməlini təşkil edən və hələ bugünədək
Bey nəlxalq Komitənin bütün fəaliyyətlərini
tən zimləyən fundamental prinsiplərə əsaslanır.
Hü quqi statusuna görə, BHTK hərbi tibb
üz rə hökumətlərarası beynəlxalq təşkilatdır
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(Ni zamnamə, maddə 1); onun Baş Katibliyi
Bel çikada yerləşir.

BHTK-nın Nizamnaməsində təsbit olun -
duğu kimi (maddə 2), onun vəzifələri aşa ğı -
da kılardan ibarətdir:

– bütün dövlətlərin silahlı qüvvələrinin
tibb xidmətlərinin üzvləri arasında peşəkar
əmək daşlıq əlaqələrini qoruyub saxlamaq
və gücləndirmək;

– mütəmadi olaraq Beynəlxalq Hərbi
Tibb Konqreslərini təşkil etmək, eləcə də
hər bi tibb üzrə maraqlı mövzularda beynəlxalq
el mi sessiyalar, xüsusilə, tibb xidmətlərinin
gənc zabitləri üçün beynəlxalq təkmilləşdirmə
kurs ları təşkil etmək;

– xüsusilə, silahlı münaqişələrə tətbiq
edi lən, silahlı qüvvələrin tibb xidmətlərinin
üzv ləri üçün nəzərdə tutulan beynəlxalq hu-
manitar hüquq üzrə kurslar təşkil etmək və
ya dəstəkləməklə öz imkanları daxilində və
fəa liyyəti çərçivəsində beynəlxalq humanitar
hüquqa hörməti və onun tətbiqini təşviq et -
mək;

– hərbi tibb və ya tibbi-hüquq sahəsində
aparılan innovativ xarakterli işləri əks etdirən
aparıcı kitablar, məqalələr və ya hesabatlara
görə mütəmadi olaraq, mükafatlarla, xüsusilə
də, “Jules Voncken” mükafatı ilə təltif etmək;

– silahlı qüvvələrin yaralı və xəstə üzv -
lə rinin taleyi və mühafizəsi ilə məşğul olan
müx təlif beynəlxalq qurumlarla əlaqəni təmin
et mək;

– həm hərbçilər, həm də mülki əhali ara -
sın da çoxsaylı yaralı və xəstə olduğu zaman
tib bi yardıma tətbiq olunan tibbi doktrinaların
ya yılmasını təşviq etmək və milli suverenliyə
hör mət göstərməklə müxtəlif milli səhiyyə
xid mətləri arasında əməkdaşlığa yardım et -
mək;

– silahlı qüvvələrin genişmiqyaslı fə la -
kət lər də humanitar müdaxiləsi zamanı əlaqə
və koordinasiya qurulmasına kömək gös tər -
mək;

– tibbi biliyin azad mübadiləsi və bey -
nəl xalq tibbi əməkdaşlıq üçün sülhün fəal
təş viqi ilə geniş qarşılıqlı anlaşmanı, to le -
rant lığı və birgə mövcudluğu gücləndirmək
və s.

BHTK Nizamnaməsində “hərbi tibb” an -
layışı formulə olunmuşdur (maddə 3). Be lə
ki, hərbi tibb həm müharibə şəraitində, həm
də sülh dövründə həyata keçirilən, aşa ğı da
sadalanan fəaliyyətlər kimi başa dü şül mə -
lidir:

– hərbi heyətə aid olan fərdlərin və ya
qrup ların faydası üçün bütün ixtisaslar üzrə
hə yata keçirilən diaqnostik, müalicəvi tibbi
və cərrahi fəaliyyətlər;

– hərbi mühitdə profilaktik tibb, gigiyena
və peşə tibbi;

– müxtəlif hərbi fəaliyyətlər üçün tələb
olu nan fiziki və zehni bacarığın qiy mət lən -
di ril məsi üsulları;

– bütün hərbi məsələlərlə bağlı tibbi müa -
yi nə;

– kütləvi tibbin spesifik formaları;
– hərbi mühitdə odontostomatologiya;
– hərbi mühitdə əczaçılıq;
– yuxarıda sadalanan insana aid tibbin

for malarına təsir edən, xüsusilə, hərbi mühitdə
qi danın gigiyenası, zoonozun qarşısının alın -
ma sı və ya heyvan fiziopatologiyası üzrə
bay tarlıq elmi ilə bağlı fəaliyyətlər;

– hərbi tibbin müxtəlif sahələrinə aid
olan tapşırıqlarla əlaqədar inzibati, təşkilati
və logistik fəaliyyətlər;

– yuxarıda sadalanan fəaliyyətlərlə bağlı
təd qiqat və araşdırma tədbirləri.
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Təbii ki, bu fəaliyyət növlərinin bəziləri
mül ki əhali üçün də faydalı ola bilər.

Sözügedən Nizamnamənin 4-cü maddəsi
“Beynəlxalq Konqreslər”, 5-ci maddə isə
“Qaydalar” adlanır. Beynəlxalq Konqres,
adətən, hər iki ildən bir BHTK-ya üzv-döv -
lət də keçirilir. 

Adıçəkilən Nizamnamənin 6-cı maddəsi
“Üzv dövlətlər. Qəbuletmə və xaricetmə”
mü nasibətlərinə həsr edilmişdir. Belə ki,
BHTK Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv
olan və ya Birləşmiş Millətlər Təşkilatında
mü şahidəçi statusuna malik, yaxud Ümum -
dün ya Səhiyyə Təşkilatına üzv olan döv lət -
lər dən ibarətdir. BHTK-ya üzv-dövlət kimi
qə bul edilmək üçün iddiaçı dövlətlər:

a) hazırkı Nizamnaməyə qoşulmalı;
b) onların qəbulu Baş Assembleyada Ko -

mi tə iclasında elan olunan lehinə səsvermə
ilə təsdiq edilməlidir (bu məqsədlə adi səs
çox luğu tələb olunur).

BHTK çərçivəsində hər hansı üzv-dövlətin
tə yin edilməsi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
tə rəfindən istifadə olunan qaydaların eynisidir.
Fəal üzvlük qəbul ediləndən və ya ödə mə -
mə yə icazə verilmə sertifikatlaşdırıldıqdan
son ra mütəmadi maliyyə töhfəsinin ödə nil -
məsi tələb olunur.

Hər bir üzv-dövlət öz hökuməti tərəfindən
rəs mi olaraq təyin edilmiş milli nümayəndə
ilə təmsil olunur. Üzv-dövlət BHTK ilə öz
mil li nümayəndəsi vasitəsilə, hökuməti ma -
raq landıran məsələlərlə bağlı isə Belçika
Xa rici İşlər Nazirliyi vasitəsilə əlaqə saxlaya
bi lər.

6. Birdən artıq hökumət eyni dövləti təm -
sil etməyi iddia edərsə, Beynəlxalq Hərbi
Tibb Komitəsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
qə bul etdiyi və tanıdığı qurumu bu dövlətin
qa nuni hökuməti və Beynəlxalq Hərbi Tibb

Ko mitəsində təmsil edilməyə uyğun yeganə
qu rum hesab edir. Bu dövləti təmsil etməyi
id dia edən hər hansı digər hökumət BHTK-
da bu dövlətin nümayəndəsi üçün ayrılmış
ye ri tutmaq hüququnu bununla itirmiş olur.

Qeyd etməliyik ki, üzv-dövlətlər aşağıdakı
hü quqlara malikdirlər:

a) Baş Assambleyanın görüşlərində iştirak
et mək, çıxış etmək və səs vermək hüququna
ma lik milli nümayəndə ilə təmsil olunmaq;

b) beynəlxalq konqreslər, hərbi tibb gün -
ləri, seminarlar və ya silahlı qüvvələrin tibbi
xid mətlərinin gənc zabitləri üçün tək mil ləş -
dir mə kurslarını təşkil etmək.

Üzv-dövlətin səlahiyyət verilmiş hökumət
qu rumu tərəfindən Baş Katibliyə istefası ilə
əla qədar təqdim etdiyi sənədə uyğun olaraq,
hə min dövlət BHTK-dan çıxa bilər. İstefa
sə nədi Baş Assambleyadakı Komitənin ic -
la sında baxılmağa göndərilir və sonuncusu
sö zügedən istefanı qeydiyyata alır. Ni zam -
na məyə riayət olunmadığı təqdirdə, üzv-
döv lət BHTK-dan xaric edilə bilər. Xa ric -
edil mə ilə bağlı hər hansı təklif BHTK-nın
Baş Assambleyasının gündəliyinə əvvəlcədən
da xil edilir. Bu məsələ ilə bağlı müzakirədən,
eh tiyac olarsa, vəziyyətə uyğun yaradılan
“ad hoc” komissiyanın məsləhəti alındıqdan
son ra üzv-dövlətin xaric edilməsinə dair qə -
rar Baş Assambleyada təmsil olunan üzv-
döv lətlərin ən azı yarısının səsverməsi və
bu məqsəd üçün tələb olunan üçdə iki səs
çox luğu ilə qəbul edilir.

Maliyyə töhfəsi ilə bağlı öhdəliyini yerinə
ye tirə bilməyən üzv-dövlətə Qaydaların xü -
su si müddəaları şamil edilir. Hər hansı tutarlı
sə bəb olmadan üzv-dövlətin öz maliyyə töh -
fəsini verə bilməməsi aşağıdakılara səbəb
ola bilər:
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– onun Baş Assambleyada və ya plenar
ses siyalarda çıxışetmə və səsvermə hüququ-
nun dayandırılması;

– BHTK adından Beynəlxalq Hərbi Tibb
Konqresi və ya tibb günləri, yaxud seminarlar
və ya silahlı qüvvələrin tibb xidmətlərinin
gənc zabitləri üçün təkmilləşdirmə kurslarını
təşkil etmək hüququnun itirilməsi.

Üzv-dövlət dörd il ərzində ardıcıl olaraq
BHTK qarşısındakı maliyyə öhdəliklərini
yerinə yetirə bilmədiyi təqdirdə, Komitə bu
dövləti müvafiq hesab etdiyi şərtlərə uyğun
olaraq, xaric etmək qərarını qəbul edə bilər.
BHTK qarşısındakı öhdəliklərini tam yerinə
yetirən hər hansı dövlətin üzvlüyü Baş
Assambleyanın səsverməsi ilə BHTK-nın
üzv-dövləti kimi müvafiq imtiyazlarla birlikdə
Ko mitə tərəfindən bərpa edilə bilər.

Eyni zamanda, BHTK-nın Ni zam na mə -
sin də təşkilata üzv olmayan dövlətlərin nü -
mayəndələri, müşahidəçilər və əla qə lən di -
ri ci lər barədə müvafiq tənzimləyici hüquq
nor maları yer almışdır. Belə ki, Ni zam na -
mə nin 13-cü maddəsi BHTK-ya üzv olmayan
döv lətlərin nümayəndələri, 14-cü maddə
bey nəlxalq təşkilatların və ixtisaslaşmış ins -
ti tutların nümayəndələri, 15-ci maddə üzv-
döv lətlərin rəsmi nümayəndə heyətlərinin
tər kib hissəsi olmayan tibb xidmətlərinin
hər bi və mülki üzvləri və 16-cı maddə əla -
qə ləndirici üzvlərin təşkilat çərçivəsində fəa -
liy yətlərinə dair münasibətlərin nizama sa -
lın masına həsr edilmişdir. 

BHTK-nın rəsmi orqanlarına dair müvafiq
müd dəalar da Nizamnamədə əsaslı şəkildə
təs bit olunmuşdur: Komitənin tərkibi (maddə
17), Məşvərət Şurası (maddə 18), Elmi Şura
(mad də 19), Texniki Komissiyalar (maddə
20), Komitənin Bürosu (maddə 21), Plan -
laş dırma və proqramlaşdırma üzrə “ad hoc”

iş çi qruplar – beynəlxalq və regional işçi
qrup lar (maddə 22), BHTK-nın Baş Katibliyi
(mad də 23). 

Komissiya BHTK-nın ali məşvərətçi or -
qa nıdır və aşağıdakılardan ibarətdir:

a. Komitənin görüşləri zamanı çıxış etmək
və səs vermək hüququna malik olan BHTK-
nın Sədri və BHTK-nın iki sədr müavini;

b. Komitənin görüşləri zamanı çıxış etmək
və səs vermək hüququna malik olan hər bir
üzv-dövlətin milli nümayəndəsi;

c. Komitənin görüşləri zamanı çıxış etmək
və səs vermək hüququna malik olan Elmi
Şu ranın Sədri;

d. Komitənin görüşlərinə məsləhətçi qis -
mində qatılan fəxri sədrlər (keçmiş sədrlər)
və fəxri üzvlər;

e. məsləhətçi qismində qatılan BHTK-
nın Baş Katibi;

f. məsləhətçi qismində qatılan BHTK-
nın Baş Katibinin müavini;

g. məsləhətçi qismində qatılan texniki
ko missiyaların sədrləri;

h. məsləhətçi qismində qatılan Fəxri Baş
ka tiblər;

i. məsləhətçi qismində qatılan və fəaliyyət
müd dəti Konqresin açılışı ilə başlayan və
növ bəti Konqresin açılışı ilə başa çatan Bey -
nəlxalq Konqresin Baş direktoru.

Məşvərət Şurası BHTK-nın Sədri və ya
Baş Katib tərəfindən qaldırılan məsələlərə
məs ləhət vermək səlahiyyətinə malikdir.
Aşa ğıda qeyd olunan məsələlər Məşvərət
Şu rasının səlahiyyətlərinə daxildir:

– Nizamnamənin müddəalarının təfsiri
və düzəlişlə bağlı təkliflər də daxil olmaqla,
Ni zamnamə və Qaydalarla bağlı məsələlər
üz rə rəylər, Nizamnamədə qeyd olunmayan
hal larla, yaxud Nizamnamə və ya Qaydalarla
bağ lı hüquqi məsələlərə dair qərarlar;



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 320222022 65

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

– BHTK-nın üzvlərinin qərarverici or -
qan ları arasında və ya qurumları ilə bu or -
qan ların düzgün fəaliyyətinə zərər vura bi -
lə cək fikir ayrılığına səbəb olan məsələlərə
dair rəylər və ya arbitraj və s.

Məşvərət Şurasının tərkibi aşağıdakılardan
ibarətdir: BHTK-nın bütün fəxri sədrləri,
bütün fəxri Baş katiblər, BHTK-nın Baş Ka -
ti binin müavini. Həm də, qeyd etməliyik ki,
Məş vərət Şurasının debat və müzakirələri
məxfidir. Bu cür debatların yalnız yekunları
yazılı şəkildə formalaşdırıla və ictimaiyyətə
açıqlana bilər. Poçt vasitəsilə və ya etibarnamə
əsasında səs verməyə icazə verilir.

Elmi Şura Baş Katibin sədrliyi ilə BHTK-
nın bütün elmi və texniki fəaliyyətlərinə ca -
vab dehdir. Elmi Şura öz məsləhət və təklifləri
ilə gələcək konqreslərin və digər elmi ses si -
ya ların elmi proqramlarının hazırlanmasında
və davam etdirilməsində, beynəlxalq tək -
milləşdirmə kursları üçün proqramların ha -
zır lanmasında və BHTK-nın elmi siyasi kur-
sunda iştirak edir. Elmi Şura texniki ko mis -
si yaların elmi fəaliyyətlərini əlaqələndirir.
O, texniki komissiyaların təkliflərini alır və
on ları öz texniki məsləhətləri ilə birlikdə
Baş Katibə göndərir.

Baş Assambleyada Komitə iclası, Elmi
Şu ra Sədrinin təklifi və cavabdehliyi çər çi -
vəsində və Baş Katibin razılığı ilə tibbin
xü susi texniki aspektlərinin nəzərdən ke çi -
ril məsi məqsədilə texniki komissiyaların ya -
ra dılmasına icazə verilir. Sözügedən texniki
ko missiyaların sayı tələblərə və büdcə və -
sa itinə uyğun olaraq Elmi Şuranın Sədri tə -
rə findən müəyyən olunur. Bu komissiyaların
iş fəaliyyəti Elmi Şura tərəfindən əla qə lən -
di rilir.

Komitənin Bürosu Beynəlxalq Hərbi Tibb
Ko mitəsinin Sədrindən, Beynəlxalq Hərbi

Tibb Komitəsinin sədrinin iki müavinindən,
El mi Şuranın Sədrindən, Baş Katibdən və
Baş Katibin müavinindən ibarətdir. Komitənin
Bü rosu Beynəlxalq Hərbi Tibb Komitəsinin
Səd rinin çağırışı ilə toplanır. Komitə Bürosu -
nun fəaliyyəti aşağıdakı tədbirlərdən ibarətdir:

– Komitənin iclaslarının gündəliklərini
ha zırlamaq;

– Komitənin iclaslarını həyata keçirmək;
– adətən, xaric edilmiş şəxslərin Komitənin

bü tün iclaslarına və ya iclasların bir hissəsinə
qa tılmaqla bağlı ərizələrini təsdiq etmək və
ya etməmək;

– Komitə tərəfindən qəbul edilmiş qə -
rar ların Nizamnaməyə uyğun olduğuna əmin
ol maq.

Baş Katib öz cavabdehliyi çərçivəsində
aşa ğıdakı məsələlərlə bağlı əlavə məsləhət
al maq üçün zəruri hesab etdiyi zaman “ad
hoc” işçi qruplar yarada bilər:

– öz cavabdehliyi çərçivəsinə daxil olan
təd birlərin planlaşdırılması və proq ram laş -
dı rıl ması ilə bağlı məsələlər;

– Baş Katibin qərar qəbul etməsi ba xı -
mın dan çox spesifik texniki mürəkkəbliyə
ma lik və ya təcili məsələlər.

“Ad hoc” işçi qrup yalnız müraciət edi -
lə cək məsələlər üzrə bilik və bacarığa malik
olan və hazırda maliyyə töhfəsi verən üzv-
döv lətə məxsus Beynəlxalq Hərbi Tibb Ko -
mi təsinin hazırkı və / və ya keçmiş üzv lə -
rin dən ibarətdir. “Ad hoc” işçi qrup öz səd -
ri ni, iş metodunu və iş yerini seçir. “Ad
hoc” işçi qrupun fəaliyyət müddəti təsis
edil diyi zaman ona Baş Katib tərəfindən
ve rilmiş xüsusi tapşırığın başa çatdırılması
ilə məhdudlaşır. Prinsip etibarilə, bu müddət
bir sessiyalararası toplantının keçirilmə müd -
də tindən artıq olmamalıdır. Buna baxmayaraq,
Bey nəlxalq Hərbi Tibb Komitəsi ilə ra zı laş -
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dı rılaraq, əgər tapşırığın yerinə yetirilməsi
ba şa çatmayıbsa, o zaman onun fəaliyyət
müd dəti növbəti sessiyalararası müddətə qə -
dər uzadıla bilər.

Beynəlxalq işçi qrup (BİQ) BHTK-nın
hər bir konqres sessiyası arasındakı fəa liy -
yətini təkmilləşdirmək üçün Baş Katibə yar -
dım etmək məqsədilə yaradılır. BİQ Baş
Ka tiblə üzv-dövlətlərin nümayəndələri ara -
sın da əlaqələndirici rol oynayır. O, Baş Katib
və ya Baş Assambleya üzvlərindən biri tə -
rə findən təqdim edilən hər hansı layihəni və
ya məsələni araşdırır və fikir irəli sürür.
BİQ yalnız məsləhətçi roluna malikdir və
onun təklifləri əsasında üzv-dövlətlər siyasi
mə sələlərə cəlb olunmur.

Beynəlxalq Hərbi Tibb Komitəsinin fəa -
liy yət istiqamətlərini regional ehtiyaclara
uy ğunlaşdırmaq məqsədilə, coğrafi cəhətdən
ya xın olan müəyyən sayda üzv-dövlət könüllü
şə kildə xahiş etdiyi zaman, Baş Katibin ca -
vab dehliyi ilə regional işçi qruplar (RİQ)
ya radıla bilər. Bir dövlət birdən artıq RİQ-ə
qo şula bilər. Hər bir ölkənin regional qrupa
qo şulmaq və ya qoşulmamaq seçimi vardır.
Baş Katib bu qrupları onların yaradılmasından
son ra ilk Baş Assambleya zamanı təqdim
edir. RİQ elmi və texniki istiqamətlərə yö -
nəl məlidir. RİQ BHTK-nın Elmi Şurası ilə
bir likdə istənilən regional tədbirləri (kon -
qres ləri, kursları və ya simpoziumları) keçirə
bi lər. İkitərəfli və çoxtərəfli əlaqələr digər
üzv-dövlətlərlə təkmilləşdirilmiş əlaqələrin
in kişaf etdirilməsində faydalıdır.

BHTK-nın Baş Katibliyi Baş Katibdən,
Baş Katibin müavinindən və sayı fəa liy yət -
lə rin funksiyasından asılı olan daimi heyətdən
iba rətdir. Baş Katibliyin təcili ehtiyacları
ol duqda, Baş Katib tərəfindən ixti sas laş dı -
rıl mış heyətin müvəqqəti yardımı tələb edilə

bi lər. Baş Katibliyin funksiyaları aşa ğı da kı -
lar dan ibarətdir:

– Baş Katibliyin cavabdehliyində olan
in zibati və idarəçiliklə bağlı tapşırıqları hə -
ya ta keçirmək;

– hərbi-tibbi məlumatı mərkəzləşdirmək
və dövr etdirmək;

– “Silahlı Qüvvələrin Tibb Xidmətlərinin
Bey nəlxalq İcmalı ”na nəzarət və onu nəşr
et dirmək;

– tibb günlərinin, seminarların, beynəlxalq
təh sil sessiyalarının və Silahlı Qüvvələrin
tibb xidmətlərinin gənc zabitləri üçün bey -
nəl xalq təkmilləşdirmə kurslarının təşkilini
təş viq etmək və s.

BHTK-nın fəaliyyəti ilə bağlı qeyd et -
mə liyik ki, Komitə Baş Katibin çağırışı əsa -
sın da, Komitə Bürosu ilə məsləhətləşdikdən
və onun icazəsindən sonra Baş Assambleya
və ya Plenar, yaxud Növbədənkənar Sessiya
for matında toplanır. Toplantı ilə bağlı qeydlər
bu toplantıların təyin olunmuş tarixindən ən
azı üç ay əvvəl təqdim edilməlidir (maddə
24). Komitə mütəmadi olaraq, hər bir Bey -
nəl xalq Hərbi Tibb Konqresi münasibətilə
Baş Assambleya formatında toplanır. Baş
As sambleya Komitənin Bürosu tərəfindən
ona yönəldilən məsələlərə baxır. Baş As -
sam bleyanın səlahiyyəti çərçivəsində olan
mə sələlər Nizamnamədə mü əy yən ləş di ril -
miş dir (maddə 2). 

Komitə Baş Assambleya keçirilmədiyi
il lər ərzində və ya BHTK-nın icazəsi və
dəs təyi ilə üzv-dövlət tərəfindən təşkil edilən
hər bi tibb üzrə elmi günlər, seminarlar və
ya simpoziumlar münasibətilə Plenar Sessiya
for matında toplana bilər.

Komitə Bürosunun müvafiq hesab etdiyi
za man Komitə Növbədənkənar Sessiya for -
ma tında da toplana bilər. Toplantı ilə bağlı
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üzv-dövlətlərin milli nümayəndələrinə gön -
dərilən bildirişlərə Növbədənkənar Sessiya
za manı nəzərdən keçiriləcək bütün mə sə lə -
lə rin gündəliyi daxil edilməlidir.

Xüsusilə qüvvədə olan müddəalar və ya
tələb olunan çoxluq və kvorum üzrə qayda -
lar la bağlı məsələlər istisna olmaqla, Bey -
nəlxalq Hərbi Tibb Komitəsi iştirak edən
üzv lərin sayından asılı olmayaraq, sadə səs
çox luğu əsasında qərar qəbul edir. Yeni üzv -
lərin qəbul edilməsi üçün iştirak edən nü -
mayəndələrin sadə səs çoxluğu tələb olunur.
Üzvlükdən çıxarma və Nizamnaməyə dü zə -
liş lər etmək üçün üçdə iki səs çoxluğu və
50% kvorum tələb olunur. Səslər eyni sayda
ol duğu halda, Sədr həlledici səsə malikdir.

Beynəlxalq Hərbi Tibb Komitəsinin rəsmi
dili fransız və ingilis dilləridir. Sessiya za -
manı BHTK-nın üzvlərinin iclasına təsdiq
üçün təqdim edilməli Nizamnamə, daxili
qay dalar və mütəmadi olmayan düzəlişlər
ən azı iki dildə, fransız və ingilis dillərində
ha zırlanır. Fransız dilində olan mətn üstün
versiya hesab edilir. Müvəqqəti və ya daimi
əsas da, fransız və ingilis dillərindən başqa,
hər hansı digər dilin istifadəsi BHTK adından
Baş Katib, dövlətin nümayəndəsi və ya
aidiyyəti dövlətlər qrupu tərəfindən imzalanan
və qəbul edilən protokolun predmeti sayılır.
Baş Katib sözügedən protokolun məzmunu
ilə bağlı Komitə üzvlərinə Baş Assambleyanın
və ya Plenar Sessiyanın iclasında müvafiq
mə lumat verir.

Beləliklə, qeyd edə bilərik ki, silahlı qüv -
vələr sektorunda hərbi tibb və təbabət fəa -
liy yətinin həyata keçirilməsində, eləcə də
bu istiqamətdə dövlətlərarası beynəlxalq
əmək daşlığın möhkəmləndirilməsində Bey -
nəl xalq Hərbi Tibb Komitəsi özünəməxsus
əhə miyyətli rol oynayır. 
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понятие, медицинские и правовые аспекты 
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доктор философии медицинских наук. 
электронная почта: draynura@hotmail.com
телефон: +99412 404 08 08;
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Бакинский государственный университет, Юридический факультет, Кафедра
международного частного права и европейского права, доцент, доктор фило-
софии по праву.
э-почта: lawyer.fatima85@gmail.com
тел. +99450 206 24 42;

Эльвин Азизов, 
Центральный госпиталь Управления медицинской службы Государственного
таможенного комитета Азербайджанской Республики, врач-оториноларинголог,
доктор философии медицинских наук, старший лейтенант медицинской
службы. 
э-почта: elvin26.84@mail.ru, 
телефон: +99450 395 03 43

В статье авторы с научной точки зрения рассматривают понятие Международного
военно-врачебного комитета, его медицинские и правовые аспекты. Отмечается, что
вышеупомянутый Комитет является межправительственной международной органи-
зацией по вопросам военной медицины в силу своего правового статуса.

Основной задачей Международного военно-медицинского комитета, в состав
которого в настоящее время входят 112 государств, является содействие обмену тех-
нологическим и научным опытом в области военной медицины. Азербайджанская
Республика также была избрана полноправным членом МВМК на 42-м Всемирном
конгрессе Международного военно-медицинского комитета, состоявшемся в Нью-
Дели, столице Индии (2017 г.). В связи с этим Азербайджанская Республика присо-
единилась к «Уставу Международного военно-врачебного комитета», измененному 9
декабря 2013 года законом № 1613-VQ от 27 июня 2019 года.

В современное время особо важную роль в осуществлении военной медицины и
врачебной деятельности на участке вооруженных сил, а также в укреплении межго-
сударственного международного сотрудничества в этом направлении играет Между-
народный военно-врачебный комитет.

Ключевые слова: вооруженные силы, военная медицина, здоровье населения,
медицинское обслуживание, военнослужащие, гражданское население, опасные за-
болевания, медицинское обследование, медицинская помощь.
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INTERNATIONAL MILITARY MEDICAL COMMITTEE:
definition, medical and legal aspects
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In the article, the authors scientifically consider the concept of the International Military
Medical Committee, its medical and legal aspects. It is noted that the aforementioned
Committee is an intergovernmental international organization on military medicine due to
its legal status. 

The main task of the International Military Medical Committee, which currently has
112 member states, is to promote the exchange of technological and scientific experience
in the field of military medicine. The Republic of Azerbaijan was also elected a full
member of IMMC at the 42nd World Congress of the International Military Medical
Committee held in New Delhi, the capital of India (2017). In this regard, the Republic of
Azerbaijan joined the "Charter of the International Military Medical Committee" amended
on December 9, 2013 by Law No. 1613-VQ of June 27, 2019.

In modern times, the International Military Medical Committee plays a particularly
important role in the implementation of military medicine and medical activities in the
sector of the armed forces, as well as in the strengthening of interstate international
cooperation in this direction.

Key words: armed forces, military medicine, people's health, medical services, military
personnel, civilian population, dangerous diseases, medical examination, medical assis-
tance.
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tanımı, tıbbi ve yasal yönleri

Aynura Aliyeva,
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi Tıbbi Hizmet Bölümü Merkez
Hastanesi, doktor-oftalmolog, tıp bilimlerinde felsefe doktoru. 
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Hukuku Anabilim Dalı,doçent, hukuk alanında felsefe doktoru.
e-posta: lawyer.fatima85@gmail.com
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Elvin Azizov,
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi Tıbbi Hizmet Bölümü Merkez
Hastanesi, doktor-kulak burun boğaz uzmanı, tıp bilimlerinde felsefe doktoru,
tıbbi hizmet baş teğmeni.
e-posta: elvin26.84@mail.ru
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Makalede yazarlar, Uluslararası Askeri Tıp Komitesi kavramını, tıbbi ve yasal yönlerini
bilimsel olarak ele almaktadır. Bahsi geçen Komitenin hukuki statüsü gereği askeri tıp
alanında hükümetlerarası uluslararası bir kuruluş olduğu belirtilmektedir.

Halihazırda 112 üye ülkeye sahip olan Uluslararası Askeri Tıp Komitesi'nin temel
görevi, askeri tıp alanında teknolojik ve bilimsel deneyim alışverişini teşvik etmektir.
Azerbaycan Cumhuriyeti de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Uluslararası
Askeri Tıp Komitesi 42. Dünya Kongresi'nde (2017) UATK'ya tam üye seçildi. Bu
bağlamda, Azerbaycan Cumhuriyeti 9 Aralık 2013 tarihinde 27 Haziran 2019 tarih ve
1613-VQ sayılı Kanunla değiştirilen "Uluslararası Askeri Tıp Komitesi Şartı"na katılmıştır.

Modern zamanlarda, Uluslararası Askeri Tıp Komitesi, silahlı kuvvetler sektöründe
askeri tıp ve tıbbi faaliyetlerin uygulanmasında ve ayrıca bu yönde devletlerarası uluslararası
işbirliğinin güçlendirilmesinde özellikle önemli bir rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: silahlı kuvvetler, askeri tıp, halk sağlığı, sağlık hizmetleri, askeri
personel, sivil nüfus, tehlikeli hastalıklar, tıbbi muayene, tıbbi yardım.
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Sta-
tistika Komitəsinin məlumatlarına

gö rə ölkə əhalinin 1 yanvar 2013-cü il tarixə
olan sayı 9356.5 min nəfər olmuşdur. Əhalinin
4966.2 min nəfəri və ya 53.1%-i şəhər,

4390.3 min nəfər və ya
46.9%-i kənd yer lə rin -
də yaşamışdır. Ölkə
əha lisinin 4648.8 min
nə fərini və ya 49.7%-
ni kişilər, 4707.7 min
nə fərini və ya 50.3%-
ni qadınlar təşkil et -
miş lər. Bu da onu gös -
tə rir ki, qloballaşma
kon teksində cəmiy yət -
də baş verən ciddi iqti-
sadi, siyasi, sosial və
di gər proseslər nə ti cə -
sin də kənd əhalisinin
sa yı tədricən şəhər əha -
li sinin sayına ya xın laş -
dı ğı halda, qadınların
sa yı son illər kişilərin
sa yını üstələmişdir.
Əha linin orta göz lə ni -
lən ömür uzunluğu ölkə
üz rə 73.9 il olduğu hal-
da, kişilərin ömür uzun -
lu ğu 71.3 il, qadınların
ömür uzunluğu 76.6 il
təş kil etmişdir. Bu da
dün yanın bir çox in ki -
şaf etmiş ölkələri ilə
mü qayisədə orta ömür
ya şının ölkəmizdə əhə -

miy yətli dərəcədə art -
dı ğını göstərir. 

Təhlil edilən dövrdə ölkə əha lisinin sa -

QADIN CİNAYƏTKARLIĞININ PROFİLAKTİKASI

Beynəlxalq hüquqda qadınların hüquqlarının qorunması
və müdafiəsinə xüsusi diqqət yetirilir. Bu problemlə bağlı milli
hüquq sistemində də bir çox təşkilati-hüquqi tədbirlər həyata
keçirilmişdir. İndiyədək bu problem beynəlxalq cinayət hüququnun
tələbləri fonunda öz həllini tapmayıb. Qadın və uşaqların
hüquqlarının pozulması ilə bağlı lazımi tədbirlər görülməli və
beynəlxalq hüquq tərəfindən pislənilməlidir. Müstəqillik illərində
hərbi vəziyyət zamanı ekstremal şərait üçün ən zəruri hüquqi
aktların qəbulu üçün baza yaradılmışdır. Bu sənədlərin hər
biri toxunulmuş məsələləri tənzimləyir və qadınların
təhlükəsizliyinin və hüquqlarının müdafiəsinin müəyyən
aspektlərinin təmin edilməsində mühüm rol oynayır.

Ölkəmizdə qadınların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin
gücləndirilməsi sahəsində məqsədyönlü və sistemli şəkildə
həyata keçirilən tədbirlər müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Bu
baxımdan, qadın hüquqlarını xarakterizə edən xüsusiyyətlərin
öyrənilməsi aktualdır. Bu səbəbdən də bu gün qadınla kişi
arasındakı fərqlərin genetik, bioloji, fizioloji və hüquqi kontekstdə
öyrənilməsi, qadınlara məxsus hüquqlar kompleksinin dəqiq
müəyyənləşdirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Məqalədə ən son elmi metod və metodologiyaların tətbiqi
ilə qadınlara insan kateqoriyası kimi yeni konsepsiyası verilmişdir
və onların sosial rolu göstərilmişdir. Bu səbəbdən qadın cinsinin
fərdiliyinə, qadınların hüquq və azadlıqlarına dair beynəlxalq
standartların müəyyən edilməsi, habelə dövlətin daxili hüquq
sistemində təsbit edilməsi son dərəcə vacibdir. Məqalədə
qadınları kompleks şəkildə səciyyələndirən xüsusiyyətlər
araşdırılmış və bu məsələyə baxılması üçün yeni üsullar tətbiq
edilmiş, qadın cinayətlərinin statistikası verilmişdir.
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yın da əmək qabiliyyətli insanların ümumi
sa yı 6473.6 min nəfər təşkil etmişdir. Bunun
da 3263.5 min nəfəri və ya 50.4%-i kişilərin,
3210.1 min nəfəri və ya 49.6%-i qadınların
pa yına düşür. Bütün bunlar onu göstərir ki,
öl kədə dinamik şəkildə inkişaf edən tərəqqi
öl kə əhalisinin sosial həyatında qadınların
rolu əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlmiş, ölkənin
ic timai-siyasi, sosial və iqtisadi həyatında
on ların rolu artmışdır. Təhlillər göstərir ki,
öl kədə illik əhali artımı bu dövrdə 119.5
min nəfər və ya hər min nəfərə düşən artım
13 nəfər, doğulanların sayı ildə 174.5 min
nəfər və ya hər min nəfərə 19 nəfər təşkil
etmişdir. Bu dövrdə rəsmi nikahların sayında
əvvəlki illərə nisbətən azalma baş vermişdir.
Ümumiyyətlə, hər min nəfərə düşən nikahların
sayı əvvəlki illə müqayisədə təxminən 1.1%
azalmışdırsa, boşananların sayı 2013-cü ildə
0.4 nəfər artmışdır. Buna münasib olaraq
ölkədə hər min nəfərə düşən boşananların
sayı faiz etibarı ilə cüzi də olsa, artmağa
meyilli olmuşdur.[1, 12-34] 

Təhlil edilən dövrdə dövlət həyatında,
cə miyyətdə və ailə münasibətlərində baş ve -
rən müsbət proseslər ayrı-ayrı təzahürlərə,
so sial və kriminal proseslərə bu və ya digər
də rəcədə öz təsirini göstərmişdir. Baş verən
də yişikliklər ailədə, o cümlədən qadınlar və
uşaq lar tərəfindən törədilən cinayətlərin di -
na mi kasında özünü göstərir. Məlumatlarından
gö rünür ki, 1990-cı ildə 1075, 1991-ci ildə
935, 1992-ci ildə 670, 1993-cü ildə 727,
1994- cü ildə 902, 1995-ci ildə 1171, 1996-
ci ildə 1172, 1997-ci ildə 1339, 1998-ci ildə
1296, 1999-cu ildə 1102, 2000-ci ildə 1180,
2001-ci ildə 1693, 2002-ci ildə 2419, 2003-
cü ildə 2217, 2004-cü ildə 2358, 2005-ci
ildə 2520, 2006-cı ildə 2675, 2007-ci ildə
2505, 2008-ci ildə 2573, 2009-cu ildə 2665,
2010-cu ildə 2318, 2011-ci ildə 2074, 2012-

ci ildə 1677, 2013-cü ildə isə 1012 cinayət
hadisəsi qadınlar tərəfindən törədilmişdir.
Strukturuna görə qadınlar tərəfindən törədilən
cinayətlərin 36.1%-i dələduzluq, 14.1%-i
sağlamlığa qəsdən yüngül zərər vurmaq,
8.6%-i oğurluq, 7.7%-i insan alveri, 4.9%-i
narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi, 3.9%-i
xuliqanlıq, 1.4%-i qaçaqmalçılıq və qalanları
digər növ cinayətlərə aid olmuşdur. Açılması
təmin edilmiş cinayət işləri üzrə kriminal
əməllərin 92.9%-i insan alveri, 61.4%-i
fahişəliyə cəlb etmə, 25%-i dələduzluq, 10%-i
qaçaqmalçılıq, 7.7% xuliqanlıq, 4.5%-i
sağlamlığa yüngül zərər vurma, 3.8%-i
oğurluq olmaqla qadınlar tərəfindən
törədilmişdir. [1, 29- 30] 

Təhlillərdən aydın olur ki, qadınlar tə rə -
fin dən törədilən cinayətlərin sayı ən az 213
ha disə olmaqla 1992-ci ildə, ən çox isə 2675
cinayət hadisəsi olmaqla 2006-cı ildə baş
vermişdir. Məhkumluğun vəziyyəti təhlil
edilərkən aydın olur ki, 1990-cı ildə 451,
1991-ci ildə 441, 1992-ci ildə 213, 1993-cü
ildə 392, 1994-cü ildə 551, 1995-ci ildə
775, 1996-ci ildə 780, 1997-ci ildə 965,
1998-ci ildə 777, 1999-cu ildə 709, 2000-ci
ildə 810, 2001-ci ildə 1293, 2002-ci ildə
1659, 2003- cü ildə 1146, 2004-cü ildə 1319,
2005-ci ildə 1272, 2006-cı ildə 1392, 2007-
ci ildə 1380, 2008- ci ildə 1368, 2009-cu
ildə 1189, 2010-cu ildə 1673, 2011-ci ildə
866, 2012-ci ildə 717, 2013-cü ildə isə 911
nəfər qadın müxtəlif cinayət əməlləri tö rət -
dik lərinə görə ölkənin məhkəmə orqanlarının
hökmləri ilə müxtəlif cəzalara məhkum edil -
miş lər. Göründüyü kimi, məhkum edilmiş
qa dınların ən az sayı 213 nəfər olmaqla
1992-ci ildə, ən çox sayı isə 1392 nəfər ol -
maq la 2006-cı ildə məhkum edilmişdir.
Bütün bunlara müvafiq olaraq qadınlar
tərəfindən törədilən cinayət hadisələri adam -
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ba  şına düşən hadisələrin sayına və adam ba -
şı na düşən məhkumluq göstəricilərinə mü -
tə nasib olaraq artmış və ya müvafiq olaraq
azal mışdır. Qadınlar tərəfindən törədilən
oğur luq, dələduzluq, narkotik vasitələrin sa -
tışı, qəsdən adam öldürmə, qəsdən bədənə
xə sarət yetirmə, insan alveri kimi cinayətlərin
art ması tendensiyası müşahidə edilmişdir. 

Son illər ölkədə ilk dəfə olaraq qadınlar
tə rəfindən törədilən narkotik cinayətlərin
sa yı azalmağa meyl etsə də, lakin onlar tə -
rə findən törədilən xuliqanlıq və dələduzluq
ki mi cinayətlərin intensiv surətdə artması
mü şahidə edilmişdir. Xuliqanlıq hərəkətlərinin
baş verməsində sərxoşluğa meylli qadınların
ro lu fəaldırsa, dələduzluqla məşğul olan qa -
dın ların bu fəaliyyətə təhrik edilməsində ki -
şi lərin rolu əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır.
Ümu miyyətlə, təhlil edilən dövrdə qadınlar
tə rəfindən törədilən cinayətlərin ümumi küt -
lə sinin yarıdan çoxu oğurluq, soyğunçuluq,
qul durluq, dələduzluq və s. bu kimi tamah
niy yəti ilə törədilən cinayətlər kateqoriyasına
aid olmuşdur. Bu da, bazar münasibətlərinə
ke çid şəraitində işsizliyin və yoxsulluğun
art ması kontekstində qadınların müxtəlif
yol larla özgə əmlakını talamağa sövq edilməsi
ki mi özünü göstərir və cinayətlərin mühüm
sə bəblərindən biri kimi çıxış edir. Qeydə
alınmış cinayətlərin və cinayət törətmiş
şəxslərin struktur göstəricilərinə görə təhlili
göstərir ki, 2010-cu ildə məişət zəminində
tö rədilən 1480 cinayət hadisəsinin 1157-i
döy mə, 208-i qəsdən sağlamlığa yüngül zə -
rər vurma, 33-ü qəsdən sağlamlığa az zərər
vur ma, 30-u qəsdən adam öldürmə və ya
adam öldürməyə cəhd, 9-u işğəncə vermə
və s. bu kateqoriyadan olan cinayət əməllərinə
aid olmuşdursa, 2011-ci ildə məişət zəminində
törədilən 1782 cinayət hadisəsinin 1324-ü
döymə, 313-i qəsdən sağlamlığa yüngül zə -

rər vurma, 53-ü qəsdən sağlamlığa az zərər
vurma, 39-u qəsdən adam öldürmə və ya
adam öldürməyə cəhd, 11-i qəsdən sağlamlığa
ağır zərər vurma, 6-ı işğəncə vermə əməllərinə
aid olmuşdur. 

Görülmüş müəyyən kompleks tədbirlər
nə ticəsində 2012-ci ilə məişət zəminində
baş verən hadisələrin sayı azalmış və bu qə -
bil dən olan cəmi 1327 hadisə qeydə alın -
mış dır. Bunlardan da 375 hadisə qəsdən sağ -
lam lığa yüngül zərər vurma, 49-u qəsdən
sağ lamlığa az zərər vurma, 27-i qəsdən adam
öl dürmə və ya adam öldürməyə cəhd, 10-u
qəs dən sağlamlığa ağır zərər vurma və s. ki -
mi cinayət əməllərinə aid olmuşdur. Təhlillər
gös tərir ki, kişi və qadın hüquqlarının bərabər
ol ması konstitusion norma kimi təsbit edil -
mə sinə baxmayaraq, işsizlik, yoxsulluq, sər -
xoş luq və digər amillər münaqişələrdə qadının
ro lunu fəallaşdırır. Bu gün Azərbaycan qa -
dı nının işləməyən, bütün gününü sərxoşluğa
və tüfeyliyə sərf edib, ailəyə qayıtdıqda isə
öz həyat yoldaşına və ya ailənin digər üzv -
lə rinə qarşı zorakılıq edən, onları fasiləsiz
ola raq incidən, təhqir edən, alçaldan kişilərin
“şıl taqlıqları”na dözmək niyyətinin olmadığı
mü şahidə edilməkdədir. “Səbir kasası” dolan
qa dınlar, həyat yoldaşlarını qətlə yetirməkdən
be lə çəkinmirlər. 2010-cu ilin ilk on ayı ər -
zin də öz ərini öldürən qadınların sayı 30-u
keç mişdir. Oxşar vəziyyət 2014-cü ilin birinci
yarımilliyində də müşahidə edilməkdədir.
Bu dövrdə zorakılığa dözməyərək, ərin öl -
dü rülməsi faktları artmağa meyilli olmuşdur.

Qəsdən adam öldürmə və adam öldürməyə
cəhd hadisələri ilə əlaqədar olaraq 2010-cu
il d ə 39, 2011-ci ildə 30, 2012-ci ildə isə 27
hadisə məhz məişət şəraitində – evdə, ailədə
törədilmişdir. 2012-ci ildə törədilmiş ci na -
yətlər üzrə zərər çəkmiş 10391 nəfərin 3759
nə fərini və ya 36,2%- ni, 2013-cü ildə 18565
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nəfər zərər çəkmiş şəxsin 5110 nəfəri (364
nəfər ölmüşdür) və ya 27.5%-i qadınlar, 634
nəfəri və ya 3.4%-i yetkinlik yaşına çatmamış
şəxslər təşkil etmişlər. 

Təhlillər göstərir ki, 2012-ci ildə məhkum
edilmiş 1677 qadının 22 nəfəri qəsdən adam
öldürmə və qəsdən adam öldürməyə cəhd,
92 nəfər xuliqanlıq, 211nəfəri tamah motivi
ilə, o cümlədən oğurluq, soyğunçuluq, quldur -
luq, dələduzluq, 45 nəfər narkotik vasitələrin
qa nunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduğuna
gö rə, 22 nəfər yol-nəqliyyat hadisələri tö -
rət diklərinə görə məsuliyyətə cəlb edilmişlər.
Təh lillər göstərir ki, 14-18 yaşlı uşaqlar ara -
sın da 1995-ci ildə 23, 2000-ci ildə 15, 2005-
ci ildə 27, 2008-ci ildə 16, 2009-cu ildə 28,
2010-cu uldə 25, 2011-ci ildə 1, 2012-ci il -
də 18, 2013-cü ildə isə 16 nəfəri yetkinlik
ya şına çatmamış qız uşaqları olmuşlar. Bu
uşaqlar içərisində hər iki valideyni olan və
ailə tərbiyəsi almış uşaqlar əhəmiyyətli də -
rə cədə artmış, işləməyən, oxumayan və qrup
for masında törədilən cinayətlər içərisində
qız lar tərəfindən törədilən kriminal əməllərin
sa yı artmışdır. Bir fakta diqqət yetirmək
əhə miyyətlidir ki, 1996-ci ilə 393, 2000-ci
il də 186, 2005-ci ildə 56, 2008-ci ildə 61,
2009-cu ildə 86, 2010-cu ildə 60, 2011-ci
ildə 62, 20120-ci ildə 45, 2013-cü ildə isə
51 nəfər qadın yalnız narkotik vasitələrin və
psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi
ilə əlaqədar olaraq cinayət əməlləri tö rət dik -
lərinə görə məsuliyyətinə cəlb edilmişdir. [2] 

İqtisadi sahədə cinayət törətmiş məh -
kum la rın sayında qadınlar 1995-ci ildə 8.3%,
2000-ci ildə 8.4%, 2005-ci ildə 4.1%, 2008-
ci ildə 12.6%, 2009-cu ildə 8%, 2010-cu
ildə 7.1%, 2011-ci ildə 7.4%, 2012-ci ildə
8.6%, 2013-cü ildə isə 9.2% təşkil etmişdir.
Müvafiq olaraq həmin dövrdə məhkum olun -
muş qadınların sayı da mütənasib qaydada

artmağa meyilli olmuşdur. Təhlillər göstərir
ki, 2012-ci ildə birinci instansiya məh kə -
mə lərinə daxil olan 164283 sənədin 1264-ü
qa dınların evdən köçürülməsinə, 1138-i evə
kö çürməyə, 39213-ü aliment alınmasına dair
ol muşdur. Əgər birinci instansiya məh kə -
mə lərinin icraatına 2005-ci ildə daxil olan
8727 iş ailə münasibətləri ilə əlaqədar mü -
ba hisələrə aid olmuşdursa, bu rəqəm artaraq
2012-ci ildə 17074 təşkil etmişdir. Bunlardan
10063-ü nigah müqaviləsi, 1035-i atalıq fak -
tı nın tanınması, 5144-ü ailə münasibətlərinin
di gər məsələləri ilə əlaqədar olan mü ba hi -
sə lərə aid olmuşdur. Bu da onu göstərir ki,
ailə və nigah münasibətləri ilə əlaqədar ola -
raq məhkəmə mübahisələrinin sayı sürətlə
art maqdadır. Vətəndaşlıq vəziyyətinin akt
qey diyyatının olmamasına dair məhkəmələrdə
2005-ci ildə 325, 2008-ci ildə 312, 2009-cu
ildə 319, 2010-cu ildə 242, 2011-ci ildə
268, 2012-ci ildə 346, 2013-cü ildə 412 id -
dia qaldırılmış və ya iddiaların sayı ildən-
ilə artmışdır. Bu da onun göstərir ki, ailə və
ni kah münasibətlərində maarifləndirmə təd -
birlərinin gücləndirilməsinə böyük zərurət
var dır. Təhlillər göstərir ki, bu qəbildən olan
id dialar daha çox rayon və kənd yerlərində
ya şayan şəxslər tərəfindən verilir. Ailə mü -
na qişələrinin və mübahisələrinin məhkəmədən
kə nar, ağsaqqalların və ictimai təşkilatların
ro lu ilə həll edilməməsi nəticəsində, eləcə
də münaqişələrin vaxtında qarşısının alın -
ma ması üzündən ailələr dağılır, bəzən insan -
la rın həyatına son qoyulur, qətlə yetirilən
kişi ölür, qadın həbsxanaya düşür və nəticədə
ailə bütünlüklə dağılır, uşaqlar kimsəsiz qalır
və müxtəlif hüquq pozuntularına yol ve ril -
məklə cəmiyyətin özündə ziddiyyətlər kəs -
kin ləşməyə və dərinləşməyə meyilli olur.
Təc rübə göstərir ki, ailə münaqişələri bir -
dən-birə baş vermir. Mübahisələr və mü na -
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qi şələr uzun müddət davam edir. Tərəflər
müx təlif hüquq-mühafizə, hakimiyyət və
ida rəçilik orqanlarına, məhkəmələrə müraciət
edir lər. Son vaxtlar hətta müxtəlif televiziya
və radio kanalları da belə münaqişələrə sil -
silə şəklində verilişlər həsr etməyə həvəs
gös tərirlər. Müəyyən ailələrdə münaqişələr
əsa sən həll edilsə də, bəzən münaqişələr
ailə lərin dağılmasına gətirib çıxarır. Müna -
qi şələrin ağır nəticələr verməsi halları da
var dır. 25 may 2014-cü il tarixdə Masallı
ra yonunun Qəriblər kəndində illər uzunu
əri nin zülmünə və zorakılığına məruz qalan
üç uşaq anası Q. nəhayət ki, onu bıçaqla
qət lə yetirməklə ərinin fasiləsiz vəamansız
zül münə son qoymuş, özünü polis orqanlarına
təs lim etmişdir. İllər uzunu davam edən bu
zo rakılıq hərəkətləri barədə ailə üzvləri,
kənd ictimaiyyəti, hüquq-mühafizə orqanları
ki fayət qədər məlumatlı olsalar da, səmərəli
pro filaktiki tədbirlərin görülməməsi ağır nə -
ti cələr vermişdir. Münaqişəli ailələrin uçotu
çox vaxt tam aparılmır. Onlarla səmərəli
pro filaktiki tədbirlər həyata keçirilmir. İcti -
mai yyətin bu problemə münasibətində laqey-
dlik müşahidə edilir. Mövcud olan imkanlar -
dan heç də tam, sona qədər və səbirlə istifadə
edil mir. 

Uşaqların və qadınların hüquqlarının eti -
barlı şəkildə qorunmaması, ailədaxili mü -
na qişələrin şiddətlənməsinə və son nəticədə
ailə lərin dağılmasına gətirib çıxarır. Əgər
şə hər mühitində ictimai nəzarətin zəifliyi
üzün  dən belə münaqişələr çox vaxt uğur -
suz luqla nəticələnirsə, rayon və kənd yer lə -
rin də münaqişələrin “ağsaqqallar” tərəfindən
həl lində tarixi ənənələr öz müsbət rolunu
oy nayır. Təəssüf ki, belə müsbət təcrübədən
az istifadə edilir. Hüquqi baxımdan çevik
me xanizmlərin olmaması və bu sahəyə bir -
başa gündəlik diqqətin həyata keçirilməməsi

üzün dən boşanmalar şəhər yerində daha çox
art maqdadır. Qanunvericilik eyni cinsdən
olan şəxslərin evlənməsini qadağan etmir.
Əx laqsızlıq, əyyaşlıq, fahişəlik cəmiyyətdə
az da olsa, müəyyən yer tutsa da, hələ ki sö -
zün geniş mənasında ciddi qınaqla üzləşmir.
Bütün bunlar ailə münasibətlərində müəyyən
böhran vəziyyətinin yaranmasına əlverişli
şə rait yaradır. Ailə cəmiyyətin özəyi olmaqla,
ər-arvad arasında sabit ictimai birlik kimi
hü quqi, əxlaqi, psixoloji, bioloji, təsərrüfat,
es tetik, məişət dəyərləri əsasında formalaşan
itti faq kimi müstəsna əhəmiyyətə malikdir.
Mü tərəqqi ictimai-siyasi quruluşlarda ailənin
cə miyyətin təşəkkülündə və inkişafında əvəz -
siz rolu yüksək dəyərləndirilir. Təsadüfi de -
yil ki, Azərbaycan Respublikasının Kons ti -
tu si yasında (maddə 17) ailənin cəmiyyətin
əsas özəyi kimi dövlətin xüsusi himayəsində
ol duğu təsbit olunmuşdur [3, 10]. 

İnsan və və təndaş hüquq və azadlıqları
baxımından, ailə münasibətlərinin yaranması,
möh kəm lən məsi, nikahın qeydi və xitam
ve rilməsinin prinsipləri, ailə münasibətlərinin
iş tirakçılarının hüquq və vəzifələri, dövlət
or qanlarının bu sahədəki əsas vəzifələri, və -
tən daşlıq vəziyyəti aktlarının qeydə alın ma -
sı nın hüquqi kontekstdə tənzimlənməsi 28
de kabr 1999-cu il tarixli Azərbaycan Res -
pub likasının Ailə Məcəlləsi tərəfindən həyata
ke çirilir [4, 4-7]. 

Son illərdə Məcəlləyə müvafiq də yi şik -
liklər və əlavələr edilməklə, o, daha da mü -
kəm mələşdirilmiş, təkmilləşdirilmiş və bey -
nəl xalq hüquq normalarına uy ğun laş dı rıl -
mış dır. İnsan hüquq və azadlıqlarına xüsusi
önəm verildiyi müstəqillik illərində Azər -
bay can qadınının hüquqları sferası, sözün
əsl mənasında, əhəmiyyətli dərəcədə geniş -
lən dirilmiş, ailədə və cəmiyyətdə qadınların
ro lu artmışdır. 
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Bu gün çox hörmətli və nüfuzlu ailələr,
nəsillər hər birimizin qürur yerinə çevrilmişdir.
Çox təəssüf ki, mənfi hallar da az deyildir.
Vaxtilə milli-mənəvi dəyərlərimizə uyğun
olaraq öz həyat yoldaşına özündən yüksək
“təbəqə” kimi baxan, ona müticəsinə tabeçilik
göstərən, ailə münasibətlərində ərin şəriksiz
üstünlüyünü qəbul edən Azərbaycan qadını,
son illər cəmiyyətdə gedən qlobal proseslər
kontekstində ciddi dəyişikliklərə məruz
qalmış, cəmiyyətdə və ailədə bir tərəfdən
onun fəallığı son dərəcə artmış, digər tərəfdən
isə ailə münasibətlərində, az da olsa, tənəzzül
prosesləri sürətlənmişdir. İndi qadın nəinki
öz həyat yoldaşından bərabərlik və üstünlük
istəyir, habelə cəmiyyətdən daha geniş
hüquqlar, vəzifələr, mövqelər tələb edir.
Təəssüf ki, bəzi qadınların daha çox azadlığı,
daha çox sərbəstliyi onların istədiyini etməyə
hesablanır. “Açıq cəmiyyət” ənənələrinə
sürətlə uyğunlaşmaq istəyən qadın özünə
sərbəst olaraq həyat tərzi seçir, xaricə sərbəst
gedir, özünə müsbət imic formalaşdırmağa
çalışır. Bununla yanaşı və təəssüf ki, o, həm
də milli adət-ənənələrimizə uyğun olmayan
həyat tərzinə tədricən öyrəşir, sevgisində
daha “müstəqil” olmağa çalışır. Bu gün çox -
ar vadlılıq və çoxsevgililik, çoxərlilik və ya
çox məşuqluluq kimi mənfi hallara cəmiyyətdə
az da olsa, rast gəlmək mümkündür. Kütləvi
in formasiya vasitələrinə konkret bir dövr
ər zində diqqət yetirilərsə, dediklərizə dair
on larla fakta rast gəlmək mümkündür. Belə
mü nasibətlərin son nəticəsi bəzən ağır
cinayətlərə gətirib çıxarır. Başqa qadınlarla
nikahsız münasibətlərin, nikahdan kənar
gizli əlaqələrin bir gün üstü açıldıqda isə
qə tillər baş verir. Ən yaxşı halda isə boşanan
tə rəflərin nəticə etibarilə ailələri dağılır, ta -
lelər çox vaxt pozulur və uşaqlar sahibsiz
qa lırlar [5, 34-40]. 

Mövcud qanunvericilik və hüquq-mü -
hafizə sistemi bu münasibətləri ədalətli tən -
zim etməyə yetərli deyil. Eyni zamanda,
təəs süf hissi ilə qeyd edilməlidir ki, cə miy -
yə timizdə bütün bu proseslərin diqqətlə, el -
mi cəhətdən öyrənilməsi, bu münasibətlərin
ni zama salınması, düzgün məcraya yönəl -
dil məsi istiqamətində işlər o qədər də səmərəli
və effektli aparılmır. Ailələrin dağılmasının
sə bəbi fəlakət baş verdikdən sonra öyrə nil -
mə yə başlanır ki, bu zaman da artıq hər şey
gec olur, müsbət nəticə vermir və ailələrin
da ğılmasına gətirib çıxarır. İnsan alveri ci -
na yətlərində, uşaqlara qarşı törədilən müxtəlif
kri minal əməllərdə, fahişəliyə cəlb etmədə
qa dınların rolu az da olsa artmaqdadır. Bu -
nun la belə son illər qadınlara qarşı törədilən
zo rakılıq cinayətləri də çoxalmışdır. Yalnız
2009-cu ildə qeydə alınmış cinayətlər üzrə
zə rərçəkən 11851 nəfərin 5248 nəfəri və ya
44%-i, ölən 1235 nəfərin 303 nəfəri və ya
24.5%-i, baş vermiş qətl hadisələrində ölən
192 nəfərin 70 nəfəri və ya 36.4%-i qadınlar
ol muşlar. 2009-cu ildə insan alveri ilə bağlı
qey də alınmış 320 cinayət faktının 325 şəxs
tə rəfindən törədildiyi müəyyən edilmişdir
[6, 39]. Bunlardan 5 nəfəri və ya 1.6%-i
yet kinlik yaşına çatmayan şəxslər, 188 nəfəri
və ya 60.1%-i qadın, 6 nəfəri və ya 1.9%-i
xa rici ölkə vətəndaşları olmuş, 9 cinayət və
ya 2.9%-i əvvəllər məhkum olunmuş şəxslər
tərəfindən təkrar törədilmişdir. Əgər Bakı
şəhərində 2008-ci ildə insan alveri ilə sıx
bağlı olan 220 fakt, o cümlədən onlardan 48
fakt bilavasitə insan alveri, 163 fakt fahişəliyə
cəlbetmə və ya əxlaqsız yuvalar saxlama
olmuşdursa, 2009-cu ildə insan alveri ilə
sıx bağlı olan qeydə alınmış 143 faktın 38-i
bilavasitə insan alveri, 103 fakt fahişəliyə
cəlbetmə və ya əxlaqsız yuvalar saxlama
əməllərinə aid olmuşdur. Bu da keçən ilin
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eyni dövrünə nisbətən insan alveri ilə sıx
bağlı olan cinayətlərin 77 və ya 35 %, insan
alveri cinayətlərinin 10 və ya 20.8%,
fahişəliyə cəlbetmə və ya əxlaqsız yuvalar
saxlama isə 60 və ya 36.8% azalmışdır.
2008-ci ildə bu qəbildən olan cinayətlərin
açılma faizi 96.4% olmuşdursa, 2009-cu
ildə 93.3% olmuş və ya bu cinayətlərin
açılması vəziyyəti pisləşmişdir. 2009-cu ildə
qeydə alınmış insan alveri ilə sıx bağlı olan
cinayətlərdən 83-ü və ya 59.3% cinayət, o
cümlədən insan alveri cinayətlərindən 28-i
və ya 96.6% cinayət, fahişəliyə cəlbetmə və
ya əxlaqsız yuvalar saxlama cinayətlərindən
52-si və ya 49.1% cinayət, qadınlar tərəfindən
6-sı və ya 4.3% cinayət xarici ölkə və tən -
daşları, 5-i və ya 3.6% cinayət əvvəllər məh -
kum olmuş şəxslər tərəfindən törə dil mişdir.
Bunlardan 1-i və ya 0.7% cinayət törədərkən
yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər olmuşlar
[6, 39-40]. 

Yetkinlik yaşına çatmayan 250-yə qədər
gənc qızın cinayət törətməsi, yetkinlik yaşına
çatmayanlar arasında qrup alında sərxoşluq
və narkomanlıq zəminində törədilən ci na -
yət lərin artması müşahidə edilir. Ailə hima -
yə sindən məhrum olan və valideynləri olma -
yan yetkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən
tö rə dilən cinayətlər artmağa meyillidir. Ümu -
miləşmələr göstəriri ki, 2001-ci ildən sonra
400-ə qədər qadın adam oğurluğunun, 1000-
dən çox qadın isə insan alverinin qurbanı
ol muşdur. 

Məhkum edilən qadınların ümumi ci na -
yət karlıqda payı 5.6%-dən 9.7%-ə qalxmışdır.
Əgər 2000-ci ildə məhkəmədə baxılan ümumi
iş lərin 2260-ı aliment tələbi ilə əlaqədar ol -
muşdursa, 2009-cu ildə bu rəqəm 3 dəfədən
çox artaraq 7526 olmuş, ailə münasibətlərinə
dair məhkəmələrdə baxılan iddiaların sayı
11192 təşkil etmişdir. Bunlardan 552-si atalıq

faktının tanınmasına, 662-si övladlığa götürmə
və ya onun ləğvi, 113-ü valideynlik hüququn-
dan məhrum etmə, 42-si valideynlik hüququ-
nun məhdudlaşdırılması, 2297 iş isə ailə
mü nasibətlərinin digər məsələlərinə aid ol -
muşdur. Göründüyü kimi əvvəlki illə mü -
qa yisədə məhkəmələrdə nikah müqa vi lə lə -
ri nin pozulması və etibarsız hesab edilməsi,
ata lıq faktının müəyyən edilməsi, valideyn
hü quqlarından məhrum etmə, valideynlik
hüquqlarının məhdudlaşdırılması sahəsində
iddialar da əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır.
Bütün bunlar onu göstərir ki, ailədaxili mü -
na sibətlər heç də asan yolla getmir, mübahisə
və münaqişələrin artması ildən-ilə yüksələn
xətt üzrə inkişaf edir. Yalnız bunu göstərmək
ki fayətdir ki, 2009-cu ildə məhkəmələrə da -
xil olmuş sənədlərdən 20220-si aliment alın -
masına, 1048 iş isə nikah münasibətlərinin
po zulması ilə əlaqədar olaraq evə köçürməyə
dair olmuşdur [6, 71].

Bütün bu təhlillər göstərir ki, Azərbaycan
Res publikasında 22 iyun 2010-cu il tarixdə
“Məi şət zorakılığının qarşısının alınması
haq qında” Azərbaycan Respublikasının Qa-
nununun qəbul edilməsi, beynəlxalq öh də -
lik lərdən qaynaqlansa da, lakin ailədaxili
zo ra kılığın qarşısının alınması istiqamətində
səylərin birləşdirilməsinə zərurət yaratmışdır.
Bu gün ölkədə ailəyə və qadına münasibətdə
aparılan düzgün siyasət problemlərin həll
edilməsində və qanun pozuntularının qar şı -
sı nın alınmasında ailənin, o cümlədən ananın
rolunun artmasına böyük tələbat yaradır. Bu
isə cəmiyyətdə bütün qüvvələrin bu isti qa -
mət də səfərbər edilməsinə, ailənin rolunun
ar tırılmasının olduqca əhəmiyyətli olduğunu
bir daha təsdiq edir. 

Məişət zəminində qadın cinayətkarlığının
art ması cəmiyyətdə və sosial mühitdə qadının
ro lunun və hüququnun genişləndirilməsi,
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mü hüm sosial tənzim etmə institutu kimi
adət və ənənələrin ciddi dəyişikliyə uğraması,
iş sizlik və yoxsulluğun artması, mənəvi-əx -
laqi dəyərlərin tənəzzülü, psixoloji sarsıntılar,
küt ləvi informasiya vasitələrində yabançı
meyl lərin təbliği, kişi nüfuzunun get-gedə
aşa ğı düşməsi nəticəsində ənənəvi ailə başçısı
ro lunun azalması, ağsaqqallıq institutunun
şə hər mühitində zəif işləməsi, ailə mü na qi -
şə lərinin maddi çətinliklər və yoxsulluq
üzün dən artması, hüquq mühafizə sistemində
pro filaktiki tədbirlərin tədricən zəifləməsi
və digər çoxsaylı səbəblər bu kateqoriyadan
olan kriminal əməllərin artmasına şərait ya -
radır. Buna görə də məişət zorakılığına qarşı
mü barizədə ailənin və cəmiyyətdə qadının
ro lunun artırılması olduqca zəruri və aktualdır.
[7, 587-588; 8, 56-60; 9 23-27; 10, 1-17] 

“Məişət zorakılığının qarşısının alınması
haqqında” Azərbaycan Respublikasının yeni
Qanunu bu sahədə problemin hüquqi
tənzimlənməsi, xüsusilə belə zorakılıqların
qarşısının alınması sahəsində ən mükəmməl
normativ-hüquqi aktlardan biridir. Hər şeydən
əvvəl qanun ilk dəfə olaraq “məişət zora kı -
lığı”na, onun ayrı-ayrı növlərinə ay dınlıq
gə tirmişdir. Göstərmişdir ki, məişət zorakılığı
dedikdə, yaxın qohumluq münasibətlərindən
birgə və ya əvvəllər birgə yaşamaqlarından
sui-istifadə etməklə, bir şəxsin digər şəxsə
qarşı qəsdən fiziki və mənəvi zərər vurması
başa düşülür. Bu zorakılığın fiziki, psixi,
cinsi, iqtisadi və s. formaları fərqləndirilir.
Qa nun məişət zorakılığının qarşısının alınması
sa həsində əsas prinsipləri müəyyən edərkən,
bu zaman insan hüquq və azadlıqlarının tə -
min edilməsinə, qadınlara qarşı ayrıseçkiliyin
qa dağan olunmasına, şəxsi və ailə həyatına
mü daxilənin yolverilməzliyinə, kon fi den -
sial lığa riayət edilməsinə, zərərçəkmiş şəxs -
lərin pozulmuş hüquqlarının bərpasına, bu

sa hədə dövlət və qeyri-dövlət qurumlarının
qar şılıqlı əməkdaşlığına xüsusi önəm verir. 

Ən müsbət cəhətlərdən biri də ondan
iba rətdir ki, qanunvericilik yolu ilə məişət
zo rakılığının qarşısının alınması sahəsində
kom pleks tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Bu
təd birlərin növləri, o cümlədən hüquqi, sosial,
qa baqlayıcı və digər tədbirlər sistemi müəyyən
edil miş, təşkilati-hüquqi formalar tək mil -
ləş dirilmişdir. Məişət zorakılığı barədə ərizə
və müraciətlərin baxılması və həll edilməsi
qay dasını nəzərdə tutan yeni meyarları dövlət
or qanlarının əsas vəzifələrini konkret olaraq
mü əyyənləşdirmişdir. Bu zaman cinayət-
prosessual qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
təd birlərlə yanaşı, bu məzmunlu şikayətlər
üz rə məişət zorakılığı ilə bağlı dövlətin gör -
mə li olduğu vəzifələrin sistemi konkret ləş -
di rilmişdir. Qanunun icrası ilə bağlı ölkə
pre zidenti, cənab İlham Əliyevin sərəncamı
ilə kompleks tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur.
Bu sahədə məlumat bankının, reabilitasiya
mər kəzlərinin, sığınacaqların, digər yardım
mər kəzlərinin yaradılması, beynəlxalq və
qey ri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlığın
ge nişləndirilməsi istiqamətində nəzərdə tu-
tulan tədbirlər heç şübhəsiz öz faydalı nə ti -
cə lərini verəcəkdir. Son illərin təcrübəsi gös -
tərir ki, məişət zorakılığı sahəsində profilaktiki
tədbirlərin gücləndirilməsi cəmiyyətdə ailənin
və qadının nüfuzunun yüksəldilməsinə mü -
hüm təsir göstərəcəkdir. Cəmiyyətin əsas
özə yi olan ailə özündə qadın və uşaqla ya -
na şı, həm də kişiləri birləşdirməklə, əslində
bü tün cəmiyyəti əhatə edir.

Ailədaxili münaqişələr yetkinlik yaşına
çat mayanların tərbiyəsini pozur, onların gə -
ləcək taleyini şübhə altında qoyur. Belə mü -
na qişələr ailəni pozur, sərxoşluğa, nar ko -
man lığa, tamah və zorakı cinayətlərin art -
ma sına münbit şərait yaradır, əmək məh sul -
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dar lığına mənfi təsir göstərir, cəmiyyətdə
sta billik vəsakitliyi pozur. Psixoloji sarsıntılar,
əsəb gərginliyi, intihar və qətillər yaradır.
Ailə si xoşbəxt olmayan cəmiyyətin mahiyyət
eti barilə özünün xoşbəxtliyi mümkün deyildir.
Bu na görə də son illər ailə münaqişələrinə
qar şı mümkün olan bütün profilaktiki təd -
bir lərin görülməsinə diqqət artmaqdadır. Bu
gün ailə və qadın problemləri ciddi surətdə,
vax t aşırı olaraq, sistemli şəkildə öyrənilməli
və onların düzgün istiqamətə yönəldilməsi
üçün qətiyyətli tədbirlər görülməlidir. Bu
prob lemə qadının, ailənin, uşağın problemləri
ki mi yox, cəmiyyətin və Azərbaycan döv lə -
ti nin problemləri kimi baxmaq zəruridir.
Ailədaxili münaqişələrin və mübahisələrin
hü quqi tənzimlənməsi hər şeydən əvvəl qa -
dın hüquqlarının və azadlıqlarının qorunması,
eti barlı müdafiəsi və mühafizəsi problemlərinə
diq qətin artırılmasını prioritet kimi qarşıya
qo yur. 

Cəmiyyətin özəyini təşkil edən ailənin,
ha belə qadın və uşaqların hüquq və azad lıq -
larının qorunmasına, mənafelərinin göz lə -
nil məsinə diqqət artırılmalı, təşkilati-hüquqi
təd birlər və bu istiqamətdə dövlət idarə çi li -
yi nin səmərəliliyinin və effektivliyinin ar tı -
rıl masına xüsusi diqqət yetirilməsi vacibdir.
Yal nız belə olduqda bu sahədə uğurlar əldə
et mək mümkündür. Buna görə də aşa ğı da -
kı lara diqqət yetirilməsi təklif olunur:

– Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə
Döv lət Komitəsinin statusu artırılmalı,
Komitənin rayon və şəhərlərdə, habelə re-
gionlarda müvafiq səlahiyyətli qurumlarının
yaradılması zəruridir; 

– ölkədə ailə, qadın və uşaq problemlərinin
elmi-nəzəri tədqiqini mütəmadi olaraq tədqiq
edən, öyrənən və müvafiq tövsiyələr verən
xü susi qurumun – elmi şöbənin, elmi mər -
kə zin və ya ailə problemləri institutunun

ya radılması məsələsi nəzərdən keçirilməlidir;
– ailə, qadın və uşaq hüquqlarının mü -

da fiəsini təmin edən qanunların daha da tək -
milləşdirilməsi və onun beynəlxalq hüquq
nor malarına implementasiyası istiqamətində
təd birlər görülməlidir; 

– beynəlxalq səviyyədə müsbət təcrübə
öy rənilməli və tətbiq edilməlidir;

– ailə, qadın və uşaq hüquqlarının po -
zul ması ilə bağlı vəziyyət vaxtaşırı olaraq
təh lil edilməli, səbəb və şərait öyrənilməli,
pro filaktiki tədbirlərin gücləndirilməsinə
diq qət artırılmalıdır;

– kütləvi informasiya vasitələrində, xü -
susilə televizayalarda və radiolarda ailə, qa -
dın və uşaq hüquqları sahəsində maari f lən -
di rici və hüquq təbliğatı xarakterli verilişlərin
təş kilinə diqqət artırılmalıdır;

– cəmiyyətdə ailə, qadın və uşaq prob -
lem lərinin hüquqi, fəlsəfəsi, psixoloji, sosioloji
ba xımdan elmi-nəzəri tədqiqinə xüsusi yer
ay rılmalıdır.
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О ПРОФИЛАКТИКЕ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Саида Гасанзаде

Международное право особенное внимание уделяет охране и защите прав женщин. В
связи с этой проблемой в национальной правовой системе также проведено множество
организационно-правовых мероприятий. До сих пор эта проблема не нашла своего решения
в свете требований международного уголовного права. По поводу нарушения права
женщин и детей должны быть предприняты необходимые меры и осуждение международным
правом. 

В годы независимости была создана база самых необходимых нормативно-правовых
актов для экстремальных условий в период военного положения. Каждый из этих
документов, регулирует вопросы и выполняет важную роль в области обеспечения
отдельных аспектов безопасности и защиты прав женщин. Меры целенаправленно и
системно проводимые в нашей стране в сфере усиления защиты прав и свобод женщин
имеют исключительно важное значение. 

С этой точки зрения, исследование особенностей, характеризующих права женщин,
носит актуальный характер. По этой причине, на сегодняшний день исследование различий
между женщинами и мужчинами с генетической, биологической, физиологической и
правовой точки зрения, а также четкое определение системы прав, принадлежащей
женщинам имеет очень важное значение. В статье, с творчеством применяя новейшие
научные методы и методологии было дано новое понятие женщины, как представителя
человеческого вида. Была указана социальная роль женщины, как представителя
человеческого вида.

По этому исключительно важное значение имеет установление международных
стандартов индивидуальности женского пола, прав и свобод женщин, а также закрепление
их во внутренней правовой системе государства. В статье были исследованы особенности,
в комплексе характеризующие женщин и применены новые методы рассмотрения данного
вопроса, а также дано статистика о женской преступности.

Ключевые слова: профилактика, статистика, преступность, семья, женщина, ребенок. 

ABOUT PREVENTION OF WOMAN’S CRIME

Saida Hasanzada

The international law pays a particular attention to protection and defence of women and
children rights. In connection with this problem in the national law system the numerous
organization – law measures have been undertaken. Up to now this problem has not found its
solution in the light of the requirements of international criminal law. As regards to violation of
women and children rights there should be undertaken the measures and condemned by the in-
ternational law.
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Systematical and complex measures have been implemented in the determining of the wide
system of the woman rights and freedoms, in the implementation of the norms of international
law to national legal norms after restoring the state independence of Azerbaijan. 

The Azerbaijan Republic Constitution has been accepted by referendum way, the rights and
freedoms have been reflected in law documents. The creation of the national law system anew
and forming of the mechanisms of defence continue today. In the system of this law the
systematic work has been carrying out for reflectine the rights and freedoms of women in the
national legislation according to international law. In the article the documents and referred the
investigation work. For the first time the typical features of the rights of women have been
shown in the article.

The investigation of this problem proves that this problem has not been researched on the
scientific level. In the article have been shown basic elements of the project of law about woman
rights and the project of law have been presented to the experts. In the article has been clarified
the urgent problems of the rights of women in the international and national law have and the
offers given. It is possible to say by assurance the article is important as the investigation of the
woman rights and freedoms.

Key words: prevention, statistics, crime, family, woman, child.

KADIN SUÇLARININ ÖNLENMESİ

Saida Hasanzadeh

Uluslararası hukuk, kadın haklarının korunmasına ve korunmasına özel önem vermektedir.
Bu sorunla bağlantılı olarak ulusal hukuk sisteminde birçok kurumsal ve yasal önlem alınmıştır.
Şimdiye kadar bu sorun, uluslararası ceza hukukunun gerekleri ışığında çözülmedi. Kadın ve
çocuk hakları ihlallerine karşı gerekli tedbirler alınmalı ve uluslararası hukuk tarafından
kınanmalıdır. Bağımsızlık yıllarında sıkıyönetim sırasındaki aşırı koşullar için en gerekli yasal
işlemlerin kabul edilmesi için bir temel oluşturuldu. Bu belgelerin her biri gündeme getirilen
konuları düzenlemekte ve kadınların güvenliğinin ve haklarının korunmasının belirli yönlerinin
sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. 

Ülkemizde kadın hak ve özgürlüklerinin korunmasını güçlendirmek için alınan maksatlı ve
sistemli tedbirler son derece önemlidir. Bu bağlamda, kadın haklarının özelliklerinin incelenmesi
önemlidir. Bu nedenle günümüzde kadın ve erkek arasındaki farklılıkları genetik, biyolojik,
fizyolojik ve yasal bağlamda incelemek, kadın hakları kompleksini net bir şekilde tanımlamak
önemlidir. 

Makale, kadınları en son bilimsel yöntem ve metodolojilerin uygulanmasıyla yeni insan
kategorisi kavramıyla tanıştırıyor ve toplumsal rollerini gösteriyor. Bu nedenle kadının bireyselliği,
kadın hak ve özgürlükleri için uluslararası standartların oluşturulması ve bunların devletin iç
hukuk sisteminde yer alması son derece önemlidir. Makale, kadınları karmaşık bir şekilde
karakterize eden özellikleri incelemekte, bu konuyu ele almak için yeni yöntemler uygulamakta
ve kadın suçlarına ilişkin istatistikler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: önleme, istatistik, suç, aile, kadın, çocuk.
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Hər şeydən əvvəl, qeyd etməliyik
ki, Av ropa İnsan Hüquqları Kon -

ven siyası və bu konvensiyaya əlavə edilmiş
pro tokollar insan hüquqlarının müdafiəsi
sfe rasında qəbul edilmiş sənədlərdən fərqli
xü  susiyyətə malikdir. Belə ki, sözügedən
Kon  vensiya özündə üzv dövlətlərin əra zi -
sin də mövcud olan müdafiə mexanizmindən
əla və bir müdafiə mexanizmi nəzərdə tutur.
Kon vensiyanı fərqləndirən özəlliyi sənədlə
mü dafiəsi nəzərdə tutulan hüquqların mü -
da fiə mexanizmini özündə ehtiva etməsidir.
Yə ni fiziki şəxslər Konvensiya ilə qorunan
hü quqlarının pozulması ilə bağlı Avropa

İn san Hüquqları Məhkəməsinə (AİHM)
mü raciət etmək hüququ əldə etmiş olurlar. 

Beynəlxalq vərəsəlik münasibətlərinin
və ya ümumiyyətlə vərəsəlik mü na si bət lə -
ri nin müdafiəsi AİHM tərəfindən hansı

for mada həyata keçirilir? Bildiyimiz kimi,
AİHM-ə şikayətlər Avropa İnsan
Hüquqları Kon vensiyasında və həmin
konvensi ya ya əlavə olan 1, 4, 6, 7
saylı Proto kol larda nəzərdə tutulan
hüquqlardan ola bilər. Adlarını
çəkdiyimiz sə  nədlərdə isə vərəsəlik
hüququ nəzərdə tu tul ma mış dır. AİHM
qəbul etmiş olduğu müx tə lif səpkidə
olan qərarları nəzərdən ke çirdikdə belə
bir nəticə çıxır ki, məh kə mə vərəsəlik,

miras hüququnu birbaşa de yil, dolayı
yoldan digər hüquqların mü dafiəsini həyata
keçirməklə etmiş olur. Bildiyimiz kimi
vərəsəlik hüququ mül kiyyət hüququnun
törəmə bir növüdür. Elə AİHM-in vərəsəlik
hüququnun mü da fiə sində əsas götürdüyü
maddələrdən biri də məhz mülkiyyət
hüququnun müdafiəsi ilə bağlıdır. Belə ki
məhkəmə praktikasını araş dırıdığımızda
onun Konvensiyanın 1 say lı Protokolunun
1-ci maddəsini yəni mül kiyyət hüququnun
müdafiəsi hüququnu rəh bər tutaraq vərəsəlik
hüququnu mü da fiə sini həyata keçirir.
Məhkəmə vərəsəlik hü ququnu müdafiəsini
həyata keçirərkən rəh bər tutduğu digər
maddələr Kon ven si ya nın 8 (şəxsi ailə
həyatına hörmət) və 14-cü (ayrı seçkiliyin
qadağan olunması)[6] mad dələrdir. 

AVROPA İNSAN HÜQUQLARI MƏHKƏMƏSİNİN PRESEDENT
TƏCRÜBƏSİNİN VƏRƏSƏLİK MÜNASİBƏTLƏRİNİN

TƏNZİMLƏNMƏSİNDƏ YERİ

Məqalədə müəllif tərəfindən Avropa
İnsan Hüquqları Məhkəməsinin vərəsəlik
münasibətləri sahəsindəki presedent hüququna
dair məsələ təhlil edilir. Avropa İnsan
Hüquqları Konvensiyası və ona əlavə olan
Protokollarda dolayısı və ya birbaşa formada
özündə vərəsəlik hüququnu təsbit edən
maddələr nəzərdən keçirilir.
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Qeyd etdiyimiz maddələrı əsas götürərək
AİHM-in vərəsəlik hüququnun qorunması
sfe rasında qəbul etmiş olduğu qərarları
müx təlif cür qruplaşdıra bilərik. Birinci
qrup məhkəmə qərarlarına qeyri-rəsmi ni -
kah və ya zina nəticəsində dünyaya gələn
uşaq ların vərəsəlik hüququnun müdafiəsini
gös tərə bilərik. 

AİHM-in bu istiqamətdə olan qərarları
sı rasında Marckx Belçikaya qarşı
(13.06.1979, № 6833/74), İnza Avstriyaya
qar şı (28.10.1979, № 8695/79), Mazurek
Fran saya qarşı (01.02.2000, № 34406/97),
Kemp və Bourimi Niderlanda qarşı
(3.10.2000, № 28369/95), Pla və Puncernau
An dorraya qarşı (13.07.2004, № 69498/01),
Bra uer Almaniya qarşı (28.05.2009, №
3545/04) qərarını göstərə bilərik. Qeyd
olu nan məhkəmə işlərində, mahiyyət etibarı
ilə, fərqlər mövcud olsa da, onları birləşdirən
ox şarlıq hər birində qeyri-rəsmi nikah və
bu birgə yaşayışdan dünyaya gələn uşaqların
və rə səlik hüququdur. Məhkəmə qərarları
ümu milikdə üç maddə əsasında, Kon ven -
si yanın 8 və 14 maddələrinin və 1saylı
Pro tokolun 1-ci maddəsi əsasında qəbul
edil mişdir. Lakin işin hallarına uyğun olaraq
qeyd etdiyimiz məhkəmə işlərinin bir qis -
mində 8 və 14 maddələri, digər qismində
Pro tokolun 1-ci maddəsi və Konvensiyanın
14 maddəsi əsas götürülərək məhkəmə qə -
rar qəbul etmişdir. 

Mazurek Fransaya qarşı məhkəmə işini
di gərlərindən fərqləndirən xüsusiyyət burada
bir rəsmi, digər qeyri rəsmi nikahdan do -
ğul muş iki uşağın analarının mirasından
pay alması ilə bağlıdır. Belə ki, həmin
dövr də mövcüd olan qanunvericiliyə əsasən
qey  ri-rəsmi nikahdan doğulmuş uşaqlar

di gərlərinə münasibətdə mirasdan iki dəfə
az pay almaq hüququna malik idilər. Məhz
bu na görə iddiaçı AİHM-ə iddia ərizəsi iə
mü raiət edir. Məhkəmə qərarda kon ven si -
ya nını 14-cü maddəsi ilə birlikdə 1 saylı
Pro tokolun 1-maddəsinin də pozulduğu
nə ti cəsinə gəlmişdir. Qeyd etmişdir ki, ni -
kah dankənar doğuımuş uşaqlar özlərindən
ası lı olmayan səbəblərdən dolayı cəza lan -
dı r ı la bilməz. Nikahdankənar olduğu üçün
onun mülkdən az pay alması onun bir mə -
nada cəzalandırlması deməkdir. Bu isə,
yol ve rilməzdir (bənd 54-55) [8].

Brauer Almaniyaya qarşı və Kemp və
Bourimi Niderlanda qarşı hər iki məhkəmə
işin də uşaqlar nikahdankənar doğulduğu
üçün atalarının vərəsəsi qismində çıxış edə
bil mirlər. Brauer Almaniyaya qarşı məh -
kə mə işində uşaq doğulduqdan bir müddət
son ra atası tərəfində rəsmi olaraq qəbul
edi lir. Lakin Almaniyada mövcud olan
1969-cu il “Nikahdankənar doğulmuş uşaq -
la rın hüquqi statusu” haqqında Qanununa
əsa sən, 1949-cu ilə qədər doğulmuş uşaqlara
mü nasibətdə qeyri-rəsmi nikahdankənar
do ğulmuş uşaq statusu qüvvədə qalır [12].
Kemp və Bourimi Niderlanda qarşı məh -
kə mə işində isə ata uşaqı rəsmi olaraq qə -
bul etmədən öldüyü üçün qanuni vərəsə
qis mində çıxış edə bilmir. Lakin bir müd -
dət dən sonra uşaq rəsmi olaraq tanınsa da,
məh kəmə qərarının geriyə qüvvəsi olmadığı
üçün o yenə də atasının vərəsəsi kimi çıxış
edə bilmir. AİHM-ə konvensiyanın 8-ci
mad dəsinin pozulması ilə bağlı müraciət
edil mişdir. Lakin məhkəmə 8-ci maddənin
po zulmadığına, uşaq və atanın ailəsi arasında
mü nasibətin yaranmamasının dövlətin mü -
daxiləsi nəticəsində baş vermədiyini əsas -
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lan dırmışdır. Bunun əksinə, konvensiyanın
14-cü maddəsinin pozulduğunu nikah dan -
kə nar doğulmuş uşaqla rəsmi nikahdan
do ğulmuş uşaq arasında ayrı seçkilik qo -
yul duğu qərarını vermişdir (bənd 26-28)
[11].Qərarda, eyni zamanda, məhkəmə bil -
di rir ki, 8-ci maddə vərəsəlik hüququnun
mü dafiəsinə təminat vermir. Lakin vərəslik
hü ququ ailə birliyi ilə bağlı olduğu üçün
məh kəmə yaxın qohumlar arasındakı və -
rə səlik münasibətinin bir mənada 8-ci mad -
də ilə bağlı olduğunu qeyd edir (bənd 35).
Məh kəmə eyni məzmunda qərarı Brauer
Al maniyaya qarşı işində də qəbul etmişdir.
Be lə ki, qərarda qeyd olunur ki nikah dan -
kə nar uşaqlara göstərilən ayrı seçkiliyə hər
han sı əsasın məhkəmə tərəfindən qəbul
edil məsi yol verilməzdir. Məhkəmə kon -
ven siyanın 114-cü maddəsinin pozulmuş
ol duğu qərarını vermişdir [12]. Qeyd etdi -
yi miz məhkəmə qərarları ilə yanaşı Haas
Ni derlanda qarşı (13.01.2004, № 36983/97)
məh kəmə qərarını göstərə bilərik ki, di -
gər lərindən fərqli olaraq, burada məhkəmə
8-ci maddənin pozulmadığı qərarına gəlir.
Ey ni zamanda, bu səpkidə olan məsələlərdə
və rəsəlik hüququnun hər zaman 8-ci mad -
də nin əhatə dairəsinə düşmədiyini müəyyən
edir. Bu məhkəmə işinin də predmeti ni -
kah dankənar doğulan uşaqların vərəsəlik
hü ququ və atalıq tanınmamasıdır. İddiaçı
AİHM-nə 8-ci maddədə nəzərdə tutulan
hü ququnun pozulduğu və nikahdankənar
do ğulan uşaq olduğu üçün atasının mi ra -
sın dan pay ala bilmədiyini qeyd etmişdir
(bənd 27-28) [11]. Lakin məhkəmə qərarda
qeyd edir ki, hazırki məhkəmə işi 8-ci
mad dənin əhatə dairəsinə daxil deyildir.
Be lə ki, iddiaçı məhkəmədən qeyri-rəsmi

ni kahdan doğulmuş uşaq kimi tanınmasını
mi rasdan pay bölgüsünü almaq üçün tələb
edir. Lakin konvensiyanın 8-ci maddəsi
və rəsəlik hüququnun tanınması üçün şəxsin
mi ras qoyan şəxsin vərəsəsi kimi rəsmi
su rətdə tanınmasını tələb etmir. Eyni zaman -
da, məhkəmə yuxarıda adını çəkdiyimiz
Marckx Belçikaya qarşı işinə istinad edərək
qeyd edir ki, vəsiyyətnamə olmadan ailə
üzv ləri arasında vərəsəlik münasibətlərinin
ol ması üçün sıx ailə bağları olmalıdır. Qey -
ri-mütəmadi olan əlaqə, münasibət ailə sa -
yıl mağa əsas vermir (bənd 43). 

Konvensiyanın qeyd edilən maddələrində
8-ci maddə, bildiyimiz kimi, şəxsi həyata,
ailə həyatına hörmət edilməsi hüququnu
nə zərdə tutur. Bu maddənin altında ailə
bir  liyi deyilən zaman rəsmi nikah, qeyri-
rəs  mi nikah, dini nikah, ənənəvi və ya
qey  ri-ənənvi nikahların nəzərdə tu tul du -
ğu  nun şahidi oluruq. Vərəsəlik hüququ
mül  kiyyət hüququ və ailə hüququ ilə bir-
bi rinə bağlanan bir hüquq münasibətidir.
Yə ni vərəsəlik münasibətini tərkib ele -
ment ləri miras qoyan şəxs, miras əmlak
və vərəsələrddir. Qanuni vərəsələr isə bil -
di yi miz kimi ailə üzvləridir. Burdan belə
nə ticə çıxır ki, ailə dediyimiz zaman yalnız
mə nəvi əlaqələr deyil vərəsəlik kimi mül -
kiy yətlə bağlı münasibətlər də əsas hesab
edi lir. Məhz bu baxımdan, AİHM vərəsəlik
hü ququnun müdafiə edilməsinin müdafiəsini
hə yata keçirən zaman əsas tutduğu hüquqlar-
dan biri ailə həyatına hörmət edilməsidir.
Bu nun bariz nümunələri kimi yuxarıda
qeyd etidiyimiz məhkəmə qərarlarını göstərə
bi lərik. 

Digər maraqlı məhkəmə presedenti kimi
AİHM-in Şərifə Yiğit Türkiyəyə qarşı
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(02.11.2010, 3976/05) məhkəmə qərarı ilə
Karner Avstriyaya qarşı (24.07.2003, №
40016/98) məhkəmə qərarını göstərə bilərik.
Hər iki məhkəmə qərarının predmeti qeyri-
rəsmi birgə yaşayışdır. Lakin ortaq predme -
tin birgə yaşayış olmasına baxmayaraq
ma hiyyət etibarı ilə bir-birindən fərqli cə -
hət lərə malikdirlər. İlk olaraq Şərifə Yiğit
Tü rkiyəyə qarşı işinin mahiyyəti haqqında
qı sa olaraq deyə bilərik ki, xanım 26 il bo -
yun ca dini nikah adı altında vətəndaş nika -
hın da yaşamışdır. Bu nikahdan onların 6
öv  ladı olmuşdur. Uşaqlardan beşi rəsmi
ola raq qeydiyyata atalarının soyadı ilə alın -
mış, bunun əksinə sonuncu uşaq anasının
soy adı ilə qeydiyyata alınmışdır. Şərifə Yi -
ğit iddia ərizəsində onun və sonuncu övladı
Əmi nənin həyat yoldaşının pensiya təminatı
və tibbi sığorta hüququndan məhz dini ni -
kah da olduğu üçün yararlana bilmədiyini,
bu nun isə konvensiyanın 8-ci maddəsinin
poz duğunu vurğulayır (bənd 9-17) [8]. Di -
gər qeyd etdiyimiz məhkəmə qərarı Karner
Avs triyaya qarşı məhkəmə presedentidir.
İd dianın əsasını həmcinslərin birgə ya şa -
dıq ları mənzilin kirayə müqaviləsinin ev
sa hibi tərəfindən xitam etdirilməsi təşkil
edir. Belə ki, Avstriya Ali Məhkəməsi “İca -
rə haqqında” Qanunun 14-cü maddəsinə
əsa sən, mülkiyyətçinin iddiasını təmin edə -
rək ailə anlayışının homoseksualların birgə
ya şayışını özündə ehtiva etmədiyinin və
bu baxımdan, onun ölmüş şəxsin partnyoru
ola raq həmin kirayə müqaviləsinə vərəsəlik
hü ququ əldə etmədiyini qeyd etmişdir. İd -
dia çı onun konvensiyanın 8 və 14-cü mad -
də lərində nəzərdə tutulan hüququnun po -
zul duğunu qeyd etmişdir. Lakin 2000-ci
il də iddiaçı dünyasını dəyişmişdir (bənd

9-17) [16]. Qeyd etdiyimiz kimi, hər iki
mə sələ özündə qeyri-rəsmi birgə yaşayışı
tə zahür etdirir. Burada önəmli olan əsas
mə sələ onların vətəndaş və ya dini nikahda
olan tərəfdaşlarının vərəsəsi sayılıb-sa yıl -
ma ma sıdır. Lakin, maraqlı məqam ondadır
ki, tə rəfin vərəsəlik hüququnu qəbul etmədən
ön cə onun vərəsə kimi tanınıb-ta nın ma -
ma sını aydınlaşdırmaq lazımdır. Artıq bu
za man ilkin kollizion məsələ kimi həm di -
ni nikahın, həm homoseksualların birgə
ya şayışının rəsmi nikah kimi tanınıb ta -
nın ma ması məsələsini həll etmək gərəklidir.
İlk öncə, dini nikahla bağlı məsələdə uzun
müd dət nikahlarını rəsmiləşdirmədən ailə
adı altında birlikdə yaşamışlar. Bu zaman
su al yaranır: bu nikahın hər hansı hüquqi
əsa sı varmı? Məhkəmə işi Turkiyə qanunve -
ri ciliyi ilə bağlı olmasına baxmayaraq,
Azər baycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin
(AR AM) 1.5 maddəsinə əsasən də, dini
ni kahların heç bir hüquqi əsası yoxdur [3].
De məli, bu nikahlar özündə heç bir hüquqi
nə ticə yaratmır. Elə AİHM qərarı da məhz
bu istiqamətdə olmuşdur. Belə ki, məhkəmə
tə rəflərin uzun müddət bir yerdə yaşadığını,
la kin buna baxmayaraq nikahın rəs mi ləş -
di rilməsinə ehtiyac duymadıqlarını bil dir -
miş dir. Eyni zamanda, qərarda qeyd olunur
ki, rəsmi nikahların əsas hesab olunduğu
bir dövlətin, dini nikahların tanınması üçün
xü susi rejim yaratmaq vəzifəsi yoxdur.
Məhz bu baxımdan, AİHM iddianı təmin
et mir. Münasibəti tənzimləyən qanunuverici -
lik normasına əsasən iddiaçı ölmüş şəxsin
və rəsəsi hesab edilmir. Yekunda kon ven -
si ya nın 8 və 14-cü maddələrinin pozul ma -
dı ğı qərarını verərək iddianı təmin et mə -
miş dir (bənd 102-103) [17]. Maraqlı nüans



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 3 2022202286

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

yu xarıda haqqında danışdığımız Karner
Avs triyaya qarşı məhkəmə işindədir. Belə
ki, işin ümumi məzmunu haqqında ümumi
mə lumat verdik və qeyd etdik ki, iddiaçı
AİHM-də iddia qaldırdıqdan sonra dünyasını
də yişmişdir. İddiaçının ölməsinə baxmaya -
raq, məhkəmə bu məsələnin insan hü quq -
la rının müdafiəsi baxımından, önəmli bir
mə sələ olduğu, məhz bu baxımdan işin
ye kunlaşdırılması qərarına gəlmişdir. Ye -
kun da məhkəmə qərarda bildirir ki, dövlət
“İca rə haqqında” Qanunun 14-cü mad də -
si nin düzgün olmadan, məhdud çərçivədə
töv sif etmişdir. Məhz bu baxımdan, kon -
ven siyanın 8 və 14-cü maddələrinin po -
zul duğu qərarını qəbul etmişdir. Hər iki
mə sələ qeyri-rəsmi nikahda və ya vətəndaş
ni kahında olan şəxlərin tərəfdaşının vərəsəsi
qis mində iştirak edib-etməməsi ilə bağlıdır.
Həm cinslərin birgə yaşayış faktını nəzərə
al masaq hər iki şəxsin iddiası vərəsə qis -
min də tanınıb-tanınmamaqla bağlı mə sə -
lə dir. Bu zaman belə bir sual yaranır: məh -
kə mənin hər iki məhkəmə işi ilə verdiyi
qə rar diskriminasiyaya yol vermək deyilmi?
Çün ki birgə yaşayışların heç biri hüquqi
ola raqdan rəsmiləşdirilməmişdir. Bəs, onda
bu münasibətləri fərqləndirən cəhət nədir?
Han sı səbəblə dini, yəni islam qaydalarına
uy ğun olaraqdan münasibətlərini əsas lan -
dı ran şəxslər bir-birinin vərəsəsi qismində
çı xış edə bilmədiyi halda homoseksualların
bir gə yaşayışındakı tərəfdaşaları bir-birinin
və rəsəsi qismində çıxış edə bilir. Fikrimizcə,
bu elə öz-özlüyündə ayrı-seçkiliyə, diskrimi -
na siyaya yol verilmənin özüdür. Başqa is -
ti qamətdən yanaşsaq, daha doğrusu, AİHM-
in hər iki qərarını əsaslandırmağa çalışsaq,
dü şünürük ki, bunu yalnız bir formada

əsas landıra bilərik. Yəni Şərifə Yiğit Tür -
ki yəyə qarşı işində həmin tərəflərin birgə
ya şayışını rəsmiləşdirmək üçün dövlətin
qa nunvericiliyində müvafiq norma mövcud
ol duğu halda, Karner Avstriyaya qarşı məh -
kə mə işində isə həmcinslərin münasibətini
tən zimləmək üçün qanunvericilikdə müvafiq
nor manın olmaması həmin münasibəti rəs -
mi ləşdirməyə imkan verməmiş bu isə həmin
tə rəflərin ailə adı altında birgə yaşayışını
rəs miləşdirmək hüququnun müəyyən mə -
na da məhdudlaşdırılması deməkdir. Şərifə
Yi ğit məhkəmə presedentinə AR qanunve -
ri ciliyinin yanaşmasını bildirdiyimiz kimi
dü şünürük ki Karner Avstriyaya qarşı məh -
kəmə işini də milli qanunvericiliyimiz ba -
xı mından, araşdırsaq maraqlı olardı. Dedik
ki, vərəsəlik hüququ tanınmazdan öncə
və rəsə kimi tanınıb-tanınmamaq məsələsi
həll olunmalıdır. Yəni ilkin kollizion məsələ
ki mi həmin bigə yaşayışın tanınıb-tanınması
mə sələsi ilk öncə həll edilməlidir. Tutaq
ki, AR məhkəməsinə bu məzmunda bir
məh kəmə işi daxil olmuşdur. Deyək ki,
AR vətəndaşı həmcinslərin nikahının rəs -
mi ləşdirilməsinə yol verən başqa dövlətin
əra zisində və başqa dövlətin vətəndaşı ilə
mü nasibətini rəsmiləşdirimiş, daha sonradan
ölüm faktı baş vermiş və nəticədə vərəsəliklə
bağ lı məsələ yaranmışdır. Bu zaman AR
məh kəmələri ilk öncə nə etməlidir? İlk
növ bədə, həmin münasibətin dövlətimiz
tə rəfindən tanınıb-tanınmaması məsələsi
ay dınlaşdırılmalıdır. Lakin qa nun ve ri ci li -
yi mizdə bununla bağlı konkret norma yox-
dur. Belə ki, yalnız AR AM 2.3-cü mad də -
sin də kişi və qadın ifadələrindən istifadə
edi lərək, qeyd olunmuşdur ki, nikah kişi
və qadın arasında olan birlikdir [3]. Bunun
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ək sinə olaraq, Konstitusiyamızda kişi və
qa dın yerinə ər və arvad ifadələrindən is ti -
fa də olunmuşdur. Bununla yanaşı, AR AM-
in 148-ci maddəsinə də nəzər salaq. Həmin
mad dədə qeyd olunur ki, həm dövlətimizin
və təndaşları, həm vətəndaşlarımız ilə əc -
nə bilər arasında xarici dövlətin ərazisində,
hə min dövlətin qanunvericiliyinin tə ləb lə -
rinə uyğun bağlanmış və AR AM-in 12-ci
maddəsində nəzərdə tutulan hallardan hər
hansı biri olmadıqda tanınır. AR AM-in
12-ci maddəsində isə nikahın kişi və qa -
dın arasında bağlanması ilə bağlı hər han -
sı bir müddəa nəzərdə tutulmamışdır [3].
Yəni belə bir nəticə meydana gəlir ki, hə -
min nikah münasibəti AR məhkəmələri tə -
rəfindən tanınır. Həmcinslərin nikahının
ta nınmasını yalnız AR AM-in 157-ci mad -
də si ilə əsaslandırmağımız mümkün olardı.
Be lə ki, həmin maddədə qeyd olunur ki,
xa rici dövlətlərin AR-in hüquq qaydasına
zidd olan normaları dövlətimiz tərəfindən
qə bul edilmir [3]. Yəni hüquq qaydamıza,
ümu mi qaydamıza zidd olan normaların
tət biqi yolverilməzdir. Lakin, məcəlləmizin
bu maddəsinin etibarlığını AR BXH haq -
qın da Qanununun 4-cü maddəsi şübhə al -
tı na qoyur. Belə ki, Qanunun həmin mad -
də sində xarici hüququn tətbiqinin məh -
dud laşdırılması yalnız konstitusiyamıza və
re ferendumla qəbul olunmuş aktlarımıza
zidd olarsa məhdudlaşdırla bilər [10]. Bu
araş dırmanın nəticəsi olaraq qeyd edə bi -
lə rik ki, qanunvericiliyimizdə bu məsələ
ilə bağlı boşluqlar mövcuddur. Bu məsələnin
həl li müxtəlif formalarda həyata keçirilə
bi lər. Yəni hakim ilk öncə ənənvi qayda
yə ni müvafiq qanunun müvafiq norması
əsa sında münasibəti tənzim etməli, işlə

bağ lı yekun qərar qəbul etməlidir. Ənənəvi
qay danın həyata keçirilməsi mümkün ol -
ma dığı halda məhkəmə qanunun və hüququn
ana logiyasına müraciət edir. Yəni hakim
mü nasibətlə bağlı analoji normalara müraciət
edir. Bu hal mövcud olmadıqda isə, nəhayət,
ha kimlər məhkəmə qərarlarına, məhkəmə
təc rübəsinə istinad etməlidirlər. Hazırkı
mə sələ ilə bağlı qanunvericiliyimizdə analoji
nor manın mövcud olmadığı nəzərə alsaq,
dü şünürük ki, AİHM presedent hüququna
mü raiət olunması məqsədəmüvafiq olardı.
AİHM presedent hüququna, qərarlarına
ha kimlərin qərarlarında istinad edə bilməsi
ilə bağlı “Məhkəmə qətnaməsi haqqında”
AR Ali Məhkəməsinin 24 noyabr 2005-ci
il tarixili Plenumun Qərarını və AR-də
məh kəmə sisteminin müasirləşdirilməsi və
“AR-nın bəzi qanunvericilik aktlarına də -
yi şikliklər və əlavələr ediməsi haqqında”
AR Prezidentinin Fərmanını [14] göstərə
bi lərik. Belə ki, həmin qərarın 2.2 mad də -
sin də qeyd olunur ki, hüquqda boşluq ol -
duq da məhkəmə oxşar normaları tətbiq
edə bilər. Belə normalar olmadıqda isə
AİHM təcrübəsinə və presedent hüququna
is tinad edərək qətnamə qəbul edə bilərlər
[9]. Fikrimzcə, AİHM-in təcrübəsi “şərh
pre sedenti” olaraq qəbul edilməli, hər hansı
ya ranan münasibətlə bağlı müvafiq norma
ol madığı zaman onun presedent hüququna
ikin ci dərəcəli mənbə kimi istinad edil mə -
li dir. Yəni AİHM-in qərarları mənbə olaraq
qə bul edilməlidir.

AİHM-in təcrübəsində deyə bilərik ki,
dün yada maraq doğuran qərarlardan biri
Mol la Salih Yunanıstana qarşı (19.12.2018,
20452/14; 18.06.2020 ədalətli kompensasiya
haq qında) qərarıdır [8]. Bu məhkəmə işini
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bu qədər önəmli və əhəmiyyətli edən nədir?
Mol la Salih işində dünyəvi hüquq sistemi
ilə islam hüququnun normaları qarşı-qarşıya
gə lir. Yəni dünyəvi hüquq sisteminə uyğun
ola raq həyata keçirilmiş hüquqi bir akt is -
lam hüququnun normalarına görə etibarsız
sa yılır. Digər bir maraqlı məsələ isə bey -
nəl xalq hüququn prinsiplərindən olan şəxsin
ira də azadlığı prinsipinin gözdən çı xa rıl -
ma sıdır və sonda digər maraqlı bir məqam
və siyyətnamənin mülkiyyətdən istifadə edə
bil mənin bir forması kimi 1 saylı Protokolun
1 maddəsinin tənzim etmə dairəsinə aid
ol duğudur. Məhkəmə işi haqqında qısa
mə lumat versək Yunanısatanın Trakya əra -
zi sində yaşayan türk kökənli müsəlman
yu nan vətəndaşının Yunanıstan Mülki Mə -
cəl ləsinin (bundan sonra – YMM) qay da -
la rına uyğun olaraq notarial qaydada və -
siy yətnamə tərtib edərək bütün daşınar və
da şınmaz miras əmlakını arvadına vəsiyyət
edir. 2008-ci ildən şəxs dünyasını dəyişir.
Pro sedur qaydalara uyğun olaraq mərhumun
ar vadı həmin ildə birinci instansiya məh -
kə məsinə müraciət edərək ölmüş şəxslə
ya xın qohumluq münasibəti sübut edərək
2010-cu ildə rəsmi olaraq mirası qəbul
edir. Lakin, 2009-cu ildə mərhumun iki
ba cısı Apelyasiya məhkəməsinə müraciət
edə rək onların və ölmüş qardaşlarının islam
di ninin təmsilçiləri olduqları və onların
və rəsəlik münasibətləri mülki qanunvericilik
yox, islam normaları ilə tənzim edilməli
ol duğunu bildirdilər. Şikayətdə qeyd edil -
miş dir ki, islam vərəsəlik münasibətlərində
isə vəsiyyətnamə əsas hesab edilmədən
qa nun üzrə vərəsəliklə münasibətlər nizama
sa lınmalıdır. Onlar, eyni zamanda, şi ka -
yət lərində qeyd etmişlər ki, müsülmanlara

mü nasibətdə 1923-cü Lozan müqüaviləsinin
42 və 45-ci maddələrində nəzərdə tutulduğu
ki mi islam hüququ tətbiq olunmalı və və -
si y yətnamə etibarsız hesab olunmalıdır.
La kin Apelyasiya məhkəməsi bacıların id -
dia sını təmin etmir və beynəlxalq mü qa -
vilənin şəxslərin vəziyyətinin yax şı laş -
dırlamsı üçün nəzərdə tutulan bir sənəd
ol duğunu qeyd edir. Apelyasiya məh kə -
mə sinin əksinə Kasasiya məhkəməsi ba cı -
la rın iddiasını təmin edir. Belə ki, hakim
qə rar verir ki bəli vəsiyyəti tərtib edən
şəxs müsəlman idi. Həm Afina, həm Lozan
sa zişlərindən nəzərdə tutulan normalara
əsa sən onlara islam hüququ tətbiq olunmalı,
və rəsəlik məsələləri məhkəmədə yox müf -
ti lər tərəfindən tənzimlənməlidir (bənd 9-
18). İşdə maraqlı olan bir digər maraqlı
mə sələ vəsiyyət edilən daşınmaz miras
əm lakın yalnız Yunanısatanda deyil, eyni
za manda Türkiyə ərazisində də yer ləş mə -
si dir. Kasasiya məhkəməsini qərarı birinci
ins tansiya məhkəməsinin qərarını qüvvədən
sa lır. Mərhumun arvadı sonuncu məhkəmə
qə rarına əsasən miras əmlakının üç hissəsini
iti rir. Mirasdan sadəcə bir hissə ona, digər
his sələr isə bacı və digər qohuma çatır.
Yu nanıstan məhkəməsinin qərarından sonra
şəx sin bacılar 2011-ci ildə Türkiyə məh -
kə mələrinə vəsiyyətin Türkiyə qanun ve ri -
ci liyinə uyğun tərtib edilmədiyinə görə
eti barsız hesab edilməsi ilə bağlı iddia qal -
dı rırlar. Lakin Türkiyə birinci instansiya
Ba kırköy məhkəməsi iddianı təmin etmir.
Be lə ki Türkiyə məhkəməsi Türkiyənin
Bey nəlxalq xüsusi hüququna əsasən Yu -
na nıstanın Kasasiya məhkəməsinin qərarını
ta nıyır və məsələyə yenidən baxmağa eh -
iyac görmədiyini bildirir (bənd 16). Hər
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iki tərəf birinci instansiyanın qə ra rından
İs tanbul Apelyasiya məhkəməsinə şi kayət
ve rir. Məhkəmə işi davam edir. 

Nəhayət, Yunanıstan Kasasiya məh kə -
mə sinin qərarından miras qoyan şəxsin ar -
vadı AİHM-nə şikayət edir. AİHM qadının
şi kayətini konvensiyanın 14-cü maddəsi 1
saylı Protokolun 1-ci maddəsi ilə əsas lan -
dı rır. AİHM xüsusi ilə vurğulayır ki, miras
qo yan şəxsin və ya vəsiyyətnamə üzrə və -
rə sə olan xanımın vəziyyəti dini bir qrupa
mən sub olması səbəbindən ağır laş dı rıl mış -
dır. Məhkəmə işində maraqlı nüanslardan
bi ri də AİHM-in Türkiyədə olan daşınmaz
mi rasla bağlı məsələyə heç bir halda to -
xun mamaasıdır. Baxmayaraq ki, ölmüş
şəx sin vəsiyyətində bütövlükdə daşınar və
da şınmazlar vəsiyyət edilmişdir. Məhz bu
ba xımdan, məhkəmənin bu işlə bağlı qə -
ra rına yanaşmalar bir mənalı deyildir. Bəzi
fi kirlərə görə, həmin məhkəmə qərarı özün -
də bir çox problemlərin həllini gətirmədi.
Nə hayət, AİHM hazırkı məsələdə kon ven -
siyanın 14-cü maddəsi ilə bəirlikdə 1 saylı
Pro tokolun 1-ci maddəsinin də pozulduğu
qə rarını vermişdir (bənd 162). Qeyd etdi -
yi miz kimi, AİHM bu işlə bağlı əsas və
əla və qəbul etmiş olduğu qərarların heç
bi rində Türkiyədə olan mirasla bağlı heç
bir məsələyə toxunmamışdır. Düşünürük
ki, bunun yalnız açıqlaması onun daşınmaz
əm lak olduğu, eyni zamanda, başqa dövlətin
əra zisində olduğu, başqa dövlətin hüququna
ta be olduğu ola bilər. Yəni belə nəticə çı -
xır ki, Türkiyədə yerləşən əmlak başqa bi
məh kəmə mübahisəsinin predmeti çevrilə
bi lər. Türkiyə və Yunanıstandan olan mirsa
mə sələsindən önəmli məsələ düşnürük ki,
və siyyətnamənin etibarsızlığ məsələsidir.

Be lə ki, yunan vətəndaşı olan bir şəxsin
mül ki qanunvericilyin tələblərinə uyğun
ha  zırlamış olduğu əqdin etibarsız sayılması
nə qədər düzgün hesab oluna bilər? Yəni
şəx sin müsəlman olması onun mülki qa -
nun  ve ri ci lik dən istifadəsini məh dud laş dı -
rır mı? Yu na nıs tan Konstitusiyasının 4-cü
mad dəsində qeyd olunur ki, yunan və tən -
daşları qanun qar şısında bərabərdir[15].
La kin Kasasiya məhkəməsinin qərarı bunun
ək sini özündə ehtiva edir. Digər bir əsas
ki mi kasasiya məhkəməsi “İslam dini şəxs -
lə rinə aid olan 24 dekabr 1990-cı il tarixli
qa nunvericilik aktının ratifikasiyası haq -
qın da” 1920/1991-ci il Qanunun 5.2 mad -
də sini göstərir. Həmin qanunun qeyd olunan
mad dəsində konkret olaraq göstərilir: “Müf -
ti lər öz səlahiyyətlərini müsəlman yunan
və təndaşlarının nikah, boşanma, himayə,
qəy yumluq, islam hüququna uyğun və siy -
yət namə və qanun üzrə vərəsəlik mü na si -
bət lərində həyata keçirə bilərlər”. Bəli,
kas sasiya məhkəməsinin qeyd etdiyi kimi,
və rəsəlik münasibətlərinin tənzimlənməsi
Yu nanısatanda olan müsəlmanlara müna -
si bətdə, qanunda da qeyd edildiyi kimi,
müf tilərə məxsusdur. Lakin kiçik bir nüans
var qanunda qeyd olunur ki islam hüququna
uy ğun tərtib olunan vəsiyyətnamə və ya
qa nun üzrə vərəsəlik. Vəsiyyətnamə olduğu
üçün qanun üzrə vərəsəlikdən söhbət gedə
bil məz. Vəsiyyətnaməyə gəldikdə isə, miras
qo yan şəxsin vəsiyyətnaməsi mülki qa -
nun vericiliyiə uyğun, notarial qaydada tər -
tib olunmuş bir vəsiyyətnamə idi. Deməli
bu vəsiyyətnamə artıq müftinin səlahiyyət
çər çivəsinə daxil deyil. Digər əsas kimi
Kas sasiya məhkəməsi Lozanna sazişini
rəh bər tutur. Lozana sazişini ümümilikdə
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nə zərdən keçirdikdə həmin sazişin 37-44
mad dələri bütövlükdə türk və yunan az -
lıq larının hüquqlarının müdafiəsinə həsr
olun duğunun şahidi oluruq. Sazişin 42-ci
mad dəsində qeyd olunur ki, Türkiyə hö -
kü məti qeyri-müsəlman azlıqlara mü na si -
bət də onların ailə, şəxsi statusları ilə bağlı
mə sələlərdə milli adət normalarının tətbiqinə
ica zə verir [7]. Növbəti 45-ci maddədə
isə, qeyd olunur ki, qeyri-müsəlmanlara
Tür kiyədə şamil olunan bu hüquq Yu na -
nıs tanda olan türk müsəlman azlıqlara da
şa mil olunmalıdır.Düşünürük ki, mü qa vi -
lə nin maddələrini oxuyub düzgün şərh et -
di yimiz zaman həmin maddələrdə islam
hü ququnun maddələrinin vərəsəlik müna -
si bətlərinə vəsiyyət edən şəxsin son iradəsini
pozaraq məcburi olaraqdan islam hüququ-
nun qaydalarını şamil etməklə bağlı heç
bir fikir bildirilməmişdir. Əksinə, diqqətlə
oxu duğumuz zaman azlıqların vəziyyətinin
yax şılaşdırlmasını, onların hüquqlarının
qo runmasını özündə əks etdirdiyinin şahidi
olu ruq. 

Şərh etdiklərimiz və məhkəmənin yekun
qə rarına əsasən, belə nəticə çıxara bilərik
ki, 1 saylı Protokolun 1-ci maddəsinin əha -
tə etdiyi mülkiyyət münasibətlərinin pred -
me tinə vərəsəlik və vəsiyyətnamə daxil
edi lir. Çünki məhkəmə yalnız konvensiyanın
14-cü maddəsinin deyil, onunla birlikdə 1
say lı Protokolun 1-ci maddəsinin də po -
zul duğunu vurğulamışdır.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, AİHM-
in presedent hüququ məhkəmələr üçün
mən bə sayılmalı, tənzim olunan ictimai
mü nasibətlə bağlı hüquqda boşluq olduğu
za man hakimlər tərəfindən istinad olun -
ma lı dır. 
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МЕСТО ПРЕЦЕДЕНТНОЙ ПРАКТИКИ ЕСПЧ В РЕГУЛИРОВАНИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Э-почта: xanım84.84@mail.ru

В статье со стороны автора проанализировано прецедентное право Европейского
суда по правам человека в области наследственных отношений. В статье также
определены статьи Европейской конвенции о правах человека и прилагаемых к ней
протоколах, прямо или косвенно предусматривающие право наследования.

Ключевые слова: прецедентное право, право собственности, завещание, наслед-
ники.

THE PLACE OF THE CASE-LAW OF THE ECHR 
IN THE REGULATION OF HEREDITARY RELATIONS

Kafarova Khanimana,
Dissertator of the “International Private Law and European Law” 
Department of Baku State University.
e-mail: xanım84.84@mail.ru

By the author in the article analyzes the case law of the European Court of Human Rights
in the field of inheritance relations. The article also defines the provisions of the European
Convention on Human Rights and its annexed protocols, directly or indirectly providing for
the right of inheritance.

Key words: case law, property law, will, heirs.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ MAHKEMESİ'NİN EMSAL 
DENEYİMİN MİRASININ DÜZENLENMESİNDE YERİ

Gafarova Xanumana Raustam kızı,
Baku Eyalet Üniversitesi "Uluslararası Hukuk ve Avrupa Bakanlığı”nın tezi.
E-posta:xanım84.84@mail.ru 
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Açar sözlər: bank fəaliyyəti, fiziki şəxslər,
hüquqi şəxslər, bank xidmətləri, bank
münasibətləri, kredit münasibətləri, depozit
münasibətləri, hesablaşma-köçürmə mü na -
si bət ləri.

Hər şeydən əvvəl, qeyd etməliyik ki,
bank fəaliyyəti iqtisadi fəaliyyət

növ lərindən biri sayılır. Belə ki, bank fəa -
liy yətinin həyata keçirilməsi prosesində müx -
tə lif növ ictimai münasibətlər əmələ gəlir.
Mə sələn, bank hər hansı fiziki və ya höquqi
şəx sə kredit verir ki, bu zaman bank və hə -
min şəxslər arasında kredit münasibəti yaranır.
Ya şadığımız həyatda əksər vətəndaşlar bu
və ya digər banka əmanət kimi pul vəsaiti
qo yurlar. Bu kimi hallarda bank və vətəndaş
ara sında depozit münasibəti (bank əmanəti
mü nasibəti) əmələ gəlir və s. Kredit, depozit
və digər münasibətlər bank fəaliyyətinin hə -

ya ta keçirilməsi zamanı yaranır. Odur ki,
on lar ümumən bank fəaliyyəti ilə bağlı mü -
na sibətlər sayılır (1) .

Əlbəttə, bank fəaliyyəti ilə bağlı mü na -
si bətlər müvafiq hüquq normaları

vasitəsi ilə tənzimlənir; məhz belə
normaların sis temi bank hüququ
adlanır. Iqtisadi ədə biyyat
səhifələrində göstərilir ki, bank
hüququ dedikdə bank fəaliyyəti ilə
bağlı kredit təşkilatları və ayrı-ayrı
şəxslər (müştərilər) arasında ya ranan
ictimai münasibətləri nizama sa lan
hüquq normalarının məcmusu ba  şa

düşülür (2) . Bu, obyektiv mə na da
bank hüququna verilən elmi (dok trinal)
anlayışdır. Obyektiv mə na da bank hüququnun
əsas funksiyası bank fəa liyyətinin hüquqi
tənzimlənməsini həyata ke çirməkdən ibarətdir. 

Bank fəaliyyəti dedikdə isə məqsədyönlü
şə kildə edilən elə hərəkətlər başa düşülür
ki, bu hərəkətlər ayrı-ayrı şəxslərə xüsusi
xa rakterli əmtəə olan xidmət (bank xidməti)
gös tərilməsinə yönəlmişdir. Ayrı-ayrı şəxslərə
gös tərilən bank xidməti müxtəlif növlərdə
olur. Söhbət bankların həyata keçirdikləri
fəa liyyət növlərindən gedir. Bankların həyata
ke çirdikləri fəaliyyət növləri isə «Banklar
haq qında» Azərbaycan Respublikasının 16
yan var 2004-cü il tarixli 590-IIQ nömrəli
Qa nununun 32-ci maddəsində sadalanır (3).
Bu maddəyə görə, bank fəaliyyətinin növləri
bun lardan ibarətdir: 1) kreditlər vermək; 2)
de pozitlər (əmanətlər) və digər qaytarılan
və saitlər cəlb etmək; 3) şəxslər üçün hesab
aç maq və onları aparmaq; 4) köçürmə və

BANK FƏALİYYƏTİ: 
ANLAYIŞI VƏ NİZAMASALMA PREDMETİ

Məqalədə müəllif tərəfindən bank  fəa -
liy yətinin  anlayışı və onun nizamasalma predmeti
nə zərdən keçirilir. Qeyd edilir ki, bank fəaliyyəti
de dikdə  ayrı-ayrı fiziki və hüquqi şəxslərə xüsusi
xa rakterli əmtəə olan bank xidmətinin gös tə ril -
mə sinə yönələn və  məqsədyönlü şəkildə həyata
ke çirilən hərəkətlər başa düşülür.
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ka ssa-hesablaşma xidmətləri göstərmək; 5)
lizinq; 6) faktorinq; 7) forfeytinq və s. İq ti -
sadiyyatın ayrı-ayrı sahələrini maliyyələşdirən
bank lar hal-hazırda həddən artıq fəaliyyət
növlərini həyata keçirirlər. Odur ki, bankların
fəa liyyəti çoxşaxəlidir (4). 

İqtisadi hüququn hər bir struktur tərkibinin
ay rıca nizamasalma predmeti vardır. Bank
fəa liyyətinin həyata keçirilməsi prosesində
də kredit təşkilatları (banklar) və şəxslər
(müş tərilər) arasında müəyyən növ ictimai
mü nasibətlər əmələ gəlir. Bank fəaliyyəti
ilə bağlı münasibətlərin nizamasalma pred-
metini də məhz həmin ictimai münasibətlər
təş kil edir. Odur ki, bank fəaliyyətinin, başqa
söz lə, bank hüququnun nizamasalma predmeti
be lə fəaliyyətin həyatakeçirilmə prosesində
əmə lə gələn ictimai münasibətlərdən ibarətdir;
on lar bank münasibətləri adlanır. Bank
münasibətləri, sözsüz, bank hüququ (bank
hüququnun ibarət olduğu hüquq normaları)
vasitəsi ilə həyata keçirilir. Bunun nəticəsində
iqtisadi xarakterli həmin bank münasibətləri
«bank-hüquq münasibətləri» kimi hüquqi
for ma alır. 

Bank münasibətləri dedikdə bank-hüquq
nor maları ilə tənzimlənən elə ictimai mü na -
si bətlər başa düşülür ki, bu münasibətlərin
iş tirakçıları subyektiv hüquqlara malik olub,
hü quqi vəzifələr daşıyırlar. Başqa sözlə,
bank münasibətlərinin iştirakçıları subyektiv
hü quq və hüquqi vəzifə daşıyırlar.

İstənilən hüquq münasibəti kimi, bank-
hü quq münasibəti də quruluşca üç elementdən
iba rətdir: 1) subyekt; 2) məzmun; 3) obyekt.
Bank-hüquq münasibətinin subyekti dedikdə
hə min münasibətin iştirakçısı başa düşülür.
Kre dit təşkilatları bank-hüquq münasibətinin
əsas subyektidir. Bank-hüquq münasibətinin

sub yekti qismində həm də müştəri çıxış edir.
Müş təri dedikdə bank xidmətinin istehlakçıları
(fi ziki və hüquqi şəxslər) başa düşülür. Onlar,
yə ni kredit təşkilatları və müştərilər bank
fəa liyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı hü -
quq münasibətinin iştirakçıları (subyektləri)
he sab olunur.

Bank-hüquq münasibətinin subyekti (iş -
ti rakçısı) qismində həm də Mərkəzi Bank
və Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası çı -
xış edir. Onlar bank fəaliyyətini dövlət tən -
zim etməsi və ona nəzarət olunması ilə bağlı
bank-hüquq münasibətlərinin subyektləridir. 

Bank-hüquq münasibətinin məzmunu de -
dik də həmin münasibətdə iştirak edən sub -
yekt lərin hüquq və vəzifələri başa düşülür.
Sub yektlərdən birinin malik olduğu hüquqlar
di gər subyektin daşıdığı vəzifələrə uyğun
gə lir. Yaddan çıxarmamalıyıq ki, hüquq və
və zifələrin bir-birinə uyğun gəlməsi hüququn
əsas (ümumi) prinsiplərindən biri sayılır.
Mə sələn, bank-hüquq münasibətinin bir növü
olan kredit-hüquq münasibəti öz məzmununa
gö rə bankın və müştərinin (kredit alanın)
hü quq və vəzifələrindən ibarətdir. Bank müş -
tə riyə kredit vermək vəzifəsi daşıyır; kreditin
qay tarılmasını tələb etmək onun hüququdur.
Müş təri bankdan kredit verilməsini tələb et -
mək hüququna malikdir; krediti banka qay-
tarmaq isə onun vəzifəsidir və s. 

Bank-hüquq münasibətinin obyekti de -
dikdə pul vəsaiti və borclunun davranışı ba -
şa düşülür. Obyekt bank-hüquq münasibətinin
nö vündən asılıdır: məsələn, bank əmanəti
mü nasibətinin obyekti pul vəsaitindən iba -
rət dir və s. 

Subyektin hakimiyyət səlahiyyətinə malik
ol ması kimi meyara görə bank-hüquq mü -
na sibətinin iki növü mövcuddur: 1) bank
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fəa liyyətinin dövlət tənzimlənməsi və ona
nə zarət olunması ilə bağlı bank-hüquq mü -
na si bəti (bu münasibətdə hakimiyyət sə la -
hiy yətinə malik olan Mərkəzi Bank və Ma -
liy yə Bazarlarına Nəzarət Palatası iştirak
edir); 2) bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
ilə bağlı bank-hüquq münasibəti (bu növ
hü quq münasibətində kredit təşkilatları çıxış
edir ki, onların hakimiyyət səlahiyyəti yox-
dur).

Obyekt kimi meyara görə bank-hüquq
mü nasibəti aşağıdakı növlərə bölünür: 1)
ob yekti pul vəsaiti olan bank-hüquq mü na -
si bəti (məsələn, kredit- hüquq münasibəti);
2) obyekti qiymətli kağız olan bank-hüquq
mü nasibəti və s.(5). 

Bank münasibətləri həm də digər meyar -
la ra görə hüquqi təsnif edilir. Məsələn, məz -
mun kimi əlamətə görə bank münasibətləri
aşa ğıdakı növlərə bölünür: kredit mü na si -
bətləri, depozit münasibətləri, hesablaşma –
kö çürmə münasibətləri və s.

Deməli, qeyd edə bilərik ki, bank tələb
olun duqda geri götürülə bilən əmanətləri
qə bul edən qanuni təşkilatdır. Bank işi fiziki
şəxs lərdən və digər qurumlardan əmanət qə -
bul edən və sonra bu pulu kreditlər təklif et -
mək, investisiya qoymaq və mənfəət əldə
et mək üçün istifadə edən bir sıra maliyyə
ins titutları vasitəsilə həyata keçirilə bilən
bir çoxşaxəli fəaliyyətdən ibarətdir. Bankların
əsas vəzifəsi əmanət götürmək və kredit
ver məkdir. Lakin banklar geniş çeşiddə mü -
va fiq məhsul və xidmətlər təklif edə bilər, o
cüm lədən:

– depozit hesabları, əmanət hesabları;
– kreditlər, o cümlədən ipoteka, avtomobil

və fərdi kreditlər;
– kredit kartları;

– çeklərin nağdlaşdırılması xidmətləri;
– sığorta xidmətləri və s.
Bəs,bank depozitləri necə işləyir?
Qeyd etməliyik ki, əmanətin özü bankın

əma nətçi qarşısında borclu olduğu bildirən
öh dəlik formasıdır . Bank depozitləri depozitə
qo yulmuş faktiki vəsaitlərə deyil, bu öhdəliyə
is tinad olunmasını ehtiva edir. Kimsə bank
he sabı açıb nağd pul yatırdıqda, o, nağd pu -
la qanuni hüququnu verir və o, bankın ak ti -
vi nə çevrilir. Öz növbəsində, hesab bank
qar şısında öhdəlikdir.

Kredit mahiyyətcə kreditor (borc verən)
və borcalan (borclu) arasında formalaşan
so sial münasibətdir. Borclu borc verənə tez-
tez faizlə ödəyəcəyini və ya maliyyə və ya
qa nuni cəzalarla üzləşəcəyini vəd edir. Kredi -
tin uzadılması min illər əvvələ, bəşər si vi -
lizasiyasının başlanğıcına təsadüf edən və
for malaşan bir təcrübədir. Kreditin müxtəlif
for maları mövcuddur. Ən populyar forma
bank krediti və ya maliyyə kreditidir. Bu
kre dit növünə avtomobil kreditləri, ipoteka
kre ditləri, imza kreditləri və kredit xətləri
da xildir. Əslində, bank istehlakçıya borc
ver dikdə, pulu gələcək tarixdə qaytarmalı
olan borcalana kredit verir.

Kredit kartı bir maliyyə qurumu, adətən,
bank tərəfindən buraxılan kartdır və kart sa -
hi binə həmin qurumdan vəsait götürmək
im kanı verir. Kart sahibləri təşkilatın şərtlərinə
uyğun olaraq pulu faizlə geri ödəməyi qəbul
edirlər .

Sığorta, sığortaçının başqa bir şəxsə
müəy yən gözlənilməz hadisələrdən və ya
təh lükələrdən dəyən zərərləri ödənilməsi ba -
rə də müvafiq müqavilə ilə rəsmiləşdirilir.

“Bank” termini bir sıra müxtəlif maliyyə
ins titutlarını əhatə edən geniş anlayışdır.
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Bank ların müxtəlif növləri fərqləndirilir,
çün ki onların hamısı təmin etdikləri xidmət
və ya məhsullarda və xidmət etdikləri funk -
si yalarda eyni deyildir. Bəziləri istehlakçı
ilə bağlıdır, yəni onlar birbaşa geniş ic ti -
maiy yətə xidmət edir. Digərləri iqtisadiyyatda
pul axınında daha strateji rol oynayır. 

Bank çətirinin altına nəzər saldıqda aşa -
ğı da kılar müşahidə edilir:

– mərkəzi bank;
– pərakəndə banklar;
– kommersiya bankları;
– investisiya bankları;
– törəmə banklar;
– əmanət və kredit assosiasiyaları;
– kredit ittifaqları və s.
Mərkəzi banklar bir ölkə və ya ölkələr

qru pu üçün pul təklifini idarə edir. Bu banklar
pul siyasətinin müəyyən edilməsi, valyutanın
hə rəkətinə nəzarət və faiz dərəcəsinin əsas
gös təricilərinin müəyyən edilməsi üçün mə -
su liyyət daşıyırlar.

Kommersiya bankları, adətən, biznes sfe -
ra sına və ya korporasiyalara xidmət göstərir,
bax mayaraq ki, onlar fərdi bank müştərilərinin
eh tiyaclarına da xidmət edə bilərlər. Kom-
mersiya bankları, ümumiyyətlə, geniş çeşiddə
xid mətlər göstərir. Məsələn, kommersiya
ban kı daşınmaz əmlak kreditləri və ya biznes
ava danlığı kreditləri verə bilər, borcalanlardan
pul götürmək imtiyazına görə faizlər və ko -
mis siyalar tələb edə bilər və s.

İnvestisiya bankları qiymətli kağızların
ti carətində iştirak edə, investor hesablarını
ida rə edə və ya hər ikisini qismən idarə edə
bi lər. İnvestisiya bankı qiymətli kağızların
al qı-satqısına kömək etməklə bazarlara pul
qoy maq istəyən investorlar üçün vasitəçi
ro lunu oynaya bilər.

Pərakəndə banklar, yəqin ki, əksər in -
san  ların bankçılıq dedikdə təsəvvürünə gələn
bir şeydir. Bu banklar gündəlik müştərilərə,
o cümlədən kiçik biznes sahiblərinə kreditlər,
de  pozit hesabları və digər bank xidmətləri
tək  lif edirlər.

Törəmə və ya kölgə bankların fəaliyyət
sfe  rası ənənəvi banklarda olduğu kimi deyil -
dir. Bu, bank olmayan kredit təşkilatları,
ma  liyyə institutları və s. qurumlar, ilk növ -
bə  də, ən çox kredit və borc alətlərinə in ves -
ti siyaların cəlb edilməsinə diqqət ye ti rir lər.
On  lar, bəzən, kvazibank (bankaoxşar, ban -
ka bənzər) anlayışı ilə əhatə edilir. Kölgə
bank   çılıq və kölgə bankları 2008-ci ildə baş
ve  rən maliyyə böhranında cəmiyyətdə bank
mü  nasibətlərinin nizama salınmasında əhə -
miy  yətli rol oynamışdır. Bu maliyyə ins ti -
tut  ları insanlara artıq sahib olduqları evi al -
maq və ya yenidən maliyyələşdirmək üçün
borc pul götürməyə kömək etməkdə ix ti sas -
la  şır.

Kredit ittifaqı mənafe ümumiliyi əsasında
kö  nüllü birləşən fiziki şəxslərin və (və ya)
ki  çik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxs -
lə rin sərbəst pul vəsaitlərini cəmləşdirmək
yo  lu ilə özlərinin qarşılıqlı kreditləşdirilməsi
üçün yaratdıqları bank olmayan kredit təş -
ki  la tıdır.
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БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: понятие и предмет регулирования

Айтен Паналиева
электронная почта: aytenpenaliyeva@gmail.com

В статье автор рассматривает понятие банковской деятельности и предмет ее регули-
рования. Отмечается, что под термином «банковская деятельность» понимаются действия,
направленные на оказание банковских услуг специального характера физическим и юри-
дическим лицам и осуществляемые целенаправленно. 

Ключевые слова: банковская деятельность, физические лица, юридические лица,
банковские услуги, банковские отношения, кредитные отношения, депозитные отношения,
расчетно-переводные отношения. 

BANKING ACTIVITY: concept and subject of regulation

Ayten Panaliyeva
e-mail: aytenpenaliyeva@gmail.com

In the article, the author reviews the concept of banking activity and the subject of its
regulation. It is noted that the term "banking activity" refers to actions aimed at providing
banking services of a special nature to individual and legal entities and carried out purposefully.

Key words: banking activity, natural persons, legal entities, banking services, bank relations,
credit relations, deposit relations, settlement – transfer relations.

BANKACILIK FAALİYETLERİ: kavram ve düzenleme konusu
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Makalede yazar, bankacılık faaliyeti kavramını ve düzenlemesinin konusunu ele almaktadır.
"Bankacılık faaliyeti" teriminin, gerçek ve tüzel kişilere özel nitelikte bankacılık hizmetleri
sunmayı amaçlayan ve maksatlı olarak gerçekleştirilen eylemleri ifade ettiği belirtilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: bankacılık faaliyeti, gerçek kişiler, tüzel kişiler, bankacılık hizmetleri,
banka ilişkileri, kredi ilişkileri, mevduat ilişkileri, takas – devir ilişkileri. 
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Hər şeydən əvvəl, qeyd etməliyik
ki, Azərbaycan Respublikasının

Kons ti tusiyası (1995-ci il) insanların
sağlamlığına tə minat verir. Belə ki,
Konstitusiyanın 41-ci mad dəsi “Sağlamlığın
qorunması hüququ” ad lanır və bu
istiqamətdə fəaliyyətin həyata ke -
çirilməsində digər faktorlarla yanaşı, psi -
xo loji amil də əhəmiyyətli rol oynayır. 

“Psixologiya" termininin özü yunanca
psi xika, ingiliscə psychology sözündən
gö tü rülüb, hərfi mənada "həyat" və ya
"nəfəs" de məkdir. Sözün törəmə mənalarına
“can” və ya “mən” anlayışları da daxildir.

Müasir dövrdə psixologiya insan
haqqında ən mühüm elmlərdən biri kimi
diqqəti cəlb edir. Hazırda insan həyatı və

fəaliyyətinin elə bir sahəsi yoxdur ki,
psixologiya elmi ora nüfuz etməsin. Mühüm
elm sahəsi olan psixologiya başqa elmlərdən
təcrid olunmuş şəkildə deyil, onlarla vəh -

dət də mövcuddur. Bəs, elmlər sis te -
min də psixologiya elmi hansı yeri
tu tur, onun başqa elmlərlə qar şı lıqlı
əla qəsi nədir?

Elmlər sistemini qruplaşdıran alim
B.M.Ked rov burada psixologiyanın
ro lu na xüsusi diqqət yetirmişdir. Onun
fikrincə, psixologiya bir tərəfdən
fəlsəfə elmləri, digər tərəfdən təbiət

elmləri, başqa tə rəf dən isə humanitar
elmlər ilə əla qəlidir. Psixologiya bu elmlərin
mə lumatlarını özündə birləşdirir. Bu nunla
bərabər onlara təsir et məklə insan haqqında
elm lərin mo de linə çevrilir.

Müasir dövrdə psixologiyanın mü va -
fiq sahələri kimi aşağıdakıları gös tərə bi -
lərik (ətraflı bax – https://qarisiqisler.
blogspot.com/ 2020/12/ psixologiya-
elmininsahlri-salam-dyrli.html):

– Klinik psixologiya (ing. Clinical psy-
chology);

– Sosial psixologiya (ing. Social psycho -
logy);

– Təcrübi psixologiya (ing. Experimental
psychology);

– Fizioloji psixologiya (ing. Physio-
logical psychology);

– İnkişaf psixologiyası (ing. develop-
mental psychology);

PSİXOLOGİYA : ANLAYIŞI VƏ PREDMETİ

Məqalədə müəllif tərəfindən psi xo lo -
giya, onun anlayışı və predmeti barədə məsələ
nə zərdən keçirilərək elmi cəhətdən araşdırılır.
Qeyd edilir ki, psixologiya dedikdə şəxsiyyətin
psi xi durumunu və psixi prosesləri, eləcə də
in sanın psixi vəziyyətini və onun fəaliyyətini

öyrənən elm sahəsi başa düşülür.  
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– Sənaye və Təşkilat psixologiyası (ing.
Industrial & Organizational psychol-
ogy, aka IO psychology);

– Təhsil psixologiyası (ing. Educational
psychology);

– Hüquqi psixologiya (ing. Juridical
psychology) və s.

Psixologiya insan düşüncəsini,
davranışını, in kişafını, şəxsiyyətini,
emosiyasını, mo ti va si ya sını və s. aspektlərin
tədqiqini əhatə edən geniş elm sahəsidir.
Göstərilənləri nə zə rə alaraq, qeyd edirik
ki, psixologiya de dikdə şəxsiyyətin psixi
durumunu və psixi pro sesləri, eləcə də
insanın psixi vəziyyətini və onun fəaliyyətini
öyrənən elm sahəsi ba şa düşülür. Formulə
etdiyimiz bu lakonik an layışa əlavə edə
bilərik ki, psixologiyanın mü hüm predmeti
insan psixikasının və onun yük sək forması
olan şüurun yaranma, inkişaf və təzahüretmə
qanunauyğunluqlarından iba rətdir. 

Psixologiyanın ictimai inkişaf prosesləri
nə ticəsində yaranmış bəzi müxtəlif alt
sahələr və ixtisas sahələrini fərqləndirmək
müm kün dür:

– anormal psixologiya anormal davranış
və psixopatologiyanı öyrənir. Bu ix-
tisas sa hə si müxtəlif psixi poz ğun -
luq ların tədqiqi və müalicəsinə yönəlib
və psixoterapiya və kli nik psixologiya
ilə əlaqələndirilir;

– bioloji psixologiya (biopsixologiya)
bio loji proseslərin ağıl və davranışa
necə tə sir etdiyini öyrənir. Bu sahə
nevrologiya ilə sıx bağlıdır və beyin
zədəsi və ya beyin anor mallıqlarına

baxmaq üçün MRT və PET skanları
kimi alətlərdən istifadə edir;

– koqnitiv psixologiya diqqət, yaddaş,
qav rayış, qərar qəbul etmə, problem
həll et mə və dil mənimsəmə daxil ol-
maqla insanın dü şüncə proseslərini
öyrənir;

– müqayisəli psixologiya heyvanların
(fau na aləminin) davranışını öyrənən
psi xo lo giyanın bir sahəsidir;

– məhkəmə psixologiyası hüquqi və ci -
na yət ədaləti sistemində psixoloji
tədqiqat və prinsiplərdən istifadə
etməyə yönəlmiş tət biqi sahədir;

– şəxsiyyət psixologiyası şəxsiyyətin
necə in kişaf etdiyini, eləcə də hər bir
fərdi unikal edən düşüncələrin, dav -
ra nışların və xü su siy yətlərin nü mu -
nələrini anlamağa yö nəl miş dir və s.

Eyni zamanda, elmi dövriyyədə və qa -
nun  vericilik massivində psixologiya anlayışı
müx  təlif mənalarda işlədilir:

– obyektiv mənada psixologiya;

– qanunvericilik mənasında psixologiya;

– elm mənasında psixologiya;

– tədris kursu mənasında psixologiya. 

Obyektiv mənada psixologiya dedikdə,
bir qayda olaraq, psixoloji fəaliyyətlə bağlı
ic timai münasibətləri tənzimləyən nor ma -
ların sis temi başa düşülür; онлар psixoloji
fəa  liy yəti tənzimləyən hüquq normaları
ad lanır. Buna görə də, obyektiv mənada
psi xologiya müvafiq hüquq normalarından
iba rətdir; bu normaların əsas təyinatı və
başlıca funksiyası psixoloji fəaliyyətlə bağ lı
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yaranan ictimai münasibətləri tənzim lə -
mək dir.

Qanunvericilik mənasında psixologiya
dedikdə psixoloji fəaliyyətlə bağlı ictimai
münasibətləri tənzimləyən normativ hüquqi
aktların məcmusu başa düşülür. Konsti-
tusiya, qanunlar, qanunqövvəli aktlar, mü-
vafiq əsas na mə, təlimat, reqlament və digər
sənədlər qa nunvericilik mənasında psi xo -
lo giya sfe ra sına daxildir. 

Elm mənasında psixologiya dedikdə,
psixoloji fəaliyyətin həyata keçirilməsinə
аèä îëàí ìÿñÿëÿëÿð (psixoloji fəaliyyətin
an layışı, predmeti, metodu, mənbələri,
sub yekt ləri, prinsipləri və digər məsələlər)
áà ðÿäÿ ôèêèðëÿðèí, èäåéàëàðûí, íÿçÿðèéé-
ÿëÿðèí, êîí ñåïñèéàëàðûí, postulatların âÿ
ñ. ìöëàùè çÿ ëÿðèí ìÿúìóñó áàøà äöøöëöð.
Åëì ìÿíà ñûíäà о, psixologiya elmi və ya
doktrina àäëàíûð. Psixologiya doktrinası
psixoloji fəa liy yətə àèä îëàí ìÿñÿëÿëÿðè
elmi cəhətdən òÿä ãèã åäèð, þéðÿíèð. 

Òÿäðèñ êóðñó ìÿíàñûíäà psixologiya
äå äèêäÿ òÿëÿáÿëÿðÿ âÿ îõóúó àóäèòîðèéàñûíà
psi xoloji fəaliyyətin həyata keçirilməsi áà-
ðÿäÿ mö vafiq áèëèêëÿð âÿ ñèñòåìëÿøäèðèëìèø
èíôîð ìàñèéà âåðÿí òÿäðèñ ôÿííè áàøà
äöøöëöð; áó ìÿ íàäà îíà ali təhsil
müəssisələrində tədris olu nan psixologiyaya
dair òÿäðèñ ôÿííè äåéèëèð. 

Ümumiyyətlə, qeyd etməliyik ki, psi -
xo lo giya fərdlərə, eləcə də bütövlükdə cə -
miy yətə fayda verən həm tətbiqi, həm də
aka demik sahədir. Psixologiyanın böyük
bir his səsi psixi sağlamlıq problemlərinin
diaq no zu və müalicəsinə həsr olunur; lakin
bu, psi xologiyanın təsir sferasına gəldikdə,

aysberqin yalnız görünən hissəsidir.

Hər bir elmin predmetini özünəməxsus
ha disələr və bu hadisələrlə yaranan ictimai
mü nasibətlər təşkil edir. Bu hadisələrdən
bə ziləri olduqca mürəkkəb, çətin dərk ol-
unan ha disələrdir. Psixologiya elminin
predmetini təş kil edən hadisələr də məhz
özünün mü rək kəbliyi və çətin dərk olunması
ilə fərqlənir. Hə min hadisələr hələ qədim
zamanlardan in sanların diqqətini cəlb etmiş,
bu sahədə müx təlif fikirlərin, görüşlərin
meydana gəl mə sinə səbəb olmuşdur.
Psixologiyanın öy rən diyi bu hadisələr psixi
hadisələr ad lan dı rıl mışdır. Psixi hadisələrin
təsnifi və onun struk turu müxtəlif
mövqelərdən şərh olun muş dur. Bu sahədə
daha çox diqqəti cəlb edən psixi hadisələrin
üç qrupa ayrılması ilə bağlı olan fikirlər
mövcuddur: psixi pro ses lər, psixi hallar,
psixi xassələr .

Psixi proseslər insan davranışının ilkin
tən zimləyicisi kimi meydana çıxır. Psixi
pro seslərə duyğu, qavrayış, hafizə, diqqət,
tə fəkkür, təxəyyül, hissləri və iradəni daxil
edi lir. Psixi proseslərin müvafiq başlanğıcı,
ge dişi və sonu vardır. Məhz buna görə də,
psi xoloqlar psixi proses termininin psixi
fak tın prosessuallığını nəzərə çarpdırmağını
qeyd edirlər. Psixi prosesləri üç qrupa
ayırırlar: idrak prosesləri, emosional
proseslər və iradi proseslər.

İdrak prosesləri gerçəkliyi dərk etmək,
gerçək aləm haqqında məlumatların qav -
ra nıl ması və işlənməsi ilə bağlı olan psixi
pro seslərdir. Bunlara duyğular, qavrayış,
ha fizə, diqqət, nitq, təfəkkür, təxəyyülü
aid et mək olar.
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Emosional proseslərə insanların ger -
çək liyə mü nasibətləri ilə bağlı olan hisslər
da xildir. Ger çək aləmdə baş verən hər
hansı bir hadisə in sanda müsbət və mənfi
emosiya yarada bi lir ki, bu da, onun fəa -
liyyətinə müvafiq tə sir göstərir.

İnsanın həyat və fəaliyyətində iradi
pro ses lərin də rolu az deyildir. İradi proses
özü nü insanın qərar qəbulu, çətinlikləri
aradan qal dırmaq, öz davranışını idarə
etmə şəraitində ay dın şəkildə göstərir.

Psixi hallara gəldikdə onlar bütövlükdə
in sanın psixi vəziyyətini xarakterizə edir.
On lar da, psixi proseslər kimi, özlərinin
di  na mikliyinə, istiqamətinə, nisbi da vam -
lı lı ğına, in tensivliyinə görə fərqlənirlər.
Bu nunla ya naşı olaraq, psixi hallar psixi
proseslərin ge dişinə və nəticələrinə təsir
göstərə, fəaliyyəti güc ləndirə və ya ləngidə
bilər. Psixi hallara dir çəliş, məyusluq,
qorxu, ümidsizlik, ruhdan dü ş mə, gümrahlıq
və s. aid etmək olar.

Psixi hadisələrin üçüncü qrupuna şəx -
siy yətin psixi xassələri aid olunur.
Şəxsiyyətin psi xi xassələri özlərinin yüksək
davamlılığı və sabitliyi ilə fərqlənir. Psixi
xassələrə şəx siy yətin istiqamətini, tem-
perament, xarakter və qabiliyyətini aid
edirlər. Psixoloqlar belə qə naətə gəlmişlər
ki, bu xassələrin inkişaf sə viyyəsi, eləcə
də psixi proseslərin aktiv in kişaf tempi və
psixi halların üstünlüyü in sa nın təkrar -
olun mazlığını, fərdiyyətini təmin edir.

Bütün qeyd olunanları nəzərə alaraq,
psixologiyaya bir elm sahəsi kimi belə bir
definisiya vermək olar: psixologiya obyektiv
gerçəkliyin beyində əks olunmasından

ibarət psixi hadisələr, onların yaranma və
inkişaf qanunları haqqında elmdir.

Müasir dövrdə psixologiya insan
haqqında ən mühüm elmlərdən biri kimi
diqqəti cəlb edir. Təsadüfü deyildir ki,
hazırda insan həyatı və fəaliyyətinin elə
bir sahəsi yoxdur ki, psixologiya elmi
oraya nüfuz etməsin. Mübaliğəsiz demək
olar ki, hazırki dövrdə bütün dünyada hər
cür fəaliyyətin və insan munasibətlərinin
səmərəliliyini psixoloji biliklərin tətbiqində
görürlər. Lakin, nəzərə almaq lazımdır ki,
mühüm elm sahəsi olan psixologiya başqa
elmlərdən təcrid olunmuş şəkildə deyil,
onlarla vəhdətdə mövcuddur və fəaliyyət
göstərir. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, elmlər
sisteminin təsnifatını verən B.M.Kedrov
bu sistemdə psixologiyanın rolunu ayrıca
fərqləndirir. Onun təqdim etdiyi «elmlər
üç bu cağı»nda bunu aydın görürük. Alim
belə zənn edir ki, psixologiya bir tərəfdən
fəlsəfə elm ləri, digər tərəfdən təbiət elmləri,
üçüncü tə rəfdən humanitar elmlər içərisində
aralıq möv qe tutur.

Psixologiya bu elmlərin məlumatlarını
özün də birləşdirir və eyni zamanda, onlara
tə sir etməklə yanaşı, insan haqqında
elmlərin kons truktiv modelini ehtiva edir.
Psi xo lo gi ya nın başqa elmlərlə əlaqəsinə
diqqət çəksək, mə lum olur ki, insan
psixikası və davranışını onun təbii və sosial
mövcudluğu haqqında zə ruri biliklər ol-
madan başa düşmək mümkün de yildir.
Ona görə də, psixologiyanın öy rə nilməsi
insan biologiyası, onun ali sinir sis te minin
quruluşu və fəaliyyəti haqqında bi liklərə
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yiyələnməyi tələb edir. Psixi hadisələr və
mərkəzi sinir sisteminin fəaliyyəti ara -
sındakı əlaqə haqqında biliklər ali sinir
fəa liyyətinin fiziologiyasında öz konkret
əksini tap mışdır. Təsadüfü deyil ki,
psixologiyanın tə bii elmi əsaslarından
danışarkən, məhz ali si nir fəaliyyətinin
qanunularına istinad edilir.

Psixologiya cəmiyyətin tarixi və mə -
də niy yəti ilə sıx bağlıdır. Belə ki, insanda
ali psi xi funksiyaların inkişafında si vi li -
za siyanın əsas tarixi nailiyyəti olan əmək
alət ləri və işa rə sistemi həlledici rol oy na -
mışdır.

İnsan psixikasının dərindən öyrə nil mə -
sinə, onun anlaşılmasına sosiologiyanın
əsas ları haq qında biliklər də imkan yaradır.
Bunu so sial psixologiyanın sürətlə inkişafı
bir da ha təsdiq edir. Müasir dövrdə sosial
psi xo logiya insan münasibətlərinin bütün
sahələrinə nü fuz etməklə insanın sosial-
bələdləşmə dav ranışının psixi xassələrə
necə yiyə lən mə sini aydınlaşdırmağa imkan
verir.

Psixologiya fəlsəfə elmi ilə ciddi, necə
de yərlər, “qohumluq əlaqəsi”nə malikdir.
Bu, təsadüfü xarakter daşımır. Məlum
olduğu ki mi, psixologiya müstəqil bir elm
sahəsi kon tekstində fəaliyyət göstərənə
kimi fəl sə fənin daxilində təşəkkül taparaq,
for ma laş ma ğa başlamışdır. Şübhəsiz,
şəxsiyyətin psi xoloji «ölçülərini» insan,
onun spesifik həyat şə raiti, gerçəkliyi dərk
etməsi və fəaliyyət haq qında fəlsəfi biliklərə
istinad etmədən müəyyənləşdirmək və
öyrənmək mümkün ol mazdı. İnsanlar tez-
tez klinik psixoloq və psixiatr arasındakı

fərqlər haqqında çaşqın olur lar. Psixoloqlar
insanların daha yaxşı fəa liyyət göstərməsinə
kömək etmək, habelə psi xi və fiziki
sağlamlıqda problemlərin in ki şafının
qarşısını almaq üçün gündəlik həyat fəa -
liyyətində və ya iş mühitində bu mə sə lə -
lər lə məşğul olurlar.

Hesab edirik ki, psixiatrlar psixi xəs tə -
lik lərin müalicəsində ixtisaslaşmış hə kim -
lər dir. Onların tibb sahəsində müvafiq
təhsilə ma lik olması o deməkdir ki, müalicə
zamanı ef fektiv tədbirlər görə bilərlər.
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ПСИХОЛОГИЯ: ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ

Гасанлы Айсель Вугар кызы,
Сумгаитский государственный университет, филологический 
факультет, студентка второго курса. 

В статье автор рассматривает вопрос о психологии, ее понятие и предмет и тема иссле-
дуется с научного точки зрения. Отмечается, что психология относится к области науки,
изучающей психическое положение личности и психические процессы, а также психическое
состояние человека и его деятельность. 

Как многоаспектное понятие использование психологии в научном обороте подчеркивается
в четырех смыслах: психология в обьективном смысле, психология в законодательном
смысле, психология в смысле науки, психология в смысле учебного курса. 

Ключевые слова: психология, психическое состояние личности, психические процессы,
психическое положение человека, отрасли психологии. 

PSYCHOLOGY: CONCEPT AND SUBJECT

Hasanli Aysel Vugar girl,
Sumgayit State University, Faculty of Philology, second year student. 

In the article, the author considers the issue of psychology, its concept and subject, and the
topic is studied from a scientific point of view. It is noted that psychology refers to the field of
science that studies the mental state and mental processes of a person, as well as the mental state
of a person and his activities.

As a multifaceted concept, the use of psychology in the scientific circulation is emphasized
in four senses: psychology in the objective sense, psychology in the legislative sense, psychology
in the sense of science, psychology in the sense of educational course.

Key words: psychology, mental state of personality, mental processes, mental state of a
person, fields of psychology. 

PSİKOLOJİ: KAVRAM VE KONU

Hasanlı Aysel Vugar kızı,
Sumgayıt Devlet Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, 2 sınıf öğrencisi. 

Makalede yazar, psikoloji konusunu, kavramını ve konusunu ele almakta ve konu bilimsel
bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Psikolojinin, bir kişinin zihinsel durumunu ve zihinsel
süreçlerini, ayrıca bir kişinin zihinsel durumunu ve faaliyetlerini inceleyen bilim alanını ifade
ettiği belirtilmektedir.

Çok yönlü bir kavram olarak psikolojinin bilimsel dolaşımda kullanımına dört anlamda
vurgu yapılmaktadır: nesnel anlamda psikoloji, yasama anlamında psikoloji, bilim anlamında
psikoloji, eğitim dersi anlamında psikoloji. 

Anahtar Kelimeler: psikoloji, kişiliğin zihinsel durumu, zihinsel süreçler, kişinin ruhsal
durumu, psikolojinin alanları.
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ВХХ веке произошло много собы-
тий в различных областях жизни

нашего древнего государства. В то время
родился и творил и первый азербайджан-
ский дипломированный архитектор, по-
даривший Азербайджану ряд шедевров,
по сей день удивляющие и покоряющие
своей красотой и изяществом. Имя его –
Зивярбек Ахмедбеков.

Справедливости ради, должен отме-
тить, что слова, вынесенные в заголовок,
взяты из статьи моего покойного старшего
брата Джангира, который ещё в далёком
1986г. первым стал активно и объективно
изучать истинную роль и значение вклада
нашего замечательного деда, как в разви-
тие национальной архитектуры Азербай-
джана в целом, так и в архитектурном
формировании г. Баку, начавшееся по
утверждению известных специалистов-
ученых, в первую очередь академика Ш.С.
Фатуллаева, с середины Х1Х века. И как
писал мой брат «случилось так, что Зи-
вярбек, родившийся в г. Шемахе в 1873 г.
(точная дата рождения, к сожалению, не
известна) родился за год до смерти вы-
дающегося по тем временам, своего зем-
ляка, азербайджанского зодчего – Касым-
бека Гаджибабабекова (1811-1874 г. г.).
«Судьба как бы позаботилась о том, чтобы
«архитектурная эстафета» азербайджан-
ского зодчества не осталась бы без на-
следника...».

Краткая история такова, что, как из-
вестно, город получил название Шемахи
после арабского завоевания, и являлся,
по тем временам, широко-признанным
политическим, культурным и экономи-
ческим (торговым) центром, за свою дли-
тельную и бурную историю пережила не-
мало, главным образом стихийных бед-
ствий, в результате чего в городе почти
не сохранилось древних памятников. Тем
не менее, существующие различные ис-
точники свидетельствуют о величии сто-
лицы Ширвана, Шемаха была городом
так называемого «открытого типа», без
обычных укреплений крепостных стен.
А находясь ещё тогда на оживлённом ка-
раванном тракте, город быстро восста-
навливался, застраивался и славился свои-
ми крупными мечетями, медресе, краси-
выми банями, караван-сараями, торговыми
рядами, ещё тогда привлекая сюда массу
иностранцев.

Примечательно, что этот город с бога-
тым и славным прошлым, сохранил до
наших дней свой единственный памятник
– Джума-мечеть, воздвигнутую в ХШ в.,
поражающая своими куполами, фонтанами
и бассейнами, росписями стен, орнамен-
тальным убранством куполов, что при-
давало ей величественность и особую
красоту. Однако, после землетрясения в
1902 г. она окончательно разобрана и на
её месте гражданские инженера – Зивярбек

«ЗОДЧИЙ –ТВОРЕЦ, ХРАНИТЕЛЬ ВЕЧНОСТИ 
И ЕГО ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ…»

Посвящается памяти архитектор З. Ахмедбекова по случаю 
установления на его памятнике мемориальной доски
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и российский архитектор И.К. Плошко,
на старом фундаменте, построили новую
мечеть. 

Достоверно известно и то, что детские
годы Зивярбека, мечтавшего стать зодчим,
возводящим архитектурные сооружения,
прошли в родном городе, исторической
колыбели азербайджанской цивилизации,
и дом, и улица, где он родился, квартал
Сарыторпаг, поныне можно увидеть на
прежнем месте. Его семья, как и много-
численный род отличались стремлением
к наукам, просвещению. Так, мать – Тойфе
ханум была широко образованной по тем
временам женщиной, связанной с лите-
ратурой, писала стихи; как и отец – Герай
бек, занимавшийся просветительской ра-
ботой и учительством. Последним из его
девяти детей был и будущий архитектор,
творивший во времена Азербайджанской
демократической Республики.

Возводить архитектурные сооружения,
строить новые города, прославлять на-
циональные элементы древнего ширван-
ского зодчества, обогащая архитектурное
наследие своего народа – вот к чему стре-
мился Зивярбек.

Важно подчеркнуть, что в формиро-
вании его мировоззрения огромную роль
сыграла сама Шемаха – один из древних
и прославленных научных и культурных
центров нашего государства. Город, ко-
торый был родиной Хагани, Ширвани,
Сабира и других выдающихся азербай-
джанских ученых и поэтов.Так, он часто
обращался к мысли Хагани, считавшим
Шемаху «кладезю национального богат-
ства».

В личных дневниках и записях Зивяр-
бека сохранилось ряд свидетельств тому,

что он немало знал исторических доку-
ментов и описаний важнейших городов
Азербайджана, в частности, описания не-
мецкого врача Э. Кэмпфера (1683 г.):
«Баку имеет фигуру почти квадрата…»;
русского ориенталиста И.Березина (1840
г.): «Баку – город совершенно восточ-
ный…»; записи писателя А. Писемского
(1856 г.): «Город ещё не покинул пределы
крепостных стен…»; ученого Д. Менде-
леева (1863 г.): Во многих местах кругом
«Атешгах» горятогни…», композитора П.
Чайковского, проведшего один день в
Баку (в мае 1887 г.): «Баку правильно и
красиво отстроен…» путевые записи
А.Дюма о таких исторических памятниках,
как дворец Ширваншахов, Девичья башня,
и др.

Но чтобы реализовать все свои позна-
ния и творческие замыслы, преумножить
славу достижения национальной культуры
Зивэрбек понимал, что нужно упорно до-
биваться необходимых знаний, получить
высшее образование, что было необычным
по тем временам, но диктовалось как
внутренней потребностью, так и огромным
желанием… И молодой Зивярбек, настояв
на своём, уезжает далёкую Россию, Пе-
тербург, чтобы стать образованным и вы-
соко профессиональным архитектором,
гражданским инженером, приобщиться
к европейской цивилизации, науке и про-
грессу.

Разумеется, по воспоминаниям его со-
временников и земляков, например, ака-
демика Азада Эфенди-заде, профессора
Эмина Эфендиева, родственников (пле-
мянники Энвер Ахмедбеков-инженер,
Алескер Садыхов – библиотекарь, и мно-
гих других) Зивярбек был человеком боль-
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шой целеустремлённости, эрудированным,
музыкально образованным (великолепным
исполнителем на скрипке) и др.

Позже в формировании его профес-
сионализма и творческого мировоззрения
важную роль, естественно, сыграли про-
фессора и преподаватели Петербургского
института гражданских инженеров, из-
вестные архитекторы, сама социальная,
историческая и художественная среда
этого города – колыбели классической
культуры и зодчества.

Прошли годы учёбы и зрелость твор-
чества и мастерства были обретены Зи-
вярбеком Ахмедбековым (1873-1925 г.г.)
– первый азербайджанец, получивший в
1902 г. высшее архитектурное образование
в одно из престижнейших и старинных
вузов, в Петербургском институте инже-
неров гражданского строительства, и в
1918-1925 г. г. бывшим главным архитек-
тором г. Баку, принявший этот пост от
выдающегося азербайджанского госу-
дарственного деятеля Наримана Нарима-
нова, именно по его указу, после переезда
в 1910 г. в Баку и работы участковым ар-
хитектором городской управы, после
апрельской демократической революции
1920 г. и её подъёма, Зивярбек стал первым
главным архитектором столицы Азербай-
джана.

Не случайно в одном из документов
Зивярбек писал в 1903 г. одному из своих
другу-коллеге: «…цивилизованность на-
родов доказывают их постройки…».

Как видно, уместно отмечал в своих
памятных записях о дедушке мой брат
Джангир, ссылаясь на исследователя ис-
тории азербайджанкой архитектуры Л.
Бретаницкого в монографии «Баку» (Ле-

нинград, 1965, стр. 163), в «предреволю-
ционном Баку, не говоря уже о других
городах Азербайджана, не было ни одного
азербайджанца-архитектора со специ-
альным образованием».

Парадоксально, однако, начиналась
творческая жизнь молодого зодчего у себя
на родине, когда, вернувшись в родную
Шемаху, Зивярбек застал свой любимый
и древний город после разрушительного
землетрясения (январь 1902 г.) в тяже-
лейших развалинах и руинах. А как же
иначе?! Ведь судьба родного города всегда
его волновала и беспокоила. По велению
судьбы, именно здесь он получает своё
первое «профессиональное крещение», и
становится в 1907 г. главным архитектором
Шемахи, оставаясь преданным её куль-
турному и духовному наследию.

Примечательно и то, что в 20-е годы
прошлого столетия, по инициативе З. Ах-
медбекова было создано «Общество «Ени
Ширван», целью которого было восста-
новление памятников архитектуры, раз-
витие города на основе прогрессивных
по тем временам идей градостроительства
при полном сохранении архитектурного,
национального и культурного наследия,
хотя такая работа осуществлялась им за-
долго создания этого общества.

По вполне достоверным данным, это
землетрясение в Шемахе разрушило не
только десятки зданий, но и некоторые
шедевры архитектурного искусства, на-
следия, среди которых была и известная
Джума-мечеть. Поэтому, неслучайно, в
1909 г. Зивярбек получает заказ от Коми-
тета по восстановлению на новый проект
этой мечети, и вместе с гражданским ин-
женером И.К. Плошко, который высоко
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оценил профессиональную, плановую
конструкцию сооружения, разработанную
Зивярбеком, завершает её строительство.

В те же годы он спроектировал и сам
руководил строительством ряда других
общественных зданий, а также крупных
жилых домов, построек и сооружений, в
которых выразительными прогрессивны-
ми, архитектурными средствами пытался
достичь высоких эстетических результатов
при их строительстве. Эти идеи и их реа-
лизация, по мнению современных спе-
циалистов, прежде всего академика Ш.С.
Фатуллаева, нашли своё воплощение в
таких его памятниках архитектуры, как
жилой дом у метро «Низами», гигантский
по тем временам корпус детской больницы
в классических формах (бывшая ул. По-
лухина, 201), о котором ещё в 1915 г.
газета «Каспий» писала, что «это одно
из замечательных и наиболее выдающихся
сооружений в Баку»; корпус роддома (по
бывшей ул. Басина); жилой дом на Чем-
берикенде, в котором я родился и где
жила наша семья до 1969 г.; школа «Саа-
дат» (бывшая глазная больница) и многие
другие архитектурные объекты.

Наряду с ними, венцом его архитек-
турного творчества, в котором Зивярбек
применил, совершенствуя классические
и национальные традиции и достижения,
является уникальные мечети Тезе-пир
(1905-1914 годы) и Хаджи (1912-13 годы)
по ул. Самеда Вургуна. Особо значение
имел и факт приглашения для завершения
строительства мечети Мухтарова (1909
г.) в Амираджанах, проект купола и ми-
нарета которого так же были созданы Зи-
вярбеком.

Согласно его идее, замысла Тезе-пир
является монументальным сооружением,
которое должно было завершиться ка-
менным массивным куполом и стройными,
устремлёнными в небо двух – ярусными
минаретами. Как писал в своих трудах
Ш.С. Фатуллаев: «При такой трактовке,
мечеть, расположенная на повышенных
отметках Бакинского амфитеатра, явно
доминировала бы над городом, чего не
могла допустить губернская админист-
рация, добивавшаяся возведения мина-
ретов только до первого яруса. Из-за со-
кращения второго яруса минаретов утра-
тилась острота эстетического восприятия
всего здания». Однако, свою мечту Зи-
вярбек всё-таки осуществил при строи-
тельстве мечети в упомянутых Амира-
джанах.

По мнению специалистов, немало он
сделал и в области реставрации и сохра-
нения национальных реликвий в архи-
тектуре того времени, упорно отстаивая
мысль, что оставлять памятники старины
в руинах, это значит допустить, чтобы
историческое богатство материальной и
духовной культуры народа в конце концов
для народа и погибло. Как отмечал слова
деда в своих записях старший внук Зи-
вярбека, «…исторический, моральный и
патриотический смысл реставрации за-
ключается в том, чтобы сохранить память
истории и дать народу бесценную воз-
можность всегда соприкасаться с великим
и вечным в искусстве». 

Особенно беспокоила Зивярбека судьба
комплекса дворца Ширваншахов, по при-
чине которой ещё в 1917 г., совместно с
гражданским инженером Омаром Абу-
евым, он создал «Общество по охране
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памятников архитектуре», позже преобра-
зовавшееся в «Мусульманское археоло-
гическое общество», посвятив ему немало
сил и энергии. В те годы Зивярбек, будучи
главным архитектором города, не только
предостерегал от посягательств на на-
циональную культуру, но и заложил начало
генерального плана развития Баку, раз-
вития дачного хозяйства, расширения са-
дов и парков как в городе, так и на Ап-
шероне.

Нельзя не вспомнить и тот достоверный
факт, что он, будучи видным азербай-
джанским просветителем, приложил боль-
шие усилия для открытия в 1912 г. биб-
лиотеки в Шемахе, по поводу чего наш
великий поэт М.А. Сабир писал: «Для
мусульман очень важно иметь свою биб-
лиотеку и типографию. Основатели такой
библиотеки – инженер Зивярбек Ахмед-
беков и Мешади Солтан Мустафаев. Наш
народ относится к этому с великой бла-
госклонностью и выражает им свою бес-
предельную благодарность».

Как бы продолжая эту тему, можно от
себя подчеркнуть, что Зивярбек постоянно
уделял внимание просвещению и попол-
нению фондов библиотеки сокровищам
национальной и классической литературы
и поэзии, зарубежными, в первую очередь,
европейскими изданиями, в основном из
Франции и Германии, в конечном счёте
передавая в дар этой библиотеке.

Вместе с тем, представляет особый
интерес судьба и обширной библиотеки
самого Зивярбека, а также живописных
полотен, привезённых им из Петербурга
и в последствии из Европы. Долгие годы,
вплоть до 1969 г., т.е. до сноса дома Зи-
вярбека, всю эту уникальную коллекцию

книг и картин бережно хранила его един-
ственная дочь, наша мама – Франгиз
ханум Ахмедбекова – Эфендиева, рож-
дённая от брака дедушки с Шовкет ханум.
Но, к сожалению, Зивярбек не смог во-
плотить в жизнь мечты, связанные с до-
черью…Эта обширная библиотека, как
помню, занимала огромную комнату в
доме, построенном дедушкой в 1914-1916
годах, в которой также хранились неко-
торые замечательные полотна и скульп-
туры, устраивались музыкальные вечера
и другие просветительные встречи.

Удивительна и печальная судьба этого
мемориального дома Зивярбека в районе
Нагорного парка, к нашему глубокому
сожалению, снесённого в 1969 г., несмотря
на то, что за год до этого было принято
постановление Совета министров рес-
публики (от 2 апреля 1968 г.) наш дом,
построенный по проекту Ахмедбекова
был признан памятником азербайджан-
ского зодчества и поставлен под охрану
закона… В связи с этим вопиющим фактом
беззакония и несправедливости – сноса
архитектурного памятника, дома Ахмед-
бековых – стал вопрос о судьбе его биб-
лиотеки и картинах.

По воле и желанию Франгиз-ханум,
решено был всю библиотеку Зивярбека,
включавшую, в частности, многотомную
архитектурную энциклопедию Х1Х века
Г.Н. Барановского (1908 г.), множества
бесценных альбомов по истории восточной
и классической архитектуры, а также ка-
талоги по архитектурным деталям, на-
учные и иллюстрированные издания, в
том числе на иностранных языках, пере-
дать в дар Фундаментальной библиотеке
АН Азербайджана.
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В этой связи от Института архитектуры
и искусства АН Азербайджана (в декабре
1967 г.) за подписью академика М. Усей-
нова дочери Зивярбека поступило сле-
дующее признательное письмо: «Глубо-
коуважаемой семье азербайджанского зод-
чего Зивярбека Ахмедбекова. Институт
архитектуры и искусства АН Азербай-
джана, получив от Вас в дар личную биб-
лиотеку главного архитектора г. Баку в
советский период, Зивярбека Ахмедбекова
выражает глубокую признательность и
благодарность Вам за переданные книги
и считает своим долгом отметить, что
дарственные книги выделены в инсти-
тутской библиотеке в особый фонд З. Ах-
медбекова».

Относительно живописного полотна,
музейного характера, знаменитого худож-
ника Х1Х в. Геллерта, из-за размеров по-
лотна, Франгиз ханум решила передать в
дар Музею искусств им. Р. Мустафаева,
где оно зарегистрировано с табличкой:
«из личной коллекции архитектора З. Ах-
медбекова».

Вместе с тем, в творческом арсенале
зодчего, наряду с национальными тради-
циями важное значение имел и европей-
ский классицизм, о чем свидетельствуют
монументальные сооружения в Баку, ко-
торые всесторонне были исследованы
упомянутым академиком Ш.С. Фатуллае-
вым, в частности, в его капитальных тру-
дах по истории градостроительства Баку
и Азербайджана Х1Х- ХХ веков. В них
архитектурному наследию Зивярбека было
уделено заслуженное внимание, поскольку
в его замыслах регулярно высказывались
соображения относительно перспектив-

ного развития и строительства архитек-
турных сооружений Баку.

Одним их таких сооружений являлся
жилой дом Зивярбека, где он жил с семьей,
а в последствии жила семья его дочери,
и который до 1969 г., как памятник архи-
тектуры, охранялся законом. Этот злопо-
лучный дом был, как известно, сооружён
им в 1914-1916 годах, в почти необжитой
по тем временам части города (Чембери-
кенде), т.е. между двумя городскими клад-
бищами тех лет. Хотя этот шаг зодчего
был тогда воспринят негативно, но Зи-
вярбек настоял на своём решении и разъ-
яснял его соответствующим образом: «…
я решил соорудить жилой дом меж двух
кладбищ, но будущее этой части города
– жемчужина, которую мне удалось об-
наружить…». Примечательно, что ещё
при начале строительства этого дома Зи-
вярбек писал, что «…не всякий фаэтон
решается отвезти меня на стройку, осо-
бенно по вечерам, ибо суеверные мусуль-
мане боятся поздно вечером оказаться
меж двух кладбищ».

Не вдаваясь в некоторые сомнительные
причины и обстоятельства трагической
смерти в 1925 г. Зивярбека, не причастного
к политическим событиям, можно отме-
тить, в том числе, и имеющиеся ещё в те
годы армяно-азербайджанские распри и
противостояние, от чего зодчий находился
под постоянным давлением от форми-
рующейся советской власти, что создавало
неблагоприятные и тяжелые условия для
его нормальной работы.

Так или иначе, прошли десятилетия
и, как доказало время, тем более настоящая
панорама города, этот дальновидный про-
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гноз деда был гениально предвиден и
полностью оправдался.

Продолжая рассуждения о воплощении
и реализации его замыслов, на правах
младшего внука и не считая себя специа-
листом в области архитектуры, тем не
менее, хотелось бы отметить некоторые
тенденции в развитии нашего современ-
ного градостроительства. Несмотря на
его широкий размах важно, чтобы Баку
не утратил бы, а наоборот, сохранил свое
уникальное лицо и колорит, продолжал
бы, в частности, сочетать и беречь «кре-
постную древность» с ультра – совре-
менными архитектурными сооружениями,
дорожил бы красотой и благоустроен-
ностью. Это важно хотя бы по той простой
причине, что из года в год растёт в нашем
городе не только собственное население,
но и число гостей и туристов, причём
как своих, так и зарубежных.

Поэтому установка в эти дни беспре-
цедентной для нас, долгожданной таб-
лички, на азербайджанском и английском
языках, как это принято в цивилизованных
странах, на постаменте великолепного
памятника Зивярбеку, открытого в при-
сутствии многоуважаемого Президента
Азербайджана И. Алиева в центре нашей
столицы в 2011 г. – выдающееся событие,
неординарный подарок деду от внука…
Создателем этого замечательного памят-
ника является всемирно-известный скульп-
тор Натиг Алиев.

Вошедший и навсегда оставшийся в
истории национальной архитектуры свои-
ми творениями З. Ахмедбеков, можно
сказать, отдал всю свою сознательную
жизнь монументальности, красоте, ис-
кусным архитектурным решениям, во-

площая в свои сооружения, которые по
праву являются архитектурными жемчу-
жинами нашего города. Логика и обще-
мировая практика, со всей очевидностью
подтверждают и подсказывают, что такие
основные данные и факты о его жизни и
деятельности должны быть известны не
только узкому кругу специалистов, но и
широкой национальной, и иностранной
общественности.

Особое чувство любви и гордости за
своего деда, учитывая его активную дея-
тельность в демократическом движении
и фундаментальные заслуги перед азер-
байджанским народом в области архи-
тектуры, вызывает факт награждения меня
Президентом И. Алиевым юбилейной ме-
далью в честь столетия “Народной Рес-
публики Азербайджана (1918-2018)”; до-
кумент за подписью Президента И. Алиева
от 27 мая 2019 г. (удостоверение N 1-144;
указ N 1205).

Пользуясь случаем, в очередной раз
хочу подчеркнуть, что благодаря активным
усилиям многоуважаемых нашего Пре-
зидента господина И.Г. Алиева и его су-
пруги, госпожи Мехрибан ханум, стало
более, чем очевидным превращение Азер-
байджана в подлинно цивилизованное
современное государство. В том числе,
это касается их последовательной заботы
о богатом историческом наследии нашей
страны, о чём я ещё раз выражаю им
свою искреннюю, глубокую признатель-
ность и благодарность.

Внук Зивярбека Ахмедбекова –
профессор, доктор юридических наук

Октай Ф. Эфендиев.
e-mail: oktay001@rambler.ru 
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LAYİHƏ

HÖRMƏTLİ  OXUCULAR!

Budur, artıq “Hüquqi müstəvi” elmi-nəzəri, təcrübi jurnalının 11-ci növbəti
nömrəsi nəşrə hazırlanmaqdadır. Qürur hissi ilə qeyd etməliyəm ki, jurnalın
yaradıcı kollektivinin və hüquq ictimaiyyətinin gərgin əməyi nəticəsində, ötən
dövrdə jurnalımız ölkəmizin hüquq ictimaiyyətinin stolüstü nəşrinə çevrilmiş,
hüquqi dövlət quruculuğu prosesinə verdiyi dəyərli tövhələrlə fərqlənmişdir.
Təsadüfi deyil ki, onun hər bir növbəti nömrəsinin nəşri artıq oxuyucuların
səbrsizliklə gözlədiyi hadisəyə çevrilmişdir. 

Məlumat üçün qeyd edirəm ki, qadın hüquqlarının mühafizəsi ilə bağlı
Azərbaycan Respublikasının təqdim etdiyi layihə BMT-nin müvafiq komissiyasında
müsbət qiymətləndirilərək qəbul edilmiş, Azərbaycan Respublikasının Ailə,
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri, hüquq üzrə
fəlsəfə doktoru Elgün Səfərov isə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “Qadınlara
qarşı ayrı-seçkiliyin ləğvi üzrə” Komitəsinin sədr müavini seçilmişdir. Bütün
bu uğurlar münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar xanım Muradovanı və şöbə
müdiri Elgun Səfərovu ürəkdən təbrik edərək, əməkdaşımız, jurnalımızın
inzibati redaktoru, hüquq üzrə elmlər doktoru, “Hüquqi Ekspertiza və Qanun-
vericilik Təşəbbüsləri Mərkəzi” publik hüquqi şəxsin tabeliyində Hüquq və
İnsan Haqları İnstitutunun şöbə müdiri Səidə Həsənzadənin redaksiyamıza
təqdim etdiyi “Azərbaycan Respublikasında qadın hüquqları və azadlıqları
haqqında Qanun” layihəsi diqqətinizə çatdırmaqla bildirirəm ki, bu məzmunlu
qanun layihəsi beynəlxalq səviyyədə ilk dəfədir ki, Azərbaycan Respublikasında
hazırlanmışdır. Layihə barədə rəy, təklif, fikir və mülahizələrinizi redaksiyamıza
göndərə bilərsiniz.

Etibar Əliyev,
“Hüquqi müstəvi” jurnalının təsisçisi və baş redaktoru, 

BDU Hüquq fakültəsi “İnsan hüquqları və informasiya hüququ”
UNESCO kafedrasının professoru, hüquq üzrə elmlər doktoru.
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Bu qanun Azərbaycan Respublikasın Kons -
ti tusiyasına, BMT-nin Baş Assambleyasının
20 dekabr 1952-ci il tarixli 640 saylı Qətnaməsi
ilə təsdiq edilmiş “Qadınların siyasi hüquqları
haq qında” Konvensiyasına, BMT-nin “Qa dın -
lara münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün for ma -
la rının ləğv edilməsi haqqında” 18 dekabr
1979-cu il tarixli Konvensiyasına, BMT-nin
20 dekabr 1993-cü il tarixli 48/104 saylı qət -
na məsi ilə təsdiq edilmiş “Qadınlara qarşı zo -
ra kılığın aradan qaldırılması haqqında" Bə -
yan naməsinə və digər bu kimi beynəlxalq hü -
quq normalarına müvafiq olaraq Azərbaycan
Res publikasında qadınların statusu, hüquqlarını
və azadlıqlarını, qadınlar haqqında dövlət si -
ya sətinin əsas prinsiplərini,istiqamətlərini, qa -
dın hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsi
sa həsində dövlət orqanlarının, digər hüquq və
fi ziki şəxslərin əsas vəzifələrini müəyyən edir. 

BİRİNCİ FƏSIL
ÜMUMİ MÜDDƏALAR

Maddə 1. Qanunun məqsədi 
Bu Qanunun əsas məqsədi Azərbaycan

Res publikasında qadın hüquqlarının, azad lıq -
la rının və vəzifələrinin əsas dairəsini müəyyən
et mək, bu hüquqların və azadlıqların qo run -
ma sını, müdafiəsini və mühafizəsini təmin et -
mək, habelə bu sahədə dövlət orqanlarının,
hü quq və fiziki şəxslərin vəzifələrini müəyyən
et məkdən ibarətdir. 

Maddə 2. Bu qanunda istifadə edilən
əsas anlayişlar

2.0. İnsan – yer üzündəki canlıların ən
yük sək və ali təbəqəsi, tarixi proseslərin, maddi
və mənəvi mədəniyyətin yaradıcısı və in ki şa -
fı nın subyekti, həyatın digər formaları ilə ge -

ne tik cəhətdən bağlı olan, əmək alətləri və
mad di nemətlər istehsal etmək qabiliyyətinə,
ay dın nitqə, təfəkkürə, şüura, zəkaya, cə miy -
yətdə ictimai-siyasi rola malik olan fərdi,
emosio nal, psixi və fiziki xüsusiyyətləri ilə
sə ciyyələnən bioloji, fizioloji, morfoloji, genetik,
ana tomik əlamətlərin məcmusunu özündə eh -
tiva edən, öz nəslini artırmaq kimi bioloji
funk siyasını yerinə yetirməyə qadir olan, bio -
so sial və intellektual varlıqdır.

2.0.1. Qadın – yaşından, milliyyətindən,
ir qindən, dinindən, nikaha daxil olub-ol ma -
ma sından asılı olmayaraq ailədə və cəmiyyətdə
qa dın kimi sosial rolu, anatomik, genetik, fi -
zio loji, morfoloji, emosional, psixi, fiziki xü -
su siyyətləri, cinsiyyət vəzilərinin dişi histoloji
qu ruluşu, qadın cinsinə mənsub olan hormanlar
if razetmə qabiliyyəti, cinsi və hormonal xro -
mo somları, dünyaya uşaq gətirmək, analığın
baş qa keyfiyyətlərini özündə əks etdirən və
ana kimi səciyyələndirilə bilən kompleks xü -
susiyyətlərin məcmusunu özündə ehtiva edən
bio sosial insan cinsi.

2.0.2. Qız – tibbi baxımdan qızlıq bəkarətinin
tam lığı pozulmayan və fizioloji baxımdan qa -
dın cinsinə mənsub olan şəxs.

2.0.3. Kişi – ailədə və cəmiyyətdə kişi ki -
mi sosial rolu, anatomik, genetik, fizioloji,
mor foloji, emosional, psixi və fiziki xü su siy -
yət ləri, cinsiyyət vəzilərinin erkək histoloji
qu ruluşu, kişi cinsinə mənsub olan hormanlar
if razetmə qabiliyyəti, cinsi və hormonal xro -
mo somları, qadının dünyaya uşaq gətirmək
sa həsindəki fəaliyyətində aktiv erkək rolu olan,
ha belə kişi kimi səciyyələndirilə bilən başqa
xü susiyyətlərin məcmusunu özündə ehtiva
edən biolooloji şəxs.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA QADIN HÜQUQLARI 
VƏ AZADLIQLARI HAQQINDA QANUN
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2.0.4. Uşaq – 18 yaşına çatanadək və ya
yet kinlik yaşına çatmamış və tam fəaliyyət
qa biliyyəti əldə etməyən qızlar və oğlanlar
uşaq hesab edilirlər. 7 yaşınadək olan uşaqlar
kör pə, 7-14 yaşınadək olan uşaqlar yeniyetmə,
14-16 yaşınadək olan uşaqlar azyaşlı, 18 ya şı -
nadək olan və yetkinlik yaşına çatmamış şəxslər
isə uşaq hesab edilirlər.

2.0.5. Gender – ictimai həyatın siyasi, iqti-
sadi, mədəni və digər sahələrində kişi və qadın
mü nasibətlərinin hüquqi və faktiki bərabərliyini
tə min edən ideyaların məcmusudur.

2.0.6. Bərabər imkanlar dedikdə, insan
hüquqlarının həyata keçirilməsində qadınlar
və kişilər üçün yaradilan bərabər imkan, şərait
və bərabər təminatlar sistemi başa düşülür.

2.0.7. Gender bərabərliyi – qadın və kişilərin
hüquq bərabərliyi və bu hüquqların həyata
keçirilməsi üçün bərabər imkanlar və onların
cəmiyyətdə bərabər sosial vəziyyətinin təmin
olunması. 

2.0.8. Cinsi mənsubiyyətə görə ayrı-seçki-
lik-seksual qısnama, cinsi əlamətə görə hü -
quq ların bərabər həyata keçirilməsini məh -
dud laşdıran və ya inkar edən istənilən fərq,
is t isna və ya üstünlük. 

2.0.9. Qadına qarşı zorakılıq – qohumluq
və yaxınlıq münasibətlərindən və ya birgə ya -
şa malarından sui-istifadə etməklə qadına qarşı
qəs dən fiziki və ya mənəvi zorakılıq – döymə,
sağ lamlığına zərər vurma, işgəncə vermə,
azad lığının məhdudlaşdırılması və ya bu məz -
mun lu təhdid.

2.0.10. Nikah – kişi ilə qadının ailə qurmaq
məq sədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanında
qey diyyata alınan könüllü ittifaqı, könüllü bir -
li yidir. 

Maddə 3. Qadın hüquqları barəsində
milli qanunvericilik 

I. Qadın hüquqları haqqında milli qanunve -
ri cilik – Azərbaycan Respublikasının Kons ti -
tu si yasından, bu Qanundan və digər normativ
hü quqi aktlarından ibarətdir. 

II. Normativ hüquqi aktların normaları qa -
dın ların bu qanunla müəyyən edilmiş hü quq -
la rını və azadlıqlarını məhdudlaşdıra bilməz. 

Maddə 4. Qadın hüquqlarının və azad -
lıq larının təmin edilməsi və zi -
fəsi 

I. Qadın hüquqlarının və azadlıqlarının,
onlara layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi
Azərbaycan dövlətinin ali məqsədlərindən
biridir.

II. Bu Qanunda, eləcə də Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasında sadalanan insan
və vətəndaş hüquqları və azadlıqları Azərbaycan
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələrə uyğun olaraq tətbiq edilir.

Maddə 5. Qadın hüquqlarının və azad -
lıq larının müdafiəsi 

I. Hər bir qadının qanunla qadağan olun-
mayan üsullarla və vasitələrlə öz hüquqlarını
və azadlıqlarını müdafiə etmək hüququ vardır.

II. Dövlət, hər bir qadının hüquqlarının və
azadlıqlarının müdafiəsinə təminat verir.

Maddə 6. İnsan və vətəndaş hüquqlarının
və azadlıqlarının əsas prinsipi 

I. Hər bir qadının doğulduğu andan toxu -
nulmaz, pozulmaz, alınmaz və ayrılmaz hü -
quq ları və azadlıqları vardır.

II. Qadının hüquqları və azadlıqları, onun
cəmiyyət və başqa şəxslər qarşısında mə su -
liy yətinin və vəzifələrinin məcmusunu əhatə
edir.

Maddə 7. Qadın barəsində dövlət siyasəti 
I. Azərbaycan Respublikasında qadın hü -

quqlarının və azadlıqlarının qorunmasını, mü -
da fiəsinı və mühafizəsinı müvafiq hakimiyyət,
məh kəmə və prokurorluq orqanları, ictimai
bir liklər, qeyri-hökümət və həm-karlar ittifaqları
təş kilatları, fiziki və hüquqi şəxslər təmin et -
mə yə borcludurlar. Azərbaycan Dövləti hər
bir qadının rifahinin yüksəldilməsinin, onun
so sial müdafiəsinin və layiqli həyat səviyyəsinin
qay ğısına qalır. 

II. Cəmiyyətin əsas özəyi kimi ailə dövlətin
xüsusi himayəsindədir. Uşaqların qayğısına
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qalmaq və onları tərbiyə etmək valideynlərin –
ərin və arvadın borcudur. Bu borcun yerinə
yetirilməsinə, qadın hüquqlarının qorun-masına,
müdafiəsinə və mühafizəsinə dövlət nəzarət
edir. 

Maddə 8. İşğəncələrin və zorakılığın qa -
dağan edilməsi 

Heç bir qadın işğəncəyə, qeyri-insani, zorakı
hərəkətlərə, belə təhdidlərə, ləyaqəti alçaldan
rəftara və ya cəzaya məruz qalmamalıdır.

Maddə 9. Köləliyin və məcburi əməyin
qadağan edilməsi 

I. Heç bir qadın köləlikdə və ya asılılıqda
saxlanılmamalıdır. 

II. Heç bir qadın qanunvericiliklə nəzərdə
tutulmuş hallar istisna edilməklə, məcburi və
ya icbari əməyə cəlb olunmamalıdır.

Maddə 10. Qadının insan və vətəndaş
hü quqlarının və azadlıq la rı -
nın təminatı 

I. Qadına münasibətdə Azərbaycan Res -
publikasının Konstitusiyasında təsbit edilmiş
insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının
qorunmasını, müdafiəsini və mühafizəsini tə -
min etmək və qorumaq qanunvericilik, icra
və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının və on -
la rın vəzifəli şəxslərinin borcudur.

II. Qadına münasibətdə insan və vətəndaş
hü quqlarının və azadlıqlarının həyata ke -
çirilməsini heç bir şəxs qanunsuz olaraq məh -
dudlaşdıra bilməz. Hər bir qadının hüquqları
və azadlıqları Azərbaycan Respublikası Kon-
sti-tusiyasında və bu qanunda müəyyən edilmiş
əsas larla, habelə digərlərinin hüquqları və
azad lıqları ilə məhdudlaşır.

III. Müharibə, hərbi vəziyyət və fövqəladə
və ziyyət, habelə səfərbərlik elan edilərkən qa -
dına münasibətdə insan və vətəndaş hüquq la -
rı nın və azadlıqlarının həyata keçirilməsi Azər -
baycan Respublikasının beynəlxalq öhdəlikləri
nə zərə alınaraq və yalnız qanunun yol verdiyi
həd də qismən və müvəqqəti olaraq məh dud -
laş dırıla bilər. 

Həyata keçirilməsi məhdudlaşdırılan hü -
quq lar və azadlıqlar haqqında əhaliyə qabaqca -
dan məlumat verilir.

IV. Qadın heç bir halda din, vicdan, fikir
və əqidəsini açıqlamağa məcbur edilə bilməz
və bundan imtinaya görə təqsirləndirilə bilməz.

V. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyanın
və bu Qanunun heç bir müddəasını, qadına
münasibətdə insan və vətəndaş hüquqlarının
və azadlıqlarının ləğvinə yönəlmiş müddəa
kimi təfsir edilə bilməz.

VI. Qadına münasibətdə beynəlxalq və
milli hüquq normaları ilə müəyyən edilmiş
insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları
haq qında normalar Azərbaycan Respublikası
əra zisində birbaşa qüvvədədir.

VII. Qadına münasibətdə insan və vətəndaş
hü quqlarının və azadlıqlarının pozulması ilə
əla qədar olan mübahisəni məhkəmə həll edir.

VIII. Heç bir qadın törədildiyi zaman hü -
quq pozuntusu sayılmayan əmələ görə mə su -
liy yət daşımır. Hüquq pozuntusu törədildikdən
son ra yeni qanunla bu cür hərəkətlərə görə
mə suliyyət aradan qaldırılmışsa və ya yün -
gül ləşdirilmişsə, yeni qanun tətbiq edilir. 

IX. Qadın qanunla qadağan olunmayan
hə rəkətlər edə bilər. Heç bir qadın qanunla
nə zərdə tutulmayan hərəkətləri etməyə məcbur
edi lə bilməz.

Maddə 11. Qadının hüqüqlarının və
azad lıqlarının ədalətli məh -
kə mə təminatı 

I. Hər bir qadının hüquqlarının və azad lıq -
larının ədalətli məhkəmə müdafiəsinə təminat
verilir.

II. Hər bir qadın onun mülki hüquqları və
vəzifələri müəyyən edilərkən və ya ona qarşı
hər hansı cinayət ittihamı irəli sürülərkən, qa -
nun əsasında yaradılmış müstəqil və qərəzsiz
məh kəmə vasitəsi ilə, ağlabatan müdafiə işinin
əda lətli və açıq araşdırılması hüququna malikdir. 

III. Hər bir qadın dövlət orqanlarının, siyasi
partiyaların, həmkarlar ittifaqlarının və digər
ictimai birliklərin, vəzifəli şəxslərin qə rar la -
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rından və hərəkətlərindən (yaxud hə rə kət siz -
li yindən) məhkəməyə şikayət edə bilər.

Maddə 12. Hüquqi yardım almaq və sə -
mə rəli hüquqi müdafiə va si -
tə lərindən istifadə et mək hü -
qu qu 

I. Hər bir qadının keyfiyyətli və peşəkar
hüquqi yardım almaq və səmərəli hüquqi
müdafiə vasitələrindən istifadə etmək hüququ
vardır.

II. Qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda
qadına hüquqi yardım ödənişsiz və ya dövlət
hesabına göstərilir.

III. Hər bir qadının səlahiyyətli dövlət
orqanları tərəfindən tutulduğu, həbsə alındığı,
cinayət törətməkdə ittiham olunduğu andan
müdafiəçinin köməyindən istifadə etmək
hüququ vardır.

Maddə 13. Məhkəmə aidiyyətinin də yiş -
di ril məsinə yol verilməməsi 

Hər bir qadının onun işinə qanunla müəyyən
edilmiş məhkəmədə baxılması hüququ vardır.
Qadının öz razılığı olmadan onun işinə başqa
məhkəmədə baxılmasına yol verilmir.

Maddə 14. Bir cinayətə görə təkrar məh -
kum etmənin yolverilməzliyi 

Heç bir qadın bir cinayətə görə təkrarən
məhkum edilə bilməz.

Maddə 15. Məhkəməyə təkrar müraciət
etmək hüququ 

Məhkəmənin məhkum etdiyi hər bir qadının
haqqında çıxarılmış hökmə, qanunla nəzərdə
tutulan qaydada yuxarı məhkəmədə yenidən
baxılması, özünün əfv edilməsi və cəzasının
yüngülləşdirilməsi haqqında müraciət etmək
hüququ vardır.

Maddə 16. Qohumların əleyhinə ifadə
verməyə məcbur etmənin
yolverilməzliyi 

Heç bir qadın özünə, ərinə, övladlarına,
valideynlərinə, qardaşına, bacısına qarşı ifadə
verməyə məcbur edilə bilməz. Əleyhinə ifadə
verilməsi məcburi olmayan qohumların tam
siyahısı qanunla müəyyən edilir.

Maddə 17. Tutulan, həbsə alınan və ya
ci nayət törədilməsində təq -
sir ləndirilən qadının hü quq -
la rı 

I. Səlahiyyətli dövlət orqanlarının tutduğu,
həbsə aldığı, cinayət törədilməsində təq sir lən -
dirildiyi hər bir qadına dərhal onun hüquqları
bil dirilir, tutulmasının, həbsə alınmasının və
ci nayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinin səbəbləri
izah edilir.

II. Cinayət törədilməsində təqsirləndirilən
hər bir qadın məhkum edilməzdən əvvəl
dinlənilməlidir.

Maddə 18. Zərərin ödənilməsini tələb
etmək hüququ 

I. Cinayət əməli, habelə hakimiyyətdən
sui-istifadə etmə nəticəsində zərər çəkmiş
qadının hüquqları qanunla ədalətli şəkildə
qorunur. Zərər çəkmiş qadının ədalət mü ha ki -
mə sində iştirak etmək və ona vurulmuş zərərin
ödənilməsini tələb etmək hüququ vardır.

II. Hər bir qadının dövlət orqanlarının,
yaxud onların vəzifəli şəxslərinin qanuna zidd
hərəkətləri və ya hərəkətsizlikləri nəticəsində
vurulmuş zərərin dövlət tərəfindən ödənilməsini
tələb etmək hüququ vardır.

Maddə 19. Azərbaycan Respublikasının
Əmək, Ailə, Mülki, Mülki-
Prosessual, Ci na yət, Cinayət-
Pro sessual, İnzibati-Xətalar,
İn  z i bati-İcraat, İnzibati-Pro -
ses sual Mə cəl lə ləri ilə, digər
nor mativ hüquqi aktlarla,
elə  cə də Azərbaycan Res pub -
li kasının tərəfdar çıx dığı bey -
nəl xalq müqavilələrlə müəy -
yən edilmuş hüquqlarından
və azadlıqlarından istifadə
et mək hüququ və məsuliyyət
da şıması vəzifəsi 

Hər bir qadın, Azərbaycan Respublikasının
qüvvədə olan Əmək, Ailə, Mülki, Milki-Pro -
sessual, Cinayət, Cinayət-Prosessual, İnzibati-
Xətalar, İnzibati-İcraat, İnzibati-Prosessual
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Məcəllələri ilə, digər normativ hüquqi aktlarla,
eləcə də Azərbaycan Respublikasının tərəfdar
çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə müəyyən
edilmiş hüquqlarından, azadlıqlarından sərbəst
istifadə edir və vəzifələrini icra etməməyə gö -
rə məsuliyyət daşıyır. 

İKİNCİ FƏSİL 
QADIN HÜQUQLARI 

Maddə 20. Qadının yaşamaq hüququ 
I. Hər bir qadının yaşamaq hüququ vardır,

bu hüquq toxunulmazdır və qanunla qorunur.
II. Dövlətə silahlı basqın zamanı düşmən

əsgərlərinin öldürülməsi, məhkəmənin qanuni
qüvvəyə minmiş hökmü və qanunla nəzərdə
tutulmuş digər xüsusi hallar istisna olmaqla,
hər bir qadının yaşamaq hüququ toxunulmazdır.

III. Müstəsna cəza tədbiri kimi ömürlük
azadlıqdan məhrumetmə cəzası qadınlara tətbiq
edilmir. 

IV. Qanunla nəzərdə tutulmuş zəruri
müdafiə, son zərurət, cinayətkarın yaxalanması
və tutulması, həbsdə olanın həbs yerindən
qaçmasının qarşısının alınması, dövlətə qarşı
qiyamın yatırılması və ya dövlət çevrilişinin
qarşısının alınması, ölkəyə silahlı basqın
edilməsi halları istisna olmaqla, qadına qarşı
silah işlədilməsinə yol verilmir.

Maddə 21.  Əcnəbi və ya vətəndaşlığı ol-
mayan qadının hüquqları

I. Əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan qadın
Azərbaycan Respublikasında olarkən, qanunla
və ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdər
çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə, başqa hal
nəzərdə tutulmayıbsa, Azərbaycan Res pub li -
kasının vətəndaşları ilə bərabər bütün hüquqlar-
dan istifadə edir.

II.Azərbaycan Respublikasının ərazisində
daimi yaşayan və ya müvəqqəti qalan əcnəbi
və ya vətəndaşlığı olmayan qadının hüquqları
və azadlıqları yalnız beynəlxalq hüquq
normalarına və Azərbaycan Respublikasının
qanunlarına uyğun məhdudlaşdırıla bilər.

Maddə 22. Qadının sağlam ətraf mühitdə
yaşamaq hüququ 

I. Hər bir qadının sağlam ətraf mühitdə
yaşamaq hüququ vardır.

II. Hər bir qadın ətraf mühitin əsil vəziyyəti
haqqında məlumat toplamaq və ekoloji hü -
quq pozma ilə əlaqədar olaraq onun sağ lam lı -
ğına və əmlakına vurulmuş zərərin əvəzini al -
maq hüququ vardır.

III. Heç bir qadın ətraf mühitə, təbii ehti -
yatlara qanunla müəyyən edilmiş hədlərdən
artıq təhlükə törədə və ya zərər vura bilməz.

IV. Dövlət ekoloji tarazlığın saxlanılmasına,
yabanı bitkilərin, ağacların, quşların və vəhşi
heyvanların qanunla müəyyən edilmiş növlərinin
qorunmasına təminat verir. 

Maddə 23. Qadının təhlükəsiz yaşamaq
və şəxsi toxunulmazlıq hü -
ququ 

I. Hər bir qadının təhlükəsiz yaşamaq və
şəxsi toxunulmazlıq hüququ vardır.

II. Qanunla nəzərdə tutulmuş hallar istisna
olmaqla, qadının həyatına, fiziki və mənəvi
sağlamlığına, mülkiyyətinə, mənzilinə qəsd
etmək, ona qarşı zor işlətmək qadağandır.

III. Hər bir qadının şəxsi və ailə həyatının
sirrini saxlamaq hüququ vardır. Qanunla nəzərdə
tutulan xüsusi hallardan başqa, qadının şəxsi
və ailə həyatına müdaxilə etmək qadağandır.
Hər bir qadının şəxsi və ailə həyatına qanunsuz
müdaxilədən müdafiə hüququ vardır.

IV. Hər bir qadın öz şəxsi və ailə həyatına,
mənzilinə və yazışma sirrinə hörmət hüququna
malikdir. Müstəsna və qanunda nəzərdə tutulan
xüsusi hallar istisna edilməklə, bu hüququn
həyata keçirilməsinə hakimiyyət orqanlarının
müdaxiləsi yolverilməzdir. 

V. Öz razılığı olmadan qadının şəxsi həyatı
haqqında məlumatların toplanılmasına,
saxlanılmasına, istifadəsinə və yayılmasına
yol verilmir. Qanunla müəyyən edilmiş hallar
istisna olmaqla, hər bir qadın onun xəbəri ol-
madan və ya etiraz etdiyi halda izlənilə bilməz,



ÅËÌÈ-ÍßÇßÐÈ,  ÒßÚÐÖÁÈ  ÆÓÐÍÀË  ¹ 3 20222022116

«HÜQUQİ MÜSTƏVİ»

video və foto çəkilişinə, səs yazısına və digər
bu kimi hərəkətlərə məruz qoyula bilməz.

VI. Hər bir qadının yazışma, telefon da -
nışıqları, poçt, teleqraf və digər rabitə vasitələri
ilə ötürülən məlumatların sirrini saxlamaq hü -
qu quna dövlət təminat verir. Bu hüquq qanunla
nə zərdə tutulmuş qaydada cinayətin qarşısını
al maqdan və ya cinayət işinin istintaqı zamanı
hə qiqəti üzə çıxarmaqdan ötrü məhdudlaşdırıla
bilər.

VII. Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna
olmaqla, hər bir qadın onun haqqında toplanmış
məlumatlarla tanış ola bilər. Hər bir qadının
onun barəsində toplanmış və həqiqətə uyğun
olmayan, tam olmayan, habelə qanunun tələbləri
pozulmaqla əldə edilmiş məlumatların
düzəldilməsini və ya dövriyyədən çıxarılmasını
(ləğv edilməsini) tələb etmək hüququ vardır.

Maddə 24. Qadının sağlamlığının qo run -
ması hüququ 

I. Hər bir qadının sağlamlığını qorumaq
və tibbi yardım almaq hüququ vardır.

II. Dövlət müxtəlif mülkiyyət növləri
əsasında fəaliyyət göstərən səhiyyənin bütün
növlərinin inkişafı üçün zəruri tədbirlər görür,
sanitariya-epidemiologiya salamatlığına təminat
verir, tibbi sığortanın müxtəlif növləri üçün
imkanlar yaradır. Qadın, o cümlədən uşaqlı
qadın beynəlxalq əmək təşkilatının müəyyən
etdiyi bütün güzəşt-lərdən, standartlardan və
şərtlərdən istifadə etmək hüququna malikdir.

III. Qadının həyatı və sağlamlığı üçün
təhlükə törədən faktları və halları gizlədən
və zifəli şəxslər qanun əsasında məsuliyyətə
cəlb edilirlər.

Maddə 25. Qadının nikah və analıq
hüququ 

I. Hər bir qadının qanunla nəzərdə tutulmuş
yaşa çatdıqda ailə qurmaq, nikah münasibətinə
girmək, ana olmaq, uşaq doğmaq, saxlamaq,
böyütmək və tərbiyə etmək hüququ vardır.

II. Nikah, qadının könüllü razılığı əsasında
bağlanılır və dövlət orqanlarında qeydə alınır.
Heç bir qadın zorla ərə verilə bilməz.

III. Ailə dövlətin himayəsindədir. Analıq
qanunla mühafizə edilir. Dövlət çoxuşaqlı
qadınlara yardım göstərir.

IV. Qadının əri ilə hüquqları bərabərdir.
Uşaqlara qayğı göstərmək, onları tərbiyə etmək
hər bir ananın həm hüququ, həm də vəzifəsidir.

V. Anaya hörmət etmək, onların qayğısına
qalmaq uşaqların borcudur. 18 yaşına çatmış
əmək qabiliyyətli övlad, əmək qabiliyyəti ol-
mayan anasını saxlamağa borcludur.

Maddə 26. Qadının mənzil və mənzil
toxunulmazlığı hüququ 

I. Hər bir qadının mənzil və mənzil to xu -
nul mazlığı hüququ vardır. 

II. Qanunla müəyyən edilmiş hallar və ya
məhkəmə qərarı istisna edilməklə, mənzildə
yaşayan qadının iradəsi ziddinə heç kəs mənzilə
daxil ola bilməz.

III. Heç bir qadın yaşadığı mənzildən və
evindən qanunsuz olaraq məhrum edilə bilməz.

IV. Dövlət yaşayış binalarının və evlərin
ti kintisinə rəvac verir, qadınların mənzil hü -
qu qunu gerçəkləşdirmək üçün xüsusi tədbirlər
hə yata keçirir.

V. Uşağı olan qadının mənzillə təmin edil -
mə sinə dövlət qayğı göstərir. 

Maddə 27. Qadının təhsil hüququ 
I. Hər bir qadının təhsil almaq hüququ

vardır.
II. Dövlət hər bir qadının və qızın pulsuz,

icbari ümumi orta təhsil almaq hüququnu tə -
min edir.

III. Təhsil sisteminə dövlət tərəfindən
nəzarət edir. 

IV. Maddi vəziyyətindən asılı olmayaraq
is tedadlı qadının (qızın) təhsilini davam et dir -
məsinə dövlət zəmanət verir və şərait yaradır.

V. Minimum təhsil standartlarını dövlət
müəy yən edir.

Maddə 28. Qadının mülkiyyət və əqli
mülkiyyət huququ 

I. Hər bir qadının mülkiyyət və əqli mül -
kiyyət hüququ vardır.
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II. Mülkiyyətin heç bir növünə üstünlük
verilmir. Qadının mülkiyyət hüququnun, xüsusi
mülkiyyət hüqu-qunun, müəlliflik hüququnun,
ixtiraçılıq və əqli mülkiyyət hüququnun başqa
növləri qanunla qorunur.

III. Hər bir qadının mülkiyyətində daşınan
və daşınmaz əmlak, eləcə də əqli mülkiyyət
hüququnun obyektləri ola bilər. Mülkiyyət
hüququ, qadın mülkiyyətçinin təkbaşına və
ya başqaları ilə birlikdə əmlaka sahib olmaq,
əmlakdan istifadə etmək və onun barəsində
sərəncam vermək hüquqlarından ibarətdir.

IV. Heç bir qadın məhkəmənin qərarı ol-
madan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz.
Qadının əmlakının tam müsadirəsinə yol ver-
ilmir. Dövlət ehtiyacları və ya ictimai ehtiyaclar
üçün qadına məxsus mülkiyyətin özgə nin ki -
ləş dirilməsinə yalnız qabaqcadan onun dəyərini
əda lətli ödəmək şərti ilə yol verilir.

V. Dövlət qadının vərəsəlik hüququna tə -
minat verir. 

Maddə 29. Qadının əmək hüququ 
I. Əmək, qadının fərdi və ictimai rifahının

əsasıdır.
II. Hər bir qadının öz əmək qabiliyyəti

əsasında sərbəst surətdə özünə fəaliyyət növü,
peşə, məşğuliyyət və iş yeri seçmək hüququ
vardır.

III. Heç bir qadın zorla işlədilə bilməz.
IV. Qadın əmək müqaviləsini sərbəst surətdə

bağlayır. Heç bir qadın əmək müqaviləsi
bağlamağa məcbur edilə bilməz.

V. Qadın müstəsna hallarda, məhkəmə qə -
rarı əsasında, şərtləri və müddətləri qanunla
nə zərdə tutulan məcburi əməyə cəlb edilə bi -
lər. 

VI. Hər bir qadının təhlükəsiz və sağlam
şəraitdə işləmək, heç bir ayrı-seçkilik qoyul-
madan öz işinə görə dövlətin müəyyənləşdirdiyi
minimum əmək haqqı miqdarından az olmayan
haqq almaq hüququ vardır.

VII. İşsiz qadının dövlətdən sosial müavinət
almaq hüququ vardır.

VIII. Dövlət qadın işsizliyinin aradan
qaldırılması üçün bütün imkanlardan istifadə
edir.

IX. Hər bir qadın Azərbaycan Res pub li ka -
sının qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrdə,
kon vensiyalarda, sosial xartiyalarda və Bey -
nəl xalq Əmək Təşkilatının müvafiq sənədlərində
nə zərdə tutulmuş hüquqlardan və azadlqlardan
is tidafə edir. 

Maddə 30. Qadının azad sahibkarlıq fəa -
liyyəti hüququ 

I. Hər bir qadın qanunla nəzərdə tutulmuş
qaydada öz imkanlarından, qabiliyyətindən və
əmlakından sərbəst istifadə edərək təkbaşına
və ya başqaları ilə birlikdə azad sahibkarlıq
fəa liyyəti və ya qanunla qadağan edilməyən
digər iqtisadi fəaliyyət növü ilə məşğul ola
bilər.

Maddə 31. Qadının azad sahibkarlıq
fəaliyyəti hüququ

Hər bir qadın qanunla nəzərdə tutulmuş
qaydada öz imkanlarından, qabiliyyətindən və
əmlakından sərbəst istifadə edərək təkbaşına
və ya başqaları ilə birlikdə azad sahibkarlıq
fəaliyyəti və ya qanunla qadağan edilməyən
digər iqtisadi fəaliyyət növü ilə məşğul ola
bilər.

Maddə 32. Qadının istirahət hüququ 
I. Hər bir qadının istirahət hüququ vardır.
II. Əmək müqaviləsi ilə işləyən qadına,

qa nunla müəyyən edilmiş, lakin gündə 8 saat -
dan artıq olmayan iş günü, istirahət və bayram
gün ləri, ildə azı bir dəfə 21 təqvim günündən
az olmayan ödənişli məzuniyyət verilməsi tə -
min edilir.

Maddə 33. Qadının tətil hüququ 
I. Hər bir qadının təkbaşına və ya başqaları

ilə birlikdə tətil etmək hüququ vardır.
II. Əmək müqaviləsi əsasında işləyən qa -

dının tətil etmək hüququ yalnız qanunla nəzərdə
tu tulmuş hallarda məhdudlaşdırıla bilər. Azər -
baycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində
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və digər silahlı birləşmələrdə xidmət edən qa -
dın tətil edə bilməz.

III. Qadının fərdi və kollektiv əmək mü -
ba hisələri qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada
həll edilir.

Maddə 34. Qadının birləşmək hüququ 
I. Hər bir qadının başqaları ilə birləşmək

hüququ vardır.
II. Hər bir qadın istənilən birlik, o cümlədən

siyasi partiya, həmkarlar ittifaqı və digər ictimai
birlik yaratmaq və ya mövcud birliyə daxil ol-
maq hüququna malikdir. Bütün birliklərin
sərbəst fəaliyyətinə təminat verilir.

III. Heç bir qadın hər hansı birliyə daxil
olmağa və ya onun üzvlüyündə qalmağa məcbur
edilə bilməz.

Maddə 35. Qadının sosial təminat hü -
ququ 

I. Hər bir qadının sosial təminat hüququ
vardır. Bu hüququn icrasına nəzarət dövlət
tərəfindən həyata keçirilir.

II. Yardıma möhtac olan qadına kömək
etmək, ilk növbədə, onun ailə üzvlərinin bor-
cudur.

III. Hər bir qadın qanunla müəyyən edilmiş
yaş həddinə çatdıqda, xəstəliyinə, əlilliyinə,
ailə başçısını və əmək qabiliyyətini itirdiyinə,
işsizliyə görə və qanunla nəzərdə tutulmuş
digər hallarda sosial təminat almaq hüququna
malikdir.

IV. Qadın üçün nəzərdə tutulan təqaüdlərin
və sosial müavinətlərin minimum məbləği qa-
nunla müəyyən edilir.

V. Dövlət qadının xeyriyyəçilik fəaliyyətinin,
könüllü sosial sığortanın və sosial təminatın
başqa növlərinin inkişafı üçün imkan yaradır.

Maddə 36. Qadının mədəniyyət hüququ 
I. Hər bir qadının mədəni həyatda iştirak

etmək, mədəniyyət təsisatlarından və mədəni
sərvətlərdən istifadə etmək hüququ vardır.

II. Hər bir qadın tarixi, mədəni və mənəvi
irsə hörmətlə yanaşmalı, ona qayğı göstərməli,
tarix və mədəniyyət abidələrini qorumalıdır.

Maddə 37. Qadının cəmiyyətin və döv -
lətin siyasi həyatında iştirak
et mək hüququ 

I. Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan
qadının cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında
maneəsiz iştirak etmək, ictimai və dövlət
vəzifələri tutmaq, siyasi və ictimai fəaliyyətlə
məşğul olmaq hüququ vardır.

II. Dövlətə qarşı qiyama və ya dövlət
çevrilişinə, müstəqil müqavimət göstərmək
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan
hər bir qadının borcudur.

Maddə 38. dövlətin idarə olunmasında
iştirak etmək hüququ 

I. Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan
qadının dövlətin idarə olunmasında iştirak
etmək hüququ vardır. Bu hüququ o bilavasitə
və ya nümayəndələri vasitəsilə həyata keçirə
bilər.

II. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı
olan qadının dövlət orqanlarında qulluq etmək
hüququ vardır. Dövlət orqanlarında müəyyən
vəzifələrə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı
olan qadın kişi ilə bərabər statusda təyin edilə
bilər. Əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan qadın
dövlət qulluğuna qanunla müəyyənləşdirilmiş
xüsusi qaydada qəbul edilə bilər.

Maddə 39. Qadının azad seçki hüququ 
I. Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan

qadının dövlət orqanlarına seçmək və seçilmək,
habelə referendumda iştirak etmək hüququ
vardır.

II. Məhkəmənin qərarı ilə fəaliyyət qa bi -
liy yətsizliyi təsdiq olunmuş qadının seçkidə
və referendumda iştirak etmək hüququ yox-
dur.

III. Qadın olan hərbi qulluqçuların, ha -
kim lərin, dövlət məmurlarının, din xadimlərinin,
məh kəmənin hökmü ilə azadlıqdan məhrum
edi l miş şəxslərin, Azərbaycan Respublikasının
Kons titusiyasında və qanununda nəzərdə tutulan
di gər şəxslərin seçkilərdə iştirak etmək hüququ
qa nunla məhdudlaşdırıla bilər.
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Maddə 40. Qadının vətəndaşlıq hüququ 
Azərbaycan dövlətinə mənsub olan, onunla

siyasi və hüquqi bağlılığı, habelə qarşılıqlı
hüquqları və vəzifələri olan qadın Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşıdır. Azərbaycan
Respublikasının ərazisində və ya Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşlarından doğulmuş
qa dın Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır.
Va lideynlərindən biri Azərbaycan Res pub li -
ka sının vətəndaşı olan qadın Azərbaycan Res -
pub likasının vətəndaşıdır. Qadının vətəndaşlıq
sta tusu qanunla müəyyən edilir.

Maddə 41. Qadının vətəndaşliq hüququ-
nun təminatı 

I. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı
olan qadın heç bir halda Azərbaycan Res pub -
li kası vətəndaşlığından məhrum edilə bilməz.

II. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı
olan qadın heç bir halda Azərbaycan Res pub -
li kasından qovula və ya xarici dövlətə verilə
bil məz.

III. Azərbaycan Respublikası onun əra zi -
sin dən kənarda müvəqqəti və ya daimi yaşayan
Azər baycan Respublikası vətəndaşı olan qadının
hü quqi müdafiəsinə təminat verir və ona ha -
mi lik göstərir.

Maddə 42. Qadının milli mənsubiyyət və
ana dilindən istifadə etmək
hüququ 

I. Hər bir qadının milli mənsubiyyətini qo -
ru yub saxlamaq hüququ vardır. Heç bir qadın
mil li mənsubiyyətini dəyişdirməyə məcbur
edi lə bilməz.

II. Hər bir qadının ana dilindən istifadə et -
mək hüququ vardır. Hər bir qadının istədiyi
dil də tərbiyə və təhsil almaq, yaradıcılıqla
məş ğul olmaq hüququ vardır.

III. Heç bir qadın ana dilindən istifadə hü -
qu qundan məhrum edilə bilməz.

Maddə 43. Əcnəbi və vətəndaşlığı olma -
yan qadının hüquqları

I. Əcənəbi və vətəndaşlığı olmayan qadın
Azərbaycan Respublikasında olarkən, qanunla
və ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdar

çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə, başqa hal
nəzərdə tutulmayıbsa, Azərbaycan Respub li -
ka sının vətəndaşları ilə bərabər hüquqlarda
is tifadə edə bilər.

II. Azərbaycan Respublikasının ərazisində
dai mi yaşayan və ya müvəqqəti qalan əcnəbi
və vətəndaşlığı olmayan qadının hüquq və
azad lıqları yaınız beynəlxalq hüquq normalarına
və Azərbaycan Respublikasının qanunlarına
uy ğun olaraq məhdudlaşdırıla bilər.

Maddə 44. Qadının siyasi sığınacaq
hüququ 

I. Hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq hü -
quq normalarına uyğun olaraq Azərbaycan
Res publikası əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan
qa dına siyasi sığınacaq verir.

II. Siyasi əqidəsinə görə, habelə Azərbaycan
Res publikasında cinayət sayılmayan əmələ
gö rə təqib edilən qadını başqa dövlətə ve ril -
mə sinə yol vermir.

Maddə 45. Bərabərlik hüququ 
I. Hər bir qadın qanun və məhkəmə qar şı -

sında bərabərdir.
II. Qadının kişi ilə eyni hüquqları və azad -

lıq ları vardır. Qadın hüquqlarından və azad -
lıqlarından istifadə cins, irq, mənşə, rəng, dil,
din, siyasi və digər baxışlar, milli, sosial və
et nik mənsubiyyəti, əmlak vəziyyəti və di gər
hər hansı əlamətə görə ayrı seçkilik olmadan
tə  min edilməlidir. 

III. Dövlət, irqindən, milliyyətindən, di -
nin dən, dilindən, cinsindən, mənşəyindən, əm -
lak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqi -
də sindən, siyasi partiyalara, həmkarlar itti faq -
la rına və digər ictimai birliklərə mən su biy yə -
tin dən asılı olmayaraq hər bir qadının hü quq -
la rının və azadlıqlarının bərabərliyinə təminat
ve rir. Qadının insan və vətən-daş hüquqlarını
və azadlıqlarını irqi, milli, dini, dil, cinsi, mən -
şə, əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə
məh dudlaşdırmaq qadağandır.

IV. Bu maddənin III hissəsində göstərilən
əsas lara görə qadına zərər vurula bilməz, gü -
zəştlər və ya imtiyazlar verilə bilməz, yaxud
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gü zəştlərin və ya imtiyazların verilməsindən
im tina oluna bilməz.

V. Hüquqlarla və vəzifələrlə bağlı olan qə -
rarlar qəbul edən dövlət orqanları ilə və dövlət
hakimiyyəti səlahiyyətlərinin daşıyıcıları ilə
mü nasibətlərdə qadının bərabər hüquqları təmin
edi lir.

Maddə 46. Qadının şərəf və ləyaqətinin
mü dafiəsi hüququ 

I. Hər bir qadının öz şərəf və ləyaqətini
müdafiə etmək hüququ vardır.

II. Hər bir qadın ona qarşı irəli sürülmüş
ittiahımın xarakteri və əsasları haqqında onun
başa düşdüyü dildə, dərhal və ətraflı mə lu -
mat landırmaq, öz müdafiəsini hazırlamaq üçün
ki fayət qədər vaxta və imkana malik olmaq,
şəx sən və ya özünü seçdiyi müdafiəçi vasitəsilə
özü nü müdafiə etmək, zəruri hallarda mü da -
fiə dən pulsuz istifadə etmək, onun əleyhinə
ifa də vermiş şahidləri dindirmək hüququna
ma lik olmaq və tərcüməçinin pulsuz kö mə -
yin dən istifadə etmək hüquqlarına malikdir. 

III. Hər bir qadının şəxsi ləyaqəti dövlət
tərəfindən qorunur. Heç bir hal qadın ləyaqətinin
alçaldılmasına əsas verə bilməz.

IV. Heç bir qadına işgəncə və əzab verilə
bilməz. Qadına qarşı zorakılıq məsuliyyət
yaradır. Heç bir qadın insan ləyaqətini alçaldan
rəftara və ya cəzaya məruz qala bilməz. Özünün
könüllü razılığı olmadan heç bir qadının
üzərində tibbi, elmi və başqa təcrübələr aparıla
bilməz.

Maddə 47. Müraciət hüququ 
I. Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan

qadının dövlət orqanlarına şəxsən müraciət
etmək, habelə fərdi və kollektiv yazılı mü ra -
ciət lər göndərmək hüququ vardır. Hər bir mü -
raciətə qanunla müəyyən edilmiş qaydada və
müddətlərdə yazılı cavab verilməlidir.

II. Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan
qadın dövlət orqanlarının və onların vəzifəli
şəxslərinin, siyasi partiyaların, həmkarlar itti -
faqlarının və digər ictimai birliklərin, habelə

ay rı-ayrı vətəndaşların fəaliyyətini və ya işini
tən qid etmək hüququ vardır. Qadının tənqidə
gö rə təqib edilməsi qadağandır. Təhqir və böh -
tan tənqid sayıla bilməz.

Maddə 48. Qadının təqsirsizlik pre zump -
si yası 

I. Hər bir qadının təqsirsizlik prezumpsiyası
hüququ vardır. Cinayətin törədilməsində
təqsirləndirilən hər bir qadın, onun təqsiri qa-
nunla nəzərdə tutulan qaydada sübuta ye ti-
rilməyibsə və bu barədə məhkəmənin qanuni
qüv vəyə minmiş hökmü yoxdursa, təqsirsiz
he sab edilir.

II. Heç bir qadın törədildiyi zaman milli
və beynəlxalq hüquqa görə cinayət sayılmayan
əməllərə görə təqsirli hesab edilə bilməz,
qadına cinayət əməli törədildiyi zaman tətbiq
edilməli olan cəzadan daha ağır cəza verilə
bilməz. 

II. Qadının təqsirli olduğuna əsaslı şübhələr
varsa, onun təqsirli bilinməsinə yol verilmir.

III. Cinayətin törədilməsində təqsirləndirilən
qadın özünün təqsirsizliyini sübuta yetirməyə
borclu deyildir.

IV. Ədalət mühakiməsi həyata keçirilərkən
qanunu pozmaqla əldə edilmiş sübutlardan
istifadə oluna bilməz.

V. Məhkəmənin hökmü olmadan heç bir
qadın cinayətdə təqsirli sayıla bilməz.

ÜÇÜNCÜ FƏSİL
QADIN AZADLIQLARI

Maddə 49. Qadının azadlıq hüququ 
I. Hər bir qadının azadlıq hüququ vardır.
II. Qadının azadlıq hüququ, yalnız qanunla

nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda tutulma,
həbsəalma və ya azadlıqdan məhrumetmə yolu
ilə məhdudlaşdırıla bilər.

III. Qadın Azərbaycan Respublikasının
ərazisində sərbəst hərəkət edə bilər, özünə ya -
şayış yeri seçə bilər və Azərbaycan Res pub -
likasının ərazisindən kənara gedə bilər.
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IV. Azərbaycan Respublikası vətəndaşı
olan hər bir qadının hər zaman maneəsiz olaraq
öz ölkəsinə qayıtmaq hüququ vardır.

Maddə 50. Qadının fikir və söz azadlığı 
I. Hər bir qadının fikir və söz azadlığı

vardır.
II. Heç bir qadın öz fikir və əqidəsini açıq -

lamağa və ya fikir və əqidəsindən dönməyə
məc bur edilə bilməz.

III. Qadınlar arasında irqi, milli, dini, sosial
ədavət və düşmənçilik oyadan təşviqata və
təb liğata yol verilmir.

Maddə 51. Qadının vicdan azadlığı 
I. Hər bir qadının vicdan azadlığı vardır.
II. Hər bir qadının dinə münasibətini

müstəqil müəyyənləşdirmək, hər hansı dinə
təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə etiqad
etmək, yaxud heç bir dinə etiqad etməmək,
dinə münasibəti ilə bağlı əqidəsini ifadə etmək
və yaymaq hüququ vardır.

III. Qadının dini mərasimləri yerinə
yetirməsi, ictimai qaydanı pozmursa və ya ic-
timai əxlaqa zidd deyildirsə, sərbəstdir.

IV. Qadının dini etiqadı və əqidəsi hüquq
pozuntusuna bəraət qazandırmır.

V. Heç bir qadın öz dini etiqadını və
əqidəsini ifadə etməyə (nümayiş etdirməyə),
dini mərasimləri yerinə yetirməyə və ya dini
mərasimlərdə iştirak etməyə məcbur edilə
bilməz.

Maddə 52. Qadının sərbəst toplaşmaq
azadlığı 

I. Hər bir qadının başqaları ilə birlikdə
sərbəst toplaşmaq azadlığı vardır.

II. Hər bir qadının başqaları ilə birlikdə
müvafiq dövlət orqanlarını qabaqcadan xəbərdar
etməklə dinc, silahsız yığışmaq, yığıncaqlar,
mitinqlər, nümayişlər, küçə yürüşləri keçirmək,
piketlər düzəltmək hüququ vardır.

Maddə 53. Qadının məlumat azadlığı 
I. Hər bir qadının qanuni yolla istədiyi

mə lumatı axtarmaq, əldə etmək, ötürmək, ha -
zır lamaq və yaymaq azadlığı vardır.

II. Qadının kütləvi informasiya azadlığına
təminat verilir. Kütləvi informasiya vasitə lə -
rində, o cümlədən mətbuatda dövlət senzurası
qadağandır.

III. Hər bir qadının kütləvi informasiya
vasitələrində dərc edilən və onun hüquqlarını
pozan və ya mənafelərinə xələl gətirən məlumatı
təkzib etmək və ya ona cavab vermək hüququna
təminat verilir.

Maddə 54. Qadının yaradıcılıq azadlığı 
I. Hər bir qadının yaradıcılıq azadlığı vardır.
II. Dövlət qadının ədəbi-bədii, elmi-texniki

və başqa yaradıcılıq növlərini azad həyata
keçirməsinə təminat verir.

DÖRDÜNCÜ FƏSİL
QADININ VƏZİFƏLƏRİ

Maddə 55. Qadının vəzifələrinin əsası 
I. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı

olan hər bir qadın dövlət və cəmiyyət qarşısında
onun hüquqlarından və azadlıqlarından
bilavasitə irəli gələn vəzifələr daşıyır. Hər bir
qadının üzərinə vəzifələr yalnız Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyası ilə bu qanunla
qoyula bilər.

II. Hər bir qadın Azərbaycan Res pub li ka -
sının Konstitusiyasına və qanunlarına əməl
et məli, başqa şəxslərin hüquqlarına və azad -
lıq larına hörmət bəsləməli, qanunla müəyyən
edil miş digər vəzifələri yerinə yetirməlidir.

III. Qanunu bilməmək qadını məsuliyyətdən
azad etmir. 

Maddə 56. Qadının vergi və başqa dövlət
ödənişləri 

I. Qanunla müəyyən edilmiş vergiləri və
başqa dövlət ödənişlərini tam həcmdə və
vaxtında ödəmək hər bir qadının borcudur.

II. Heç bir qadın qanunla nəzərdə tutulmuş
əsas lar olmadan və qanunda göstərilmiş həcm -
dən əlavə vergiləri və başqa dövlət ödənişlərini
ödə məyə məcbur edilə bilməz.

Maddə 57. Qadının vətənə sədaqəti 
I. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı

olan hər bir qadının Vətənə – Azərbaycan
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Res  pub likasına sədaqəti müqəddəs mahiyyət
da şıyır.

II. Vəzifəyə seçilmə və ya təyinat yolu ilə
qanunvericilik, icra və ya məhkəmə hakimiyyəti
orqanlarında işləyən qadın öz vəzifələrini
dürüst və layiqincə yerinə yetirməməyə görə
məsuliyyət daşıyır və qanunla müəyyən edilmiş
hallarda and içir.

III. Vəzifəyə seçilmə və ya təyinat yolu
ilə qanunvericilik, icra və ya məhkəmə ha ki -
miy yəti orqanlarında işləyən qadın, Azərbaycan
Res publikası Konstitusiyasına sadiq qalacağına
and içmiş, dövlətə qarşı cinayətdə, o cümlədən
döv lətə qarşı qiyamda və ya dövlət çevrilişində
itti ham edilibsə və bu ittiham əsasında məhkum
olu nubsa, həmin vəzifədən getmiş sayılır və
bir daha bu vəzifəni tuta bilməz.

Maddə 58. Qadının dövlət rəmzlərinə
hörməti 

I. Hər bir qadın Azərbaycan Respublikasının
döv lət rəmzlərinə – bayrağına, gerbinə və him -
ni nə hörmət etməlidir.

II. Qadının dövlət rəmzlərinə hörmətsizliyini
nü mayiş etdirməsi qanunla müəyyən edilmiş
mə suliyyətə səbəb olur.

Maddə 59. Qadının vətəni müdafiə və -
zifəsi 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olah
hər bir qadının Vətəni – Azərbaycan Res pub -
li kasını müdafiə etməsi müqəddəs borcudur.
Qa nunla müəyyən edilmiş qaydada qadın, la -
zım gəldikdə hərbi xidmət keçə bilər.

Maddə 60. Qadının tarix və mədəniyyət
abidələrinin qoruması vəzifəsi 

Tarix və mədəniyyət abidələrini qorumaq
hər bir qadının borcudur.

Maddə 61. Qadının ətraf mühiti qoru -
ma sı vəzifəsi 

Ətraf mühit qorumaq hər bir qadının bor-
cudur.

Maddə 62. Qadının qanuna zidd və zi -
fələrin icrasına yol verməməsi 

Heç bir qadın Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasına və ya qanunlarına zidd və -

zifələrin icrasına məcbur edilə bilməz. Qanuna
əməl etmək qadının borcudur.

Maddə 63. Qadının məsuliyyəti 
Konstitusiyanın və qanunların pozulması,

o cümlədən Konstitusiyada və qanunlarda
nəzərdə tutulan hüquqlardan sui-istifadə etməsi
və ya vəzifələrini yerinə yetirməməsi qadının
qanunla müəyyən edilən məsuliy-yətinə səbəb
olur.

BEŞİNCİ FƏSİL. 
YEKUN MÜDDƏALAR

Maddə 64. Qadın hüquqlarına əməl edil -
məsi üzərində dövlət nəzarəti 

I. Qadın hüquqlarına əməl edilməsi üzərində
dövlət nəzarəti Azərbaycan Respublikası Prezi-
denti tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada
Azərbaycan Respublikasının Ailə, qadin və
uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi
tərəfindən həyata keçirilir. Qadın hüquqlarının
və azadlıqlarının məhkəmə müdafiəsinə təminat
verilir.

Maddə 65. Bu qanunun pozulmasına
görə məsuliyyət

Bu qanunun tələblərinin pozulmasısnda
təqsirli olan şəxslər Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericiliyinə müvafiq olaraq intizam, inz-
ibati, cinayət və ya mülki qaydada məsuliyyət
daşıyırlar. 

Maddə 66. Beynəlxalq aktların hüquqi
qüvvəsi 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik
sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktlarla
(Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya və
referendumla qəbul edilən aktlar istisna olmaqla)
Azərbaycan Respublikasının tərəfdaş çıxdığı
dövlətlərarası müqavilələr arasında ziddiyyətlər
yaranarsa, həmin beynəlxalq müqavilələr tətbiq
edilir.

Layihənin müəllifi: 
hüquq üzrə elmlər doktoru 

Səidə Həsənzadə.
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Çoxcildliyin yeni kitabındakı materiallar
2022-ci ilin aprel-may aylarını əhatə

edir.
O dövrün mühüm hadisələrindən biri ADA

Universitetində “Cənubi Qafqaz: inkişaf və
əməkdaşlıq” mövzusunda beynəlxalq konfransın
keçirilməsi olub. Həmin konfransda İsveçin
Təhlükəsizlik və İnkişaf Siyasəti İnstitutunun
direktoru Svante Kornelin sualını cavablandı -
ran Prezident İlham Əliyev deyib: “Biz gələcəyə
baxmalıyıq və Cənubi Qaf qaz inteqrasiya
edilmiş təhlükəsizlik və əməkdaşlıq, eləcə də
ümumi rifah məkanı olmalıdır. Bu halda,
Ermənistanın siyasəti heç bir məntiqə sığmır.
Ola bilsin, onlara bir az vaxt lazımdır. Bəlkə
də onlar öz fikirləri əsasında ola biləcək riskləri
qiymətləndirməlidirlər. Lakin hesab edirəm
ki, bu, qaçılmazdır. Biz hazırıq. Gürcü
həmkarlarımız da hazırdır. Fikrimcə, bu, birinci
addım ola bilərdi”.

Aprelin 28-də Şuşada işinə başla mış və
Bakıda davam etmiş beynəlxalq konfransda
dövlətimizin başçısının çıxı şının mətni, suallara
cavabları, həmçinin konfrans barədə materiallar
yeni kitaba daxil edilib.

Kitabda Azərbaycan Prezidenti nin işğaldan
azad edilmiş bölgələrə səfərləri də əksini tapıb.
Mayın 10-da Prezident İlham Əliyev Füzuli
Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının təməlqoyma
mərasimində iştirak edib. Dövlətimizin başçısı,
həmin gün Şuşaya da gedib, məşhur tarzən,
bəstəkar və sənətkar Sadıqcanın vaxtilə yaşadığı
evdə, Meh mandarovların malikanə kom plek -
sində aparılan bərpa işləri, “Shusha Boutique
Hotel”in yerləşəcəyi ərazi, Şuşa Real mək tə -

bində həyata keçiriləcək təmir-bərpa işləri ilə
ta nış olub, “Azərişıq” ASC-nin Şuşa Rəqəmsal
İda rəetmə Mərkəzinin açılış mərasimində çıxış
edib. Bu səfərlərdən, habelə mayın 12-də
Prezidentin Şuşada V “Xarıbül bül” Beynəlxalq
Folklor Festivalının açılışında iştirakından
bəhs edən materiallar çoxcildliyin 119-cu
kitabında toplanıb.

Azərbaycan Prezidentinin Füzu li, Cəbrayıl
və Zəngilan rayonlarına səfəri, o cümlədən,
Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–Ağbənd avtomobil
yolu nun (Zəngəzur dəhlizi) tikintisi ilə tanışlığı,
“Cəbrayıl” enerji qovşağının təməlqoyma
mərasimində iştirakı, Zəngilanda “Ağıllı kənd”
layihəsinin birinci mərhələsinin açılışı zamanı
kənd sakinləri ilə görüşü haqqında informasi -
yalarla, həmin görüşdəki çıxışının mətni ilə
də yeni kitabda tanış olmaq mümkün dür.

Nəşrə Azərbaycan Prezidentinin Türkiyəyə
işgüzar səfəri çərçivəsində Rize-Artvin Hava
Limanının açılışın da iştirakına dair xəbərlər,
iki qardaş ölkənin liderlərinin açılış mərasimində
çıxışlarının mətni daxil edilib. Kitab da döv lə -
ti mizin başçısının Belçikaya işgüzar səfəri
haq qında informasiyalar da verilib.

Kitaba Prezident İlham Əliyevin Azər bay -
ca na səfər etmiş Litva Respub likasının Prezi-
denti Gitanas Nauseda ilə görüşü barədə mə -
lumat, liderlərin mətbuata bəyanatlarının, Azər -
baycan-Litva biznes-forumunda çıxışlarının
mətn ləri daxil edilib.

“Azərnəşr” tərəfindən buraxılan 119-cu ki -
ta bın hazırlanmasında Azərbaycan Dövlət
İnfor masiya Agentliyinin (AZƏRTAC) ma te -
rial larından istifadə olunub.

YENİ KİTABLAR
Prezident İlham Əliyev: Cənubi Qafqaz inteqrasiya edilmiş
təhlükəsizlik, əməkdaşlıq və ümumi rifah məkanı olmalıdır

“İlham Əliyev. İnkişaf – məqsədimizdir” çoxcildliyinin 119-cu kitabı çapdan çıxıb.
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Bu Qanun Azərbaycan Respublikası Kons -
ti tusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 11-
ci, 20-ci və 26-cı bəndlərinə uyğun olaraq,
Azər baycan Respublikasının ərazisində in san -
ların, həmçinin heyvanların həyat və sağ lam -
lı ğının, habelə istehlakçıların hüquqlarının mü -
dafiəsi üçün qida və yem məhsullarının təh -
lükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı mü na -
si bətləri tənzimləyir.

1-ci fəsil
Ümumi müddəalar

Maddə 1. Əsas anlayışlar

1.1. Bu Qanunun məqsədləri üçün aşağıdakı
əsas anlayışlardan istifadə edilir:

1.1.1. qida məhsulları – insanların qi da -
lan ma sı üçün nəzərdə tutulan emal olunmamış,
yarımemal olunmuş və ya tam emal olunmuş
məhsullar, o cümlədən qida əlavələri, bioloji
ak tiv qida məhsulları, qida xammalı, içkilər
(al koqollu və alkoqolsuz), içməli su (qab laş -
dı rılmış), duz və saqqız. Bu anlayışa yem
məh sulları, istehlak üçün hazır olmayan diri
hey vanlar, toxum, məhsulun yığımına qədər
bit kilər, dərman vasitələri, ətriyyat-kosmetik
va sitələr, tütün və tütün məhsulları, narkotik
və psixotrop maddələr və çirkləndirici maddələr
da xil deyil;

1.1.2. qida xammalı – qida məhsullarının
ema lı üçün istifadə olunan bitki, heyvan, mik -
ro bioloji, mineral, süni və biotexnoloji mənşəli
mad dələr və qida məhsullarının ilkin istehsalı,
is tehsalı və emalı zamanı onlara əlavə edilən
su;

1.1.3. sub məhsul – heyvan və quş kəsimi
za manı əldə edilən və qida üçün yararlı olan

ət məhsulları (dil, böyrəklər, beyin, ürək, qa -
ra ci yər, ağciyər, işgənbə, kitabça, dalaq, dia -
fraq ma, ətraflar, quyruq, yelin, pətənək və s.);

1.1.4. heyvan mənşəli qida məhsulu – in -
san ların qidalanması üçün istifadə olunan hey-
van əti, quş əti, heyvan və quş ətinin sub məh -
sul ları, balıq və balıq kürüsü, molyuska, xər -
çən gkimilər və digər su onurğasızları, yumurta,
bal və digər arıçılıq məhsulları (vərəmum, arı
sü dü), süd və emal yolu ilə onlardan alınan
qi da məhsulları;

1.1.5. bitki mənşəli qida məhsulu – insanların
qi dalanması üçün istifadə olunan yığılmış
göbələk, meyvə, tərəvəz, qida üçün istifadə
olunan digər bitki mənşəli məhsullar və emal
yolu ilə onlardan alınan qida məhsulları;

1.1.6. zənginləşdirilən (fortifikasiya olunan)
qida məhsulları – məhsulların qida dəyərinin
yüksəldilməsi və nutriyent (vitamin, mineral,
zülal, yağ, karbohidratlar) çatışmazlığı sə bə -
bin dən yaranan xəstəliklərin profilaktikası
məq sədilə məhsullara müəyyən xüsusiyyətlərin
ve rilməsi üçün onlarda əvvəlcədən olmayan
və ya yetərincə olmayan, yaxud emal prosesində
(mər hələsində) itirilmiş bir və ya daha artıq
in qrediyentin və digər maddələrin əlavə olun -
duğu qida məhsulları;

1.1.7. yeni növ qida məhsulları – yeni
texnologiyalar tətbiq edilməklə (o cümlədən,
nano-texnologiyalar) emal nəticəsində yeni və
ya dəyişdirilmiş molekulyar struktura malik
olan, əvvəllər istifadə olunmayan xammaldan
istehsal edilən və Azərbaycan Respublikasının
ərazisində insanların qidalanması üçün əvvəllər
istifadə olunmamış qida məhsulları;

1.1.8. qida əlavələri – qida məhsuluna hər
hansı bir texnoloji (o cümlədən, orqanoleptik)
məqsədlə əlavə olunan, qida dəyərinin olub-
olmamasından asılı olmayaraq ayrıca olaraq

RƏSMİ SƏNƏDLƏR
QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
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qida şəklində və ya qida məhsullarının səciyyəvi
tərkib hissəsi kimi istehlak olunmayan, birbaşa
və həmçinin dolayı yolla qida məhsullarının
tər kib hissəsi ola biləcək və ya onun xü su siy -
yət lərinə (rənginə, dadına və s.) təsir edə bi lə -
cək hər hansı maddə;

1.1.9. bioloji aktiv qida məhsulları – qida
rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə nəzərdə
tutulmuş, qidalandırıcı və fizioloji təsirə malik
olan nutriyent və digər bioloji aktiv maddələrin
birindən və ya bir neçəsindən ibarət, gündəlik
qəbuletmə dozası müəyyənləşdirilmiş və
dozalaşdırılmış (kapsul, tablet, ampul, damcı
və digər analoji formada) qida məhsulu;

1.1.10. inqrediyent – qida məhsullarının
hazırlanmasında istifadə olunan, yaxud hazır
məhsulun tərkibində ilkin və ya dəyişilmiş
for mada mövcud olan maddələr, heyvan, bitki,
mik robioloji, mineral mənşəli maddələr, o
cüm lədən qida əlavələri;

1.1.11. qida məhsulları ilə təmasda olan
material və məmulatlar – qida məhsullarının
ilkin istehsalı, istehsalı, emalı, dövriyyəsi və
utilizasiyası mərhələlərində istifadə edilən,
qida məhsulu ilə birbaşa təmasda olan material
və məmulatlar, o cümlədən tara və qablaşdırma
materialları. Bu anlayışa istehlakçıları içməli
su ilə təmin edən su təchizatı sistemi daxil
deyil;

1.1.12. ilkin istehsal – heyvanların kəsiminə
qədər heyvan mənşəli məhsulların əldə edilməsi
də daxil olmaqla ilkin istehsal məhsullarının
yığılması, becərilməsi, çeşidlənməsi, habelə
çöl heyvanlarının, balıqların və dəniz məh sul -
la rının ovlanması və yabanı bitki məhsullarının
yı ğılması;

1.1.13. ilkin istehsal məhsulları – ilkin is-
tehsaldan, o cümlədən torpaqdan və diri hey-
vandan, habelə arıdan alınan qida və yem
məhsulları, dəniz məhsulları, o cümlədən balıq
və balıq kürüsü, ovlanmış çöl heyvanları və
yığılmış yabanı bitki məhsulları;

1.1.14. qida və yem məhsullarının istehsalı
– emala məruz qalmadan ilkin istehsal məh -

su lunun təmizlənməsi, kəsilməsi (heyvan kəsimi
da xil olmaqla), doğranması, parçalanması, di -
lim lənməsi, cilalanması, üyüdülməsi, dərisinin
so yulması, tükünün yolunması, soyudulması,
don durulması və ya onların kombinasiyasından
iba rət hər hansı proses, bununla bağlı çəkilib
bü külməsi, qablaşdırması, etiketlənməsi, habelə
qi da və yem məhsullarının istehsaldaxili sax -
lan ması və daşınması;

1.1.15. qida və yem məhsullarının emalı –
il kin istehsal məhsullarının və istehsal nə ti cə -
sin də əldə edilmiş məhsulların isidilməsi, qu -
ru dulması, bişirilməsi, hisə verilməsi, marinad
edil məsi, ekstraksiyası, sıxlaşdırılması və ya
on ların kombinasiyasından ibarət hər hansı
pro ses, habelə qida və yem məhsulunun emala
ha zırlanması, çəkilib bükülməsi, qablaşdırılması,
eti ketlənməsi, qida və yem məhsulunun emal
əra zisində saxlanması və daşınması;

1.1.16. qida və yem məhsullarının dövriyyəsi
– qida və yem məhsullarının saxlanması, da -
şın ması, idxalı və ixracı, tədarükü, topdan və
pə rakəndə ticarət obyektləri tərəfindən satışı,
bar teri, hər hansı formada (kommersiya və ya
qey ri-kommersiya məqsədləri üçün) ötürülməsi,
ha belə qida məhsullarının istehlakı;

1.1.17. qida və yem məhsullarının utili za -
si yası – qida təhlükəsizliyi sahəsində mövcud
olan tələblərə cavab verməyən qida və yem
məh sullarının ilkin nəzərdə tutulmuş tə yi na -
tın dan başqa bir təyinat üçün istifadə etmək
məq sədilə texnoloji emalı, yaxud digər məq -
səd lərlə istifadəsi;

1.1.18. qida və yem məhsullarının məhv
edil məsi – istifadəyə yararsız və təhlükəli qida
və yem məhsullarının hər hansı formada isti -
fa dəsini mümkünsüz edən insan və heyvan
hə yatına və sağlamlığına (bundan sonra – hə -
yat və sağlamlıq), ətraf mühitə zərərli təsirini
is tisna edən vəziyyətə gətirilməsi;

1.1.19. qida və yem məhsulunun bazara
yer ləşdirilməsi – qida və yem məhsulunun
kom mersiya və qeyri-kommersiya məqsədləri
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ilə satışı və ya hər hansı formada ötürülməsi,
sa tış üçün saxlanması və paylanması;

1.1.20. qida zənciri – qida və (və ya) yem
məhsullarının ilkin istehsalı, istehsalı, emalı,
dövriyyəsi, utilizasiyası və məhv edilməsi
mər hələlərinin məcmusu;

1.1.21. qida zəncirində fəaliyyət – qida və
(və ya) yem məhsullarının ilkin istehsalı, is -
teh salı, emalı, dövriyyəsi, utilizasiyası və məhv
edil məsi ilə bağlı həyata keçirilən fəaliyyət;

1.1.22. qida zənciri subyektləri (bundan
son ra – qida subyektləri) – qida zəncirində
fəa liyyətlə məşğul olan fiziki və ya hüquqi
şəxs lər, bələdiyyə, dövlət orqanları (qurumları);

1.1.23. qida zənciri obyekti (bundan sonra
– qida obyekti) – qida zəncirində fəaliyyətin
hə yata keçirildiyi məkan, sahə, bina, nəqliyyat
va sitəsi və digər modul tipli (daşına bilən) ob -
yekt;

1.1.24. məhsulların izlənilməsi – qida zən -
ci rinin bütün mərhələlərində qida və yem məh -
su lunun, qida məhsulları əldə edilən heyvanların,
ya xud qida və yem məhsullarına əlavə edilməsi
nə zərdə tutulan maddələrin hərəkətinin iz lə -
nil məsi;

1.1.25. qida təhlükəsizliyi – qida zəncirinin
bütün mərhələlərində, habelə qida məhsullarının
istehlakı zamanı qida məhsullarının insanların
həyat və sağlamlığına zərər vurmasını tam is-
tisna edən vəziyyəti;

1.1.26. qida təhlükəsizliyi göstəriciləri –
sanitar-gigiyenik normalar, qalıqların və
çirkləndirici maddələrin yolverilən maksimum
miqdarı, gündəlik qəbul hədləri və digər
parametrlər də daxil olmaqla, insan həyatının
və sağlamlığının qorunmasını təmin edən
göstəricilər;

1.1.27. minimum keyfiyyət göstəriciləri –
qida məhsullarının insanların istifadəsinə yararlı
olmasına və insan orqanizmi üçün zəruri olan
nutriyentlərin minimum həddə qəbuluna
zəmanət verən fiziki, kimyəvi, orqanaleptik
və digər xüsusiyyətləri;

1.1.28. qida və yem məhsullarının partiyası
– eyni istehsal növbəsində və yerdə ilkin is -
tehsal, istehsal və emal olunan, qablaşdırılan,
ey ni texnoloji şərtlərlə əldə edilən, identifikasiya
olun muş məhsulların bir qrupu və ya dəsti;

1.1.29. çirkləndirici maddə – qida və yem
məhsullarının təhlükəsizliyinə və ya minimum
keyfiyyətinə təhlükə yarada bilən, qida və
yem məhsullarının ilkin istehsalı, istehsalı,
emalı və dövriyyəsi zamanı məhsulların tər ki -
binə məqsədli şəkildə daxil edilməyən və ya
ət raf mühitdən keçən maddə;

1.1.30. qalıqlar – baytarlıq preparatlarının,
aqrokimyəvi maddələrin, bitki mühafizə va si -
tələrinin, ağır metalların və çirkləndirici mad -
də lərin qida və yem məhsullarındakı qalıqları;

1.1.31. yararlılıq müddəti – saxlanma şərt -
lə rinə əməl edilməklə, qida məhsullarının qida
təh lükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi
akt larla müəyyən edilən təhlükəsizlik tələblərinə
uy ğunluğunun tam saxlanılması müddəti;

1.1.32. risk – qida və yem məhsulunun hə -
yat və sağlamlığa mənfi təsir ehtimalı və hə -
min təsirin ağırlıq dərəcəsi;

1.1.33. risklərin təhlili – həyat və sağlamlığın
qorunmasını təmin etmək məqsədilə riskin
qiy mətləndirilməsi, idarə edilməsi və risk haq -
qında məlumatlandırma;

1.1.34. riskin qiymətləndirilməsi – təh lü -
kə nin müəyyən edilməsi, təhlükənin xarakterizə
edil məsi, təhlükəyə məruzqalma ehtimalının
qiy mətləndirilməsi və riskin xarakterizə edilməsi
ki mi 4 (dörd) mərhələdən ibarət olan proses;

1.1.35. riskin idarə edilməsi – riskin qiy -
mət ləndirilməsi nəticələri əsasında və maraqlı
şəxs ləri cəlb etməklə riskin qarşısının alınması,
azal dılması (məhdudlaşdırılması) və aradan
qal dırılması üzrə tədbirlərin müəyyən olunması
və həyata keçirilməsi;

1.1.36. risk haqqında məlumatlandırma –
ris kin təhlili çərçivəsində mövcud və potensial
təh lükələr və risklər haqqında qida subyektləri,
is tehlakçılar, dövlət orqanları və qurumları,
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ha belə digər maraqlı şəxslər arasında məlumat
mü badiləsi;

1.1.37. kritik nəzarət nöqtəsi – qida və
yem məhsullarında təhlükə amillərinin əv vəl -
cə dən qarşısının alınması, məqbul səviyyəyə
qə dər azaldılması (məhdudlaşdırılması) və ya
ara dan qaldırılması üçün nəzarət tədbirlərinin
tət biq edilə biləcəyi mərhələ;

1.1.38. təhlükə – qida və yem məhsullarının
tərkibində həyat və sağlamlığa zərər vermək
gücündə olan bioloji, kimyəvi və fiziki
maddələrin mövcudluğu;

1.1.39. Təhlükənin Analizi və Kritik Nəzarət
Nöqtələri (HACCP) – qida və yem məh sul la -
rın da təhlükə amillərinin müəyyən edilməsi,
qiy mətləndirilməsi və onlara nəzarət olunması
sis temi;

1.1.40. etiketlənmə – qida və yem məh sul -
la rının üzərinə, qablaşdırma materialına, qida
və yem məhsulunu müşayiət edən və ya ona
aid olan sənədlərə, yaddaş vərəqələrinə (içlik
və rəqələri), yapışdırılan vərəqələrə (stikerlərə)
vu rulan, istehlakçı üçün məhsul və istehsalçı
ba rəsində informasiya verən mətn, nişan (əmtəə
və digər), simvol, şərti işarələr və rəsmlər;

1.1.41. qablaşdırma materialı – məhsullara
əm təə görünüşü verən, məhsulun tam və ya
qis mən örtülməsini təmin edən, məhsulun tər -
ki bini açılmamış və tamlığı pozulmamış və -
ziy yətdə qoruyan vasitə, daşınma məqsədilə
is tifadə olunan tara;

1.1.42. yem məhsulları – heyvanların qi -
da lanmasında istifadə olunan emal olunmamış,
ya rımemal olunmuş və tam emal olunmuş
məh sullar, maddələr və yem əlavələri;

1.1.43. yem əlavələri – yem məhsuluna və
suya məqsədli şəkildə əlavə olunan, heyvanların
rasionunda çatışmayan maddələrin, mineralların
və vitaminlərin mənbəyi kimi istifadə olunan
üz vi, mineral və (və ya) sintetik mənşəli mad -
də lər;

1.1.44. genetik modifikasiya olunmuş or -
qa nizmlər – müasir biotexnoloji və ya gen
mü həndisliyi üsulları ilə yaradılan, ənənəvi

se leksiyada alınması mümkün olmayan, genetik
ma terialın yeni kombinasiyasına malik və bu
kom binasiyanı irsən nəslə ötürmək qabiliyyətinə
qa dir olan canlı orqanizmlər (bitki, heyvan və
mik roorqanizmlər);

1.1.45. təbii mineral su – mikrobioloji gös -
tə ri ciləri baxımından təmiz, hər hansı çirk lən -
məyə məruz qalmayan, yeraltı yataqlardan ha -
sil edilən və ya təbii yolla süxurlardan çıxan
mi neral komponentlərlə zəngin olan (sonradan
tər kibinə əlavə mineral komponentlər əlavə
edil məyən) təbii su;

1.1.46. qida və yem məhsulunun geri ça ğı -
rıl ması – bu Qanuna uyğun olaraq müəyyən
edil miş tələblərə uyğun olmayan və (və ya)
təh lükəli qida və yem məhsulunun isteh lak çı -
la r dan götürülməsi, habelə bazarlardan və di -
gər satış obyektlərindən çıxarılması üçün həyata
ke çirilən tədbir;

1.1.47. qida və yem məhsulunun yı ğış dı -
rıl ması – müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
mü əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən bu
Qa nuna uyğun olaraq müəyyən edilmiş tələblərə
uy ğun olmayan və (və ya) təhlükəli qida və
yem məhsulunun dövriyyədən çıxarılması.

1.2. Bu Qanunda istifadə olunan digər an -
la yışlar Azərbaycan Respublikasının normativ
hü quqi aktları ilə müəyyən olunmuş mənaları
ifa də edir.

Maddə 2. Qida təhlükəsizliyi haqqında
Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi

2.1. Qida təhlükəsizliyi haqqında Azər bay -
can Respublikasının qanunvericiliyi Azərbaycan
Res publikasının Konstitusiyasından, bu Qanun -
dan, habelə qida və yem məhsullarına və qida
məh sulları ilə təmasda olan material və mə -
mu latlara dair tələbləri müəyyən edən Azər -
bay can Respublikasının digər qanunvericilik
akt larından ibarətdir.

2.2. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar
çıx dığı beynəlxalq müqavilələrlə bu Qanun
ara sında ziddiyyət yaranarsa, beynəlxalq mü -
qa vilələr tətbiq edilir.
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Maddə 3. Qanunun tətbiq dairəsi
3.1. Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında

il kin istehsal, istehsal və emal edilən, Azər -
bay can Respublikasının ərazisinə idxal olunan
qi da məhsullarına, habelə qida məhsullarının
il kin istehsalı, istehsalı, emalı, dövriyyəsi, uti -
li zasiyası və məhv edilməsi mərhələlərinə şa -
mil olunur.

3.2. Bu Qanun qida məhsulları ilə təmasda
olan material və məmulatlara, habelə qida
məh sulları ilə təmasda olan material və mə -
mu latların istehsalı və emalı mərhələlərinə şa -
mil olunur.

3.3. Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında
il kin istehsal, istehsal və emal edilən, Azər -
bay can Respublikasının ərazisinə idxal olunan
yem məhsullarına, o cümlədən qida məhsulları
əl də edilən və qida məhsulları əldə edilməyən
hey vanlar üçün nəzərdə tutulan yem məh sul -
la rına, yem məhsullarının ilkin istehsalı, is -
teh salı, emalı, dövriyyəsi, utilizasiyası və məhv
edil məsi mərhələlərinə şamil olunur.

3.4. Bu Qanun şəxsi istehlak üçün ha zır la -
nan, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
mü əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən mü -
əyyən edilən miqdarda fiziki şəxslərin özləri
tə rəfindən və ya poçt göndərişləri vasitəsilə
öl kəyə gətirilən qida məhsullarına şamil olun-
mur.

3.5. Ələt azad iqtisadi zonasında qida və
yem məhsullarının təhlükəsizliyinin təmin edil -
mə si ilə bağlı münasibətlər “Ələt azad iqtisadi
zo n ası haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qa nununun tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənir.

2-ci fəsil
Qida təhlükəsizliyi sahəsində 

dövlət tənzimlənməsi

Maddə 4. Qida təhlükəsizliyi sahəsində
dövlət tənzimlənməsinin məq -
səd ləri

4.1. Qida təhlükəsizliyi sahəsində dövlət
tənzimlənməsinin məqsədləri aşağıdakılardır:

4.1.1. həyat və sağlamlığın, istehlakçıların
hüquqlarının müdafiəsi;

4.1.2. qida və yem məhsullarının təh lü kə -
siz liyi sahəsində qanunvericiliyin Azərbaycan
Res publikasının üzv olduğu beynəlxalq təş ki -
lat lar tərəfindən qəbul olunmuş beynəlxalq
stan dartlara, norma və qaydalara uy ğun laş dı -
rıl ması;

4.1.3. yerli qida və yem məhsullarının rə -
qa bətqabiliyyətliliyinin və ixrac potensialının
ar tırılması;

4.1.4. qida və yem məhsullarının ilkin is -
teh salı, istehsalı, emalı, dövriyyəsi və uti li za -
si yası sahəsində sahibkarlığın inkişafı üçün
əl verişli şəraitin yaradılması.

Maddə 5. Qida təhlükəsizliyi sahəsində
dövlətin vəzifələri

5.1. Qida təhlükəsizliyi sahəsində dövlətin
vəzifələri aşağıdakılardır:

5.1.1. qida və yem məhsullarının təh lü kə -
siz liyi sahəsində dövlət siyasətinin for ma laş -
dı rılması və dövlət tənzimlənməsinin, o cüm -
lə dən qida və yem məhsullarının təhlükəsizliyi
sa həsində normativ tənzimləmənin həyata ke -
çi ril məsi;

5.1.2. qida və yem məhsullarının təh lü kə -
siz li yinin təmin olunması məqsədilə dövlət
proq ramlarının, elmi-texniki proqramların ha -
zır lan ması və həyata keçirilməsi;

5.1.3. Azərbaycan Respublikasının qida və
yem məhsullarının təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi üzrə beynəlxalq əməkdaşlığın həyata
keçirilməsi;

5.1.4. qida və yem məhsullarının təh lü kə -
siz liyi sahəsində risklərin elmi cəhətdən əsas -
lan dırılmış təhlili üzrə işlərin təşkili və həyata
ke çirilməsi;

5.1.5. qida və yem məhsullarının təh lü kə -
sizliyi sahəsində qeydiyyat, təsdiq və ser ti fi -
kat laşdırmanın həyata keçirilməsi;

5.1.6. bu Qanuna uyğun olaraq müəyyən
edil miş tələblərə riayət olunmasına dövlət nə -
zarətinin təşkili və həyata keçirilməsi;
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5.1.7. qida təhlükəsizliyi nəzarətinə aid
edi lən malların xarici iqtisadi fəaliyyətin mal
no menklaturasının kodları üzrə siyahısının
mü əyyən edilməsi.

3-cü fəsil
Qida təhlükəsizliyinin əsas 

prinsipləri

Maddə 6. Risklərin elmi sübutlarla təhlili
6.1. Həyat və sağlamlığın mühafizəsini tə -

min etmək məqsədilə qida təhlükəsizliyi sa -
hə sində dövlət tənzimlənməsi elmi sübutlardan
və Azərbaycan Respublikasının üzv olduğu
bey nəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş
stan dartlardan, tövsiyələrdən və qaydalardan
is tifadə etməklə, risklərin təhlili prinsipinə
əsas lanır.

6.2. Risklərin təhlili qaydası müvafiq icra
ha kimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan
(qu rum) tərəfindən müəyyən edilir.

6.3. Qida və yem məhsulunun həyat və
sağ lamlığa yarada biləcəyi təhlükələrə dair
risk lərin qiymətləndirilməsi müvafiq icra ha -
ki miyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qu-
rum) tərəfindən həyata keçirilir.

6.4. Risklərin qiymətləndirilməsi mövcud
el mi məlumatlardan, müvafiq ilkin istehsal,
is tehsal və ya emal üsullarından, yoxlama,
mo nitorinq və auditin nəticələrindən, laborato -
ri ya tədqiqatı üsullarından, konkret xəstəliklərin
ya yılma dərəcəsi ilə bağlı məlumatlardan is ti -
fadə etməklə müstəqil, qərəzsiz və şəffaf şə -
kil də aparılır.

6.5. Risklərin qiymətləndirilməsi aşağıdakı
mərhələlərlə həyata keçirilir:

6.5.1. qida məhsullarının insan orqanizminə
yarada biləcəyi təhlükələrin müəyyən edilməsi;

6.5.2. bioloji, kimyəvi və fiziki təsirlərlə
əlaqədar qida məhsullarının, habelə qida mən -
bə yi olan heyvanların və bitkilərin insan or -
qa nizminə yarada biləcəyi təhlükələrin xa rak -
te rizə edilməsi;

6.5.3. müəyyən olunmuş hər bir mümkün
təh lükəyə məruzqalma ehtimalının qiy mət lən -
di ril məsi;

6.5.4. müəyyən olunmuş risklərin xarakterizə
edilməsi, eləcə də risklərin qarşısının alınması,
azal dılması (məhdudlaşdırılması) və aradan
qal dırılması tədbirlərinə dair təkliflərin ve ril -
mə si.

6.6. Risklərin idarə edilməsi tədbirləri
çərçivəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən risk -
lərin qarşısının alınması, azaldılması (məh -
dud laşdırılması) və aradan qaldırılması ilə
bağ lı tədbirlər həyata keçirilir.

6.7. Risklər haqqında məlumatlandırma
tədbirləri çərçivəsində qida və yem məhsulları
ilə bağlı mövcud və potensial təhlükələr barədə
istehlakçılara, qida subyektlərinə, dövlət or -
qan larına (qurumlarına), habelə digər maraqlı
şəxs lərə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
mü əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən vax -
tın da, düzgün və ətraflı məlumat verilməlidir.

Maddə 7. Həyat və sağlamlığa mümkün
təhlükənin qarşısının alınması
üçün müvəqqəti tədbirlərin
tətbiqi

7.1. Mövcud məlumatların təhlilindən sonra
hə yat və sağlamlığa təhlükə ehtimalı müəyyən
olun duqda, lakin elmi qeyri-müəyyənlik davam
et dikdə, daha ətraflı risk qiymətləndirilməsinin
apa rılması üçün əlavə elmi məlumatların əldə
edil məsinə qədər, müvafiq icra hakimiyyəti
or qanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tə rə -
fin dən həyat və sağlamlığın qorunması məq -
sə dilə risklərin idarə edilməsi üzrə qeyri-mü -
əyyən subyektlər dairəsinə münasibətdə aşa -
ğı dakı müvəqqəti tədbirlər həyata keçirilə bi -
lər:

7.1.1. qida və yem məhsullarının ilkin is -
teh salı, istehsalı, emalı, dövriyyəsi, utilizasiyası
və məhv edilməsi fəaliyyətinin məh dud laş dı -
rıl ması və ya qadağan edilməsi;
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7.1.2. qida təhlükəsizliyi sahəsində əlavə
tələblərin müəyyən edilməsi;

7.1.3. qida və yem məhsullarının geri ça -
ğı rılması, yığışdırılması, utilizasiyası və məhv
edil məsi.

7.2. Bu Qanunun 7.1-ci maddəsində nəzərdə
tu tulan tədbirlər risklərin səviyyəsinə mütənasib
ol malı, həyat və sağlamlığın qorunması məq -
sə dilə zəruri olduğundan daha artıq həcmdə
ti carət fəaliyyətini məhdudlaşdırmamalı və
həmin tədbirlərin tətbiqi nəzərdən keçirilərkən
texniki və iqtisadi imkanlar və amillər, habelə
zəruri olan digər aidiyyəti hallar nəzərdən
keçirilməlidir.

7.3. Həyat və sağlamlığa müəyyən olunmuş
ris kin xarakterindən, habelə elmi qeyri-mü əy -
yənliyin aradan qaldırılması və daha ətraflı
risk qiymətləndirilməsinin aparılması üçün zə -
ruri olan elmi məlumatların növündən asılı
ola raq bu Qanunun 7.1-ci maddəsi əsasında
tət biq edilən tədbirlər ağlabatan müddət ərzində,
la kin hər bir halda 6 ay müddətindən gec
olma yaraq yenidən nəzərdən keçirilməlidir.

7.4. Bu Qanunun 7.1-ci maddəsində nəzərdə
tutulan tədbirlərin tətbiqi qaydası müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan
(qurum) tərəfindən müəyyən edilir.

Maddə 8. Qida təhlükəsizliyi sahəsində
istehlakçıların hüquqlarının
müdafiəsi

8.1. Bu Qanun “İstehlakçıların hüquqlarının
mü dafiəsi haqqında” Azərbaycan Res pub li ka -
sının Qanununa uyğun olaraq istehlakçıların
hü quqlarının müdafiəsi sahəsində aşağıdakı
mü nasibətləri tənzimləyir:

8.1.1. qida məhsullarının təhlükəsizliyi və
keyfiyyəti sahəsində istehlakçıların hüquqlarının
pozulmasına gətirib çıxaran və ya gətirib çıxara
bilən hərəkətlərin qarşısının alınması;

8.1.2. istehlakçıları aldatmaqla barəsində
sax ta və (və ya) yalan məlumat verilən qida

məh sullarının ilkin istehsalının, istehsalının,
ema lının və dövriyyəsinin qarşısının alınması;

8.1.3. qida məhsullarının istehlak xü su siy -
yə tinə və ya keyfiyyətinə dair istehlakçını al-
dadan hər hansı digər fəaliyyətin qarşısının
alın ması.

4-cü fəsil
Qida təhlükəsizliyi sahəsində 

normativ tənzimləmə

Maddə 9. Qida təhlükəsizliyi sahəsində
tex niki normativ hüquqi akt -
la rın hazır lan ması və qəbulu

9.1. Qida və yem məhsullarının təh lü kə -
siz liyinə və qida məhsullarının minimum key -
fiy yətinə, o cümlədən qida və yem məh sul la -
rın da qalıqların maksimum miqdarına, məh -
sul ların tərkibində istifadəsinə yol verilən mad -
də lər və onların müəyyən edilmiş hədlərinə,
ha belə qida məhsulları ilə təmasda olan material
və məmulatlara, qida və yem məhsullarının
il kin istehsalı, istehsalı, emalı, dövriyyəsi və
uti lizasiyası proseslərinə dair tələblər qida təh -
lükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi
akt larla (sanitariya-gigiyena, baytarlıq, fitosani -
tar norma və qaydalar ilə) müəyyən edilir.

9.2. Qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki
normativ hüquqi aktlar müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tə rə -
findən bu Qanunla müəyyən olunmuş tələblər
və qida təhlükəsizliyinin prinsipləri nəzərə
alın maqla hazırlanır və qəbul edilir.

9.3. Qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki
nor mativ hüquqi aktlar bu Qanunun 9.4-cü
mad dəsində göstərilən hal istisna olmaqla,
mü vafiq beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul
edil miş beynəlxalq standartlar, təlimatlar və
töv siyələr əsasında hazırlanır.

9.4. Beynəlxalq standart, təlimat və töv si -
yə lərin Azərbaycan Respublikasının sanitar
və baytarlıq xüsusiyyətlərinə görə, habelə xəs -
tə liklərin yayılması səbəbindən sanitar mü ha -
fi zənin zəruri səviyyəsini təmin etmək üçün
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qə naətbəxş hesab edilməməsinə və ya sanitar
mü hafizənin daha yüksək səviyyəsinin təmin
edil məsi zərurətinə dair elmi sübutlar vardırsa,
qi da təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ
hü quqi aktlar həmin beynəlxalq standart, təlimat
və tövsiyələrin tələblərindən fərqli tələblər
mü əyyən edə bilər.

9.5. Beynəlxalq standart, təlimat və töv si -
yələr mövcud olmadıqda və ya sanitar mü ha -
fizənin zəruri səviyyəsini təmin etmək üçün
on ların qənaətbəxş hesab edilməməsi sə bə -
bin dən həmin beynəlxalq standart, təlimat və
töv siyələrdən istifadə olunmadıqda, müvafiq
icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi
orqan (qurum) qida təhlükəsizliyi sahəsində
texniki normativ hüquqi aktlar hazırlayarkən
mövcud elmi sübutları nəzərə almaqla, risklərin
qiymətləndirilməsini aparır və texniki normativ
hüquqi aktlarda risklərin qiymətləndirilməsinin
nəticələrini nəzərə alır.

9.6. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar
çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq,
həmin müqavilələrə üzv olan ölkələrə qida
təh lükəsizliyi sahəsində hazırlanan yeni texniki
nor mativ hüquqi aktlar haqqında bildiriş aşa -
ğıdakı hallarda müvafiq icra hakimiyyəti or -
qanının müəyyən etdiyi orqanının (qurumun)
mə lumat və bildiriş mərkəzi vasitəsilə göndərilir:

9.6.1. qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki
normativ hüquqi aktlar mövcud olan müvafiq
beynəlxalq standartlara, təlimatlara, tövsiyələrə
uyğun olmadıqda;

9.6.2. qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki
normativ hüquqi aktların hazırlanmasında
istifadə etmək üçün müvafiq beynəlxalq stan-
dartlar, təlimatlar, tövsiyələr mövcud olmadıqda;

9.6.3. qida təhlükəsizliyi sahəsində ha zır -
la nan texniki normativ hüquqi aktlar ticarət
tə rəfdaşlarının ixrac imkanlarına təsir etdikdə.

9.7. Hər hansı xarici və yerli qida subyektinin
və ya Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət
tərəfdaşının müraciətinə əsasən, məlumat və
bildiriş mərkəzi qida və yem məhsullarının
təh lükəsizliyi sahəsində aşağıdakılara dair mə -

lumatın ödənişsiz olaraq verilməsini təmin
edir:

9.7.1. qida və yem məhsullarının təh lü kə -
siz liyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktlar
və ya texniki normativ hüquqi aktların layihələri;

9.7.2. qida təhlükəsizliyi ilə bağlı nəzarət
prosedurları, qeydiyyat, təsdiq və sertifikatlaşma
qaydaları;

9.7.3. qida məhsulunun insan sağlamlığı
üçün yaratdığı riskin təhlili üzrə prosedurlar
və metodlar;

9.7.4. sanitar mühafizənin zəruri səviyyəsini
müəyyən edərkən nəzərə alınan amillər.

9.8. Bu Qanunun 9.7-ci maddəsində nəzərdə
tutulmuş məlumatlar xarici qida subyektinə
və ya Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət
tərəfdaşına Azərbaycan Respublikasının tərəfdar
çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə
tutulmuş dillərdən birində verilir.

9.9. Qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki
normativ hüquqi aktlar hazırlanarkən onların
xarici ticarəti sanitar mühafizənin zəruri
səviyyəsini təmin etmək üçün tələb olunan
həddən artıq məhdudlaşdırmaması və qida
subyektlərinin fəaliyyətinə əsassız maneə
yaratmaması nəzərə alınmalıdır.

9.10. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən
Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət
tərəfdaşı olan ölkənin qida təhlükəsizliyi
sahəsində texniki normativ hüquqi aktlarının
Azərbaycan Respublikasında tələb edilən sanitar
mühafizənin eyni və ya daha yüksək səviyyəsini
təmin etdiyi müəyyən edilərsə, Azərbaycan
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələrdə nəzərdə tutulduğu halda, bu
cür texniki normativ hüquqi aktların Azərbaycan
Respublikasında tətbiq edilən eyni texniki nor-
mativ hüquqi aktlara ekvivalentliyi tanınır.

9.11. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar
çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə
tutulduğu halda, Azərbaycan Respublikasının
xarici ticarət tərəfdaşı olan ölkənin qida
təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi
aktlarının Azərbaycan Respublikasında tətbiq
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edilən eyni texniki normativ hüquqi aktlara
ekvivalentliyinin tanınması qaydası müvafiq
icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi
orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilir.

5-ci fəsil
Qida təhlükəsizliyi sahəsində tələblər

Maddə 10. Qida və yem məhsullarının
təhlükəsizliyinə dair ümumi
tələblər

10.1. Təhlükəli qida və yem məhsullarının
ilkin istehsalı, istehsalı, emalı və dövriyyəsi
qadağandır.

10.2. Aşağıdakı hallarda qida məhsulları
təh lükəli hesab edilir:

10.2.1. qida məhsullarının təhlükəsizlik
gös təriciləri üzrə indiki, habelə gələcək nəsillərin
hə yat və sağlamlığı üçün qısamüddətli və ya
uzun müddətli (kumulyativ toksik təsiri daxil
ol maqla) dövrdə zərərli olduğuna dair sübutlar
ol duqda;

10.2.2. qida məhsullarında aşkar korlanma,
dağılma, çürümə əlamətlərinin olması, habelə
tər kibindəki maddələrin qida təhlükəsizliyi sa -
hə sində texniki normativ hüquqi aktlara uyğun
ol maması səbəbindən istehlak üçün yararsız
ol duqda;

10.2.3. qida məhsullarının tərkibində qida
təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi
aktlarla qadağan olunmuş inqrediyentlər
aşkarlandıqda.

10.3. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən bu
Qanunun 10.2-ci maddəsində göstərilən qida
məhsullarının təhlükəli hesab edilməsinə əsas
verən halların (bu Qanunun 10.2.2-ci mad də -
sin də nəzərdə tutulmuş qida məhsullarında aş -
kar korlanma, dağılma, çürümə əlamətlərinin
ol ması halları istisna olmaqla) istifadəçilər
üçün açıq reyestri aparılır.

10.4. Bu Qanunun 10.3-cü maddəsində
gös tərilən reyestrin aparılması qaydası müvafiq
ic ra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi or -
qan (qurum) tərəfindən müəyyən edilir.

10.5. Aşağıdakı hallarda yem məhsulları
təh lükəli hesab edilir:

10.5.1. heyvan sağlamlığına zərərli olmasına
dair sübutlar olduqda;

10.5.2. heyvan mənşəli qida məhsulunu
insan istehlakı üçün yararsız etdikdə.

10.6. Təhlükəli hesab edilən qida və yem
məh sulu bir bağlamanın, partiyanın, yaxud
ey ni sinfə və ya təsvirə malik yükün hissəsi
ol duqda və həmin bağlamada, partiyada və
yük də olan digər qida və yem məhsullarının
təh lükəsizliyi barədə sübut tapmaq mümkün
ol madıqda, həmin bağlamada, partiyada və
ya xud yükdə olan bütün qida və yem məhsulları
təh lükəli hesab edilir.

Maddə 11. Xüsusi təyinatlı qida məh sul -
la rının və bioloji aktiv qida
məh sullarının təhlükəsizliyinə
dair tələblər

11.1. Xüsusi təyinatlı qida məhsullarına
aşa ğıdakılar aiddir:

11.1.1. uşaq orqanizminin fizioloji tə lə bat -
la rına cavab verən və üç yaşına qədər uşaqların
qi dalanması üçün nəzərdə tutulmuş qida məh -
sul ları;

11.1.2. gündəlik qida rasionunun tam də -
yiş dirilməsini təmin edən, bədən kütləsinin
azal dılması baxımından enerjinin məh dud laş -
dı rılması üçün istifadə edilən diyetik qida
məh sulları;

11.1.3. insan orqanizmində zərərli amillərin
xroniki təsiri ilə şərtlənən pozuntuların qarşısının
alınması məqsədilə xüsusi qida rasionlarında
istifadə olunan, həkim göstərişi ilə qəbul edilən,
tibbi məqsədlər üçün hazırlanan qida məhsulları.

11.2. Xüsusi təyinatlı qida məhsulları aşa -
ğı dakı tələblərə uyğun istehsal edilməlidir:

11.2.1. müvafiq istehlakçı qruplarının fiziolo-
ji tələbatlarını təmin etmək;

11.2.2. tərkibinə yalnız qida təhlükəsizliyi
sa həsində texniki normativ hüquqi aktlarla
mü əyyən edilən vitaminləri, mineralları və
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amin turşularını onların yol verilən hədləri
çər çivəsində qatmaq.

11.3. Xüsusi təyinatlı qida məhsullarının
təh lükəsizliyinə dair tələblər qida təhlükəsizliyi
sa həsində texniki normativ hüquqi aktlarla
mü əyyən edilir.

11.4. Qida subyektləri bioloji aktiv qida
məh sullarının emalı zamanı yalnız qida təh lü -
kə sizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi
akt larla müəyyən edilmiş vitaminlərdən və
mi nerallardan istifadə edə bilərlər.

11.5. Bioloji aktiv qida məhsullarının ema -
lı na və dövriyyəsinə həmin maddələrin müvafiq
icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi
orqan (qurum) tərəfindən bu Qanunun 25.1-ci
maddəsinə əsasən qeydiyyatı aparıldıqdan
sonra icazə verilir.

11.6. Bioloji aktiv qida məhsullarının emalı
və dövriyyəsinə dair tələblər qida təhlükəsizliyi
sahəsində texniki normativ hüquqi aktlarla
müəyyən edilir.

Maddə 12. Zənginləşdirilən (fortifikasiya
olunan) qida məhsullarının
təhlükəsizliyinə dair tələblər

12.1. Qida məhsulları zənginləşdirilə (for-
tifikasiya oluna) bilər. Qida məhsullarının zən -
ginləşdirmə tələbləri, metodları və zən gin ləş -
dir mə (fortifikasiya) prosesində istifadə olunan
in qrediyentlər qida təhlükəsizliyi sahəsində
tex niki normativ hüquqi aktlara uyğun olmalıdır.

12.2. Qida məhsullarının zənginləşdirilməsi
(fortifikasiya olunması) haqqında qərar müvafiq
icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi or -
qanın (qurumun) elmi əsaslandırılmış təklifləri
əsa sında müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
mü əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən ve -
rilir. Qida məhsullarının zənginləşdirilməsi
haq qında qərar qida subyektləri üçün məcburi
xa rakter daşıyır.

12.3. Qida məhsullarının zənginləşdirilməsi
(fortifikasiya) haqqında qərarın qəbul edilməsi
qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
mü əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən mü -
əyyən edilir.

Maddə 13. Genetik modifikasiya olun -
muş orqanizmlərə və yem
məh sullarına dair tələblər

13.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində
si yahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
mü əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən mü -
əyyən edilən yem üçün istifadəsi nəzərdə tu -
tu lan genetik modifikasiya olunmuş or qa nizm -
lərin, habelə yalnız genetik modifikasiya olun -
muş orqanizmlərdən ibarət olan və ya tərkibində
ge netik modifikasiya olunmuş orqanizmlər
olan və ya tərkibində genetik modifikasiya
olun muş orqanizmlərdən əldə edilmiş məhsul
olan yem məhsullarının istehsalına, emalına
və dövriyyəsinə həmin məhsullar bu Qanunun
25.8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada
qey diyyata alındıqdan sonra icazə verilir.

13.2. Bu Qanunun 13.1-ci maddəsində nə -
zər də tutulmuş orqanizmlərin və yem məh -
sullarının qeydiyyata alınmadan istehsalı, emalı
və dövriyyəsi qadağandır.

13.3. Bu Qanunun 13.1-ci maddəsində nə -
zərdə tutulmuş orqanizmlərin və yem məh sul -
larının ilkin istehsalı qadağandır.

13.4. Bu Qanunun 13.1-ci maddəsində nə -
zərdə tutulmuş orqanizmlər və yem məhsulları
bu Qanunun 25-ci maddəsinə əsasən qeydiyyata
alın ması üçün aşağıdakı tələblərə cavab ver -
məlidir:

13.4.1. həyat və sağlamlığa zərərli olmamalı;
13.4.2. istehlak xüsusiyyətləri ilə bağlı is -

ti fadəçiləri aldatmamalı;
13.4.3. heyvanların normal qidalanması

üçün əvəz etdiyi məhsullardakı zəruri in qre -
di yentlərə malik olmalıdır.

Maddə 14. İçməli suyun (qablaşdırılmış)
və qida məhsullarının emalı
prosesində istifadə olunan
suyun təhlükəsizliyinə dair
tələblər

14.1. İçməli su (qablaşdırılmış) və qida
məh sullarının emalı prosesində istifadə edilən
su qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ
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hü quqi aktlarla müəyyən olunan tələblərə uy -
ğun olmalıdır.

14.2. İçməli suyun (qablaşdırılmış) və qida
məhsullarının emalı prosesində istifadə edilən
su yun qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki
nor mativ hüquqi aktların tələblərinə uy ğun lu -
ğuna dövlət nəzarəti müvafiq icra hakimiyyəti
or qanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tə rə -
findən həyata keçirilir.

14.3. Təbii mineral suların (qablaşdırılmış)
istehsalı, emalı və dövriyyəsi həmin sular mü-
vafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən
etdiyi orqan (qurum) tərəfindən bu Qanunun
25.1-ci maddəsinə əsasən qeydiyyata alındıqdan
sonra yol verilir.

Maddə 15. İlkin istehsal məhsullarının
təhlükəsizliyinə dair tələblər

15.1. İlkin istehsalla məşğul olan qida sub -
yekt ləri istehsal etdikləri məhsulların təh lü -
kə sizliyinin təmin edilməsi üçün aşağıdakı tə -
ləb ləri yerinə yetirməlidirlər:

15.1.1. ilkin istehsal məhsullarının təh lü -
kə sizliyinə təhlükə yarada bilən ətraf mühit
amil lərinin zərərli təsirlərindən kənar ərazilərdə
fəa liyyət göstərmək;

15.1.2. ilkin istehsalla məşğul olan qida
sub yektləri tərəfindən istehsal etdikləri ilkin
is tehsal məhsullarının hava, torpaq, su, baytarlıq
pre paratları, aqrokimyəvi maddələr və bitki
mü hafizəsi vasitələri ilə çirklənməsinin qarşısını
al maq üçün tədbirlər görmək;

15.1.3. qidalanma üçün aşkar yararsız olan
məhsulları ayırmaq üçün onların çeşidlənməsini
təşkil etmək və belə məhsulların sanitariya
nor malarına uyğun olaraq utilizasiyasını, yaxud
məhv edilməsini təmin etmək;

15.1.4. ilkin istehsalla əlaqəli olan infrastruk -
tu ru, saxlama anbarlarını və digər obyektləri,
il kin istehsal məhsulu ilə təmasda olan ava -
dan lıqları, konteynerləri, nəqliyyat vasitələrini
və digər daşıycıları təmiz saxlamaq və dövri
ola raq dezinfeksiya etmək;

15.1.5. kəsim üçün aparılan heyvanların
təmizliyini təmin etmək;

15.1.6. ilkin istehsal zamanı yaranan tul -
lan tıların qida və yem məhsulunu çirk lən dir -
mə sinin qarşısını almaq və zərərli maddələrin
eti barlı və təhlükəsiz saxlanması üçün tədbirlər
gö rülməsini təmin etmək;

15.1.7. qida məhsulunda yoluxucu xəstəlik
aş karlandıqda, xəstəliyin insanlara keçməsinin
qar şısını almaq üçün tədbirlər görmək və
dər hal müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən et diyi orqana (quruma) məlumat
verilməsini tə min etmək;

15.1.8. heyvanlardan, bitkilərdən, heyvan
və bitki mənşəli məhsullardan götürülən nü -
mu nə lər üzərində aparılmış sınaqların nə ti -
cələrini öz fəaliyyətində nəzərə almaq;

15.1.9. yem əlavələrindən, baytarlıq pre -
pa ratlarından, bitki mühafizə vasitələrindən
və aqrokimyəvi maddələrdən qida
təhlükəsizliyi sa həsində texniki normativ
hüquqi aktların tə ləblərinə uyğun istifadə
etmək.

15.2. İlkin istehsala dair sanitar-gigiyenik
tələblər qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki
normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilir.

Maddə 16. Qida və yem məhsullarının
istehsalı və emalı zamanı on -
ların təhlükəsizliyinə dair
tələblər

16.1. Qida və yem məhsullarının istehsalı
və emalı zamanı qida və yem məhsullarının
təh lükəsizliyi sahəsində müəyyən edilmiş tə -
ləblərə cavab verən qida və yem xammalından,
il kin istehsal məhsullarından, inqrediyentlərdən
və qeydiyyatdan keçmiş qida və yem əla və -
lərindən istifadə olunmalıdır.

16.2. Qida və yem məhsullarının istehsalı
və emalı ilə məşğul olan qida subyektləri öz
qida obyektlərində HACCP-a əsaslanan pro -
se durları tətbiq etməli və buna əsaslanan qida
təh lükəsizliyinə daxili nəzarət sisteminə malik
ol malıdırlar.
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16.3. Qida və yem məhsullarının istehsalı,
emalı, saxlanması, satışı üçün istifadə edilən
binaların, habelə yardımçı və sanitar-məişət
binalarının avadanlığı, ərazisi, su təchizatı və
kanalizasiya sistemi, qızdırılması, ventilyasiyası
(havalandırılması), işıqlandırılması və işçi
heyətinin iş şəraiti qida təhlükəsizliyinə dair
normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş
tələblərə uyğun olmalıdır.

16.4. HACCP-a əsaslanan prosedurlar qida
təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi
aktlarla müəyyən edilir.

Maddə 17. Qida və yem məhsullarının
qab laşdırılması və etiket lən -
mə si zamanı onların təh lü -
kə sizliyinə dair tələblər

17.1. Qida və yem məhsulları qida təh lü -
kə siz liyi sahəsində texniki normativ hüquqi
aktların tələblərinə uyğun olaraq onların
dövriyyəsi zamanı təhlükəsizliyini təmin edə
biləcək üsullarla qablaşdırılmalıdır.

17.2. Qida məhsullarının etiketlənməsi
aşağıdakı tələblərə uyğun həyata keçirilməlidir:

17.2.1. istehlakçıya qida məhsullarının adı,
qida və enerji dəyəri, tərkibi, miqdarı, keyfiyyət
göstəriciləri, istehsal tarixi, yararlılıq müddəti,
sax lanma şəraiti, tərkibindəki allergenlər, mən -
şəyi, istehsalçının adı və ünvanı, istehsal üsulu
və istifadə qaydaları barədə dolğun məlumatlar
ve rilməli;

17.2.2. məhsulların etiketlənməsi dəqiq,
ay dın və istehlakçılar üçün tam başa düşülən
for mada həyata keçirilməli;

17.2.3. həmin qida məhsullarına xas olmayan
tə sir və ya xassələri göstərilməməli;

17.2.4. eynixassəli oxşar qida məhsullarının
hər birinə məxsus xassələri xüsusi xassələr
ki mi təqdim etməməli;

17.2.5. hər hansı bir qida məhsulunun eti -
ke tində həmin məhsulun insan xəstəliklərinin
qar şısını alması, müalicəvi xüsusiyyətlərə ma -
lik olması haqqında məlumatlar verilməməli;

17.2.6. kimyəvi və bioloji preparatlarla iş -
lə nilmiş kənd təsərrüfatı məhsullarının taraları
üzə rində müvafiq xəbərdarlıq yazılarının və
ni şanlarının olması təmin edilməlidir.

17.3. Azərbaycan Respublikasına idxal olu -
nan və Azərbaycan Respublikasında istehsal
və emal olunan yem məhsullarının tərkibində
ge netik modifikasiya olunmuş orqanizmlərin
möv cud olduğu hallarda, həmin malların eti -
ket lərində genetik modifikasiya olunmuş or -
qa nizmlər haqqında məlumat əks etdirilməlidir.

17.4. Azərbaycan Respublikasına idxal olu -
nan qida məhsullarının üzərindəki etiketlər və
adlar, məhsulun tərkibi və istifadəyə yararlılıq
müddəti, məhsuldan istifadə qaydaları barədə
izahat vərəqələri başqa dillərdə olarsa, onların
Azər baycan dilinə tərcüməsi də təmin edil -
mə lidir.

17.5. Qida və yem məhsullarının qab laş dı -
rıl ması və etiketlənməsinə dair tələblər qida
təh lükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi
akt larla müəyyən edilir.

Maddə 18. Qida və yem məhsullarının
saxlanması və daşınması za -
ma nı onların təhlükəsizliyinə
dair tələblər

18.1. Qida və yem məhsullarının saxlanması
və daşınması onların təhlükəsizliyini təmin
edən və ilkin xüsusiyyətlərini qoruyan şəraitdə,
qida təhlükəsizliyi sahəsində müəyyən olunmuş
tələblərə uyğun həyata keçirilməlidir.

18.2. Qida və yem məhsulları qida təh lü -
kə sizliyinə dair texniki normativ hüquqi aktların
tə ləblərinə uyğun xüsusi quraşdırılmış yerlərdə,
ti kililərdə və qurğularda saxlanılmalıdır.

18.3. Qida və yem məhsulları xüsusi olaraq
bu məqsəd üçün nəzərdə tutulmuş, yaxud bu
məq sədin tələblərinə uyğunlaşdırılmış, qida
məh suluna dair gigiyenik və temperatur tə -
ləb lərini təmin edən nəqliyyat vasitələrində
da şınmalıdır.

18.4. Qida və yem məhsullarının saxlanması
və daşınmasına dair tələblər qida təhlükəsizliyi
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sa həsində texniki normativ hüquqi aktlarla
mü əyyən edilir.

Maddə 19. Qida və yem məhsullarının
satışı və istehlakı zamanı on -
la rın təhlükəsizliyinə dair tə -
ləb lər

19.1. Ticarət (xidmət) obyektlərində qida
və yem məhsullarının satışına həmin obyektlər
qi da təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ
hü quqi aktlarla müəyyən olunmuş tələblərə
ca vab verdiyi və müvafiq icra hakimiyyəti or -
qa nının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tə rə -
fin dən qeydiyyata alındığı və ya təsdiq edildiyi
hal da yol verilir.

19.2. Qida məhsullarının istehlak olunduğu
ic timai iaşə obyektləri qida təhlükəsizliyi sa -
hə sində nəzərdə tutulmuş tələbləri yerinə ye -
tir dikdən və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
mü əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən qey -
diy yata alındıqdan və ya təsdiq edildikdən
son ra qida məhsullarını istehlakçılara təqdim
edə bilərlər.

19.3. Qida subyektləri qida məhsullarının
is tehlak olunduğu ictimai iaşə və xidmət ob -
yektlərində HACCP-a əsaslanan prosedurları
tət biq etməli və bu prinsiplərə əsaslanan qida
təh lükəsizliyinə daxili nəzarət sisteminə malik
ol malıdırlar.

Maddə 20. Azərbaycan Respublikasının
gömrük ərazisinə idxal olunan
qida və yem məhsullarının,
ha belə qida məhsulları ilə tə -
mas da olan material və mə -
mu latların təhlükəsizliyinə
dair tələblər

20.1. Azərbaycan Respublikasının gömrük
ərazisinə idxal olunan qida və yem məhsullarının
təh lükəsizliyi bu Qanuna uyğun olaraq müəyyən
olun muş tələblərə və ya müvafiq icra ha ki -
miyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qu-
rum) tərəfindən həmin tələblərə ekvivalentliyi
ta nınmış digər dövlətlərin qanunvericiliyinin
tə ləblərinə uyğun olmalıdır.

20.2. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
mü əyyən etdiyi orqan (qurum) ixracatçı öl kə -
lərdə yayılmış xəstəliklərdən və həmin xəs tə -
lik lərin həyata və sağlamlığa yaratdığı təhlükə
ris kinin səviyyəsindən asılı olaraq həmin öl -
kə lərdən idxal olunan qida və yem məhsullarına
mü nasibətdə fərqli tələblər müəyyənləşdirə
bi lər.

20.3. Bu Qanunun 24.5-ci maddəsinə əsasən
müəyyən edilən qida və yem məhsullarının
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə
idxal olunması üçün həmin məhsulların istehsal
və emal edildiyi qida obyektləri müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan
(qurum) tərəfindən həmin maddəyə uyğun
olaraq təsdiq edilməlidir.

20.4. Təsdiq sisteminin ekvivalentliyi tanınan
ölkənin səlahiyyətli qurumu tərəfindən qida
obyektlərinin təsdiq olunmasına dair müvafiq
rəsmi məlumatlar olduğu halda onların bu Qa-
nunun 20.3-cü maddəsinə əsasən yenidən təs -
diqi tələb edilmir.

20.5. Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən
qida obyektlərinin təsdiqi və xarici ölkələrin
təs diq sisteminin ekvivalentliyinin tanınması
qay dası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
mü əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən mü -
əyyən edilir.

20.6. Risk dərəcəsi nəzərə alınmaqla siyahısı
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən
etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən
edilən qida və yem məhsullarının Azərbaycan
Res publikasının gömrük ərazisinə idxal olun -
ma sı üçün həmin məhsullar onların təh lü kə -
siz liyini təsdiq edən müvafiq sənədlə müşayiət
olun malıdır.

20.7. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi orqan (qurum) ayrı-ayrı ölkələr
üzrə qida və yem məhsullarının təhlükəsizliyini
təsdiq edən sənədlərin nümunələrini elektron
qaydada gömrük orqanına göndərir.

20.8. Azərbaycan Respublikasının gömrük
ərazisinə qida və yem məhsulu, habelə qida
məh sulları ilə təmasda olan material və mə -
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mu latlar idxal etmək istəyən idxalatçı və ya
onun səlahiyyətli nümayəndəsi həmin məhsullar
göm rük ərazisinə gətirilməzdən əvvəl müvafiq
ic ra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi or -
qan (qurum) tərəfindən təsdiq edilmiş formada
mü vafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən
et diyi orqana (quruma) elektron qaydada bildiriş
gön dərməlidir. Bildirişin göndərilməməsi id -
xa latçının inzibati məsuliyyətinə səbəb olur,
la kin bu Qanunun 20.9-cu maddəsində nəzərdə
tu tulan hal istisna olmaqla qida və yem məh -
su lunun, habelə qida məhsulları ilə təmasda
olan material və məmulatların gömrük sər hə -
dindən keçirilməsinə mane olmur.

20.9. Xarici ölkələrdə xüsusi təhlükəli xəs -
tə liklər qeydə alındıqda müvafiq icra ha ki -
miy yəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qu-
rum) həmin ölkələrdən qida və yem məh -
sullarının idxalının dayandırılması və ya məh -
dud laşdırılması ilə bağlı qərar qəbul edir. Hə -
min xarici ölkələrin ərazilərindən qida və yem
məh sulunun idxalı ilə bağlı bildiriş daxil ol -
duq da müvafiq icra hakimiyyəti orqanının mü -
əyyən etdiyi orqan (qurum) bildiriş göndərən
id xalatçını və ya onun səlahiyyətli nü ma yən -
də sini, habelə gömrük orqanını idxaldan imtina
ba rədə real vaxt rejimində məlumatlandırır.

20.10. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi orqan (qurum) bu Qanunun
20.9-cu maddəsi nəzərə alınmaqla qida və
yem məhsullarının, habelə qida məhsulları ilə
tə masda olan material və məmulatların gömrük
sər hədindən keçirilməsini təmin etmək məq -
sə dilə həmin məhsullar üzrə məlumatları real
vaxt rejimində gömrük orqanına göndərir.

20.11. İdxalatçı və ya onun səlahiyyətli
nü mayəndəsi tərəfindən qida və yem məh su -
lu nun, habelə qida məhsulları ilə təmasda olan
ma terial və məmulatların idxalından əvvəl bil -
di rişin verilməsi ilə bağlı müddətlər idxal üçün
is tifadə olunan nəqliyyat vasitələri nəzərə alın -
maq la, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
mü əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən mü -
əy yən edilir.

20.12. Azərbaycan Respublikasının gömrük
əra zisinə qida və yem məhsullarının, habelə
qi da məhsulları ilə təmasda olan material və
mə mulatların idxalı qaydası müvafiq icra ha -
ki miyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qu-
rum) tərəfindən müəyyən edilir.

Maddə 21. Azərbaycan Res pub li ka sın -
dan ixrac və ya təkrar ixrac
edi lən qida və yem məh sul -
la rının təhlükəsizliyinə dair
tə ləblər

21.1. İxrac və ya təkrar ixrac edilən qida
və yem məhsulları Azərbaycan Respublikasının
qida təhlükəsizliyinə dair normativ hüquqi
akt ların, idxalatçı ölkənin qida və yem məh -
sul ları sahəsində milli qanunvericiliyinin, ha -
be lə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıx -
dı ğı beynəlxalq müqavilələrin prinsip və tə -
ləb lərinə uyğun olmalıdır.

21.2. Xarici ölkələrə ixrac edilən qida və
yem məhsulları idxalçı ölkələr tələb etdiyi
hallarda, bu Qanunun 26.1-ci maddəsinə əsasən
verilmiş sağlamlıq sertifikatına malik olmalıdır.

21.3. Aşağıdakı hallarda qida və yem
məhsullarının Azərbaycan Respublikasının
ərazisindən tranzit daşınmasına müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan
(qurum) tərəfindən icazə verilmir:

21.3.1. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən
xüsusi təhlükəli insan və heyvan xəstəliklərinin,
zərərverici orqanizmlərin yayılması səbəbindən
xarici ölkələrdən idxal olunan qida və yem
məhsullarına dair qadağa və digər məh -
dudlaşdırıcı tədbirlər barədə qərarlar qəbul
edildikdə;

21.3.2. məhsulların daşındığı nəqliyyat va -
si tələrinin yük yerləri üzərində gömrük plomb -
la rı toxunulmaz və bütöv olmadıqda;

21.3.3. məhsullara dair Azərbaycan Res -
pub likasının üzv olduğu beynəlxalq təşkilatların
töv siyələrinə və ya Azərbaycan Respublikasının
tə rəfdar çıxdığı beynəlxalq sazişlərə əsasən
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tər tib olunmuş nümunəvi formaya uyğun sə -
nəd lər (sertifikatlar) təqdim edilmədikdə.

21.4. Qida və yem məhsulları gətirildiyi
nəq liyyat vasitəsindən boşaldılaraq gömrük
an barında saxlandıqda, digər bir və ya bir ne -
çə nəqliyyat vasitəsinə yükləndikdə, həmin
məh sulların tranzit daşıması müvafiq icra ha -
ki miyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın
(qu rumun) müəyyən etdiyi qaydada həyata
ke çirilməlidir.

Maddə 22. Qida subyektlərinin əmək -
daş larına dair tələblər

22.1. Qida subyektlərinin qida məhsulları
ilə bilavasitə təmasda olan əməkdaşları müvafiq
icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi
orqan (qurum) tərəfindən müəyyən olunmuş
qaydada ilkin və dövri tibbi müayinələrdən
keçirilməli, habelə gigiyenik təlimlərə cəlb
olunmalıdırlar.

22.2. Qida məhsullarının ilkin istehsalı, is -
teh salı, emalı, dövriyyəsi və utilizasiyası pro -
ses lərinə ilkin və dövri tibbi müayinələrdən
keç məmiş, habelə müxtəlif yoluxucu xəs tə -
lik lərin daşıyıcıları olan və ya infeksion xəs -
tə liklərə yoluxmuş əməkdaşların buraxılması
qa dağandır.

22.3. Qida subyektlərinin qida məhsullarının
ilkin istehsalı, istehsalı, emalı, dövriyyəsi və
uti lizasiyası prosesləri ilə məşğul olan əmək -
daş ları fəaliyyətləri zamanı qida təhlükəsizliyi
sa həsində texniki normativ hüquqi aktların tə -
ləb lərinə və şəxsi gigiyena qaydalarına əməl
et məlidirlər.

Maddə 23. Qida məhsulları ilə təmasda
olan material və məmulatlara
dair tələblər

23.1. Qida məhsulları ilə təmasda olan ma-
terial və məmulatlar aşağıdakı tələblərə cavab
verməlidir:

23.1.1. qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki
normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğun
ol malı;

23.1.2. qida məhsulları ilə təmasda olarkən
qi da məhsulunun tərkibini dəyişməməli və
təh lükəsizlik göstəricilərinə təsir etməməli;

23.1.3. yalnız təyinatı üzrə istifadə edil -
mə lidir.

23.2. Nəqliyyat tutumlarının (sisternlər,
tan kerlər və s.), boru kəmərlərinin, nasosların,
şlanq ların, nəqliyyat vasitələrinin və ava dan -
lıq ların qida məhsulları ilə təmasda olan bütün
his sələri qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki
nor mativ hüquqi aktlara uyğun olaraq tətbiqinə
ica zə verilmiş materiallardan hazırlanmalıdır.

23.3. Qida məhsulları ilə təmasda olan ma-
terial və məmulatlara dair tələblər qida təh lü -
kə sizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi
akt larla müəyyən edilir.

23.4. Qida məhsulları ilə təmasda olan ma-
terial və məmulatların xarici iqtisadi fəaliyyətin
mal nomenklaturasının kodları üzrə siyahısı
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən
etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən olu -
nur.

6-cı fəsil
Qida təhlükəsizliyi sahəsində qeydiyyat,

təsdiq, sertifikatlaşdırma və izləmə

Maddə 24. Obyektlərin (subyektlərin)
qey diyyat və təsdiqi, qida təh -
lü kəsizliyi reyestrinin apa rıl -
ma sı

24.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində
qida və yem məhsullarının ilkin istehsalı,
istehsalı, emalı, dövriyyəsi və utilizasiyası
həyata keçirilən qida obyektləri (müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan
(qurum) tərəfindən müəyyən edilən siyahıya
əsasən qeydiyyatı tələb olunmayan və bu Qa-
nunun 24.5-ci maddəsi ilə tənzimlənən qida
obyektləri istisna olmaqla) və ya qida obyektləri
olmadan fəaliyyət göstərən qida subyektləri,
habelə qida məhsulları ilə təmasda olan material
və məmulatların istehsalı və emalını həyata
keçirən obyektlər qeydiyyat üçün tələb olunan
məlumatlar təqdim edildiyi halda, müvafiq
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icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi
orqan (qurum) tərəfindən qida təhlükəsizliyi
sahəsində texniki normativ hüquqi aktların
tələblərinə uyğunluğu qiymətləndirilmədən
“Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq qey-
diyyata alınır.

24.2. Qida zəncirinin müxtəlif mər hə lə lə -
rin də fəaliyyət göstərən qida obyektlərinin və
ya qida obyektləri olmadan fəaliyyət göstərən
qi da subyektlərinin, habelə qida məhsulları
ilə təmasda olan material və məmulatların is -
teh salı və emalını həyata keçirən obyektlərin
qey diyyatı üçün tələb olunan məlumatları əldə
et mək üçün dövlət orqanlarının və digər qu -
rumların elektron informasiya ehtiyatlarından
(mə lumat bazaları, məlumat – axtarış sistemləri,
re yestrlər və digər informasiya resursları) is ti -
fa də edilir.

24.3. Qeydiyyata alınmış qida subyektləri
və ya qida obyektləri, habelə qida məhsulları
ilə təmasda olan material və məmulatların is -
teh salı və emalını həyata keçirən obyektlər
Qi da Təhükəsizliyi Reyestrinə (bundan sonra
– Re yestr) daxil edilir və onlara Reyestrdən
elektron və ya yazılı çıxarış verilir. Reyestr
Azərbaycan Respublikasının informasiya
ehtiyatıdır. Reyestrə daxil edilən kommersiya
və (və ya) vergi sirri təşkil etməyən məlumatlar
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən
etdiyi orqanın (qurumun) rəsmi internet
səhifəsində yerləşdirilir və istifadəçilər üçün
açıqdır.

24.4. Qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki
normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğu
qiymətləndirilmədən qeydiyyata alınan qida
obyektlərinin və qida məhsulları ilə təmasda
olan material və məmulatların istehsalı və
ema lını həyata keçirən obyektlərin qida təh lü -
kə sizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi
akt ların tələblərinə uyğunluğu dövlət nəzarəti
təd birləri çərçivəsində qiymətləndirilir.

24.5. Siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti
or qanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tə rə -

findən müəyyən edilən heyvan və bitki mənşəli
qi da məhsullarının və yem məhsullarının is -
teh salı, emalı, dövriyyəsi və utilizasiyası ilə
məş ğul olan qida obyektləri həmin obyektlərə
ca vabdeh qida subyektlərinin müraciəti əsasında
mü vafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən
et diyi orqan (qurum) tərəfindən 30 (otuz) iş
gü nü müddətində qida təhlükəsizliyi sahəsində
tex niki normativ hüquqi aktların tələblərinə
uy ğunluğu qiymətləndirilməklə “Lisenziyalar
və icazələr haqqında” Azərbaycan Res pub li -
ka sının Qanununa uyğun olaraq təsdiq olunur
və ya təsdiqdən imtina edilir.

24.6. Bu Qanunun 24.5-ci maddəsinə uyğun
olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən təsdiq
olunmuş qida obyektləri Reyestrə daxil edilir
və onlara Reyestrdən elektron və ya yazılı çı -
xa rış verilir. Təsdiq olunan obyekt qida təh lü -
kə sizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi
akt ların tələbləri ilə bağlı həyat və sağlamlıq
üçün təhlükə riski yaradan pozuntulara yol
ver dikdə və bu pozuntuları aradan qal dı r ma -
dıq da “Lisenziyalar və icazələr haqqında”
Azər baycan Respublikasının Qanununa uyğun
ola raq həmin obyektin təsdiqi ləğv olunur.

24.7. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi orqan (qurum) təsdiq olunmuş
xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən qida ob -
yekt lərinə dair Reyestrdən çıxarışları elektron
qay dada gömrük orqanına təqdim edir.

24.8. Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən
qida obyektlərinin təsdiq olunması üçün müvafiq
icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi or -
qan (qurum) tərəfindən qiymətləndirmənin
apa rılması ilə bağlı xərclər həmin obyektlərə
ca vabdeh olan qida subyektlərinin və ya sə la -
hiy yətli nümayəndəsinin vəsaiti hesabına ödə -
ni lir.

24.9. Təsdiqi nəzərdə tutulan qida obyekt -
lə rində müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
mü əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən apa -
rılan qiymətləndirmələrin nəticələrinə əsasən
uy ğunsuzluqlar aşkar edildikdə, həmin obyektlər
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aş kar edilmiş uyğunsuzluqların xüsusiyyəti və
ya ratdığı riskin səviyyəsi nəzərə alınmaqla,
qi da obyektlərinin təsdiq qaydasında müəyyən
edil miş müddətdə aradan qaldırılması şərtilə
təs diq edilir.

24.10. Aşkar edilmiş uyğunsuzluqlar mü -
əy yən edilmiş müddətdə aradan qaldırılmadıqda
hə min obyektlərin təsdiqi ləğv olunur. Bu ob -
yekt lərdə uyğunsuzluqların aradan qaldırılması
üçün verilmiş müddətdə əlavə nəzarət tədbirləri
hə yata keçirilə bilər.

24.11. Bu Qanunun 24.1-ci və 24.5-ci mad -
də lərində qeyd edilən obyektlərin (subyektlərin)
hə min maddələrə əsasən qeydiyyata alınmadan
və ya təsdiq olunmadan qida sahəsində fəaliyyət
gös tərməsi qadağandır.

24.12. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən qida
obyektlərinin bu Qanunun 24.5-ci maddəsinə
əsasən təsdiq olunması ilə bağlı Reyestrdən
çı xarış verilməsinə görə qida subyektlərindən
döv lət rüsumunun tutulması və dövlət rüsu -
mun dan azadolmalar “Dövlət rüsumu haqqında”
Azər baycan Respublikasının Qanunu ilə mü -
əy yən edilir.

24.13. Qida obyektlərinin təsdiq olunması
məqsədilə aparılan qiymətləndirmələr zamanı
götürülən məhsul nümunələrinin müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın
(qurumun) tabeliyində olan akkreditasiya edil -
miş sınaq laboratoriyalarında tədqiqi (sınağı)
apa rıldığı halda, həmin tədqiq (sınaq) üçün
qi da subyektlərindən müvafiq icra hakimiyyəti
or qanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tə rə -
fin dən müəyyən edilmiş xidmət haqqı tutulur.

24.14. Qida subyektlərinin və ya onların
ob yektlərinin, habelə qida məhsulları ilə təmasda
olan material və məmulatların istehsalı və
ema lını həyata keçirən obyektlərin fəaliyyəti
döv ründə qeydiyyat və təsdiq mərhələsində
ve rilmiş məlumatlarda dəyişiklik olduqda, ha -
be lə onların fəaliyyət sahəsi dəyişdikdə və ya
öz fəaliyyətini dayandırdıqda, onlar bu haqda
mü vafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən

et diyi orqanı (qurumu) məlumatlandırmalıdır.
24.15. Qida təhlükəsizliyi sahəsində sa -

hib karlıq fəaliyyətinə xitam verdikdə və ya
bir ildən artıq bu fəaliyyətini dayandırdıqda
qi da obyektlərinin və ya qida subyektlərinin,
ha belə qida məhsulları ilə təmasda olan material
və məmulatların istehsalı və emalını həyata
ke çirən obyektlərin qeydiyyatı və ya qida ob -
yekt lərinin təsdiqi ləğv olunur.

24.16. Qida obyektlərinin və qida sub yekt -
lə rinin, habelə qida məhsulları ilə təmasda
olan material və məmulatların istehsalı və
ema lını həyata keçirən obyektlərin qeydiyyatı,
qi da obyektlərinin təsdiqi və Reyestrin apa rıl -
ma sı qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
mü əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən mü -
əy yən edilir.

Maddə 25. Məhsulların qeydiyyatı
25.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində

istehsal və emal edilməmişdən, dövriyyəyə
bu raxılmamışdan əvvəl aşağıdakı məhsulların
hə yat və sağlamlığa təsirinin qiymətləndirilməsi,
təh lükəsizliyinin və minimum keyfiyyətinin,
eti ketlənmə və qida təhlükəsizliyi sahəsində
nor mativ hüquqi aktlarla müəyyənləşdirilmiş
di gər tələblərə uyğunluğunun müəyyən edilməsi
üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanının mü -
əy yən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən tədqiqi
(sı nağı) aparılır və məhsulların xü su siy yət lə -
rin dən asılı olaraq bu Qanunun 25.8-ci mad -
də sinə uyğun olaraq qeydiyyata alınır:

25.1.1. yeni növ qida məhsulları;
25.1.2. genetik modifikasiya olunmuş

orqanizmlər və yem məhsulları;
25.1.3. qida əlavələri;
25.1.4. yem əlavələri;
25.1.5. bioloji aktiv qida məhsulları;
25.1.6. təbii mineral sular.
25.2. Bu Qanunun 25.1.1-25.1.6-cı mad -

də lərində göstərilən məhsulların qeydiyyatının
qüv vədəolma müddəti müvafiq icra hakimiyyəti
or qanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tə rə -
findən müəyyən edilir.
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25.3. Qeydiyyata alınmış məhsullar müvafiq
icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi or -
qan (qurum) tərəfindən Reyestrə daxil edilir.
Re yestr axtarış aparan bütün şəxslər üçün
açıq dır.

25.4. Qeydiyyatı tələb olunan, lakin qey-
diyyata alınmamış məhsulların istehsalı, emalı
və dövriyyəsi qadağandır.

25.5. Qeydiyyata alınmış məhsulların qey -
diy yatının dayandırılması, bərpa edilməsi, ləğ -
vi və yenidən rəsmiləşdirilməsi qaydaları həmin
məh sulların xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla,
mü vafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən
et diyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilir.

25.6. Məhsulların qeydiyyatının aparılması
məq sədilə götürülmüş nümunələrin müvafiq
ic ra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi or -
qa nın (qurumun) tabeliyində olan akkreditasiya
edil miş sınaq laboratoriyalarında tədqiqi (sınağı)
apa rıldığı halda, həmin tədqiq (sınaq) üçün
qi da subyektlərindən müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tə rə -
fin dən müəyyən edilmiş xidmət haqqı tutulur.

25.7. Bu Qanunun 25.1.1-25.1.6-cı mad -
də lərində göstərilən məhsulların xarici iqtisadi
fəa liyyətin mal nomenklaturasının kodları üzrə
si yahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
mü əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən mü -
əyyən olunur.

25.8. Bu Qanunun 25.1.1-25.1.6-cı mad -
də lərində nəzərdə tutulmuş məhsulların qey -
diy yatının aparılması qaydası müvafiq icra
ha kimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan
(qu rum) tərəfindən müəyyən edilir.

Maddə 26. Qida və yem məhsullarının
sertifikatlaşdırılması

26.1. Azərbaycan Respublikasının əra zi -
sin dən xarici ölkələrə ixrac edilən qida və
yem məhsullarına idxalçı ölkələr tələb etdiyi
hal larda, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
mü əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən id -
xalçı ölkələrin tələbləri nəzərə alınmaqla sağ -
lam lıq sertifikatı verilir.

26.2. İdxalçı ölkələr tələb etdiyi hallarda
ix rac olunan heyvan mənşəli qida məhsullarına
mü vafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən
et diyi orqan (qurum) tərəfindən verilən sağ -
lamlıq sertifikatı həmin məhsulların qida təh -
lükəsizliyi göstəriciləri ilə yanaşı, heyvan sağ -
lam lığı göstəricilərinə uyğunluğunu da təsdiq
edə bilər.

26.3. Sağlamlıq sertifikatının verilməsinə
görə “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan
Res publikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş
məb ləğdə dövlət rüsumu tutulur.

26.4. Sağlamlıq sertifikatının verilməsi
məq sədilə götürülmüş nümunələrin müvafiq
ic ra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi or -
qanın (qurumun) tabeliyində olan akkreditasiya
edil miş sınaq laboratoriyalarında tədqiqi (sınağı)
apa rıldığı halda, həmin tədqiq (sınaq) üçün
qi da subyektlərindən müvafiq icra hakimiyyəti
or qanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tə -
rəfindən müəyyən edilmiş xidmət haqqı tutu-
lur.

26.5. Sağlamlıq sertifikatı kağız və elektron
for mada verilir. Sağlamlıq sertifikatının qüvvədə
olma müddəti məhsulun yararlılıq müddətindən
çox olmamaqla bir aydır və bu müddət ərzində
qi da və yem məhsulu ixrac edilməzsə sertifikat
qüv vədən düşmüş sayılır.

26.6. Qida və yem məhsullarına sağlamlıq
sertifikatlarının verilməsi qaydası və forması
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən
etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilir.

Maddə 27. Məhsulların izlənilməsi
27.1. Qida subyektləri onları qida və yem

məh sulları, qida məhsulları əldə edilən hey-
vanlar, yaxud qida və yem məhsullarına əlavə
edil məsi nəzərdə tutulan maddələrlə təchiz
edən və ya onların qida və yem məhsulları ilə
təc hiz etdiyi subyektləri müəyyən etməyə im -
kan verən izləmə sisteminə və prosedurlarına
ma lik olmalıdır. Qida subyektləri bu məqsədlə
məh sulların izlənilməsi qaydası ilə müəyyən
olu nan sənədlərin kağız üzərində və (və ya)
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elek tron daşıyıcılarda tərtib olunmasını və sax -
la nılmasını təmin etməlidir.

27.2. Qida subyektləri müvafiq icra haki -
miy yəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qu-
rumun) tələbi əsasında həmin sənədləri, habelə
malik olduğu izləmə sistemi və prosedurları
haq qında məlumatları həmin orqana təqdim
etməlidirlər.

27.3. Qida subyektləri bazara yerləşdirdikləri
və ya yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan qida və
yem məhsulunun, qida məhsulları əldə edilən
heyvanların, yaxud qida və yem məhsullarına
əlavə edilməsi nəzərdə tutulan maddələrin
asanlıqla izlənilməsini təmin etmək məqsədilə
həmin məhsulların bu Qanuna uyğun olaraq
müəyyən edilmiş qaydada etiketlənməsini,
identikləşdirilməsini və tələb olunan sənədlərlə
müşayiət olunmasını təmin etməlidirlər.

27.4. Məhsulların izlənilməsi qaydası mü-
vafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən
etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilir.

7-ci fəsil
Qida və yem məhsullarının

təhlükəsizliyinə dövlət nəzarəti

Maddə 28. Qida və yem məhsullarının
təhlükəsizliyinə dövlət nə za -
rə tinə dair ümumi tələblər

28.1. Qida və yem məhsullarının təhlü kə -
siz liyinə dövlət nəzarəti müvafiq icra ha ki -
miy yəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qu-
rum) tərəfindən məhsulun daşıdığı riskin sə -
viy yəsi nəzərə alınmaqla, qida zəncirinin bütün
mər hələlərində həyata keçirilir.

28.2. Qida və yem məhsullarının, habelə
qida məhsulları ilə təmasda olan material və
məmulatların təhlükəsizliyi sahəsində yoxla-
malar “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yox la -
ma ların tənzimlənməsi və sahibkarların ma -
raq larının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan
Res publikasının Qanununa uyğun olaraq müva -
fiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi
or qan (qurum) tərəfindən aparılır.

28.3. Qida təhlükəsizliyinə risk əsaslı dövlət
nəzarətinin aparılması qaydası “Sahibkarlıq
sa həsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi
və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haq -
qında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
tə ləbləri nəzərə alınmaqla müvafiq icra ha ki -
miy yəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qu-
rum) tərəfindən müəyyən edilir.

Maddə 29. Qida təhlükəsizliyi sahəsində
dövlət nəzarəti tədbirləri

29.1. Qida təhlükəsizliyi sahəsində dövlət
nəzarəti tədbirləri aşağıdakılardan ibarətdir:

29.1.1. qida təhlükəsizliyi sahəsində və -
ziy yətin öyrənilməsi və riskin qiy mət lən di ril -
məsi məqsədilə qida obyektlərində mo ni to -
rinq lərin aparılması;

29.1.2. aşağıdakıların təftiş edilməsi:
29.1.2.1. qida obyektləri, maşın və ava -

dan lıqlar, daşınma vasitələri və digər infrastruk -
tur obyektləri;

29.1.2.2. qida və yem məhsulları, qida və
yem əlavələri, qida xammalı, yarımfabrikatlar,
in qrediyentlər və qida istehsalında və emalında
is tifadə olunan digər maddələr;

29.1.2.3. qida məhsulları ilə təmasda olan
ma terial və məmulatlar;

29.1.2.4. qida və yem məhsulunda qalıqların
miqdarı;

29.1.2.5. qida və yem məhsullarının
etiketlənməsi;

29.1.2.6. qida təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi ilə bağlı HACCP-a əsaslanan daxili
nəzarət sistemlərinin tətbiqi vəziyyəti;

29.1.3. qida təhlükəsizliyi ilə əlaqəli yazılı
materialların və sənədlərin araşdırılması;

29.1.4. qida məhsulları ilə təmasda olan
işçilərin tibbi müayinəsi, sağlamlıq və gigiyenik
vəziyyətinin yoxlanılması;

29.1.5. qida və yem məhsulundan
nümunələrin götürülməsi və tədqiqi (sınağı).

29.2. Qida təhlükəsizliyi sahəsində dövlət
nəzarəti aparılarkən qida subyekti ilə bağlı
aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır:
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29.2.1. qida və yem məhsulları ilə bağlı
müəyyən edilmiş risklər;

29.2.2. qida subyektlərinə dair qeydiyyat,
təsdiq, sertifikatlaşma və əvvəlki nəzarət
tədbirləri çərçivəsində toplanmış məlumatlar
və aparılmış sınaqların nəticələri;

29.2.3. qida subyektlərinin cavabdeh
olduqları qida obyektlərində qida təhlükəsizliyi
tələblərinin yerinə yetirilməsinə dair apardıqları
daxili nəzarət (audit) tədbirlərinin nəticələrinə
dair qeydlər.

29.3. Dövlət nəzarəti tədbirləri nəticəsində
pozuntular aşkarlandıqda, müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan
(qurum) “Sahibkarlıq sahəsində aparılan
yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların
maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş
məhdudlaşdırıcı tədbirləri tətbiq edir.

Maddə 30. Qida və yem məhsullarının
ge ri çağırılması, yığış dı rıl ma -
sı, utilizasiyası və məhv edil -
mə si

30.1. Bu Qanuna uyğun olaraq müəyyən
edilmiş tələblərə uyğun olmayan və (və ya)
təh lükəli qida və yem məhsulları müvafiq icra
ha kimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın
(qu rumun) dövlət nəzarəti tədbirləri çərçivəsində
qə bul etdiyi qərar və ya qida subyektlərinin
öz təşəbbüsü əsasında həmin subyektlər tə rə -
findən istehlakçılardan, bazardan və digər satış
ob yektlərindən geri çağırılmalı və müvafiq ic -
ra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan
(qu rum) bu haqda dərhal məlumatlandırılmalıdır.

30.2. Bu Qanuna uyğun olaraq müəyyən
edil miş tələblərə uyğun olmayan və (və ya)
təh lükəli qida və yem məhsullarının müvafiq
ic ra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi or -
qanın (qurumun) qəbul etdiyi qərar əsasında
ge ri çağırılması nəzərdə tutulduqda və bu qərar
qi da subyektləri tərəfindən verilmiş müddətdə
ic ra edilmədikdə, müvafiq icra hakimiyyəti
or qanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) həmin

məh sulların istehlakçılardan, bazardan və digər
sa tış obyektlərindən yığışdırılması ilə bağlı
qə rar qəbul edir və həyata keçirir. Bu Qanuna
uy ğun olaraq müəyyən edilmiş tələblərə uyğun
ol mayan qida və yem məhsullarının müvafiq
ic ra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi or -
qanın (qurumun) tələbi əsasında geri ça ğı rıl -
ma sına və ya yığışdırılmasına yalnız həmin
məh sulların təhlükə riski sübut olunduqda yol
ve rilir.

30.3. İstehlakçılardan, bazardan və digər
satış obyektlərindən geri çağırılmış və ya yı -
ğış dırılmış qida və yem məhsulu müvafiq icra
ha kimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan
(qu rum) tərəfindən həmin məhsul haqqında
qə rar verilənədək digər qida və yem məh sul -
larına təhlükə yaratmayan və istehlakçıların
hə min məhsullarla təmasına imkan verməyən
yer lərdə saxlanmalıdır.

30.4. Bu Qanunun 30.1-ci və 30.2-ci mad -
də lərinə uyğun olaraq geri çağırılmış və ya
yı ğışdırılmış qida və yem məhsulları aparılmış
təd qiqin (sınağın) nəticələrinə əsasən həyat
və sağlamlıq üçün təhlükəsiz hesab edildikdə
mü vafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən
et diyi orqanın (qurumun) qərarı əsasında qida
təh lükəsizliyi sahəsində qanunvericiliyin tə -
ləb lərinə uyğunlaşdırılmaqla birbaşa təyinatı
üz rə təkrar dövriyyəyə buraxılır.

30.5. Bu Qanuna uyğun olaraq müəyyən
edilmiş tələblərə uyğun olmayan və aparılmış
tədqiqin (sınağın) nəticəsinə əsasən müvafiq
icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi
orqan (qurum) tərəfindən həyat və sağlamlıq
üçün təhlükəli hesab edilən qida və yem məh -
sulları bu Qanunun 30.9-cu maddəsinə uyğun
olaraq müəyyən edilmiş qaydada utilizasiya
və ya məhv edilməlidir.

30.6. Bu Qanunun 30.5-ci maddəsinə əsasən
qida və yem məhsullarının utilizasiyası və ya
məhv edilməsi barədə qərar müvafiq icra ha -
ki miyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qu-
rum) tərəfindən verilir.
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30.7. Bu Qanuna uyğun olaraq müəyyən
edilmiş tələblərə uyğun olmayan və təhlükəli
məhsulların tədqiqi (sınağı), saxlanması, da -
şınması, utilizasiyası və ya məhv edilməsi ilə
bağ lı xərclər həmin məhsula cavabdeh olan
qi da subyektlərinin vəsaiti hesabına ödənilir.

30.8. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən ve -
ril miş qərara əsasən utilizasiya və ya məhv
edi lən qida və yem məhsullarının həyat və
sağ lamlığa təhlükə yaratmaması üçün həmin
məh sulların utilizasiya və ya məhv edilməsi
pro sesinə bu Qanunun 30.9-cu maddəsinə uy -
ğun olaraq müəyyən edilmiş qaydada nəzarət
edi lir.

30.9. Bu Qanuna uyğun olaraq müəyyən
edilmiş tələblərə uyğun olmayan və (və ya)
təh lükəli qida və yem məhsullarının geri ça ğı -
rıl ması, yığışdırılması, utilizasiyası və məhv
edil məsi qaydası müvafiq icra hakimiyyəti or -
qa nının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tə rə -
fin dən müəyyən edilir.

Maddə 31. İdxal olunan qida və yem
məh sullarına, habelə qida
məh sulları ilə təmasda olan
ma terial və məmulatlara döv -
lət nəzarəti

31.1. Azərbaycan Respublikasının gömrük
əra zisinə idxal olunmuş qida və yem məh sul -
la rının, habelə qida məhsulları ilə təmasda
olan material və məmulatların təhlükəsizliyinin
təmin olunması məqsədilə müvafiq icra ha ki -
miyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qu-
rum) tərəfindən risklərin qiymətləndirilməsi
nə ticələri əsasında Azərbaycan Respublikasının
göm rük ərazisinə qida və yem məhsullarının,
ha belə qida məhsulları ilə təmasda olan material
və məmulatların idxalı qaydasına uyğun olaraq
döv lət nəzarəti tədbirləri həyata keçirilir.

31.2. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən Azər -
bay can Respublikasının gömrük ərazisinə idxal
olun muş qida və yem məhsullarına, habelə

qi da məhsulları ilə təmasda olan material və
mə mulatlara nəzarət tədbirləri aşağıdakılardan
iba rətdir:

31.2.1. qida və yem məhsulunun, habelə
qi da məhsulları ilə təmasda olan material və
mə mulatların Azərbaycan Respublikasının əra -
zi sində dövriyyəsinə icazə verilməsi üçün əsas
olan və idxal olunmuş məhsul partiyasını mü -
şa yiət edən qida və yem məhsullarının, habelə
qi da məhsulları ilə təmasda olan material və
mə mulatların idxalı qaydası ilə müəyyən olunan
sə nədlərin, sertifikatların və digər hü quq mü -
əy yənedici sənədlərin mövcudluğunun və düz -
gün lüyünün yoxlanılması (bundan sonra – sə -
nəd nəzarəti);

31.2.2. idxal olunmuş qida və yem məhsulu,
habelə qida məhsulları ilə təmasda olan material
və məmulatlar partiyasının tərkibinin, etiketinin,
daşındığı nəqliyyat vasitəsinin həmin məhsula
verilən sertifikatda, sınaq aktında və digər sə -
nəd lərdə göstərilən məlumatlarla eyniliyinin
və uyğunluğunun yoxlanılması (bundan sonra
– eynilik nəzarəti);

31.2.3. idxal olunmuş qida və yem məhsulu,
habelə qida məhsulları ilə təmasda olan material
və məmulatları nümunəsinin sınağı, onu daşıyan
nəqliyyat vasitəsinin, saxlanma temperaturunun
və bu Qanuna uyğun olaraq müəyyən edilmiş
digər göstəricilərin yoxlanması (bundan sonra
– fiziki nəzarət).

31.3. Sənəd nəzarəti Azərbaycan Res pub -
li ka sının ərazisinə idxal olunmuş bütün qida
və yem məhsullarına, habelə qida məhsulları
ilə təmasda olan material və məmulatlara, ey -
nilik nəzarəti və fiziki nəzarət isə məhsulun
risk səviyyəsindən asılı olaraq, müvafiq icra
ha kimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan
(qu rum) tərəfindən müəyyən edilən qaydada
di gər məhsullara şamil edilir.

31.4. Fiziki nəzarət çərçivəsində müvafiq
icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi or -
qan (qurum) tərəfindən götürülən məhsul nü -
mu nələrinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
mü əyyən etdiyi orqanın (qurumun) tabeliyində
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olan akkreditasiya edilmiş sınaq labo ra to ri ya -
la rında tədqiqi (sınağı) aparıldığı halda, həmin
təd qiq (sınaq) üçün qida subyektlərindən mü-
vafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən et -
di yi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş
xid mət haqqı tutulur.

31.5. Gömrük orqanı tərəfindən idxal olun -
muş qida və yem məhsullarına, habelə qida
məh sulları ilə təmasda olan material və mə -
mu latlara “Yaşıl dəhliz” və digər buraxılış sis -
tem lərini tətbiq etmək məqsədilə məhsulların
id xalatçılarının risk qruplaşdırılması aparılarkən
mü vafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən
et diyi orqanın (qurumun) həmin idxalatçılara
dair təqdim etdiyi risk informasiyası da nəzərə
alı nır.

31.6. Sənəd nəzarəti, eynilik nəzarəti və
fi ziki nəzarət müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
mü əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən göm-
rük rəsmiləşdirilməsinin aparıldığı gömrük sa -
həsində yerləşən qida təhlükəsizliyi nəzarəti
mən təqələrində və ya idxalatçıların məhsul la -
rı nın saxlanc yerlərində həyata keçiri lir.

31.7. Azərbaycan Respublikasının gömrük
ərazisinə idxal olunmuş qida və yem məhsulu,
habelə qida məhsulları ilə təmasda olan material
və məmulatlar qida təhlükəsizliyi sahəsində
tələblərə cavab verdikdə, müvafiq icra haki -
miy yəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qu-
rum) idxal sağlamlıq aktı tərtib edir və məhsul
üzə rində sərəncam vermək üçün idxalatçıya
təq dim edir.

31.8. İdxal sağlamlıq aktının verilməsinə
görə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının mü -
əy yən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən “Dövlət
rü sumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qa nunu ilə müəyyən edilmiş məbləğdə dövlət
rü sumu tutulur.

31.9. Aparılan nəzarət tədbirləri nəticəsində
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə
idxal olunmuş qida və yem məhsulları, habelə
qida məhsulları ilə təmasda olan material və
məmulatlar bu Qanuna uyğun olaraq müəyyən
edilmiş tələblərə cavab vermədikdə və təhlükəli
hesab edildikdə, müvafiq icra hakimiyyəti or -

qa nının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tə rə -
findən həmin qida və yem məhsulunun, habelə
qi da məhsulları ilə təmasda olan material və
mə mulatların utilizasiyası, Azərbaycan Res -
pub likasının gömrük ərazisinin hüdudlarından
kə nara çıxarılması və ya məhv edilməsi haq -
qında qərar qəbul edilir və idxalatçıya və ya
onun səlahiyyətli nümayəndəsinə, habelə göm-
rük orqanına bu barədə bir gün müddətində
ka ğız və ya elektron formada məlumat verilir.

31.10. Bu Qanunun 31.9-cu maddəsinə uy -
ğun olaraq Azərbaycan Respublikasının gömrük
əra zisinin hüdudlarından kənara çıxarılması
haq qında qərar qəbul edilmiş qida və yem
məh sulları, habelə qida məhsulları ilə təmasda
olan material və məmulatlar 10 (on) gün müd -
də tində idxalatçı tərəfindən Azərbaycan Res -
pub likasının gömrük ərazisinin hüdudlarından
kə nara çıxarılmalıdır. Bununla bağlı yaranan
xərc lər idxalatçı tərəfindən ödənilir.

31.11. Bu Qanunun 31.10-cu maddəsində
nə zərdə tutulmuş müddətdə Azərbaycan Res -
pub likasının gömrük ərazisinin hüdudlarından
kə nara çıxarılması haqqında qərar qəbul edilmiş
təh lükəli qida və yem məhsulları, habelə qida
məh sulları ilə təmasda olan material və mə -
mu latlar Azərbaycan Respublikasının gömrük
əra zisinin hüdudlarından kənara çıxarılmadıqda,
hə min qida və yem məhsullarının, habelə qida
məh sulları ilə təmasda olan material və mə -
mu latların məhv edilməsi haqqında müvafiq
ic ra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi or -
qan (qurum) tərəfindən qərar qəbul olunur və
bu qərar əsasında həmin qida və yem məhsulları,
ha belə qida məhsulları ilə təmasda olan material
və məmulatlar 10 (on) gün müddətində məhv
edi lir.

Maddə 32. Dövlət nəzarətinin həyata ke -
çi rilməsi məqsədilə istifadə
olu nan sınaq və istinad (refe -
rens) laboratoriyaları

32.1. Dövlət nəzarəti və tənzimlənməsi
təd birləri çərçivəsində, habelə bu Qanunla
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mü əyyən edilmiş icazələrin verilməsi üçün
gö türülmüş nümunələrin tədqiqi (sınağı) yalnız
“Uy ğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində
ak kreditasiya haqqında” Azərbaycan Res pub -
li kasının Qanununda nəzərdə tutulmuş qaydada
ak kreditasiyadan keçmiş laboratoriyalarda apa -
rıl malıdır.

32.2. Laboratoriyalar arası müqayisəli və
sə riştəlilik sınaqlarının təşkili və sınaq me -
tod larının tətbiqi ilə bağlı əlaqələndirmənin
tə min edilməsi məqsədilə müvafiq icra ha ki -
miyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qu-
rumun) tabeliyində istinad (referens) la bo ra -
to ri yaları yaradılır.

Maddə 33. Qida təhlükəsizliyi sahəsində
böhran vəziyyətlərinin idarə
edilməsi

33.1. Yerli və idxal olunmuş qida və yem
məh sulları insan sağlamlığı və həyatı üçün
cid di təhlükə yaratdıqda, həmin təhlükənin
ge niş yayılma riski olduqda, bu hal böhran
və ziyyəti hesab edilir və müvafiq icra ha ki -
miy yəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qu-
rum) tərəfindən böhran vəziyyəti elan edilir.

33.2. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
mü əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən böh -
ran vəziyyətinin idarə edilməsi məqsədilə qa -
baq layıcı, məhdudlaşdırıcı və qadağanedici
təd birlər həyata keçirilir.

33.3. Qida və yem məhsulları ilə bağlı
böh ran vəziyyəti üçün əsaslar yarandıqda, mü -
va f iq dövlət orqanları və qurumları, bələdiyyələr,
qida subyektləri müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının müəyyən etdiyi orqanı (qurumu) bu
barədə dərhal məlumatlandırmalıdırlar.

33.4. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi orqan (qurum) aidiyyəti dövlət
orqanlarının (qurumlarının) iştirakı ilə böhran
vəziyyətinin idarə edilməsinə dair plan ha zır -
la malıdır.

33.5. Böhran vəziyyətinin idarə edilməsinə
dair planda qida və yem məhsulunun həyat və
sağ lamlıq üçün yaratdığı təhlükə riskinin qar -

şı sının alınması, məhdudlaşdırılması və aradan
qal dırılması üçün görüləcək tədbirlər və həmin
təd birlərə cavabdeh subyektlər əhatə olun ma -
lıdır.

33.6. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
mü əyyən etdiyi orqan (qurum) qida və yem
məh sullarının yaratdığı təhlükənin qarşısının
alın ması, məhdudlaşdırılması və aradan qal -
dı rılması ilə bağlı görülmüş tədbirlər səmərə
ver mədikdə, həmin riskin mənbəyi olan məh -
sul ların ilkin istehsalı, istehsalı, emalı və döv -
riy yəsinin məhdudlaşdırılması, qadağan edilməsi
və ya məhv edilməsi ilə bağlı qərar qəbul edə
bi lər.

33.7. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən qida
təhlükəsizliyi riskləri üzrə erkən xəbərdarlıq
sis temləri yaradılır.

33.8. Bu Qanunun 33.1-ci maddəsinə uyğun
ola raq elan edilmiş böhran vəziyyəti aradan
qalx dıqda bu barədə müvafiq icra hakimiyyəti
or qanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tə rə -
fin dən qərar qəbul edilir.

8-ci fəsil
Qida subyektlərinin hüquq 

və vəzifələri

Maddə 34. Qida subyektlərinin hüquqları
34.1. Qida subyektləri aşağıdakı hüquqlara

malikdirlər:
34.1.1. bu Qanuna uyğun olaraq müəyyən

edil miş tələblərin yerinə yetirilməsi məqsədilə
döv lət orqanlarından və qurumlarından metodiki
kö məklik, məsləhət almaq və vəziyyəti qiy -
mətləndirmək üçün dövlət orqanlarına və qu -
rum larına müraciət etmək;

34.1.2. bu Qanuna uyğun olaraq müəyyən
edilmiş qaydada qida təhlükəsizliyi sahəsində
nor mativ hüquqi aktların işlənilib hazır lan -
ma sında iştirak etmək;

34.1.3. qida və yem məhsullarının emalının
təhlükəsizliyi tələbləri ilə bağlı proseslər həyata
keçirilərkən hər hansı beynəlxalq idarəetmə
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sistemlərinin prinsiplərinə əsaslanan prosedurları
işləyib hazırlamaq, tətbiq etmək və dəstəkləmək;

34.1.4. inzibati qaydada və məhkəməyə
şi kayət etmək;

34.1.5. bu Qanunla müəyyən edilən digər
hü quqlara malik olmaq.

Maddə 35. Qida subyektlərinin vəzifələri
35.1. Qida subyektləri “Sahibkarlıq sa hə -

sində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və
sa hibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında”
Azər baycan Respublikası Qanununun tələblərini
nə zərə alaraq, aşağıdakı vəzifələri yerinə yetir -
mə li dirlər:

35.1.1. ilkin istehsal, istehsal, emal, dövriyyə
və utilizasiya etdikləri qida və yem məhsulunun
təhlükəsizliyini təmin etmək;

35.1.2. bu Qanuna uyğun olaraq müəyyən
edilmiş tələblərə əməl olunmasına dair vəziyyəti
yoxlamaq üçün müvafiq icra hakimiyyəti or -
qa nının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun)
qi da və yem məhsullarının təhlükəsizliyinə
döv lət nəzarətini həyata keçirən əməkdaşların
qi da obyektlərinə maneəsiz girişinə, obyektə
ba xış keçirmələrinə və məhsullardan nümunələr
gö türmələrinə şərait yaratmaq və qanunvericiliyə
uy ğun olaraq tələb etdikləri sənədləri onlara
təq dim etmək;

35.1.3. işçilərin ilkin və dövri tibbi müa yi -
nə sini, habelə onlara gigiyenik təlimlərin ke -
çi ril məsini təmin etmək;

35.1.4. qida və yem məhsullarının dövriyyəsi
və utilizasiyası proseslərində təhlükə ya ran -
ma sı na gətirib çıxarmış pozuntular, bazara
yerləşdirilmiş təhlükəli qida və yem məhsulları
və yaranmış böhran vəziyyəti haqqında müvafiq
icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi
orqana (quruma) məlumat vermək;

35.1.5. təhlükəli qida və yem məhsullarının
döv riyyəsini, o cümlədən ilkin istehsalını, is -
teh salını, emalını və ya onun ayrı-ayrı pro ses -
lə rini dayandırmaq, həmin məhsulların ticarət
ob yektlərindən (satışdan), istehlakçılardan geri
ça ğırılmasını və bu haqda istehlakçıların mə -

lu matlandırılmasını, müvafiq icra hakimiyyəti
or qanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun)
qə rarları əsasında onların utilizasiyasını və ya
məhv edilməsini təşkil etmək;

35.1.6. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi orqana (quruma) istehsal və
ya emal etdikləri, satdıqları, yaxud utilizasiya
etdikləri qida və yem məhsulları ilə bağlı risk -
lə rin qarşısının alınmasında, azaldılmasında
(mə h dudlaşdırılmasında) və aradan qaldı rıl -
ma sında köməklik göstərmək;

35.1.7. qida və yem məhsullarının ilkin is -
teh salı, istehsalı, emalı, dövriyyəsi, utilizasiyası
və məhv edilməsi proseslərində onların iz lə -
nil məsini təmin etmək, bu məqsədlər üçün tə -
ləb olunan sənədləri saxlamaq və müvafiq ic -
ra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana
(qu ruma) təqdim etmək;

35.1.8. qida və yem məhsullarının istehsal
və emal olunduğu qida obyektlərində daxili
nə zarəti (auditi) həyata keçirmək və nəzarətin
nə ticələrinin uçotunu aparmaq.

9-cu fəsil
Yekun müddəalar

Maddə 36. Bu Qanunun pozulmasına
görə məsuliyyət

Bu Qanunun tələblərinin pozulması Azər -
bay can Respublikasının Mülki Məcəlləsində,
Azər baycan Respublikasının İnzibati Xətalar
Mə cəlləsində və Azərbaycan Respublikasının
Ci nayət Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hallarda
mə suliyyətə səbəb olur.

Maddə 37. Bu Qanuna uyğun olaraq
müəyyən edilmiş tələblərin
pozulmasına görə tətbiq
edilən cərimələrdən daxilol-
malar

37.1. Bu Qanunun tələblərinin pozulmasına
görə Azərbaycan Respublikasının İnzibati
Xətalar Məcəlləsinə əsasən müvafiq icra ha -
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kimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qu-
rum) tərəfindən tətbiq olunan cərimələrdən
top lanan vəsaitin 50 faizi müvafiq icra ha ki -
miyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın
(quru mun) işçilərinin sosial müdafiəsinin güc -
lən dirilməsi və maddi-texniki bazasının yax -
şı laşdırılması məqsədilə müvafiq icra ha ki -
miy yəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qu -
ru mun) hesabına köçürülür.

37.2. Bu Qanunun 37.1-ci maddəsi ilə mü -
əyyən edilmiş vəsaitin bölgüsü və ondan is ti -
fadə qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
mü əyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən mü -
əy yən olunur.

Maddə 38. Keçid müddəaları
38.1. Bu Qanun qüvvəyə minənədək apa -

rıl mış qida təhlükəsizliyi qeydiyyatı bu Qanuna
əsa sən qeydiyyata alınmalı qida obyektlərinə
və qida obyekti olmadan fəaliyyət göstərən
qi da subyektlərinə münasibətdə öz qüvvəsini
sax layır.

38.2. Bu Qanun qüvvəyə minənədək apa -
rıl mış qida təhlükəsizliyi qeydiyyatı bu Qanuna
əsa sən təsdiq edilməli olan qida obyektlərinə
mü nasibətdə həmin obyektlərin bu Qanunla
mü əyyən edilmiş tələblərə uyğunluğu yenidən
qiy mətləndirilməklə təsdiq edilənədək öz qüv -
vəsini saxlayır.

38.3. Bu Qanun qüvvəyə minənədək (Qanu -
nun 38.7-ci maddəsi nəzərə alınmaqla) döv -
riy yəyə buraxılmış bu Qanunun 25-ci maddəsinə
əsa sən qeydiyyata alınmalı olan məhsulların
döv riyyəsinə yol verilir.

38.4. Bu Qanunun 31.6-cı maddəsində nə -
zər də tutulmuş qida təhlükəsizliyi nəzarəti
mən təqələri formalaşana qədər sənəd nəzarəti,
ey nilik nəzarəti və fiziki nəzarət gömrük rəs -
miləşdirilməsinin aparıldığı gömrük sahəsində
və ya idxalatçıların məhsullarının saxlanc yer -
lə rində həyata keçirilir.

38.5. Bu Qanun Qanunun 38.6-cı, 38.7-ci
və 38.8-ci maddələri nəzərə alınmaqla, 2023-
cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

38.6. Bu Qanunun 16.2-ci və 19.3-cü mad -
də ləri “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azər -
bay can Respublikasının Qanununa əsasən iri
sa hibkarlıq subyekti hesab edilən qida sub -
yekt ləri üçün bu Qanun dərc olunduğu gündən
iki il, orta və kiçik sahibkarlıq subyektləri he -
sab edilən qida subyektləri üçün dörd il, mikro
sa hibkarlıq subyektləri hesab edilən qida sub -
yektləri üçün altı il sonra qüvvəyə minir.

38.7. Bu Qanunun 25.1-ci maddəsi yeni
növ qida məhsullarına, təbii mineral sulara və
ge netik modifikasiya olunmuş orqanizmlərə
və yem məhsullarına münasibətdə bu Qanun
dərc olunduğu gündən bir il sonra qüvvəyə
mi nir.

38.8. Bu Qanunun 27-ci maddəsi bu Qanun
dərc olunduğu gündən iki il sonra qüvvəyə
mi nir.

38.9. Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi gündən
“Ye yinti məhsulları haqqında” Azərbaycan
Res publikasının 1999-cu il 18 noyabr tarixli
759-IQ nömrəli Qanunu (Azərbaycan Res -
pub likasının Qanunvericilik Toplusu, 2000,
№ 1, maddə 8; 2001, № 12, maddə 736; 2003,
№ 1, maddə 7; 2004, № 1, maddə 6; 2007, №
6, maddə 560; 2009, № 2, maddələr 49, 55;
2011, № 4, maddə 257; 2013, № 11, maddə
1290; 2014, № 11, maddə 1365; 2015, № 11,
mad də 1252; 2017, № 5, maddələr 718, 747;
2018, № 4, maddə 642, № 12 (I kitab), maddə
2492; 2019, № 6, maddələr 993, 995, № 8,
mad də 1383; 2020, № 5, maddə 521, № 7,
mad də 838; Azərbaycan Respublikasının 2022-
ci il 15 aprel tarixli 511-VIQD nömrəli Qanunu)
ləğv edilir.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 5 may 2022-ci il
№ 523-VIQ
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Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq,
beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla hüququn
müxtəlif sahələri üzrə islahatların həyata ke -
çi ril məsi, normayaratma fəaliyyətinin key fiy -
yə tinin yüksəldilməsi məqsədilə qərara alıram:

1. “Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik
Tə şəbbüsləri Mərkəzi” publik hüquqi şəxs ya -
ra dılsın.

2. “Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik
Tə şəbbüsləri Mərkəzinin Nizamnaməsi” təsdiq
edil sin (əlavə olunur).

3. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
struk turuna daxil olan Hüquq və İnsan Haqları
İns t itutu “Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik
Tə şəbbüsləri Mərkəzi” publik hüquqi şəxsin
(bun dan sonra – Mərkəz) tabeliyində “Hüquq
və İnsan Haqları İnstitutu” publik hüquqi şəxsə
(bun dan sonra – İnstitut) çevrilməklə yenidən
təş kil edilsin.

4. Müəyyən edilsin ki:
4.1. Mərkəz normayaratma fəaliyyətinin

key fiyyətinin yüksəldilməsi, dövlət orqanları
(qu rumları) əməkdaşlarının hüquq normalarının
tət biqi sahəsində bilik, bacarıq və səriştələrinin
in kişaf etdirilməsi, hüquqi maarifləndirmə,
hü quqi ekspertizasının keçirilməsi və hüquqi
tən zimləmənin təsirinin qiymətləndirilməsi,
ha belə qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə
alın maqla Azərbaycan Respublikasında hüquqi
is lahatların həyata keçirilməsinə dair təkliflər
ha zırlanması və bunlarla bağlı işlərin səmərəli
əla qələndirilməsi sahəsində (bundan sonra –
mü vafiq sahə) fəaliyyət göstərən publik hüquqi
şəxs dir;

4.2. Mərkəzin fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi
və nəzarəti həyata keçirmək üçün sədr də daxil

ol maqla 5 (beş) üzvdən ibarət Müşahidə Şurası
ya radılır;

4.3. Mərkəzin fəaliyyətinə cari rəhbərliyi
Mər kəzin Müşahidə Şurasının vəzifəyə təyin
və vəzifədən azad etdiyi İcraçı direktor həyata
ke çirir;

4.4. Mərkəzin Nizamnamə Fondu 100,0
(yüz) min manatdır və dövlət büdcəsinin vəsaiti
he sabına formalaşır;

4.5. Mərkəzin saxlanma xərcləri və fəaliyyəti
döv lət büdcəsi və qanunla qadağan olunmayan
di gər mənbələr hesabına maliyyələşir;

4.6. Mərkəzin tabeliyindəki İnstitut Azər -
bay can Milli Elmlər Akademiyasının strukturuna
da xil olan Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun
hü quqi varisidir, onun əmlakı, hüquq və öh -
də likləri İnstituta keçir;

4.7. Mərkəzin tabeliyindəki İnstitutun tə -
sis çisinin “Publik hüquqi şəxslər haqqında”
Azər baycan Respublikası Qanununun 8.2-ci
mad dəsində nəzərdə tutulmuş səlahiyyətlərini
Mər kəz həyata keçirir.

5. Mərkəzin təsisçisinin səlahiyyətləri aşa -
ğı da kılara həvalə edilsin:

5.1. Azərbaycan Respublikasının Pre zi den -
ti nə:

5.1.1. nizamnamənin təsdiq olunması və
ni zamnamə fondunun miqdarının müəyyən
edil məsi, onların dəyişdirilməsi;

5.1.2. idarəetmə orqanlarının yaradılması;
5.1.3. Müşahidə Şurasının sədrinin və 3

(üç) üzvünün vəzifəyə təyin və vəzifədən azad
edil məsi;

5.1.4. Mərkəzin ləğvi və yenidən təşkili;
5.1.5. “Publik hüquqi şəxslər haqqında”

Azər baycan Respublikası Qanununun 3.3-cü

Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik Təşəbbüsləri Mərkəzinin 
yaradılması və fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
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mad dəsində nəzərdə tutulmuş qərarın qəbul
edil məsi;

5.2. Mərkəzə:
5.2.1. Mərkəzin strukturunun, əməyin ödə -

ni şi fondunun, işçilərinin say həddinin və on -
la rın əməkhaqlarının (vəzifə maaşının, vəzifə
maa şına əlavələrin, mükafatların və digər ödə -
niş lərin) məbləğinin Azərbaycan Res pub li ka -
sı nın Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiqi;

5.2.2. bu Fərmanın 5.1-ci bəndində nəzərdə
tu tulanlar istisna olmaqla, “Publik hüquqi şəxs -
lər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanu -
nunun 8.2-ci maddəsində publik hüquqi şəxsin
tə sisçisinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər
mə sələlərin həlli.

6. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Ka bineti:

6.1. Mərkəzin yaradılması ilə əlaqədar nor-
mativ hüquqi aktların bu Fərmana uy ğun laş -
dı rılmasına dair təkliflərini üç ay müddətində
ha zırlayıb Azərbaycan Respublikasının Pre zi -
den tinə təqdim etsin;

6.2. Mərkəz “Hüquqi şəxslərin dövlət qey -
diy yatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan
Res publikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş
qay dada dövlət qeydiyyatına alındığı gündən
bir ay müddətində:

6.2.1. Azərbaycan Milli Elmlər Aka de mi -
ya sının strukturuna daxil olan Hüquq və İnsan
Haq ları İnstitutunun balansındakı dövlət əm -
la kının Mərkəzin tabeliyindəki İnstitutun ba -
lan sına verilməsini təmin etsin;

6.2.2. bu Fərmanın 3-cü hissəsi nəzərə
alın maqla, Azərbaycan Milli Elmlər Aka de -
mi yasının strukturunda və işçilərinin say həd -
din də dəyişiklik edilməsini təmin etsin və bu
ba rədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
mə lumat versin;

6.2.3. Mərkəzin inzibati bina ilə, nəqliyyat
va sitələri ilə təmin edilməsi və maddi-texniki
tə minat məsələlərinin həlli üçün zəruri tədbirlər
gör sün;

6.3. bu Fərmandan irəli gələn digər mə sə -
lə ləri həll etsin.

7. Mərkəz:
7.1. Mərkəzin dövlət qeydiyyatına alınması

üçün bu Fərman qüvvəyə mindiyi tarixdən 3
(üç) gün müddətində “Hüquqi şəxslərin dövlət
qey diyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azər -
bay can Respublikasının Qanunu ilə müəyyən
edil miş qaydada Azərbaycan Respublikasının
İq tisadiyyat Nazirliyinə müraciət etsin;

7.2. Mərkəz dövlət qeydiyyatına alındıqdan
son ra Mərkəzin işçilərinin say həddi və onların
əmək haqlarının (vəzifə maaşının, vəzifə maaşına
əla vələrin, mükafatların və digər ödənişlərin)
məb ləğini Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti ilə razılaşdırmaqla bir ay müddətində
təs diq etsin;

7.3. bu Fərmandan irəli gələn digər mə sə -
lə lə rin həlli üçün zəruri tədbirlər görsün.

8. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Na zirliyi:

8.1. bu Fərmanın 4.4-cü bəndində nəzərdə
tu tulan maliyyələşməni təmin etsin;

8.2. Mərkəzin saxlanılması və fəaliyyəti
üçün tələb olunan vəsaiti hər il dövlət büdcəsinin
la yihəsində nəzərdə tutsun.

9. Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti or -
qan ları, dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər
Mər kəzin Nizamnaməsinin 3.1.10-cu və 3.1.11-
ci yarımbəndlərinə uyğun olaraq, hüquq sa hə -
sin də fəaliyyət göstərən əməkdaşlarının norma -
ya ratma fəaliyyəti və hüquq normalarının tət -
biqi sahəsində təlimlərə cəlb edilməsi üçün
zə ruri tədbirlər görsünlər.

10. Azərbaycan Respublikasının Konsti-
tusiya Məhkəməsinə tövsiyə edilsin ki, Mər -
kə zin Müşahidə Şurasında təmsil olunacaq
nü ma yəndəsini müəyyən etsin.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 19 may 2022-ci il
№ 1685
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1. Ümumi müddəalar

1.1. Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik
Təşəbbüsləri Mərkəzi (bundan sonra – Mərkəz)
nor mayaratma fəaliyyətinin keyfiyyətinin yük -
səl dilməsi, dövlət orqanları (qurumları) əmək -
daş larının hüquq normalarının tətbiqi sahəsində
bi lik, bacarıq və səriştələrinin inkişaf et di ril -
məsi, hüquqi maarifləndirmə, hüquqi eks per -
ti zanın aparılması və hüquqi tənzimləmənin
tə sirinin qiymətləndirilməsi, habelə qabaqcıl
bey nəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla Azər -
bay can Respublikasında hüquqi islahatların
hə yata keçirilməsinə dair təkliflər hazırlanması
və bunlarla bağlı işlərin səmərəli əla qə lən di -
ril məsi sahəsində (bundan sonra – müvafiq
sa hə) fəaliyyət göstərən publik hüquqi şəxsdir.

1.2. Mərkəz öz fəaliyyətində Azərbaycan
Res publikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan
Res publikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
mü qavilələri, “Publik hüquqi şəxslər haqqında”
Azər baycan Respublikasının Qanununu, Azər -
bay can Respublikasının digər qanunlarını, bu
Ni zamnaməni, Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin digər fərmanlarını, həmçinin sə rən -
cam larını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Ka binetinin qərar və sərəncamlarını, digər
nor mativ hüquqi aktları rəhbər tutur.

1.3. Mərkəz öz vəzifələrini yerinə yetirərkən
və hüquqlarını həyata keçirərkən dövlət or -
qan ları (qurumları) ilə, yerli özünüidarəetmə
or qanları ilə, beynəlxalq və qeyri-hökumət
təş kilatları ilə, digər hüquqi və fiziki şəxslərlə
qar şılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.

1.4. Mərkəz ümumdövlət və ictimai əhə -
miy yət daşıyan fəaliyyətlə məşğul olur. Mərkəz
bu Nizamnamədə qarşıya qoyulmuş məq sə d -

lə rə nail olmaq üçün sahibkarlıq fəaliyyəti
ilə məşğul ola bilər.

1.5. Mərkəzin müstəqil balansı, əmlakı,
x ə zinə və bank hesabları, üzərində öz adı
həkk olunmuş möhürü, müvafiq ştampları və
blank ları vardır.

1.6. Qanuna uyğun olaraq, Mərkəzin əqdlər
bağ lamaq, öz adından əmlak və qeyri-əmlak
hü quqları əldə etmək və həyata keçirmək hü -
qu qu, həmçinin vəzifələri vardır, o, məhkəmədə
id diaçı və ya cavabdeh qismində çıxış edir.

1.7. Mərkəz Bakı şəhərində yerləşir.

2. Mərkəzin fəaliyyətinin istiqamətləri

2.1. Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri aşa -
ğı da kılardır:

2.1.1. normativ hüquqi aktların, inkişaf
kon sepsiyalarının və məqsədli dövlət proq -
ram larının layihələrinin hazırlanması və hüquqi
eks pertizasının aparılmasında iştirak etmək;

2.1.2. hüquqi boşluqların və qa nun ve ri ci -
lik də kolliziyaların aşkar edilməsi və aradan
qal dırılması üçün qanunvericiliyin inkişafında
və təkmilləşdirilməsində iştirak etmək;

2.1.3. normayaratma fəaliyyətinin effektiv -
li yinin artırılması məqsədilə mövcud normativ
hü quqi bazanın monitorinqinin aparılmasında
iş tirak etmək;

2.1.4. normativ hüquqi tənzimləmənin tə -
si rinin qiymətləndirilməsinin aparılmasında
iş tirak etmək;

2.1.5. Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin tapşırığı ilə və ya dövlət orqanlarının
(qu rumlarının) sifarişi əsasında hüquqi isla-
hatlar aparılmasına dair təkliflər vermək;

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 
19 may tarixli 1685 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik Təşəbbüsləri Mərkəzinin 

NİZAMNAMƏSİ
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2.1.6. hüquqi maarifləndirmə sahəsində
təd birlər görmək;

2.1.7. bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş
di gər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərmək.

3. Mərkəzin vəzifələri və hüquqları

3.1. Bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş
fəa liyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq Mərkəzin
və zifələri aşağıdakılardır:

3.1.1. normativ hüquqi aktların, inkişaf
kon sepsiyalarının və məqsədli dövlət proq -
ram larının layihələrinin hazırlanması və hüquqi
eks pertizasının aparılmasında iştirak etmək,
bu sahədə dövlət orqanlarına (qurumlarına)
mü qavilə əsasında xidmətlər göstərmək;

3.1.2. hüquqi aktların hazırlanmasında
döv lət orqanlarına (qurumlarına) müqavilə
əsa sında məsləhət xidmətləri göstərmək;

3.1.3. hazırlanan hüquqi akt layihələrinin
və qüvvədə olan hüquqi aktların qanunverici -
liyin təsirinin qiymətləndirilməsinin apa rıl -
ma sında iştirak etmək;

3.1.4. Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin tapşırığı ilə və ya dövlət orqanlarının
(qu rumlarının) sifarişi əsasında hüquqi islahat -
lar aparılmasına dair təkliflər hazırlamaq və
aidiy yəti üzrə təqdim etmək;

3.1.5. hüququn müxtəlif sahələri üzrə qa -
baq cıl beynəlxalq təcrübəni ətraflı araşdırmaq
və nəticəsi nəzərə alınmaqla, mövcud normativ
hü quqi bazanın təkmilləşdirilməsinə dair tək -
lif lər vermək;

3.1.6. Azərbaycan Respublikasının və xa -
rici dövlətlərin qanunvericiliyinin müqayisəli
hü quqi tədqiqatını aparmaq və nəticəsi nəzərə
alın maqla, hüququn ayrı-ayrı sahələri üzrə
in kişaf konsepsiyaları hazırlamaq və aidiyyəti
üz rə təqdim etmək;

3.1.7. məcəllələrin və digər normativ hü -
qu qi aktların elmi-praktiki kommentariyasının
ha zırlanmasını təşkil etmək;

3.1.8. məhkəmə-hüquq islahatları sahəsində
döv lət siyasətinin formalaşdırılmasına və hə -
yata keçirilməsinə dair təkliflər vermək;

3.1.9. normativ xarakterli aktlar və mərkəzi
ic ra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi
akt larının “Normativ hüquqi aktlar haqqında”
Azər baycan Respublikası Konstitusiya Qanu -
nu nun tələbləri gözlənilməklə qəbul edilməsinə
nə zarətin həyata keçirilməsində iştirak etmək;

3.1.10. dövlət orqanlarının (qurumlarının)
si farişi əsasında həmin dövlət orqanlarının
(qu rumlarının) hüquq sahəsində fəaliyyət gös -
tərən əməkdaşlarının hüquqi biliklərinin və
təc rübələrinin artırılması üçün normayaratma
fəa liyyəti və hüquq normalarının tətbiqi sa -
həsində təlimlər keçirmək;

3.1.11. İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məh -
kə məsinin presedentlərini təhlil etmək və nə -
ti cəsindən asılı olaraq təkliflər vermək, habelə
aidiy yəti dövlət orqanlarının (qurumlarının)
əmək daşları üçün bu sahədə müqavilə əsasında
tə limlər keçirmək;

3.1.12. hüquqi maarifləndirmə işinin apa -
rıl masında, o cümlədən hüquqi islahatların
məz munu və mahiyyəti barədə ictimaiyyətin
mə lumatlandırılmasında iştirak etmək;

3.1.13. hüquqi aktların Azərbaycan dilindən
xa rici dillərə və xarici dillərdən Azərbaycan
di linə tərcümə edilməsi üzrə xidmətlər gös -
tər mək;

3.1.14. elmi müəssisələr və ali təhsil mü -
əs si sə ləri ilə əlaqələr yaratmaq;

3.1.15. hüquqi aktlardan, elmi-hüquqi ma -
te riallardan ibarət olan çoxfunksiyalı axtarış
im kanını nəzərdə tutan elektron informasiya
sis temini yaratmaq və həmin sistemdəki mə -
lu matların müntəzəm olaraq yenilənməsini
tə min etmək və bu məlumatları müqavilə
əsa sında dövlət orqanlarına (qurumlarına),
yer li özünüidarəetmə orqanlarına, hüquqi və
fi ziki şəxslərə təqdim etmək;

3.1.16. hüquq sahəsində peşəkar mü tə -
xəs sis lər hazırlanması və tədris proqramlarının
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tər tibi ilə bağlı təkliflər vermək və onların
hə   yata keçirilməsində iştirak etmək;

3.1.17. dövlət və kommersiya sirrinin, ha -
belə məxfilik rejiminin qorunması üçün təd -
bir lər görmək;

3.1.18. öz fəaliyyəti haqqında əhalinin
mə lumatlandırılmasını, internet saytının ya -
ra dılmasını, malik olduğu və siyahısı “İnforma -
siya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Res -
pub likasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş
açıq lanmalı olan ictimai informasiyanın həmin
sayt da yerləşdirilməsini və bu informasiyanın
daim yenilənməsini təmin etmək;

3.1.19. müvafiq sahədə dövlət orqanlarının
(qu rumlarının), yerli özünüidarəetmə orqan -
la rının, hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyətini
əla qələndirmək;

3.1.20. Mərkəzin fəaliyyəti ilə bağlı daxil
olan müraciətlərə “Vətəndaşların müraciətləri
haq qında”, “İnzibati icraat haqqında” və “İn -
for  masiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan
Res publikasının qanunlarına uyğun olaraq
bax maq və qanunla müəyyən edilmiş qaydada
təd birlər görmək;

3.1.21. kargüzarlığı və vətəndaşların qə -
bu lunu müvafiq normativ hüquqi aktların tə -
ləb lərinə uyğun təşkil etmək, Mərkəz əmək -
daş larının əlavə təhsili və peşəkarlığının yük -
səl dilməsi üçün tədbirlər görmək;

3.1.22. Mərkəzə ayrılan büdcə vəsaitindən,
kre dit, qrant və digər maliyyə vəsaitindən tə -
yi natı üzrə səmərəli istifadə olunmasını təmin
et mək;

3.1.23. Mərkəzin informasiya təminatını
təş kil etmək və onun təhlükəsizliyini təmin
et mək;

3.1.24. qabaqcıl beynəlxalq təcrübəni nə -
zə rə almaqla, müvafiq sahədə elmi-texniki
nai liyyətlərin tətbiqini təmin etmək;

3.1.25. Mərkəzin strukturunun və fəa liy -
yə tinin təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər gör -
mək;

3.1.26. bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş
di gər vəzifələri yerinə yetirmək.

3.2. Öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün
Mər kəzin aşağıdakı hüquqları vardır:

3.2.1. müvafiq sahədə normativ hüquqi
ak tın layihəsinin qəbul olunması, aktda də yi -
şik lik edilməsi, aktın şərh edilməsi, qüvvəsinin
da yandırılması və ya ləğv edilməsi haqqında
aidiy yəti üzrə təkliflər vermək;

3.2.2. müvafiq sahədə beynəlxalq mü qa -
vi lə lərə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar
çıx ması barədə təkliflər vermək;

3.2.3. beynəlxalq təcrübənin tətbiqi im -
kan larının araşdırılması məqsədilə beynəlxalq
təş kilatlarla, xarici dövlətlərin aidiyyəti dövlət
or qanları (qurumları) ilə əməkdaşlıq etmək,
xa rici dövlətlərin müvafiq təcrübəsini öy rən -
mək;

3.2.4. “İctimai iştirakçılıq haqqında” Azər -
bay can Respublikasının Qanununa uyğun ola -
raq, hüquqi islahatlar aparılmasına dair tək -
lif  lərlə bağlı ictimai müzakirələr və ictimai
din  ləmələr təşkil etmək, həmin təkliflərə dair
ic  timai rəyi öyrənmək və müvafiq hüquqi
akt  ların layihələrinə dair ictimai müzakirələr
təş  kil etmək və keçirmək;

3.2.5. hüququn müxtəlif sahələri üzrə təd -
qi  qatlar, sorğular aparmaq və nəticələrini döv -
lət orqanlarına (qurumlarına) təqdim etmək;

3.2.6. fəaliyyət istiqamətlərinə aid mə sə -
lə lərlə bağlı araşdırmalar aparmaq, işçi qruplar
və komissiyalar yaratmaq;

3.2.7. dövlət orqanlarına (qurumlarına),
yer li özünüidarəetmə orqanlarına, hüquqi və
fi ziki şəxslərə zəruri məlumatlar (sənədlər)
ba rədə sorğu vermək və onlardan belə mə lu -
mat ları (sənədləri) almaq;

3.2.8. fəaliyyət istiqamətləri üzrə rəy və
tək liflər vermək, təhlillər və ümumiləşdirmələr
apar maq, analitik materiallar hazırlamaq;

3.2.9. müstəqil ekspertləri və mütəxəssisləri
öz fəaliyyətinə cəlb etmək;

3.2.10. fəaliyyət istiqamətlərinə aid mə -
sə lələrlə bağlı konfranslar, müşavirələr və di -
gər tədbirlər təşkil etmək;
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3.2.11. əməkdaşlarını dövlət təltiflərinə
və digər mükafatlara təqdim etmək, onların
hə vəsləndirilməsi üçün tədbirlər görmək;

3.2.12. sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul
ol maq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
ra zılığı ilə təsərrüfat cəmiyyətləri yaratmaq
və ya onlarda iştirak etmək;

3.2.13. xüsusi bülletenlər və digər nəşrlər
bu raxmaq;

3.2.14. bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş
di gər hüquqları həyata keçirmək.

4. Mərkəzin idarə olunması

4.1. Mərkəz öz fəaliyyətində və idarəetmədə
mü tərəqqi korporativ idarəetmə standartlarını
tət biq edir.

4.2. Mərkəzin idarəetmə orqanları Mü şa -
hi də Şurası və İcraçı direktordur.

4.3. Mərkəzin Müşahidə Şurası (bundan
son ra – Şura) Mərkəzə ümumi rəhbərliyi və
nə zarəti həyata keçirir.

4.4. Şura sədr də daxil olmaqla 5 (beş)
üzv dən ibarətdir. Müşahidə Şurasının tərkibinə
Azər baycan Respublikası Prezidentinin və -
zi fəyə təyin və vəzifədən azad etdiyi Azər -
bay can Respublikası Prezidentinin Ad mi nis -
tra si yasının Qanunvericilik və hüquq siyasəti
şö bəsinin müdiri (sədr olmaqla), Azərbaycan
Res publikası Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə
Aka demiyasının rektoru, Azərbaycan Res -
pub likası Nazirlər Kabineti Aparatının Hüquq
və qanunvericilik şöbəsinin müdiri və Azər -
bay can Respublikası Milli Məclisi Aparatının
rəh bəri daxildir.

4.5. Şura ictimai (ödənişsiz) əsaslarla fəa -
liy yət göstərir.

4.6. Şura qərar qəbul etməkdə müstəqildir.
4.7. Şuranın vəzifələri aşağıdakılardır:
4.7.1. təsisçinin səlahiyyətlərinin həyata

ke çirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının
Pre zidentinə təkliflər vermək və müvafiq sə -
nəd lər (o cümlədən Mərkəzin maliyyə he sa -

ba tını və fəaliyyətinə dair illik hesabatı) təq -
dim etmək;

4.7.2. Mərkəzin inkişaf istiqamətlərini,
stra teji məqsədlərini və planlarını müəyyən
et mək;

4.7.3. Mərkəzin fəaliyyətinə nəzarət etmək;
4.7.4. Azərbaycan Respublikasının Prezi-

denti ilə razılaşdırmaqla Mərkəzin strukturunu,
əmə yin ödənişi fondunu, işçilərinin say həddini
və onların əməkhaqlarının (vəzifə maaşının,
və zifə maaşına əlavələrin, mükafatların və
di gər ödənişlərin) məbləğini təsdiq etmək, o
cüm lədən Mərkəzin əldə etdiyi vəsait (dövlət
büd cəsindən və dövlətə məxsus digər fondlar -
dan ayrılan vəsait istisna olmaqla) hesabına
iş çilərə əlavə ödənilən həvəsləndirmə sistemini
mü əyyənləşdirmək;

4.7.5. Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin razılığı ilə Mərkəzin təsərrüfat cə miy -
yət lərinin yaradılması və ya onlarda iştirak
ba rədə, həmçinin Mərkəzin idarə, filial və
nü mayəndəliklərinin yaradılması barədə qərar
qə bul etmək;

4.7.6. Mərkəzin maliyyə planlaşdırmasını
və büdcəsini təsdiq etmək;

4.7.7. Mərkəzin fəaliyyətinə dair daxili
qay daları (o cümlədən maraqlar münaqişəsinin
is tisna olunması qaydasını), habelə idarə, fi -
lial və nümayəndəliklərinin əsasnamələrini,
tə sərrüfat cəmiyyətlərinin nizamnamələrini
təs diq etmək;

4.7.8. İcraçı direktorun fəaliyyətinə nəzarət
et mək və onun fəaliyyətini yoxlamaq;

4.7.9. Şura üzvlərinin və İcraçı direktorun
mü raciətlərinə baxmaq və qərar qəbul etmək;

4.7.10. Mərkəzin fəaliyyətinə dair illik
he sabatı dinləmək;

4.7.11. Mərkəzin kənar auditorunu təyin
et mək və audit hesabatını qəbul etmək;

4.7.12. kənar auditorun yoxlamalarının,
h a belə digər yoxlamaların nəticələrinə dair
təd birlər görmək;
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4.7.13. Mərkəzin xalis aktivlərinin dəyərinin
25 faizindən artıq məbləğdə olan əqdin (xüsusi
əhə miyyətli əqdin) və aidiyyəti şəxslə dəyəri
Mər kəzin aktivlərinin 5 faizini və daha çox
his səsini təşkil edən əqdin bağlanması haqqında
qə rar qəbul etmək;

4.7.14. bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş
di gər vəzifələri həyata keçirmək.

4.8. Şuranın sədri ildə azı bir dəfə Şuranın
ic lasını çağırır və iclaslara sədrlik edir. Şuranın
ic laslarının keçirilməsi təşəbbüsü ilə Şuranın
üz vü və ya İcraçı direktor çıxış edir. Şuranın
ic lasları Şura üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak
et dikdə səlahiyyətlidir. Şuranın iclasında qə -
rar lar hər üzvün bir səsi olmaqla sadə səs
çox luğu ilə qəbul edilir. Səsvermə zamanı
üzv lərin bitərəf qalmasına icazə verilmir. Səs -
lər bərabər olduqda, iclasa sədrlik edənin səsi
həll edicidir.

4.9. Şuranın üzvlərinə, İcraçı direktora,
ha belə Şuranın iclaslarına dəvət olunan şəxslərə
ic lasın keçiriləcəyi yer və vaxt, habelə gün -
də liyə daxil edilmiş məsələlər barədə iclasa
azı 3 (üç) iş günü qalmış, zəruri sənədlər əla -
və edilməklə yazılı məlumat verilir.

4.10. Şuranın iclasında İcraçı direktor da
iş tirak edə bilər.

4.11. İclasın gündəliyinə Şuranın hər hansı
üz vünün maraqlarına toxunan məsələ çı xa -
rıl dıqda, həmin üzv bununla bağlı maraqları
haq qında ətraflı məlumat verməli, bu məsələnin
mü zakirəsində və həmin məsələyə dair səs -
ver mədə iştirak etməməlidir.

4.12. Gündəliyə daxil edilməmiş və ya tə -
ləb olunan aidiyyəti sənədləri iclasdan qabaq
təq dim edilməmiş məsələlər barədə, bütün
iş tirakçı üzvlərin razılıq verdiyi hallar istisna
ol maqla, qərar qəbul edilə bilməz.

4.13. Şura iclasının nəticəsi Şuranın üzv -
lə rinin və katibinin imzaladıqları protokolda
əks olunmaqla rəsmiləşdirilir. Şuranın katibi
Şu ranın iclasında iştirak edə bilmədikdə, Şu -
ra nın sədri onu əvəz edəcək şəxsi təyin edir.

Şu ra protokolu təsdiq edərək İcraçı direktora
gön dərir.

4.14. Şuranın katibini Şuranın üzvü olma -
yan əməkdaşlar sırasından Şuranın sədri təyin
edir və Şuranın katibi Şuranın sədrinə hesabat
ve rir.

4.15. Şuranın katibi:
4.15.1. Şuranın iclaslarını təşkil edir;
4.15.2. bu Nizamnamənin 4.9-cu bəndində

nə zərdə tutulan vəzifəni icra edir;
4.15.3. Şuranın iclaslarının protokollarını

tər tib edir və imzalanmaq üçün Şura üzvlərinə
təq dim edir;

4.15.4. Şuranın qərarlarının layihələrini
ha zırlayır, baxılmaq və imzalanmaq üçün Şu -
ranın sədrinə təqdim edir;

4.15.5. Şuranın qəbul etdiyi qərarların
aidiy yəti üzrə göndərilməsini təmin edir.

4.16. Şuranın sədri:
4.16.1. Şuranın işini təşkil edir və onun

fəa liyyətinə rəhbərlik edir, habelə özünün və
Mər kəzin İcraçı direktorunun qanunvericiliyə
zidd olan qərarlarını ləğv edir;

4.16.2. Şuranın iclaslarının gündəliyini
mü əyyənləşdirir, iclasları çağırır və iclaslara
sədr lik edir;

4.16.3. öz təşəbbüsü ilə, habelə Şuranın
hər hansı digər üzvünün və ya İcraçı direktorun
mü raciəti əsasında digər şəxsləri Şuranın ic -
la sında iştirak etməyə dəvət edir;

4.16.4. Şuranın fəaliyyətinin təşkili ilə
bağ lı digər tədbirlər görür.

4.17. Şuranın üzvləri:
4.17.1. Şuranın səlahiyyətlərinə aid mə -

sə lələrin həllində iştirak edirlər;
4.17.2. Şuranın iclasının gündəliyi ilə və

ba xılması nəzərdə tutulan materiallarla əv -
vəl cədən tanış olurlar;

4.17.3. Şurada qəbul ediləcək qərarlara
dair fikir bildirirlər;

4.17.4. Şuranın səlahiyyətlərinə aid mə -
sə lələrə Şuranın iclaslarında baxmaq barədə
tək lif verirlər;
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4.17.5. Şuranın qərarları ilə, iclas pro to -
kol ları ilə və digər sənədlərlə tanış olurlar.

4.18. Şura üzvləri Şuranın iclaslarında ba -
xılan məsələlərə qərəzsiz yanaşmalı, Şura üz -
vü nün adına xələl gətirə biləcək hərəkətlərə
və çıxışlara yol verməməlidirlər, həmçinin
Azər baycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin
49-cu maddəsində müəyyən edilmiş digər tə -
ləb ləri yerinə yetirməlidirlər.

4.19. İcraçı direktor Mərkəzin fəaliyyətinə
cari rəhbərliyi həyata keçirir. İcraçı direktor
Mər kəzin Müşahidə Şurası tərəfindən vəzifəyə
tə yin və vəzifədən azad edilir. İcraçı direktorun
onun təqdimatı əsasında Müşahidə Şurası tə -
rə findən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad
edi lən bir müavini vardır.

4.20. İcraçı direktor müvəqqəti olmadıqda,
onun səlahiyyətlərini müvafiq əmrlə onun
müa vini icra edir.

4.21. İcraçı direktor və onun müavini ad -
la rına xələl gətirə biləcək hərəkətlərə və çı -
xış lara yol verməməlidirlər, həmçinin Azər -
bay can Respublikası Mülki Məcəlləsinin 49-
cu maddəsində müəyyən edilmiş digər tələbləri
ye rinə yetirməlidirlər.

4.22. İcraçı direktorun vəzifələri aşa ğı da -
kı lar dır:

4.22.1. Mərkəzin fəaliyyətini təşkil etmək;
4.22.2. bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş

və zifələrin yerinə yetirilməsi üçün Şuraya
tək liflər vermək və sənədlər təqdim etmək;

4.22.3. Şuranın qərarlarını icra etmək;
4.22.4. Şura ilə razılaşdırmaqla aidiyyəti

şəxs lə dəyəri Mərkəzin aktivlərinin 5 faizədək
his səsini təşkil edən əqdin bağlanması haqqında
qə rar qəbul etmək;

4.22.5. Mərkəzin strateji məqsədlərinin
və planlarının, habelə büdcəsinin icrasına nə -
za rət etmək;

4.22.6. bu Nizamnamənin 3.1.22-ci ya -
rım  bəndində nəzərdə tutulan vəsaitdən təyinatı
üz rə səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək;

4.22.7. cari və operativ məsələlər barədə
Şu ranı məlumatlandırmaq;

4.22.8. bu Nizamnamənin 3.1.1-ci və 3.2.1-
ci yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş mə sə -
lə lə rin həlli üçün tədbirlər görmək;

4.22.9. Mərkəzin cari fəaliyyətinə rəhbərlik
və onu təmsil etmək;

4.22.10. Mərkəzin fəaliyyətinin təşkili ilə
əla qədar icrası məcburi olan daxili sərəncam
və əmrlər vermək;

4.22.11. Mərkəzin fəaliyyət istiqamətlərinə
dair qəbul olunmuş aktların icrasını təşkil et -
mək, yoxlamaq və buna nəzarəti həyata ke -
çir mək;

4.22.12. özünün və Mərkəzin struktur böl -
mə lərinin qanunvericiliyə zidd olan qərarlarını
ləğv etmək;

4.22.13. müəyyən edilmiş struktur, əməyin
ödə nişi fondu və işçilərin say həddi daxilində
Mər kəzin Aparatının və digər struktur böl -
mə lərinin strukturunu, ştat cədvəlini və xərclər
sme tasını təsdiq etmək;

4.22.14. Mərkəz işçilərinin vəzifə maaş -
la rının, vəzifə maaşlarına əlavələrin, mü ka -
fat ların və digər ödənişlərin verilməsini əməyin
ödə nişi fondu çərçivəsində təşkil etmək;

4.22.15. bu Nizamnamədə müəyyən edilmiş
hal lar istisna olmaqla, Mərkəzin, o cümlədən
onun idarə, filial və nümayəndəliklərinin, ha -
belə tabeliyindəki digər qurumların işçilərinin
(tə sərrüfat cəmiyyətlərində isə yalnız rəh bər -
lə rin) vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi,
on lar barəsində həvəsləndirmə və intizam
tən behi tədbirləri görülməsi barədə Şura ilə
ra zılaşdırmaqla qərarlar qəbul etmək;

4.22.16. Mərkəzin əmlakından bu Ni zam -
na mədə nəzərdə tutulmuş məqsədlərə uyğun
is tifadə olunmasına nəzarət etmək;

4.22.17. bu Nizamnamə ilə müəyyən edil -
miş səlahiyyətlər çərçivəsində Mərkəzin adın -
dan əməliyyatlar aparmaq, müqavilələr bağ -
la maq və onların yerinə yetirilməsini təmin
et mək;
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4.22.18. Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri
ilə bağlı məşvərətçi komitələr və işçi qruplar
ya ratmaq;

4.22.19. Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri
üz rə dövlət sirrinin və məxfilik rejiminin, ha -
belə qanunla qorunan digər məlumatların mü -
ha fizəsi üçün zəruri tədbirlər görmək;

4.22.20. Mərkəzdə kargüzarlıq və arxiv
işi nin aparılmasını təmin etmək;

4.22.21. Mərkəzdə müraciətlərə baxılmanı
və vətəndaşların qəbulunu təmin etmək;

4.22.22. Şuranın səlahiyyətlərinə aid edil -
məyən bütün digər məsələlər barədə qərar
ver mək.

5. Mərkəzin nizamnamə fondu, əmlakı
və mənfəəti

5.1. Mərkəzin nizamnamə fondu 100,0
(yüz) min manatdır.

5.2. Mərkəzin əmlakı nizamnamə fondun-
dan, təsisçinin verdiyi əmlakdan, həmçinin
döv lət büdcəsindən ayrılan vəsaitdən, fəa liy -
yə tindən əldə olunmuş gəlirdən, ianələrdən,
qrant lardan, cəlb edilən investisiyalardan və
qa nunla qadağan edilməyən digər vəsaitdən
for malaşır.

5.3. Mərkəz öz əmlakından yalnız bu Ni -
zam namə ilə müəyyən olunmuş məqsədlərə
uy ğun istifadə edir, balansında olan dövlət
əm lakına münasibətdə səlahiyyətlərini “Dövlət
əm lakının qorunub saxlanılması və səmərəli
is tifadə edilməsinin təkmilləşdirilməsi haq -
qın da” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2007-ci il 6 iyun tarixli 586 nömrəli Fərmanı
ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirir.

5.4. Mərkəz qanunla nəzərdə tutulmuş
ver giləri və digər məcburi ödənişləri müəyyən
edil miş qaydada ödədikdən sonra Mərkəzin,
onun idarə, filial, nümayəndəlik və təsərrüfat
cə miyyətlərinin, habelə tabeliyindəki digər
qu rumların fəaliyyətindən əldə edilmiş vəsait
üzə rində müstəqil sərəncam vermək hüququna
ma likdir.

5.5. Mərkəzin mənfəəti bu Nizamnamədə
nə zərdə tutulmayan məqsədlər üçün yalnız
Azər baycan Respublikası Prezidentinin qərarı
ilə dövlət büdcəsinə köçürülür.

5.6. Mərkəzin məhsulları tənzimlənən qiy -
mət lərə aid deyildir.

6. Mərkəzin fəaliyyətinə nəzarətin for -
ma sı və əhatə dairəsi

6.1. Mərkəzin fəaliyyətinə nəzarəti Azər -
bay can Respublikasının Prezidenti, həmçinin
bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş qaydada
Mər kəzin idarəetmə orqanları həyata keçirirlər.

6.2. Mərkəzin fəaliyyətinə dair illik hesabat
Azər baycan Respublikasının Prezidentinə təq -
dim edilir.

7. Mərkəzdə uçot və hesabat

7.1. Mərkəz “Mühasibat uçotu haqqında”
Azər baycan Respublikasının Qanunu ilə publik
hü quqi şəxslər üçün müəyyən edilmiş qaydada
mü hasibat uçotu aparır, maliyyə hesabatlarını
tər tib, təqdim və dərc edir.

7.2. Mərkəz “Rəsmi statistika haqqında”
Azər baycan Respublikasının Qanununa uyğun
ola raq statistik hesabatları tərtib və təqdim
edir.

7.3. Mərkəz idarə, filial, nümayəndəlik
və təsərrüfat cəmiyyətlərinin, habelə ta be li -
yin dəki digər qurumların maliyyə-təsərrüfat
fəa liyyətinin yoxlanılmasını təmin edir.

7.4. Mərkəz öz fəaliyyətinin müstəqil su -
rətdə yoxlanılması üçün kənar auditor cəlb
edir.

8. Mərkəzin ləğvi və yenidən təşkili

Mərkəzin ləğvini və yenidən təşkilini Azər -
bay can Respublikasının Prezidenti həyata ke -
çi rir.
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Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq,
elm və təhsilin qarşılıqlı əlaqəsinin möh kəm lən -
dirilməsi və bu sahələrdə idarəetmənin tək mil -
ləşdirilməsi məqsədilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazir-
liyi (bundan sonra – Nazirlik) adlandırılsın.

2. Elm sahəsində dövlət siyasətinin və tən -
zim lənmənin həyata keçirilməsi, elmi mü əs sisə
və təşkilatların elmi fəaliyyətinin əla qə ləndirilməsi
və istiqamətləndirilməsi ilə bağ lı səlahiyyətlər
Na zirliyə həvalə edilsin.

3. Nazirliyin yanında aşağıdakı Agentliklər
ya radılsın:

3.1. Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi;
3.2. Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə

Döv lət Agentliyi.
4. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının

Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazir-
liyinin tabeliyinə verilən elmi müəssisə və
təşkilatlarının, habelə digər qurumlarının siyahısı
təsdiq edilsin (əlavə edilir).

5. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Mil li Azərbaycan Tarixi Muzeyi, Nizami Gən -
cə vi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
və Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi əmlakları ilə bir -
likdə Azərbaycan Respublikasının Mə də niy yət
Nazirliyinin tabeliyinə verilsin.

6. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Ka -
bineti:

6.1. üç ay müddətində:
6.1.1. Nazirliyin yeni əsasnaməsinin və struk -

turunun, habelə bu Fərmanın 3.1-ci və 3.2-ci
bəndləri ilə yaradılan Agentliklərin əsas na mə lə -
rinin layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Res pub -
li kasının Prezidentinə təqdim etsin;

6.1.2. bu Fərmanın 1–5-ci hissələri nəzərə
alın maqla, elm və təhsil sahəsində normativ hü -
quqi aktların təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tək lif -
lə rini Azərbaycan Respublikasının Pre zi dentinə
təq dim etsin;

6.1.3. Nazirliyin Aparatının və strukturuna
da xil olan qurumların işçilərinin ümumi say həd -
dini, habelə Nazirliyin strukturuna daxil ol mayan
ta beliyindəki qurumların siyahısını təs diq etsin

və bu barədə Azərbaycan Res pub likasının Pre -
zidentinə məlumat versin;

6.2. bu Fərmanın 4-cü hissəsinə uyğun ola -
raq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Na zirliyin tabeliyinə verilən elmi müəssisə və
təş kilatlarının, habelə digər qurumlarının ba lan -
sında olan dövlət əmlakının Nazirliyin ba lan -
sına verilməsi ilə bağlı tədbirlər görsün;

6.3. bu Fərmanın 4-cü və 5-ci hissələri nə zə -
rə alınmaqla, Azərbaycan Milli Elmlər Aka de -
miyasının yeni strukturunu və işçilərinin say
həd dini üç ay müddətində təsdiq etsin və bu ba -
rə də Azərbaycan Respublikasının Pre zi den tinə
mə lumat versin;

6.4. bu Fərmanın 3.1-ci və 3.2-ci bəndləri,
4-cü və 5-ci hissələri nəzərə alınmaqla zəruri
ma liyyə və maddi-texniki təminat məsələlərini
həll etsin;

6.5. bu Fərmandan irəli gələn digər mə sə lə -
lə ri həll etsin.

7. Nazirlik:
7.1. bu Fərmanın 4-cü hissəsinə uyğun ola -

raq tabeliyinə verilən qurumların sayının op ti -
mallaşdırılması və fəaliyyətinin səmərəliliyinin
ar tırılması istiqamətində təkliflərini altı ay müd -
dətində hazırlayıb Azərbaycan Res pub li ka sının
Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin;

7.2. bu Fərmandan irəli gələn digər mə sə lə -
ləri həll etsin.

8. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası:
8.1. bu Fərmanın 2-ci, 4-cü və 5-ci hissələri

nəzərə alınmaqla, Ümumi Yığıncağında qəbul
edilmiş yeni Nizamnaməsini üç ay müddətində
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim
etsin;

8.2. bu Fərmandan irəli gələn digər mə sə -
lələri həll etsin.

9. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət
Na zirliyi bu Fərmandan irəli gələn məsələlərin
həlli üçün zəruri tədbirlər görsün.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 28 iyul 2022-ci il
№1769

Azərbaycan Respublikasında elm və təhsil sahəsində idarəetmənin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
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1. Azərbaycan Milli Elmlər Aka de mi ya -
sı nın büdcədən maliyyələşdirilən elmi mü -
əs sisələri:

1.1. Fizika İnstitutu;
1.2. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu;
1.3. İdarəetmə Sistemləri İnstitutu;
1.4. Radiasiya Problemləri İnstitutu;
1.5. İnformasiya Texnologiyaları İnstitu-

tu;
1.6. Biofizika İnstitutu;
1.7. Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astro -

fi zika Rəsədxanası;
1.8. Akademik Yusif Məmmədəliyev adına

Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu;
1.9. Akademik Murtuza Nağıyev adına

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu;
1.10. Akademik Əli Quliyev adına Aşqarlar

Kimyası İnstitutu;
1.11. Polimer Materialları İnstitutu;
1.12. Geologiya və Geofizika İnstitutu;
1.13. Akademik Həsən Əliyev adına Coğ -

ra fiya İnstitutu;
1.14. Təbiət Tarixi Muzeyi;
1.15. Neft və Qaz İnstitutu;
1.16. Botanika İnstitutu;
1.17. Zoologiya İnstitutu;
1.18. Akademik Abdulla Qarayev adına

Fi ziologiya İnstitutu;
1.19. Mikrobiologiya İnstitutu;
1.20. Dendrologiya İnstitutu;
1.21. Molekulyar Biologiya və Biotex -

no logiyalar İnstitutu;

1.22. Genetik Ehtiyatlar İnstitutu;
1.23. Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İns -

ti tutu;
1.24. İqtisadiyyat İnstitutu.
2. Azərbaycan Milli Elmlər Aka de mi ya -

sı nın Naxçıvan bölməsinin tabeliyində olan
el mi müəssisələr:

2.1. Təbii Ehtiyatlar İnstitutu;
2.2. Bioresurslar İnstitutu;
2.3. Batabat Astrofizika Rəsədxanası.
3. Azərbaycan Milli Elmlər Aka de mi ya -

sı nın Gəncə bölməsinin tabeliyində olan el -
mi müəssisələr:

3.1. Ekologiya və Təbii Ehtiyatlar İnsti-
tutu;

3.2. Bioresurslar İnstitutu;
3.3. Aqrar Problemlər İnstitutu;
3.4. Nəbatat Bağı.
4. Azərbaycan Milli Elmlər Aka de mi ya -

sı nın təsərrüfat-hesablı elmi xidmət müəs si -
sə ləri:

4.1. Təcrübə-Sənaye Zavodu;
4.2. “Kibernetika” Elmi İstehsalat Birli -

yi;
4.3. “Nafta” Elmi İstehsalat Birliyi;
4.4. “Aşqar” Elmi İstehsalat Birliyi;
4.5. “Kompozit” Elmi İstehsalat Birliyi.
5. Azərbaycan Milli Elmlər Aka de mi ya -

sı nın tabeliyində “AMEA Yüksək Tex no lo -
gi yalar Parkı” Məhdud Məsuliyyətli Cə miy -
yə ti.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 
28 iyul tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Azərbaycan Respublikasının 
Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə verilən elmi müəssisə və 

təşkilatlarının, habelə digər qurumlarının 

SİYAHISI
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Jurnal Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyində 
19 fevral 2020-ci il tarixdə qeydə alınmışdır (Şəhadətnamə № 11479)

JURNALDA  ÇAP  OLUNAN  ELMİ MƏQALƏLƏRƏ  
DAİR  ƏLAVƏ  TƏLƏBLƏR

Word proqramı
Səhifənin formatı – A4
Azərbaycan, rus və ingilis dillərində mətnlər «Times New Roman»,
Az_Times_lat şriftləri ilə verilsin
Əsas mətn – 14 pt 
Sətirlərarası məsafə – 1,5 interval
Vərəqin sağ və sol hissəsindən 2 sm, yuxarı və aşağıdan isə 3 sm ölçüdə
zolaq ayrılsın
Məqalənin həcmi – 10 səhifəyədək
Məqalə fiziki kağız və elektron versiyada verilməlidir.
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