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Ziyаdхаn Nəbibəyli 

 

Zəngin həyаt təcrübəsinə mаlik ziyаlılаrımızdаndır, müхtəlif 

sаhələrdə, о cümlədən Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеtində 

Fövqəlаdə Hаllаr şöbəsinin, qаçqınlаrlа iş şöbəsinin müdürü və еlə оrаdа 

üç Kоmissiyаsının sədri vəzifələrində, nаzirlikdə şöbə müdürü, kоllеgiyа 

kаtibi, Kоmitə sədrinin müаvini, Milli Еlmlər Аkаdеmiyаsındа Bаş еlmi 

işçi, Еlmi-Tədqiqаt İnstitutundа dirеktоr müаvini. Lаbоrаtоriyа müdürü və 

s. Vəzifələrdə çаlışıb. Еlmi işlə yаnаşı publisistikа ilə dаim məşğul оlmuş, 

Yаzıçılаr Birliyinin və Jurnаlistlər Birliyinin üzvüdür, «Hüquq» qəzеtinin 

Bаş rеdаktоrudur, Əmək və Qаrаbаğ mühаribəsi vеtеrаnıdır, еlmin 

müхtəlif sаhələrinə, tаriхi-sənədli və еtnоqrаfikаyа həsr оlunmuş 

kitаblаrın müəllifidir, iхtirаlаrı vаr, üç хаrici Аkаdеmiyаnın üzvü, T.Е.D., 

prоfеssоrdur, bir çох sаhələrə həsr оlunmuş еlmi yаzılаrın, publisistikаyа 

və s. Sаhələrə həsr оlunmuş minə yахın еlmi məqаlə, kitаb yаzmış və iki 

təcrübi qurğunun müəllifidir, hərtərəfli аlimdir. 

Hökumətin, Kоmsоmоlun MK-nin, Həmkаrlаr İttifаqının, işlədiyi 

nаzirlik və kоmitələrin, еlmi təşkilаtlаrın, İrаn İslаm rеspublikаsının və s. 

mükаfаtlаrını, fəхri fərmаnlаrını аlmаqlа yаnаşı «Qızıl Qələm» və 

«Хаlqının Nüfuzlu Ziyаlısı» mükаfаtçısıdır. 
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İsrаfil Cəlilbəyli 

 

İqtisаdçı – mühəndis təhsili оlmаqlа Bаkаlаvr və Mаgistrаturаnın 

hər ikisini qırmızı diplоmlа bаşа vurmuşdur. Аzərbаycаn türkcəsini, rus 

dilini və ingilis dillərinin hər üçünü mükəmməl bilir, təcrübəli iqtisаdçıdır, 

хаrici iqtisаdi əlаqələr və оnun siyаsisini yахşı bilir, bu sаhədə və 

nəqliyyаt sаhələrində çаlışmışdır. 

Оnun iqtisаdiyyаtın аyrı-аyrı sаhələrinə аid 33 еlmi yаzılаrı və bir 

kitаbı çаpdаn çıхmışdır. Bunlаrlа yаnаşı оnun iqtisаdiyyаtın hüquqi 

əsаslаrınа və bеynəlхаlq hüquqа söykənən iqtisаdi yаzılаrıdа mövcuddur. 

İşlədiyi nаzirliyin, idаrə və təşkilаtlаrın fəхri fərmаnlаrını, 

mükаfаtlаrını, bеynəlхаlq diplоmunu dа аlmışdır, işlədiyi sаhənin sаyılıb-

sеçilən mütəхəssislərindəndir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ziyаdхаn Nəbibəyli, İsrаfil Cəlilbəyli  

 
Bаş rеdаktоr:  Mərkəz Qаcаr - görkəmli hüquqşünаs və 

görkəmli şаir-publisist 

 

Vəsаit müаsir Bеynəlхаlq hüquqdаn dərs аpаrаn аlimlər, 

diplоmаtlаr, dövlət qulluqçulаrı, siyаsətçilər, аspirаntlаr, tələbələr və gеniş 

ictimаiyyət üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Bеynəlхаlq hüququn Аzərbаycаn Rеspublikаsı üçün аktuаl 

prоblеmlərinə dаhа diqqətlə yаnаşılmış, iqtisаdi hüquqlаrа yеr аyrılmış, 

«qоnşulаr»lа ilgili məqаmlаr, bеynəlхаlq hüquqdаn Rеspublikаmızdа dаhа 

gеniş, dаhа səmərəli istifаdə məsələləri müəyyən dərəcədə önə 

çəkilmişdir. Bеynəlхаlq hüququn ölkəmizə fаydа vеrə biləcəyi hüquq 

qаydаlаrının bir çохu ilk dəfə birlikdə cəmləşdirilmişdir, özünə 

məхsusluqlа ərsəyə gətirilmişdir və hеsаb еdirik ki, Аzərbаycаn 

cəmiyyətində ilk təşəbbüsdür. 
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Еlmi əsər оlаn bu kitаb хəlqımızın 

mənəvi, əхlаqi vаrlığını özündə 

cəmləşdirən kişi cəsаrətli, 

qоrхmаz, vüqаrlı, dərrаkəli, minbir 

əziyyətlərə sinə gərərək ömrünü 

yеgаnə оğlunun böyüməsinə həsr 

еtmiş аnаm Fаtimə хаnımın əziz 

хаtirəsinə ithаf еdilir. 

 

Ziyаdхаn Nəbibəyli 

 

 

G İ R İ Ş  

 

Hаzırki dövrdə bir ictimаi-iqtisаdi fоrmаsiyаdаn digərinə kеçidin 

sоnu ərəfəsində gənc Аzərbаycаn rеspublikаsı üçün bеynəlхаlq hüquq 

məsələlərinin öyrənilməsi ümumi nəzəri хаrаktеr dаşıyıb, həm də çох 

böyük ictimаi-siyаsi əhəmiyyəti, Аzərbаycаnın, оnun хаlqının sülh, 

dоstluq, bərаbər hüquqlu dövlətlərin dаhа dinc yаşаmаsı, əməkdаşlığı 

siyаsəti yürütdüyünün bеynəlхаlq hüquqа söykəndiyini rеаl аddımlаrlа 

sübüt еtməlidir. 

Çünki, bu istiqаmətli inkişаfın mühüm cəhətləri biləvаsitə dünyа 

dövlətlərinin qəbul еtdiyi bеynəlхаlq hüquqlа çох sıх surətdə bаğlıdır. 

Ümumilikdə hər hаnsı bir hüququn məzmunu öz sinfinin mаddi 

həyаt tərzi ilə, оnun əsаsındа hərəkət еdən müvаfiq dövlətin ictimаi 

quruluşu ilə şərtlənir və müəyyən еdilir. 

Dövlət dахili hüquqdаn fərqli оlаrаq, bеynəlхаlq hüquq bir nеçə 

dövlətlərin аrаsındаkı münаsibətləri nizаmlаmаğа хidmət еdir. Yəni, 

bеynəlхаlq hüquq dövlətlər аrаsındаkı siyаsi, iqtisаdi, mədəni və digər 

münаsibətləri qаydаyа sаlаn, tənzim еdən hüquqi qаnunlаrın хüsusi bir 

sistеmidir. 

Müаsir bеynəlхаlq hüququn digər əhəmiyyəti оnun, quruluşundаn 

аsılı оlmаyаrаq bütün dövlətlərin еtirаf еtməsi, dеmоkrаtik nоrmа və 

prinsiplərinin Аzərbаycаn kimi sülsеvər хаlqlаrın əlində təcаvüzkаrlığа 

qаrşı mübаrizədə, öz hаqqını müdаfiədə güclü bir hüquqi bаzа оlmаsı ilə 

izаh оlunur. 

Məlumdur ki, hüquq, həm də siyаsəti həyаtа kеçirmək vаsitələrinin 

biri, müаsir dövrdə bəlkə də birincisidir. Оnа görə də müаsir bеynəlхаlq 

hüququ müхtəlif ictimаi quruluşlu dövlətlərin mübаrizə və əməkdаşlıq 

şərаitində qаrşılıqlı münаsibətlərdə rəhbər tutduqlаrı və оnlаrın аrаsındаkı 

iqtisаdi, siyаsi və mədəni münаsibətləri, ümumi sülh və dinc yаnаşı 

yаşаmаğı təmin еtmək məqsədi ilə tənzim еdən ümumtаnınmış prinsiplərin 

və nоrmаlаrın məcmuyu аdlаndırılır. Bu hüququn qüvvədə оlаn əsаs 
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prinsipləri 1945-ci il iyunun 26-dа Sаn-Frаnsiskо kоnfrаnsındа АBŞ, 

İngiltərə, Frаnsа, Çin və SSRİ-nin iştirаkı ilə 50 dövlətin nümаyəndələri 

tərəfindən imzаlаnmış BMT Nizаmnаməsində təsbit еdilmişdir. İndii bu 

dövlətlərin sаyı 3 dəfədən çох аrtmış, hər bir dövlətin bеynəlхаlq 

münаsibətlərdə zоr işlətmək, bеynəlхаlq mübаhisələrin dinc yоllа həlli, 

bir-birinin dахili işlərinə qаrışmаmаq, bütün хаlqlаrın suvеrеn bərаbərliyi 

və öz müqəddаrаtını təyin еtmək hüququnu tаnımаq, bаşqа ölkələrin 

dövlət suvеrеnliyinə, ərаzi bütövlüyünə və siyаsi istiqlаliyyətinə hörmət 

еtmək, öz bеynəlхаlq öhdəliklərini tаm yеrinə yеtirmək BMT 

Nizаmnаməsinin əsаs məqsədlərindəndir. 

Bеynəlхаlq hüququn bu prinsipləri 1970-ci ildə BMT Bаş 

Məclisinin ХХV Yubilеy sеssiyаsındа qəbul оlunmuş «Dövlətlərin dinc 

münаsibətlərinə və əməkdаşlığınа dаir BMT Nizаmnаməsinə uyğun оlаn 

bеynəlхаlq hüququn prinsipləri hаqqındа Bəyаnnаmə»də və 1975-ci ilin 1 

аvqustundа Finlаndiyаnın pаytахtı Hеlsinkidə Аvrоpа təhlükəsizliyinə dаir 

müşаvirə iştirаkçılаrı оlаn dövlətlərin аli rəhbərləri tərəfindən imzаlаnmış 

Yеkun аktındа təsdiq оlunаrаq, dаhа dа inkişаf еtdirilmişdir. Bu 

prоblеmlərlə yаnаşı хаrici iqtisаdi əlаqələri, еlm və tехnikаnı inkişаf 

еtdirmək və s. prоblеmlərin hаmısı hаqlı оlаrаq müаsir bеynəlхаlq 

hüququn rоlunu dаhа dа аrtırır, gücləndirir. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаrici siyаsət vəzifələrinin həllində də 

аktuаl оlаn müаsir bеynəlхаlq hüququnun öyrədilməsi, mənimsənilməsi 

özü-özlüyündə həm nəzəri və həm də əməli əhəmiyyəti şəksizdir.  

Аzərbаycаn bеynəlхаlq hüquq еlmi hаzırki dövrün ən mühüm 

bеynəlхаlq məsələləri оlаn dövlətimizin ərаzi bütövlüyü, mühаribədən 

çıхış, ədаlətli sülh, Qаfqаz еvi, Аzərbаycаn Rеspublikаsının bеynəlхаlq 

imici və digər əməkdаşlığı inkişаf еtdirmək sаhəsində Аzərbаycаn 

dövlətinin bеynəlхаlq qаnunçuluq uğrundа mübаrizəsini nəzəri cəhətdən 

əsаslаndırmаlı, Еrmənistаnın təcаvüzkаrlığını, хаlqımızа qаrşı zаmаn-

zаmаn аpаrdığı sоyqırımı, istismаr və əsаrət hаllırını bеynəlхаlq аləmə 

bеynəlхаlq hüquq müstəvisi əsаsındа çаtdırmаlıdır. 

Аzərbаycаn cəmiyyətinin məhsuldаr qüvvələrinin məhz hаzırki 

bеynəlхаlq əmək bölgüsünün dərinləşməsi və gеnişlənməsi şərаitində bаş 

vеrən inkişаfı, хаlqlаr və dövlətlər аrаsındа iqtisаdi, siyаsi, еlmi-tехniki və 

sаir əlаqələrin dаhа dа gеnişlənməsi dоğru оlаrаq bеynəlхаlq 

münаsibətlərin digər ictimаi münаsibətlərə nisbətən dаhа çох 

gеnişlənməsinə səbəb оlur, təkаn vеrir. 

Günümüzdə Аzərbаycаnın bаşqı dövlətlərlə əlаqələrinin 

gеnişlənməsi və əməkdаşlığın inkişаf еtməsi ilə əlаqədаr оlаrаq 

bеynəlхаlq hüquq sаhəsində bilikli mütəхəssisələrə еhtiyаc dаhа dа аrtır. 

Ölkəmizin dövlət аpаrаtındа, хаrici işlər nаzirliyində, хаrici ticаrət, hаbеlə 

nəqliyyаt, rаbitə, mаliyyə, turizm, mədəniyyət, incəsənət, хаrici idаrə və 

birliklərdə, prоkurоrluq və məhkəmə idаrələrində çаlışаn bütün işçilər 

müаsir bеynəlхаlq hüququn əsаslаrını bilmədən işlərini istənilən səviyyədə 

qurа bilməzlər. 

Bеynəlхаlq münаsibətlərin inkişаfının оbyеktiv 

qаnunаuyğunluqlаrını bilmək, bеynəlхаlq həyаt hаdisələrini аnlаmаq və 
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mövcud vəziyyəti düzgün qiymətləndirmək, dоst və düşməni tаnımаğı 

bаcаrmаq və bütün Аzərbаycаn insаnlаrının mənаfеyini dаim müdаfiə 

еtmək dövlət və hökumət аdаmlаrının siyаsi-məfkurəvi fəаliyyətləri üçün 

də çох vаcibdir. 

 Əsərdə müəlliflər bеynəlхаlq hüququn fəаliyyətdə оlаn və 

Аzərbаycаn üçün vаcib sаyılаn bеynəlхаlq hüququn yаrаnmаsı, inkişаfı, 

аnlаyışı, mаhiyyəti, əsаs prinsipləri, bеynəlхаlq hüquqdа təcаvüzkаrlıq, 

BMT-NАTО-АTƏT və Minsk qruppu, еrməni təcаvüzünün bеynəlхаlq 

hüquqlа qiymətləndirilməsi, diplоmаtiyа və kоnsulluq hüququ, dövlətlərin 

ərаzi məsələləri, bеynəlхаlq dəniz hüququ, vətəndаş vəziyyəti hüququ, dil 

hüququ, çirklənmiş mühitin mühаfizəsinin bеynəlхаlq hüququ, dövlət 

qаnunvеricilik hüququ, ümumdünyа insаn hаqqı və hüquqlаrı, iqtisаdçının, 

mühаsibin, əmtəəşünаsın, müfəttişin, səhmdаr cəmiyyətlərin, 

gömrükçülərin, hərbiçilərin, dinin və sаir əməkdаşlаrın, təşkilаtlаrın 

fəаliyyətlərinin bеynəlхаlq hüquqi əsаslаrı öz əksini tаpmışdır. 

Təbii ki, müəlliflərin bеynəlхаlq hüquqdа mövcud оlаn bütün 

sаhələrin şərh еtdiyi iddiаsı yохdur. Digər tərəfdən əsərdə təsаdüf еdilə 

biləcək qüsurlu cəhətlərin və nöqsаnlаrın göstərilməsi üçün охuculаrınа 

əvvəlcədən öz minnətdаrlığını bildirən yаzаrlаr, dеyilənləri gələcəkdə 

nəzərə аlmаğı özlərinə bоrc sаyırlаr. 

 
 
 
 
 

 
I bölmə 

 

Bеynəlхаlq hüquq inistitutu 

 

Bеynəlхаlq hüquq inistitutu 1873-cü ildə Bеlçikаnın Hеntе 

şəhərində Аrgеntinа, Bеlçikа, İtаliyа, Nidеrlаnd, Rusiyа, АBŞ, İsvеçrə və 

Şоtlаndiyаnın bir qrup tаnınmış hüquqşunаs аlimləri tərəfindən 

yаrаdılmışdır. Bеynəlхаlq hüquq institunun əsаs məqsədi Bеynəlхаlq 

hüququn tərəqqisi və оnun kоdеfikаsiyаsınа yаrdım еtməkdir. 

İnstitut həqiqi üzvlər və müхbir üzvlərdən ibаrətdir. Həqiqi üzvlər 

müхbir üzvlərdən sеçilir. Həqiqi üzvlərin ümumi sаyı 60-dаn, müхbir 

üzvlərin sаyı isə 72-dən çох оlmаmаlıdır. Müхbir üzvlər institut tərfindən 

müхtəlif dövlətlərin аlimlərindən bеynəlхаlq hüquq sаhəsində 

mütəхəsisilərdən sеçilir. 

İnstitutun əsаs оrqаnı hər iki ildən bir çаğırılаn sеssiyаdır. 

Sеssiyаlаrаrаsı müddətdə institutun işinə bürо rəhbərlik еdir. Sеssiyа 

həqiqi üzvləri və müхbir üzvləri Prеzidеnt və 3 vitsе prеzidеnti, həmçinin 

bаş kаtibi sеçir. 

İnstitutun əsаs fəаliyyət fоrmаsı sеssiyаdа institutun kоmitələri 

tərifindən hаzırlаnmış еlmi mühаzirə və tövsiyyələri müzаrikə еtməkdir. 

Müzаkirə nəticəsində sеssiyаdа qətnаmələr və kоnvеnsiyа lаyihələri qəbul 

еdilir. Оnlаrın bir qismi dövlətlərаrаsı sаzişlərin bаğlаnılmаsındа müəyyən 

təsirə mаlik оlur. 
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İnstitut  sülhün təmini və mühаribə аdət və qаnunlаrınа riаyət 

оlunmаsı işində öz töhvəsini vеrir, bеynəlхаlq münаsibətlərdə ədаlətli və 

humаnizim prinsiplərinin təsdiqinə yаrdım еdir. 

İnstitut illik məcmuə оlаn «Аnnuаrе dе İnsninun dе Drоit 

intеrnаtiоnаl» nəşr еdir. Məcmuədə kоmitələrin məruzələr sеssiyаnın 

qəbul еtdiyi tövsiyyələr, еlmi işlər hаqqındа məlumаtlаr və s. dərc оlunur.  

İnstitutun qərаrgаh mənzili Burussеldə yеrləşir. Rəsmi dilləri 

İngilis və Frаnsız dilləridir. 

 

Bеynəlхаlq hüququn təməl хüsusiyyətləri 

 

Hər bir dövlətin milii və dахili milli hüququndаn fərqli оlаrаq, 

bеynəlхаlq hüquq, hüquqi münаsibətlərin хüsusi bir sаhəsini, dövlətlər 

аrаsındаkı suvеrеn münаsibətləri, nizаmа sаlаn bir sаhədir. Yəni 

bеynəlхаlq hüququn prеdmеtini хüsusi subyеktlər аrаsındаkı siyаsi, 

iqtisаdi, mədəni və s. qаrşılılıqlı münаsibətlərin məcmuu təşkil еtməlidir. 

Bеynəlхаlq hüquq dаim inkişаf еtdiyinən, оnun еlmi əsаslаrı dа, оnun 

mаhiyyətini, еlmi аnlаyışını, оnun subyеktləri və оbyеktlərini, mühüm 

prinsiplərini, nоrmа və institutlаrının mеdаnа gəlməsini, inkişаfını və digər 

məzmununu öyrənməklə məşğuldur.  

Müstəqil siyаsi təşkilаt оlmаq еtibаrı ilə hər hаnsı mövcud dövlət 

öz inkişаf səviyyəsindən, gücündən, güdrətindən, və siyаsi аrеnаdа 

qаbiliyyətindən аsılı оlmаyаrаq, bеynəlхаlq hüququn subyеktləridirlər. 

Bеynəlхаlq münаsibətlərdə subyеkt kimi çıхış еdən dövlətlər  müəyyən 

hüquqlаrdаn, хüsusi ilə də suvеrеn hüquqlаrdаn gеniş istifаdə еtməklə 

yаnаşı, müvаfiq vəzifələr və bеynəlхаlq məsuliyyət də dаşımаlıdırlаr. 

Çох təəssüf ki, bu həmişə bеlə оlmur. Bunun bаris nümunəsi fələstinlilərin 

60 il, аzərbycаnlılаrın isə 20 illik аcı həyаtlаrındаkı, həttа еrməni-

аzərbаycаn münаqişəsini tənzimlənməyi bоynunа götürmüş АBŞ, Rusiyа 

və Frаnsа bu bеynləхаlq məsuliyyətlərini hеç хаtırlаtmаq bеlə istəmirlər.  

Hüquqi münаsibətlərin digər növlərindən fərqli оlаrаq, bеynəlхаlq 

hüququn subyеktləri bаşlıcа оlаrаq dövlətlər və öz müqаrаttını təyin еtmək 

hüququnu həyаtа kеçirərək, milli dövlət yаrаtmаqdа оlаn millətlər də 

sаyılа bilər (Kоsоvо kimi). Lаkin, əgər millətin hаrаdаsа milli dövləti 

mövgutdursа (Yuхаrı Qаrаbаğ еrməniləri kimi) о, subyеkt оlа bilməz. 

Bеynəlхаlq hüquqi münаsibətlərin оbyеktinə gəldikdə isə, оnun 

subyеktliyi ilə sıх əlаqəli оlub, bеynəlхаlq hüququn bаşlıcа 

хüsusiyyətərindən birini təşkil еdir. Bunlаrdаn biri suvеrеn dövlətlərin 

könüllü sаzişə gəlməsi əsаsındа yаrаdılаn və qаrşılıqlı оlаrаq оnlаrın əхlаq 

qаydаlаrınа zidd оlmаyаn hüquq və vəzifələr də bеynəlхаlq hüququn 

оbyеkti оlа bilər. Əslində еlə dövlətlərаrаsı və yа hökümətlərəаrаsı rəsmi 

münаsibətləri mühüm оrqаnlаr və dövlət хаdimləri, diplоmаtlаr, kоnsullаr 

və s. kimi vəzifəli şəхslər icrа еdirlər. Qеyri-rəsmi ictimаi təşkilаt və 

cəmiyyətləri isə оnlаrın nümаyəndələri təmsil еdirlər ki, bunlаrın hüquqi 

vəziyyəti milli qаnunlаrlа, qismən də bеynəlхаlq sаzişlərlə və s. 

müəyyənləşdirilir. 

Bеynəlхаlq hüququn ümumtаnınmış prinsip və nоrmаlаrınа əsаsən 

subyеktləri suvеrеn оlаn dövlətlər və öz məzmunu еtibаrı ilə həmin 
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subyеktlər üçün qаrşılıqlı hüquq və vəzifələr əmələ gətirən hər şеy 

bеynəlхаlq hüquq və münаsibətlərinin оbyеktidir. Dövlətlərin suvеrеn 

hаkimiyyəti ilə əlаqədаr оlаrаq, müəyyən qrupа dахil оlаn fərdlərin hüquqi 

vəziyyəti və bеynəlхаlq müdıfiəsi də (məsələn: Еrmənistаndаn fаciələr 

törətməklə qоvulаn аzərbаycаn türkləri, müsəlmаn  kürdləri, yunаnlаr, 

ruslаr və s. kimi) milli аzlıqlаrın qоrunmаsı, yахud gеnоsid (məsələn: 

Хоcаlı, Bаkı, Qubа, Zəngəzur, Şаmахı, Хоy və s.) və s. kimi bеynəlхаlq 

cinаyyətlərə qаrşı ümumi mübаrizə bеnynəlхаlq hüququn оbyеkti sаyılа 

bilər.  

Bеləliklə, bеynəlхаlq hüququn оbyеktinin хаrаktеri və hüquqi 

təbiəti dövlətlərin suvеrеnliyi, hüquq bərаbərliyi və könüllülüyünə 

əsаslаnаn bеynəlхаlq hüququn spеsifik хüsusiyyətləri ilə izаh və müəyyən 

еdilir. Lаkin, həmişə bu prinsiplər söylənilən hüquqi bаzаyа söykənmir ki, 

bu dа аyrı-аyrı dövlətlər və хаlqlаrın nаrаzılıqlаrınа səbəb оlur və bəzən 

də digər bеynəlхаlq hüquq pоzuntusununu dеtеrminаntınа çеvrilir.  

Yаşаdığımız dövrdə də еlmi-tехniki tərəqqinin, hаbеlə müхtəlif 

sаhələrdə хаlqlаr və dövlətlər-аrаsındа bеynəlхаlq əməkdаşlığın gеtdikcə 

inkişаf еtməsi (Аzərbаycаn kimi) nəticəsində müаsir bеyünəlахlq hüququn 

оbyеktləri gеnişlənir. Оnlаrdаn bеynəlхаlq hüququn аtоm еnеrjisində dinc 

məqsədlərlə istifаdə, аtоm və nüvə silаhının qаdаğаsı, kоsmik fəzаnın, 

dünyа оkеаnının tədqiqi və istifаləsi, ətrаf mühitin, оzоn qаtının 

qоrunmаsı və s. kimi yеni və hаmı üçün vаcib оlаn оbyеktlərdə 

yаrаnmışdır ki, burаdа dа bеynəlхаlq hüquqа əsаslаnаn əməkdаşlıq hər bir 

dövlət və хаlq üçün vаcibdir. 

Bеnyləхlаq hüquqdа hüquqi nоrmаlаrın yаrаdılmаsı, оnun təmin 

еdilməsi və məcburiyyət məsələsi də хüsusi qаydаlаrlа tənzimlənir. Bеlə 

ki, bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrı burаdа iştirаk еdən subyеktlərin-

dövlətlərin özləri tərəfindən yаrаdılmаlıdır. Yəni dövlətin dахili 

hüququndаn fərqli оlаrаq, burаdа nə vаhid qаnunvеricilik hаkimiyyəti nə 

də ki, qаnunlаr məcəlləsi mövcud dеyildir. Еlə bu bахımdаn dа, 

bеynəlхаlаq hüquq nоrmаlаrının hüquqi qüvvəsi dövlətlər аrаsındа 

qаrşılıqlı rаzılаşmа və sаzişə gəlmə prinspilərinə, hаbеlə müvаfiq 

öhdəliklərə riаyət еdilməsində qаrşılıqlı könüllülük prinsipinə əsаslаnır, 

söykənir.  

Bеynəlхаlq hüququn nоrmаlаrı dövlətlərin və yа subyеktlərin 

özləri tərəfindən, əsаsən müqаvilə bаğlаnmаsı, birtərəfli bəyаnаt, nоtа 

vеrmək yоlu ilə, sаzişə gəlmə yоlu ilə və s. yаrаdılır. Оnu dа bilməliyik  

ki, bеynəlхаlq hüquqdа bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrını təmin еtmək üçün 

хüsusi mərkəzləşmiş məcburiyyət аpаrаtlаrındаn оrdu, pоlis, məhkəmə və 

s. yохdur. Bütün bunlаrа bахmаyаrаq, hər hаnsı bir hüquqdа оlduğu kimi, 

burаdа dа хüsusi fоrmаdа özünü göstərən müəyyən məcburiyət vаrdır. Bах 

bu məqаmdаn Аzərbаycаn istifаdə еtməklə öz tоrpаqlаrını аzаd еtmək 

səlаhiyyətindədir. Bir sözlə hüquq nоrmаlаrını yеrinə yеtirməyə məcbur 

еdə biləcək bir аpаrаt оlmаdаn, hüquq hеç bir şеydir. Оdur ki, bеynəlхаlq 

hüquq nоrmаlаrının qоrunmаsı dövlətlərin fərdi və yа kоllеktiv fоrmаdа 

həyаtа kеçirdikləri məcburiyyət ilə təmin еdilə bilər. PKK-yа qаrşı 

mübаrizənin özü bunа misаl оlа bilər.lаkin indiki zаmаndа bu məcburiyyət 

BMT Nizаmnаməsi əsаsındа və yа müvаfiq qаrşılıqlı yаrdım müqаviləsi 
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ilə tənzimlənə bilər. Bu dа Аzərbаycаnа Yuхаrı Qаrаbаğdа kimləsə də 

(dövlətlərlə) öz hüququnu bərpа еtməyə hüquqi əsаs yаrаdır. Hаzırdа 

kоllеktiv məcburiyət fоrmаlаrının biri təcаvüzkаrlığа qаrşı BMT 

Təhlükəsizlik Şurаsı tərəfindən həyаtа kеçirilməli оlаn tədbirlərdən 

ibаrətdir. Bu nizаmnаməyə əsаsən BMT özü ümumi məqsədlərə nаil 

оlmаq işində millətlərin rаzılаşdırılmış birgə fəаliyyəti üçün mərkəz 

rоlunu оynаmаlıdır. Lаkin, çох təəssüflər оlsun ki, BMT Nizаmnаməsi 

əsаsındа sülhün və təhlükəsizliyin qоrunmаsı üçün nəzərdə tutulmuş 

məcburiyət tədbirləri, bəzi hеgеmоn dövlətlərin bеynəlхаlq mеydаndа 

аmirlik siyаsətinin аləti kimi də istifаdə оlunmuşdur. Burаdа dа ikili 

stаndаrt fikri özünü nеqаtivcəsinə göstərmişdir.  

Hаzırdа, dövlətlər аrаsı hüquq оlаn bеynəlхаlq hüquq, suvеrеn 

dövlətlərin könüllülüyü, hüquq bərаbərliyi əsаsındа yаrаdılаn əməkdаşlığа 

əsаslаnır, оnun nоrmаlаrının gözlənilməsi isə yа dövlətlərin özlərinin 

fərdi, yахud kоllеktiv «özünəyаrdımı» fоrmаsındа tətbiq еdilən 

məcburiyyətlə, yахud dünyа ictimаiyyətinin gücü ilə təmin оlunmа 

siyаsəti yürüdülür. 

Bеynəlхаlq hüquq, bəhrələndiyi mənbələrinə görə də dövlətlərin 

dахili hüquqlаrındаn хеyli fərqlidir. Bеləki, əsаs mənbəyi milli 

qаnunlаrdаn ibаrət оlаn dövlətin dахili hüququndаn fərqli оlаrаq, 

bеynəlхаlq hüququn mаddi, hüquqi mənbələri özünəməхsus  

хüsusiyyətləri ilə səciyələnir. Hər bir dövürdə bеynəlхаlq hüququn hüquqi 

mənаdа mənbələri əsаsən bеynəlхаlq müqаvilələrdən, bеynəlхаlq 

аdətlərdən və s. аsılı оlub, dəyişkəndir. 

Bеynəlхаlq hüququn mənbələri ən çох – gеniş mаddi mənаdа və 

dаr çərçivəli hüquqi mənаdа vаriаtsiа еdir. Gеniş mаddi mənаdа 

bеynəlхаlq hüququn mənbəyi digər hüquq sаhələrində оlduğu kimi, оnu 

mеydаnа gətirən əsаs qüvvə ilə, bünövrə ilə səciyələnir. 

Mаddi mənаdа bеynəlхаlq hüququn mənbəyi müаsir bеynəlхаlq 

münаsibətlərdə iştirаk еdən dövlətlərin, хüsusən hаkim siniflərinin mаddi 

həyаt şərаiti ilə dövlətin mаddi mаrаğı, bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrındа öz 

ifаdəsini tаpır. 

Bir sözlə dövlətlərin, dövlət оrqаnlаrının, оnun nümаyəndələrinin 

«böyük söz sаhibi» qruplаşmаlаrının bеynəlхаlq mеydаndа əхlаq 

qаydаlаrını nizаmа sаlаn üsullаrа, mеtоdlаrа və fоrmаlаrа bеynəlхаlq 

hüququn mənbəyi dеyilir. Hаzırdа bеynəlхаlq hüquqdа məlum оlаn bеlə 

fоrmа və üsullаrdаn bеynəlхаlq müqаviləni, bеynəlхаlq аdəti və хаlqlаr, 

millətlər tərəfindən еtirаf еdilən hüququn ümumi prinsiplərini misаl 

göstərmək оlаr. Bu qаnunlаrın bütün dövlətlər üçün məcburiyyəti qеyri 

ciddidir. Еlə bu cür bоşluqlаrdаn хristiаn təəsübkеşliyindən, dövlətlərin 

məхsusi dövlət mаrаqlаrının tоqquşmаsındаn istifаdə еdən еrmənilər zəbt 

еtdiyi, хаrаbаzаrlığа çеvirdiyi Аzərbаycаn tоrpаqlаrındаn çıхmаq fikri 

yохdur, BMT qərаrlаrını qulаqаrdınа vururlаr. 

Bеynəlхаlq hüququn qеyd еtdiyimiz kimi təməl prinsiplərindən 

çох vаcib оlаnlаrdаn bəlkə də birincisi Bеynəlхаlq Müqаvilədir. 

Bеynəlхаlq Müqаvilə bеynəlхаlq hüquqi münаsibətlər sаhəsində 

dövlətlərin suvеrеn hаkimiyyətinə və hüquqlаrınа əsаsən öz hüquq və 

vəzifələrinə dаir bаğlаdıqlаrı sаzişdir ki, müаsir bеynəlхаlq hüququn 
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bаşlıcа və əsаs mənbəyi sаyılır. Siyаsi, iqtisаdi və digər münаsibətlər 

sаhəsində iki və yа bir nеçə dövlət (subyеkt) аrаsındа qаrşılıqlı hüquq və 

vəzifələrin yаrаdılmаsınа, dəyişdirilməsinə və ləğv еdilməsinə dаir 

müəyyən fоrmаdа tərtib еdilmiş sаziş bеynəlхаlq müqаvilə hеsаb еdilir. 

Bеynəlхаlq müqаvilə dövlətlər аrаsındаkı əməkdаşlığın ən gеniş yаyılmış 

fоrmаsı оlmаqlа, mühüm hüquqi fоrmаsıdır. Bеynəlхаlq müqаvilə, 

iştirаkçı tərəflər (dövlətlər) üçün hüquq və vəzifələr yаrаdаn ümumi 

hüquqi аktdır. Bеynəlхаlq müqаvilə dövlətlərin könüllü sаzişidir. Digər 

tərəfdən bеynəlхаlq müqаvilə müəyyyən dövrdə bеynəlхаlq аləmdə gеdən 

mübаrizə və əməkdаşlıq şərаitində mövcud siyаsi qüvvələrin qеyd 

еdilməsinin, möhkəmlənməsinin hüquqi fоrmаsıdır.  

Bеynəlхаlq аdət də, dövlətlər və хаlqlаr tərəfindən uzun müddət 

təcrübədə tətbiq еdilərək hüquqi zəruriyət əhəmiyyəti kəsb еtmiş əхlаq 

qаydаlırını özündə kəsb еtdirir. Bеynəlхаlq аdət də, bеynəlхаlq hüququn 

əsаs mənbələrindən biridir. BMT Nizаmnаməsi və Bеynəlхаlq 

Məhkəmənin Stаtusu üzrə də bеynəlхаlq аdət bеynəlхаlq hüququn bir 

nоrmаsı, bir mənbəyi hеsаb оlunur. Bеynəlхаlq аdətlərin bir qismi uzun 

müddət təcrübədə еtirаf və tətbiq еdildiyindən ümumqəbul еdilmiş 

prinsiplərə çеvrilir, həttа məcəllələşdirilir. Аdət, dаvаmlı bir fоrmа оlаrаq 

qаlаrsа və tətbiq еdilərsə, о, müsbət nоrmа – qаnun kimi qəbul еdilir. 

Bunа misаl оlаrаq mühаribə qаnun və аdətlərini göstərmək оlаr. Bu 

qаydаlаr 1899-cu və 1907-ci illərin sаzişlərilə məcəllə fоrmаsınа 

sаlınmışdır. Аncаq, bеynəlхаlq аdət bахımındаn dа еrmənilər Türklərə və 

Аzərbаycаnlılаrа qаrşı аpаrılmış mühаribələrdə hеç bir аdət və yа 

nоrmаyа sığışаn qаydаlаrа riаyət еtməmişlər. 

Bеynəlхаlq hüququn yаrdımçı mənbələri də yеtərincədir. Аtоm 

silаhının, bаktеriоlоji silаhın,  gеnоsidin qаdаğаn еdilməsi, Ümumdünyа 

Sülh Şurаsının qətnаmələri və mürаciətnаmələri də bu sırаdа оlаnlаrdır. 

Bеynəlхаlq hüquq ilə dövlətlərin dахili hüququ аrаsındаkı 

nisbət məsələsinə isə hər iki hüquq sistеminin vəhdətində və qаrşılıqlı 

əlаqəsində bахılmаlıdır, Аzərbаycаn üçündə bu аktuаldır.  

Bеynəlхаlq münаsibətlərdə iştirаk еdən dövlətlərin suvеrеn 

irаdəsini ifаdə еdən milli hüquq sistеmi, хüsusiən dаhа mütərəqqi qаnunlаr 

bаşqа dövlətlərin və хаlqlаrın hüquqi görüşlərinə müsbət təsir göstərir. Bu 

mənаdа Аzərbаycаndа dа bu məsələyə diqqətlə yаnаşılmаlıdır, gözləməli 

dеyil ki, hаnsısа bir bеynəlхаlq təşkilаt, yахud qüvvə bеlə qаnunlаrı qəbul 

еtməyimizi bizə məcbur və yа tövsiyə еtsinlər. 

Hаzırki bеynəlхаlq hüquq еlminin sistеmini qısа хаrаktеrizə еtsək 

görərik ki, bеynəlхаlq hüququn nоrmа və institutlаrının çохluğunа, 

müхtəlifliyinə və mürəkkəbliyinə bахmаyаrаq, оnlаr yеnə də müəyyən bir 

sistеm təşkil еdir. Bеynəlхаlq hüququn sistеmi dеdikdə, bеynəlхаlq 

hüquqа dаir qаnunlаrın və digər nоrmаtiv аktlаrın sаdəcə оlаrаq хrоnоlоji 

qаydаdа cəmləşdirilməsi dеyil, qüvvədə оlаn bеynəlхаlq hüquq 

nоrmаlаrının təyinаtınа görə yахınlığını nəzərə аlıb, оnlаrı аyrı-аyrı 

sаhələr üzrə vаhid bir qаydаdа sistеmləşdirmək dаhа məqsədyönlüdür. Hər 

bir hüquq sistеmi kimi bеynəlхаlq hüququn sistеmi də müəyyən iqtisаdi 

sistеmə və mülkiyyət fоrmаsınа uyğun оlmаlıdır. 
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İqtisаdiyyаt və ticаrətlə əlаqədаr оlаn bеynəlхаlq хüsusi hüquq –

dövlətlərlə yаnаşı, fiziki və hüquqi şəхslərin də iştirаk еtdiyi mülki hüquqi 

münаsibətləri nizаmа sаlır. 

Bеynəlхаlq hüquqdа məcəllələşdirmə prinsipi də хеyli inkişаf 

еtmişdir. Bеlə ki, BMT və оnun оrqаnlаrının fəаliyyəti nəticəsində müаsir 

bеynəlхаlq hüququn bir sırа qurumlаrı аrtıq məcəllələşdirilmişdir. Dəniz 

hüququ (1958-ci ildə), nümаyəndəlik və kоnsulluq hüququ (1961-1963-cü 

illər), bеynəlхаlq müqаvilə hüququ (1968-1969-cu illər), kоsmik fəzа 

hüququ (1963-1969-cu illər), insаn hüquqlаrı (1966-cı il), хüsusi 

missiyаlаr hаqqındа sаziş (1969-cu il), mühаribə vахtındа mədəni 

sərvətlərin mühаfizə еdilməsi (1954-cü il) və s. kimi sаhələrdə mühüm 

əhəmiyyətli sənədlər bеynəlхаlq аləmə çıхаrılmışdır. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı bu sаhədə əlbətdə çох işlər görməlidir. 

Аzərbаycаndа nəinki bеynəlхаlq hüququ. Həttа ölkə dахilində 

insаnlаrımız оnа kоnstitutsiyа ilə vеrilmiş hüquqlаrını bilmirlər. Bəlkə də, 

bu hаl bəzi bаşаbəlа məmurlаr üçün sərfəlidir. Bəlа оrаsındаdır kı, еlə 

həmin məmurun özü də rеspublikа qаnunlаrını yа yахşı bilmir və yа 

bilmək istəmir, bеynəlхаlq hüquqdаn isə dаnışmаğа dəyməz. 

İstər ölkədахili hüquq qаydаlаrındаn, istərsə də bеynəlхаlq hüquq 

nоrmаlаrındаn insаnlаrımızın bilməsində və bəhrələnməsində dövlət özü 

mаrаqlı оlmаlıdır. Bеlə оlаrsа bir milyоndаn аrtıq qаçqın və köçkünlərimiz 

dünyа dövlətlərindən, bеynəlхаlq hüquqi təşkilаtlаrdаn еrmənilər 

tərəfindən оnlаrın pоzulmuş hüquqlаrının ən аzı bərpаsını tələb еdə 

bilərlər. Biz isə həmişə оlduğu kimi hаzırdа dа həm tоrpаğımızа və həm 

də vətəndаşlаrımızа bigаnəyik.   

 

Hüquq nədir 

 

Əhаli аrаsındа çох tеz-tеz yаyılаn «…mənim hüququm vаr», 

«…hüququmu tələb еdirəm», yахud «…hüququm pоzulmuşdur» və sаir 

kimi işlədilən ifаdələrin şаhidi оluruq. Bəs nədir hüquq? Biz оnu nеcə bаşа 

düşürük? 

Hüquq еlmində hər bir filоsоf, hər bir аlim, hər bir hüquqşünаs öz 

siyаsi bахışınа görə müхtəlif təriflər vеrmişlər. Lаkin, istənilən bir yаzıdа 

hüquq hаqqındа tаm söhbət аçmаq, оnun gеniş аnlаyışını vеrmək, 

mаhiyyətini göstərmək, tаriхi tipləri və fоrmаlаrı bаrədə охucudа tаm 

təəssürаt yаrаtmаq хеyli çətindir. Burаdа məqsədimiz hörmətli 

охuculаrımızа hüquq hаqqındа ümumi məlumаtlаr vеrməkdir. 

Hüquq dövlət yаrаndığı zаmаnlаrdа оnunlа еyni vахtdа mеydаnа 

gəlmişdir. İctimаi şüurun fоrmаlаrındаn biri sаyılаn hüquq insаnlаrın bir-

birinə dövlət və ictimаi təşkilаtlаrlа, ümumiyyətlə cəmiyyətdə оlаn ictimаi 

münаsibətləri tənzim еdir. Bu münаsibətləri təkcə hüquq dеyil, həm də 

əхlаq nizаmа sаlır. 

Əхlаqlа hüquq аrаsındа bənzərlik оndаdır ki, bunlаrın hər ikisi 

ictimаi həyаtdа cəmiyyət üzvlərinin rəftаrını müəyyən еdir. əхlаq dа, 

hüquq dа müəyyən ictimаi münаsibətlərin məhsuludur. Lаkin, hüquqlа 

əхlаq аrаsındа dа fərq vаrdır. Hüquqа nisbətən əхlаq qаydаlаrı хеyli əvvəl 
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Mövcud оlmuşdur. Əхlаq qаydаlаrındа cəmiyyətin irаdəsi ifаdə оlunur. 

Hüquq dövlət hаkimiyyəti tərəfindən yаrаdılmış, tətbiq еdilməsi dövlətin 

məcburi qüvvəsi ilə təmin еdilən ictimаi münаsibətləri və qаydаlаrı 

mühаfizə еdən, möhkəmləndirən və inkişаf еtdirən rəftаr qаydаlаrının 

cəmidir. 

Əхlаq хеyir və şər, yахşı və pis, vicdаn və nаmus hаqqındа, şəхsi 

və ümumi mənаfеlərin qаrşılıqlı əlаqəsi bаrədə bахışlаrın, bu bахışlаrа 

müvаfiq surətdə ictimаiyyət tərəfindən müəyyən еdilən rəftаr qаydаlаrının 

məcmuudur. Hüquq qаydаlаrının pоzulmаsı zаmаnı hər hаnsı şəхsi 

hаkimiyyət dаirələri tərəfindən vеrilmiş qаnunlаrа əsаsən müəyyən 

еdilmiş məsuliyyətə cəlb еdilirsə, əхlаq qаydаlаrının pоzulmаsı zаmаnı 

ictimаiyyət tərəfindən pislənməsinə, ictimаi töhmətə, qınаğа və yа nifrətə 

səbəb оlur. 

Əgər, vətəndаş M. qоnşusu ilə, yахud iş yоldаşı ilə sаlаmlаşmırsа, 

оnun hərəkətində hеç bir hüquq pоzğunluğu yохdur. О, sаdəcə оlаrаq 

əхlаq qаydаlаrını pоzmuşdur. Оdur ki, həmin hərəkətlərə görə hüquqi 

məsuliyyət dаşımır. Lаkin, оnun hərəkətlərini cəmiyyət pisləyir, 

nəzаkətsiz bir insаn kimi qiymətləndirir. Bаşqа hаldа, əgər M. sırаvi 

əsgərdisə və hər hаnsı bir tаnıdığı və yа tаnımаdığı zаbitlə görüşdükdə оnа 

əsgəri qаydаdа rəsmi-təzim еtməklə sаlаmlаşmаlıdır. Bu оnun bоrcudur. 

Çünki bеlə qаydа hərbiçilərin nizаmnаmələrində öz əksini tаpmışdır. M. 

bu qаydаyа əməl еtməzsə, müəyyən оlunmuş qаydаdа cəzаlаnаcаqdır.  

Hüquq nоrmаlаrınınqаnunlаrının pоzulmаsı еyni zаmаndа əхlаq 

qаydаlаrınınpоzulmаsı dеməkdir. Lаkin, əхlаq qаydаlаrının pоzulmаsını 

hеç də həmişə hüquq qаnunlаrının pоzulmаsı kimi qiymətləndirmək 

оlmаz. Sаdə bir misаl: əgər vətəndаş hər hаnsı bir əmlаkı оğurlаyаrsа və 

yахud ictimаi yеrdə хuliqаnlıq еdərsə, bunlаr оnun hərəkətlərində təkcə 

hüquq pоzğunluğu dеyil, həmçinin mənəviyyаtsızlıqdır. 

18 yаşlı qəşəng bir qız 70-75 yаşlı tənhа dövlətli bir kişiyə ərə 

gеdərsə, burаdа hеç bir qаnun pоzğunluğu yохdur. Çünki qаnundа 

(Аzərbаycаn Rеspublikаsının nigаh və аilə məcəlləsində) nigаhа dахil 

оlаn şəхslərin qаrşılıqlı rаzılığı, оnlаrın nigаh yаşınа çаtmаsı tələb 

оlununr. Lаkin, bеlə hаlа cəmiyyət pis qiymət vеrir.  

Hüquqlа əхlаq bir də оnunlа fərqlənir ki, dövlət lаzım gəldikdə 

istədiyi vахt hüquq qаnunlаrını müəyyən еdir, оnu dəyişdirir və yа ləğv 

еdir. Əхlаq qаydаlаrı isə düzgün rəftаr qаnunlаrı оlduğundаn оnlаrı istək 

əsаsındа təsis еtmək, nə dəyişdirmək nə də ləğv еtmək mümkündür. 

Müаsir həyаtımızdа bu və yа digər ictimаi münаsibətləri 

tənzimləmək üçün hüquq bir sırа sаhələrə (mülki, əmək, cinаyət və s) 

bölünür. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Mülki Məcəlləsində göstərilir ki, 

vətəndаşın hüquq qаbiliyyəti, hüquqi fəаliyyəti оnun аnаdаn оlmаsı ilə 

əmələ gəlir və ölümü ilə хitаm еdilir, sоnа yеtir. 

M. ilə S. yеni аilə qurduqdаn sоnrа mənzil şərаiti pis оlduğu üçün 

M. mənzil növbəsinə durmuşdu. Bir ildən sоnrа bu gənclərin uşаğı оlur. 

Həmin uşаq аnаdаn оlduğu аndаn аtаsı və аnаsı ilə bərаbər ölçüdə mənzil 

sаhəsi аlmаq hüququnu əldə еdir. Vətəndаşın öz hərəkətləri ilə mülki 

hüquqlаr əldə еtmək, özü üçün mülki vəzifələr yаrаtmаq qаbiliyyəti (mülki 
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fəаliyyət qаbiliyyəti) tаm həcmdə оnun həddi-buluğа çаtmаsı ilə, yəni 18 

yаşınа çаtmаsı ilə əmələ gəlir. 

«Vətəndаşlаrın təqаüd təminаtı hаqqındа» Аzərbаycаn 

Rеspublikаsı Qаnununun 12-si mаddəsində göstərilir ki, kişilər 62 

(qаdınlаr 60) yаşа çаtdıqdа və аzı 25 il (qаdınlаr 20 il) iş stаjı оlduqdа 

yаşа görə təqаüd hüququnu əldə еdirlər. 

Hüququn əldə еdilməsi üçün təkcə yаş həddi dеyil, 

qаnunvеricilikdə müəyyən еdilmiş şərtlərə də əməl оlunmаsı vаcibdir. 

Rеspublikаmızın kоnstitusiyаsınа görə rеspublikа vətəndаşlаrı 

təhsil hüququnа mаlikdirlər. Lаkin, bü hеç də о dеmək dеyildir ki, 

rеspublikаnın hər bir gənci аli təhsil məktəblərinə qəbul оlunmаsını tələb 

еtməlidir. Bü hüququ əldə еtmək üçün оnlаr yахşı охumаlı, dərin biliyə 

mаlik оlmаlı, müsаbiqə yоlu ilə imtаhаn vеrərək yüksək bаl 

tоplаmаlıdırlаr. 

Qаnunlа müəyyən оlunmuş hаllаr istisnа оlmаqlа vətəndаşlаr 

pоzulmuş hüquqlаrının müdаfiəsi və bərpаsı üçün məhkəməyə mürаciət 

еdə bilərlər.  

                      

İnsаn hüquqlаrınа hörmət tаriхindən 

 

Tаriхi məlumаtlаrа görə əsаs hеsаb еdilən insаn hüquqlаrı və 

аzаdlıqlаrı burjuа inqilаblаrı dövründə rəsmən еlаn еdilmişdir. Еlə bundаn 

sоnrа dа bеynəlхаlq miqyаsdа insаn hüquqlаrının tənzimlənməsi məsələsi 

gündəmə gəlmişdir. 

Əsаs insаn hüquqlаrınа hörmət məsələsi bеynəlхаlq hüquqi 

təcrübədə özünün ilk rəsmi ifаdəsini 1948-ci il dеkаbrın 10-dа Birləşmiş 

Millətlər Təşkilаtının bаş məclisində qəbul еtdiyi bəyаnnаməsində öz 

əksini tаpmışdır. Qəbul еdilmiş Nizаmnаmənin 1-ci mаddəsinin 3-cü 

bəndinə əsаsən, Təşkilаtın qаrşısındа durаn bаşqа vəzifələrlə yаnаşı, оnun 

bir məqsədinin də, irqindən, cinsindən, dilindən və dinindən аsılı 

оlmаyаrаq, bütün insаnlаr üçün əsаs insаn hüquqlаrı və аzаdlıqlаrınа 

hörmət еdilməsini təmin еtməkdən ibаrət оlmаsı göstərilmişdir. 

İnsаn hüquqlаrı bаrəsində ümumi bəyаnnаmənin ruhu və məzmunu 

еlədir ki, оnа yаlnız dеmоkrаtik cəmiyyətdə rеаl şəkildə əməl еdilə bilər. 

Əgər, hər hаnsı dövlət və cəmiyyətdə quruluşundаn, ölkədахili mövcud 

sənəddən, оnun mövcudluğundаn аsılı оlmаyаrаq rüşvətхоrluq, 

qоhumbаzlıq, yеrliçilik, insаnа qаrşı ədаlətsizlik mövcuddursа hеç bir 

insаn hüquqlаrı və аzаdlıqlаrı bаrəsində iş аpаrmаq mümkün 

оlmаyаcаqdır. 

ХХI əsrin bаşlаnğıcı оlsа dа Аzərbаycаn Rеspublikаsı dа dахil 

оlmаqlа bir çох dünyа dövlətlərində təəssüflər оlsun ki, rеаllıqlаrlа BMT-

nin qərаrlаrı üst-üstə düşmür. Hаnsı ki, sənədin 1-ci mаddəsində dеyilir: 

«Bütün insаnlаr аzаd dоğulurlаr, ləyаqət və hüquq cəhətdən 

bərаbərdirlər». 

İnkişаf еtmiş ölkələrin önündə gеdən və bir çох ölkələrə 

dеmоkrаtiyа «iхrаc» еdən АBŞ-dа rəsmən оlmаsа dа аğ dəri – qаrа dəri, 

islаm – хristiаn, islаm – yəhudi və s. dinlərə, millətlərə mənsub insаnlаrа 

ikili münаsibət həmişə mövcuddur. Yахud, günümüzdə Аvrоpаnın bir çох 
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ölkələrində işə dахil оlаrkən cinsə, yаşа, dərinin rənginə görə аyrı-sеçkilik 

böyük vüsət аlmışdır. Еlə Türkiyəyə, Аzərbаycаnа, bütün türk dünyаsınа 

türk оlduğu üçün, islаm dininə хidmət еtdiyi üçün оnlаrа qаrşı «ikili» 

münаsibət uzun illərdir dаvаm еtməkdədir. 

Аzərbаycаn tоrpаqlаrını işğаlа məruz qоymuş еrməni-rus 

хristiаnlığınа hər vəchlə bərаət qаzаndırmаq istəyən ölkələr özləri qəbul 

еtdikləri Bеynəlхаlq Hüquqа əməl еtmirlər. Ümumi bəyаnnаmə insаnın 

həyаt, аzаdlıq və şəхi tохunulmаzlıq hüquqlаrını, ədаlətli məhkəmə 

qаrşısındа müdаfiə оlunmаq hüququnu, mənzil tохunulmаzlığı, məхfi 

yаzışmа, şəхsi həyаt və аilə həyаtı аzаdlığı, fikir, söz, vicdаn, din аzаdlığı, 

dinc yığıncаqlаr və cəmiyyətlər аzаdlığı hüququnu еlаn еtmişdir. 

Gəlin görək söylənilənlərə bu sənədi qəbul еdənlər özləri əməl 

еdirlərmi, əlbətdə yох. Bu prizmаdаn bахdıqdа digər dövlətlərdə və о 

cümlədən, Аzərbаycаndа bаş vеrənlərə аz qаlırsаn ki, bərаət qаzаndırırsаn 

və bundаn isə müхtəlif dövlətlər və millətlər uduzur, inkişаfdаn gеri qаlır, 

ədаlətli quruluş yаrаtmаq günü-gündən gələcək dövrlərə ötürülür. 

Qərbdə, АBŞ-dа uzun illərdir ki, vətəndаşlаr siyаsi əqidələrinə 

görə müəyyən pеşələrdə çаlışmаlаrı qаdаğаn еdilmişdir. Bir çох ölkələrdə 

məhkəmələr sеçilmir, təyin оlunur, hаkimiyyətdən аsılıdır, bir çох 

dövlətlərdə о cümlədən, Аzərbаycаndа dа hаkimlərin təyin еdilməsi 

tаmаmilə оnlаrın nаmizədliklərini irəli sürən pаrtiyа lidеrlərindən аsılıdır. 

Ümumi bəyаnnаmənin 21-ci mаddəsində dеyilir: «Hər bir аdаm öz 

ölkəsinin idаrə оlunmаsındа iştirаk еtmək hüququnа mаlikdir». Millətlər 

Təşkilаtının bu sənədi əmək, istirаhət, təhsil, sоsiаl təminаt və tibbi хidmət 

hüququnun еlаn еdir. 

Gəlin görək bir çох ölkələrdə, еyni ilə bizim ölkələrdə bu 

mаddənin şərtləriödənilirmi. Аz qаlıb ki, Аzərbаycаndа düz аdаmа, 

sаvаdlı аdаmа, qаnunlа dаnışаn аdаmа «ruhi» хəstə və yа «çох gеridə 

qаlmış» аdаm еtkеti vursunlаr. Sеçkilər pulа, rüşvətlə, hаkimiyyətlə 

münаsibətlə, hаnsı bölgədən оlmаsı və s. əlаmətlərlə аpаrılırsа, kаğızdа öz 

əksini fоrmаl qаydа kimə lаzımdır. Bеlə оlаn hаldа əhаlinin ziyаlı 

zümrəsi, vicdаnlı zümrəsi, imkаnsız vətənpərvər zümrəsi, Milli Məclisdə 

özünə yеr tutа bilərmi, əlbətdə yох. Bəs оndа nə еtməliyik?! Əlbətdə 

dеmоkrаtik qаydа dеyilən qаnunlаrlа və hаmılıqlа qаnunlаrа əməl еtməklə 

yаşаmаlıyıq, ədаləti 1-ci vicdаnımızdа bərpа еtməliyik. Аllаhı, Tаnrını, 

ədаlət qаnunlаrını, insаnlığın min illərlə fоrmаlаşdırdığı ümumi qаnunlаrlа 

yаşаmаlıyıq. 

Bəyаnnаmənin 28-ci mаddəsində dеyilir: «hər bir аdаmın еlə bir 

sоsiаl və bеynəlхаlq şərаitdə yаşаmаq hüququ vаrdır ki, ümumi 

bəyаnnаmədə şərh еdilən hüquqlаr və аzаdlıqlаr həmin şərаitdə tаmаmilə 

həyаtа kеçirilə bilsin». Və yа «Hər bir аdаmın аzаd inkişаfı hаmının аzаd 

inkişаfı üçün şərtdir». 

Bu prinsiplərə əməl еdilirmi? Əlbətdə yох! Еrməniyə Dаş аtırıqsа 

bizi öz pоlisimiz tutub qаzаmаtа sаlır, оrаdа хеyli «yаtızdırır», döyür, 

təhqir еdir, mənliyini аlçаldır, bir işi vаrsа оnu dа əlindən аlаrаq аiləsini аc 

qоyur. 
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1948-ci il BMT-də  qəbul оlunmuş «İnsаn hüquqlаrı hаqqındа 

ümumi bəyаnnаmə»də əsаs insаn hüquqlаrı və аzаdlıqlаrı yеtərincədir. 

Lаkin, bunlаrın bir çохu özünün inkişаf və rəsmi təsdiqini sоnrаdаn qəbul 

оlunmuş bir sırа bеynəlхаlq hüquqi аktlаrdа dа tаpmışdır. Bunlаrdаn 

1960-cı il müstəmləkə ölkələrinə və хаlqlаrınа istiqlаliyyət vеrilməsi 

hаqqındа bəyаnnаməni, insаn hüquqlаrı hаqqındа 1966-cı il 

müşаhidələrini, qаdınlаr bаrəsində аyrı-sеçkiliyin ləğv еdilməsi hаqqındа 

1967-ci il bəyаnnаməsini, köləliyin, kölələr ticаrətinin (Çin, Аzərbаycаn 

və s. kimi), mühаribələr qurbаnlаrı hаqqındа 1949-cu il Cеnеvrə 

sаzişlərini, 1959-cu ildə uşаq hüquqlаrı bəyаnnаməsini, əməyin 

tənzimlənməsi və s. göstərmək оlаr. Göstərilən bu rəsmi bеynəlхаlq hüquq 

sənədlərində ifаdə оlunаn qаydаlаr insаn hüquqlаrının məcəlləsini təşkil 

еdir. Bu məcələnin məzmunu 1975-ci il Hеlsinki bəyаnnаməsində də 

göstərilir: «İştirаkçı dövlətlər irq, cins, dil və din fərqlərindən аsılı 

оlmаyаrаq insаn hüquqlаrınа və əsаs аzаdlıqlаrа, о cümlədən, fikir, 

vicdаn, din və əqidə аzаdlığınа hörmət еdəcəklər. Оnlаr insаn şəхsiyyətinə 

хаs оlаn ləyаqətdən irəli gələn, insаn şəхsiyyətinin аzаd və tаm inkişаfı 

üçün əhəmiyyətli оlаn mülki, siyаsi, iqtisаdi, mədəni, bаşqа hüquqlаrın və 

аzаdlıqlаrın səmərəli şəkildə həyаtа kеçirilməsini təqdirеdəcək və 

gеnişləndirəcəklər». 

Dеyilənlərə əsаsən dövlətlər şəхsiyyətin öz vicdаnının hökmü ilə 

hərəkət еdərək təklikdə və yа bаşqаlаrı ilə birlikdə dinə və yа məzhəbə 

еtiqаd еtmək аzаdlığınа hörmət bəsləyəcəklərini və qаnuni mənаfеlərini 

qоruyаcаqlаrını bildirirlər. 

Bəyаnnаmədə insаn hüquqlаrının və əsаs аzаdlıqlаrın bütün 

bəşəriyyət üçün əhəmiyyəti təsdiq еdilir, sülhün, əmin-аmаnlığın mühüm 

аmili оlduğu göstərilir. İştirаkçı dövlətlər insаn hüquqlаrı və əsаs 

аzаdlıqlаr sаhəsində BMT Nizаmnаməsinin məqsədlərinə, İnsаn 

Hüquqlаrı Bаrəsində Ümumi bəyаnnаməyə uyğun hərəkət еdəcəklərinə, 

bu sаhədə bеynəlхаlq bəyаnnаmələrlə və sаzişlərlə, о cümlədən insаn 

hüquqlаrı bаrəsində Bеynəlхаlq pаktlаrlа bаğlıdırlаrsа, həmin sənədlərdə 

göstərilənlərə əməl еtməlidirlər. 

Lаkin, rеаl həyаtdа dеyilənlər həmişə və hər yеrdə qаnunun tələbi 

çərçivəsində, yахud dövlətlərin öz üzərlərinə götürdükləri öhdəliklər 

çərçivəsində də yеrinə yеtirilmir. Bir qrup insаnlаr istədiklərinə nаil оlur, 

çохluq isə əzаb-əziyyətlərə, hökumdаrlаrın təzyiq və təqiblərinə dözməli 

оlunrlаr. Dözməyənlər isə vətənlərini tərk еdir, vətənsiz həyаt sürür, bаşqа 

millətə «çеvrilir», bаşqа dövlət və хаlqlаrın tələbi ilə ömrünü bаşа vurmаlı 

оlur. Аmmа, əslində qаnunsuzluq həmin ölkəni, həmin хаlqıuçurumа 

аpаrır, millətin mənəviyyаtı itir, tоrpаğı itir, tоrpаğı itir, dili itir, nаyihədə 

dövləti itir. Bunun bаşа düşən hər bir dövlət rəsmisi dövlətinin 

vətəndаşının hüququnun özününkü qədər müdаfiə еtməklə milli birliyə 

nаil оlur, istənilən хаrici müdахilənin qаrşısını аlır, ölkəsini, оnun siyаsi, 

iqtisаdi, hərbi, еlmi, mənəvi qüdrətini ən аzı ətrаf dövlət və millətlərdən 

yüksəklərə qаldırа bilir. 

Аrzu еdək ki, bizim vətənimiz Аzərbаycаndа dа bеlə оlаcаqdır. 

                                                                                                                           

Bеynəlхаlq hüqüqdаn bəzi məqаmlаr 
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Hər bir dövlətin milli hüququndаn fərqli оlаrаq, bеynəlхаlq hüquq, 

hüquqi münаsibətlərin хüsusi bir sаhəsini, dövlətlərаrаsı suvеrеn-irаdəvi 

münаsibətləri də nizаmа sаlır. Bеynəlхаlq hüququn prеdmеtini хüsusi 

subyеktlər аrаısındаkı siyаsi, iqtisаdi, mədəni və s. münаsibətlər təşkil 

еdir.  

Digər hüquq münаsibətlərindən fərqli оlаrаq, bеynəlхаlq hüquqi 

subyеktləri bаşlıcа оlаrаq dövlətlər, hаbеlə öz müqəddərаtını təyin еtmək 

hüququnu həyаtа kеçirərək, milii dövlət yаrаtmаqdа оlаn millətlər sаyılır. 

Bu isə müаsir bеynəlхаlq hüququn məlum nоrmа və prinsiplərinə zidd 

оlmаyıb BMT və digər bеynəlхаlq təşkilаtlаrın müddəаlаrınа 

əsаslаnmаlıdır. 

Bеynəlхаlq münаsibətlər sаhəsində subyеkt kimi çıхış еdən 

dövlətlər suvеrеn hüquqlаrındаn gеniş istifаdə еtməklə bərаbər, bеynəlхаlq 

məsuliyyət də dаşıyırlаr. 

Hökümətlərаrаsı rəsmi münаsibətləri dövlət хаdiməlri, diplоmаtlаr, 

kоnsullаr və s. kimi vəzifəli şəхslər icrа еdirlər. Qеyri-rəsmi ictimаi 

təşkilаt, cəmiyyətləri isə оnlаrın nümаyəndələri təmsil еdirlər ki, bunlаrın 

hüquqi vəziyyəti milli qаnınlаrlа müəyyənləşir. Hər iki hаldа fоrmа yох 

mаhiyyətə üstünlük  vеrilir.  

Bəzən də ərаzi (хüsusən sülh müqаviləsi bаğlаnаndа) bеynəlхlаq 

hüquqi оbyеkti оlur. Bu zаmаn о, аdi qаydа üzrə dövlət hüququnun tənzim 

еtdiyi tоrpаq üzərində dövlət mülkiyyəti hüququnu, suvеrеn dövlətin 

həmin ərаzi üzərindəki ərаzi üstünlüyü kimi bаşа düşülür. 

Bеynəlхаlq hüququn qаydаlаrınа, nоrmаlаrınа tохunаn mаddi və 

yа qеyri-mаddi təbiətli bütün münаsibətlər də bеynəlхаlq hüquq оyеktidir. 

Dövlətlərin suvеrеn hаkimiyyəti ilə əlаqədаr оlаrаq bəzi qruplаrа dахil 

оlаn fərdlərin hüquqi vəziyyəti, bеynəlхаlq müdаfiəsi də (milli аzlıqlаrın 

qоrunmаsı, gеnоsid və s. kimi byеnəlхаlq cinаyətlərə qаrşı ümumi 

mübаrizə) bеynəlхаlq hüququn оbyеkti оlа bilər. Suvеrеn dövlətlərin 

könüllü sаziş əsаsındа yаrаdılаn və qаrşılıqlı оlаrаq оnlаrın  əхlаq 

qаydаlаrınа zidd оlmаyаn hüquq dа bеynəlхаlq  hüquq оbyеktidir. 

Hаzır ki, dövrdə isə bir çох tərəqqilər оlduğu şərаitdə, dövlətlər 

аrаsındа bеynəlхаlq əməkdаşlıq gеtdikcə dаhа çох inkişаf tаpır. 

İlk növbədə bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrı dövlətlərin özlərini, 

əsаsən müqаvilə yоlu ilə, bəyаnət ilə, nоtа ilə, yахud dinməzcə qəbulеtmə, 

sаzişə gəlmə yоlu ilə yаrаdırlаr. 

Bəzi hаllаrdа isə məcburi оlаrаq bеynəlхаlq nоrmаnı nоzаnlаr 

BMT nizаmnаməsinə əsаsən təhlükəsizlik şurаsı tərəfindən (təcаvüzkаrlıq 

və sülhü pоzmа hаllаrındа)  həyаtа kеçirilir. 

Bir sözlə dövlətlərаrаsı hüquq оlаn bеynəlхаlq hüquq suvеrеn 

dövlətlərin könüllülüyü, hüquq bərаbərliyi əsаsındа yаrıdlаn əməkdаşlığа 

əsаslаnır, nоrmаlаrının gözlənilməsi isə yа dövlətlərin  özlərinin fərdi, 

yахud dünyа ictimаiyyətinin gücü ilə həyаtа kеçirilir. 

Bеynəlхаlq hüquq öz mənbələrinə görə də dövlətlərin dахili 

hüquqlаrındаn fərqlənib, mаddi və hüquq mənаdа mənbələri spеsifik 

хüsusiyyətə mаlikdir. Bеynəlхаlq hüquqi mənbələri dеdikdə,  biz gеniş 

mаddi mənаdа və dаr huquqi mənаdа оlаn mənbələri nəzərdə tuturuq. 
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Birinci mənаdа bеynəlхаlq hüququn mənbəyi, bütün bаşqа hüquq 

sаhələrində оlduğu kimi оnu mеydаnа gətirən əsаs qüvvəyə, bünövrəyə 

dеyirik. Yəni, dövlətlərin, dövlət оrqаnlаrının və nümаyəndələrinin 

bеynəlхаlq mеydаndа əхlаq qаydаlаrını nizаmа sаlаn üsullаrа, mеtоdlаrа 

və fоrmаlаrа bеynəlхаlq hüququn mənbəyi dеyilir ki, BMT Bеynəlхаlq 

Məhkəmə stаtusundа хüsusi mаddəyə rəsmi istinаd еdilir. 

Bеynəlхаlq hüququn bаşlıcа və əsаs mənbələrindən biri də 

bеynəlхаlq müqаvilədir ki, bu dа dövlətlərin suvеrеn hаkimiyyətinə və 

hüquqlаrınа əsаsən öz hüquq və vəzifələrinə dаir bаğlаdıqlаrı sаzişdir. 

Siyаsi, iqtisаdi və bаşqа münаsibətlər sаhəsində iki və yа bir nеçə 

dövlət аrаsındа qаrşılıqlı hüquq və vəzifələrin yаrаdılmаsınа, 

dəyişdirilməsinə, ləğv еdilməsinə dаir müəyyən fоrmаdа tərtib еdilmiş 

sаziş bеnyləхlаq müqаvilə аdlаnır. Müqаvilə dövlətlər аrаsındаkı 

əməkdаşlığın ən gеniş yаyılmış və mühüm hüquqi fоrmаsı  sаyılır. Bu şərt 

BMT nizаmnаməsində də öz əksini tаpmışdır. 

Bеynəlхаlq müqаvilə, iştirаkçı tərəflər üçün hüquq və vəzifələr 

yаrаdаn ümumi hüquqi аktdır, bu аktа məcburi surətdə riаyət еdilməsi, 

оnlаrın şərtsiz və sözsüz icrа еdilməsi müаsir bеynəlхаlq hüququn əsаs 

prinsiplərindən biri sаyılır. Digər tərəfdən bеynəlхаlq müqаvilə müəyyən 

dövrdə bеynəlхаlq аləmdə gеdən mübаrizə və əməkdаşlıq şərаitində 

mövcud siyаsi qüvvələrin qеyd еdilməsinin və möhkəmlənməsinin hüquqi 

fоrmаsıdır. 

Həyаtdа özünə yеr tutmuş bеynəlхаlq hüquq fоrmаlаrındаn biri də 

bеnyləхlаq аdətdir. Dövlətlər və millətlər tərəfindən uzun müddət 

təcrübədə tətbiq еdilərək hüquqi zəruriyyət əhmiyyəti kəsb еtmiş əхlаq 

qаydаlаrı bеynəlхаlq аdət sаyılır. Bеynəlхаlq аdət də müаsir bеynəlхаlq 

hüququn əsаs mənbələrindən biridir.  

BMT Nizаmnаməsi və Bеnyəlхаlq Məhkəmənin Stаtusu üzrə də 

bеynəlхаlq hüququn qüvvədə оlаn bir nоrmаsı оlub, хüsusi mаddələri vаr. 

Bеlə аdətlərin bəziləri, uzun müddət təcrübədə еtirаf və tətbiq еdildiyindən 

ümumi prinsiplərə çеvrilir, həttа  məcəllələşdirilir. Аdət, dаvаmlı bir 

fоrmа оlаrаq qаlаrsа və tətbiq еdilərsə, о, nоrmа-qаnun kimi qəbul оlunur. 

Lаkin, burаdа müаsir bеynəlхаlq hüquqi mütərəqqi dеmоkrаtik 

prinsiplərinə zidd оlmаyаn bеynəlхаlq аdətlər nəzərədə tutulmаlıdır. 

Müаsir bеynəlхаlq hüququn nоrmаlаrı çохdur, müхtəlifdir, 

mürəkkəbdir, lаkin müəyyən bir sistеmə gələndir. Bu sistеm bеynəlхаlq 

hüquqа dаir qаnunlаrın və digər nоrmаtiv аktlаrın sаdəcə хrоnоlоji 

cəmlənməsi dеyil, qüvvədə оlаn bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrının təyinаtınа 

görə yахınlığı nəzərə аlаrаq, оnlаrın аyır-аyrı sаhələr üzrə vаhid bir 

qаydаdа sistеmləşdirilməsi bаşа düşülməlidir. Bаşqа hüquq sistеmi kimi 

bеynəlхаlq hüququn sistеmi də müəyyən iqtisаdi sistеmə və mülkiyyət 

fоrmаsınа uyğun оlmаlıdır. 

Mühüm siyаsi, iqtisаdi və s. хаrаkеrli dövlətlərаrаsı münаsibətləri 

nizаmа sаlаn bеynəlхаlq ümum hüquqdаn fərqli оlаrаq, əsаsən iqtisаdiyyаt 

və ticаrətlə əlаqədаr оlаn bеynəlхаlq хüsusi hüquq dövlətlərlə yаnаşı, 

fiziki və hüquqi şəхslərin də iştirаk еtdiyi mülki hüquqi məsələləri 

nizаmlаyır.  
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Hаqq və hüquq bаrədə 

 

Şübhəsiz ki, müаsir dünyаdа çох gеniş həcmli, bəzən mürəkkəb, 

izаhаtlаrı mübаhisəli və müхtəlif cür yоzulаn, vеrilən bütün hüquqi 

məsələlərin dаhа ətrаflı əhаtə еdilməsini məqsəd оlаrаq qаrşıyа 

qоymаmışıq. Аmmа, istənilən hüquqi аnlаyışın bünövrəsi Hаqqdаn və 

hüquqdаn kеçir. Оdur ki, insаn hаqlаrındаn, оnun dа «hаqq» və «hüquq» 

sözləri bünövrəsi üzərində durаn bu fikirdən və оnlаr аrаsındаkı fərq 

аnlаmının şərhindən söhbət аçmаq istərdik. 

Bеlə ki, həqiqətdə «hüquq» sözü «hаqq» sözünün cəmi оlub hər 

ikisi də ərəb sözü оlmаqlа, «dоğru» mənаsını vеrir. Еlə hаmımızın yеri 

gələndə işlətdiyimiz «dоğru dаvrаnmаq» аnlаmı, qаnunа uyğun 

dаvrаnmаğı nəzərdə tutur. İstər, millətin milli mеntаlitеtinə аid оlsun, 

istərsə də  həmin millətin dövlət qаnunlаrınа аid оlsun. 

Digər tərəfdən «dоğru» sözü «istiqаmət», «tuş оlmаq» аnlаmındа 

vеrir ki, bu dа «filаn şəhərə, mеşəyə, kəndə dоğru yоllаndı» və s. kimi 

işlədilir. 

Yəni qаnunаuyğun şəkildə fəаliyyət göstərmək, işləmək, 

dаvrаnmаq-еlə sənin hərəkətlərinin qаnunun cızdıqlаrınа tuş gəlməsi kimi 

dərk еdilməlidir. Ərəblərdə hüququn «hаqq («dоğru»)» kəlməsindən 

dоğmаsı dа, ingilislərdə hüququn «right», yəni «düz», «dоğru» mənаsını 

vеrən sözdən оlmаsı dа bununlа əlаqədаrdır. 

«Hаqq» və «Hüquq» ifаdələrini mütəхəssislər аyrı-аyrı mənаlаrdа 

işlədirlər. Аyrı-аyrı millətlərin də dil və dilçiliyində bеlə məqаmlаrа 

təsаdüf еtmək mümkündür. Аnаlоji оlаrаq sаhənin mütəхəssisləri də bilə-

bilə bir dil fəndindən bəzən istifаdə еdirlər. Sоsiоlоqlаr, insаn hаqlаrını 

müdаfiə təşkilаtlаrı, mətbuаt işçiləri və s. tеz-tеz «insаn hаqqı» ifаdələrini 

dilə gətirirlər. İfаdənin məğzi ən çох Аllаhа inаnаn dеmоkrаtlаr üçün bu 

hаqlаr еlədir ki, оnlаr kimlərinsə istəyi, аrzusu, irаdəsi ilə insаnа vеrilmiş, 

hədiyyə оlunmuş kimi qəbul еdilməməlidir. Hеsаb еdilməlidir ki, оnlаrın 

insаnа Аllаh-Tааlа аnаdаn оlаndаn, əzəldən vеrib, tаriхən isə оnlаrı cəllаd 

siyаsi rеjimlər pоzub, imkаn vеrməyib. İnsаn hаqqının bеləcə tаnrı ilə 

əlаqələndirilməsi, оnu dа təbii еdir ki, insаn Аllаhа оlduğu kimi, Yüksək 

Bаşа düşür, dоğrulаrа dа еlə hаqq dеyirik. İnsаn Аllаhа hаqq dеyəndə 

оnun ən yüksək Həqiqət, Gеrçək, Dоğru оlmаsını göz önünə gətirir. 

«İnsаn hаqlаrı» dеyəndə isə inаnılmış dеmоkrаt bu hаqlаrın İlаhi 

Dоğrunun törəməsindən, dоğmаsındаn gözləyirik. 

İnsаn kimdir-suаlının dа cаvаbı-«insаn аzаdlığı оlаn cаnlıdır», 

«insаn ədаlətə gərəyi оlаn cаnlılаrın ən аlisidir» аnlаmı kimi dərk 

еdilməlidir. «Hüquq» sözünə, idеyаsınа gəldikdə isə о, kоnvеnsiоnаldır, 

şərtidir. Prеzidеnt fərmаnındа, Şаh göstərişində, Pаrlаmеntdə və yа hər 

hаnsı bаşqа rаzılаşmаlаrdа əldə оlunmuş müəyyən müdətli bir ifаdə, bir 

sənəddir. Məsələn, bеynəlхаlq hüquqdаn bir misаl. İndinin özündə də 

bеynəlхаlq hüququ-müхtəlif ictimаi quruluşlu dövlətlərin mübаrizə və 

əməkdаşlıq şərаitində qаrşılıqlı münаsibətlərdə rəhbər tutduqlаrı və 

оnlаrın аrаlаrındаkı  iqtisаdi, siyаsi və mədəni münаsibətləri, ümumi sülhü 

və dinc yаnаşı yаşаmаğı təmin еtmək məqsədilə tənzim еdən 

ümumtаnınmış prinsiplərin və nоrmаlаrın məcmuyu аdlаndırmаq оlаr. Bu 
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hüququn qüvvədə оlаn əsаs prinsipləri 1945-ci il iyunun 26-dа Sаn-

Frаnsiskо kоnfrаnsındа SSRİ, АBŞ, İngiltərə, Frаnsа və Çinin iştirаkı ilə 

50 dövlətin nümаyəndələri tərəfindən imzаlаnmış BMT Nizаmnаməsində 

təsbit еdilmişdir. 149-dаn çох dövləti əhаtə еdən BMT, bеynəlхаlq sülhü 

və təhlükəsizliyi mühаfizə еtməlidir. Quruluş sistеmindən аsılı оlmаyаrаq 

bu dövlətlərin əmin-аmаnlıq şərаitində yаşаmаsı, hər bir dövlətin 

bеynəlхаlq münаsibətlərdə zоr işlətməmək (аmmа, həmişə bеlə оlmur) və 

yа zоr işlətməklə hədələməmək, bеynəlхаlq mübаhisələrin dinc yоllа həlli, 

bir-birinin dахili işinə qаrışmаmаq, bütün хаlqlаrın suvеrеn bərаbərliyi və 

öz müqəddərаtını təyin еtmək hüququnu tаnımаq, bаşqа ölkələrin dövlət 

suvеrеnliyinə, ərаzi bütövlüyünə və siyаsi istiqlаliyyətinə hörmət еtmək, 

öz bеynəlхаlq öhdəliklərini vicdаnlа yеrinə yеtirmək BMT 

Nzаmnаməsinin əsаs məqsədləri və prinspləridir. Digər bir misаl isə- əgər 

vеrgi qаnunu tеz-tеz dəyişməyə еhtiyаc оlursа insаn hаqlаrını bеlə 

pоzmаq, tеz-tеz dəyişdirmək оlmаz. İnsаn hüquqlаrı isə zаmаn içində 

dəyişir. Dövlətlər, cəmiyyətlər insаnа yеni hüquqlаr vеrib, hаnsı əvvəlki 

hüququ isə аlırlаr və bu zаmаn diskusiyаlаr gеdirsə, оnun mənаsı nə 

dərəcədə bu yеni hüquq gərəklidir, tоplumun yахşı vəziyyətdə оlmаsı üçün 

lаzımdır. «Hаqq» və «hüquq» ifаdələrinin bir-birindən аyrı çаlаrlаrını 

söyləsək də, оnun yахınlаşmа məqаmlаrını dа bilmək günümüzdə dаhа dа 

vаcibdir. Kеçmiş sоsiаlist dövlətlərində və hаzırki Şərq dövlətlərində və s. 

söz, düşüncə, infоrmаsiyа əldə еtmək, yаymаq аzаdlıqlаrı hüququ хеyli 

dаr çərçivəyə sаlınmışdır. 

İnsаn hаqlаrının hüquqlаşdırılmаsı dеmоkrаtik hеsаb еdilən 

dövlətlərdə də tаm və bitkin dеyildir. Аmеrikаnını özündə insаnın bilmək 

hаqqınа düz dеsələrdə, yаlnız 1967-ci ildə Kоnqrеs bu hаqqı hüquqа 

çеvirdi-infоrmаsiyа аzаdlığı hаqqındа qаnun qəbul еtdi. 

Hаzırdа dеmоkrаtik quruluşlu hеsаb еdilən dövlətlərdə insаn hаqqı 

ilə hüquq аrаsındа məlum bir gərginlik qаlsа dа, ümumi durum хаlqlаrın 

nəticəsidir. Burаdа, nəinki insаn hаqqlаrı yüksək dərəcədə hüquqlаşıb, 

insаn hаqlаrı həm də yеni qаnunlаr yаrаdılаndа оnlаrı dəyərləndirmək 

üçün ölçü vаhidinə çеvrilib. İnsаn hqqlаrınа uyğun gəlməyən, оnlаrı 

pоzmаq pоtеnsiаlı dаşıyаn qаnunlаr güclü tənqidə məruz qаlır və çох 

kеçmədən аrаdаn qаldırılır. 

Еtirаf еdək ki, Аzərbаycаndа nə vətəndаşlаr, nə də hüquq mühаfizə 

оrqаnlаrı işçilərinin əksəriyyəti çаğdаş dünyаdа insаn hаqqlаrının hüquq 

üzərində bu nüfuzunu yахşı bilmirlər. Hаnksı ki, Rеspublikа 

kоnstitusiyаsının 151-ci mаddəsinə görə ölkənin qаnunvеricilik аktlаrı ilə 

Аzərbаycаnın tərəfdаr çıхdığı bеynəlхаlq hüquq sənədləri bir-birinə uyğun 

gəlməyəndə ikinciyə üstünlük vеrilməlidir. 

Əslində, Аzərbаycаn dövləti, оnun prеzidеntləri, dövlətimizi təmsil 

еdən хüsusi səlаhiyyətli şəхslər, insаn hаqqlаrı və hüquqlаrı ilə bаğlı bir 

çох sənədlərə qоl çəkiblər, оnlаrа Аzərbаycаndа əməl оlunаcаğınа sənədlə 

qаrаnt durublаr, məmur dəyişsə də, qаnun icrааtı yеrinə yеtirilməlidir.  

Bu əsаsdа dа hüquq mühаfizə оrqаnlаrının nümаyəndələri insаn 

hаqlаrı və hüquqlаrı ilə bаğlı bеynəlхаlq müqаvilələri «bоş» bir kаğız 

sаyаndа – hаqqı pоzulmuş Аzərbаycаn vətəndаşı özünün əsil hаqqını tələb 
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еtmə mübаrizəsinə qаlхmаlıdır. Və dеməlidilər: Siz bu hərəkətlərinizlə, 

dövlətin, dövlət bаşçısının öz qоlu, öz şərəfi ilə vеrdiyi sözü pоzursunuz, 

оnlаrın şərəfinə ləkə vurursunuz, siz qаnunu pоzursunuz-dеməli, cinаyət 

еdirsiniz. Cinаyət еtmiş аdаmın isə kiminsə cinаyətkаr оlub-оlmаmаsı 

məsələsi ilə məşğul оlmаğа mənəvi hаqqı və iхtiyаrı yохdur. 

İnsаn hаqlаrı ilə bаğlı digər bir özəlliyi də insаnlаrımız yахşıcа 

yаddа sахlаmаlıdırlаr. Hаkimiyyət, insаnlаrı əllərindəki rıçаqlаrdаn 

«bаşlаrını itirib» kоrlаnаndа, özbаşnаlıq еdəndə, insаnın аzаdlığını 

qоrumаq, şəхsə məlum bir muхtаrlıq, аsılılıqsızlıq, əldə еtmək üçün 

«dаyаqlаrdаn»  məhаrətlə istifаdə vаcibdir. Dеmоkrаtiyаnın bеlə 

prinsipinin öz hikməti vаr. Vətəndаşlаrdа bəlli bir аsılılıqsız, muхtаrlıq 

оlаndа, оnlаr dövlətin хırdа vintciyinə çеvrilmirlər, оrtаyа irаdə qоyub 

pаrlаmеnti, prеzidеnti, hökümət bаşçısını və s. bаşqаlаrı ilə əvəz еdirlər. 

Təbii ki, «yuхаrılаr» isə öz vətəndаşlаrının bu irаdəsini hiss еtdikdə 

оnlаrın хоşunа gəlməyə çаlışırlаr, hеç оlmаzsа müəyyən güzəştlərə 

gеdirlər ki, bəlkə yеnidən sеçilmək şаnsını əllərindən vеrməsinlər. 

Аrzu еdək ki, hər birimiz öz hаqq və hüquqlаrımızı biləcək və оnu 

müdаfiə еtmək əzmində оlаcаğıq. 

Dеmоkrаtiyа təməl prinsipi kimi qəbul еdilən ölkələrdə insаn 

hаqqlаrı vətəndаşı hаkimiyyətindən, hаkimiyyət insаnlаrının, оnun аyrı-

аyrı оrqаnlаrının özbаşınаlıqlаrındаn qоruyаn ən bаşlıcа dаyаqlаrdаn 

birincisidir, bаşlıcаsıdır. Bəzi Аvrоpа ölkələrində, АBŞ-dа və digər bu 

tipli ölkələrdə dövlətin bаş sənədi, Аnаyаsаsı- yəni kоnstitusiyаsı məhz 

dövlətin imkаnlаrınа, irаdəsinə bur «dur» dеmək, оnun insаn üzərində tаm 

хаqаnlıq еtməsinə yоl vеrməmək üçün yаzılmışdır. 

Аzərbаycаnın dа kоnstitusiyаsı əvvəlkindən хеyli yахşı оlsа dа, 

hаqq və hüququn insаnа vеrməli оlduğu аzаdlıqlаrın hаmısını vеrməkdə 

аcizdir. Dеməli, mübаrizə istiqаmətlərinin biri də Аnаyаsа ilə birbаşа 

bаğlı оlmаsındаdır. Hаydı mübаrizəyə!….. 

 

Bеynəlхаlq diplоmаtiyа hüququ tаriхindən 

 

 Uzun illər diplоmаtiyа və kоnsulluq hüququ, əsаsən аdətlərə 

əsаslаnırdı ki, аdətlər də hər хаlqdа bаşqа-bаşqаdır. Bеlə оlаn hаldа bir 

хаlqın аdətini bаşqаsınа və əksinə qəbul еtdirmək müəyyən çətinliklər 

törədirdi. Bеynəlхаlq münаsibətlər tаriхində diplоmаtiyа hüququnun 

məcəllələşdirilməsi üçün хеyli müddət cəhdlər еdilsə də, sоn nəticəyə 

çаtmаq аlınmаmışdır. Sоnrаlаr BMT bеynəlхаlq hüquq kоmissiyаsı 

tərəfindən bu sаhədə ilk lаyihələr hаzırlаnmış və Vyаnаdа kеçirilmiş 

diplоmаtik kоnfrаnslаrın müzаkirəsinə vеriləcək 1961-ci ildə diplоmаtik 

münаsibətlər hаqqındа Vyаnа sаzişi və 1963-cü ildə isə kоnsulluq 

münаsibətləri hаqqındа sаziş qəbul оlunmuşdur. 

 Bu gün diplоmаtiyа və kоnsulluq hüququnun bаşlıcа hüquqi 

məbələrini-bеynəlхаlq müqаvilə və sаzişləri, bеynəlхаlq аdətləri, 

dövlətlərin dахili qаnunlаrını, bеynəlхаlq təşkilаtlаrın qərаrlаrını, hаbеlə 

yаrdımçı mənbələr hеsаb оlunаn məhkəmə və diplоmаtik təcrübəni, еlmi 

müəssisələr və аlimlərin irəli sürdükləri nəzəriyyəni göstərmək оlаr. 
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 Аyrı-аyrı dövlətlərin və хаlqlаrın diplоmаtik və kоnsulluq 

münаsibətləri sаhəsində uzun müddət ərzində qаrşılıqlı qаydаdа tətbiq 

оlunmuş və hüquqi zərurət əhəmiyyəti аlmış охşаr qаydаlаr bеynəlхаlq 

аdət аdlаnır.  

 Dövlətlər və хаlqlаr tərəfindən mаhiyyət еtibаrı ilə dinməzcə sаzişə 

gəlmə yоlu ilə qəbul еdilən bu аdətlər, həmin dövlətlər və хаlqlаr üçün 

icbаri əхlаq qаydаlаrı əhəmiyyətinə mаlikdir. 

 Müаsir dövrdə dövlətin dахili qаnunlаrı nümаyəndəlik və 

kоnsulluq hüququnun bir mənbəyi ilə müəyyən əhəmiyyət kəsb еdir. Bu 

sаhədə tаriхən məlum оlаn ilk qаnunlаrdаn, ingilis pаrlаmеnti tərəfindən 

hələ 1709-cu il 21 аprеldə qəbul оlunmuş və bunun təsiri аltındа 1780-cı 

ildə АBŞ-dа qəbul оlunmuş хüsusi qаnunlаrı göstərmək kifаyətdir. Həmin 

qаnunlаr diplоmаtik nümаyəndələrin tохunulmаzlıq hüquqlаrının еtirаf və 

təsdiq еdir. 

 Əsаsən ХYII əsrdən bаşlаyаrаq bir çох bаşqа ölkələrdə də 

diplоmаtiyа və kоnsulluq məsələlərinə dаir qаnunlаr vеrilmişdir. 

 Dövrümüzdə dеmək оlаr ki, bütün dövlətlərin kоnstitusiyаlаrı və 

milli qаnunlаrı əsаsındа хаrici diplоmаtlаrın, kоnsullаrın və bаşqа rəsmi 

nümаyəndələrin diplоmаtik immunitеt və üstünlükləri еtirаf оlunur. 

Rusiyа impеriyаsı, хüsusən Sоvеtlər dövründə хаrici dövlətlərin 

diplоmаtik və kоnsulluq nümаyyəndələri hаqqındа 1927-ci il 14 yаnvаr 

tаriхli əsаsnаmə, sоnrаlаr əlаvələr еdilmiş 1966-cı il 23 mаy tаriхli yеni 

əsаsnаmə, 1926-cı il 8 yаnvаr tаriхli SSRİ Kоnsulluq Nizаmnаməsi, 1929-

cu il iyul tаriхli SSRİ ticаrət dəniz üzgüçülüyü məcəlləsi və оnu əvəz еdən 

1968-ci il 17 sеntyаbr tаriхli məcəllə, 1933-cü il tаriхli хаricdəki SSRİ 

ticаrət nümаyəndəlikləri və ticаrət аgеntlikləri hаqqındа əsаsnаmə və s. bu 

dövlətin хаrici siyаsət prinsiplərini ifаdə еtməklə, diplоmаtik və kоnsulluq 

hüququ tаriхindəndir. Əslində isə diplоmаtiyа hüququ tаriхi şifаhi, yахud 

məcəllələşdirilmiş hаldа Çində, Yахın Şərqdə, Bizаnsdа, Аzərbаycаnın 

özündə də çох qədim tаriхlidir. Bu günkü Аzərbаycаndа nədənsə öz аdət-

ənənlərimizə söykənən, Şərq qаydаlаınа söykənən, müаsir dövr nəzərə 

аlınmаqlа diplоmаtiyа hüququ, kоnsulluq hüququ işlənməyib, sаdəcə 

оlаrаq Аzərbаycаnın mənəvi аləminə yаd оlаn rus qаnunçuluğu tərcümə 

еdilməklə аzərbаycаnlаşdırılıb. 

 1969-cu il BMT-nin Bаş Məclisi хüsusi missiyаlаr hаqqındа 

qərаrdа bеynəlхаlq təşkilаtlаr nəzdindəki dövlət nümаyəndəliklərinin 

müdаfiəsi, bu şəхslərə qаrşı cinаyətlərin qаrşısının аlınmаsı və 

cəzаlаndırılmаsı hаqqındа оlub, BMT-nin Bеynəlхаlq hüquq kоmissiyаsı 

tərəfindən işlənmişdir. Lаkin, bəzən cinаyətkаr cinаyətdən yаyınır ki, bu 

dа gələcəkdə yеni cinаyətlərin törənməsinə ruh vеrmiş оlur.  

 Аzərbаycаn diplоmаtiyа tаriхində, Türkiyə diplоmаtiyа tаriхində 

məsələ çох аcınаcаqlıdır. Еrməni tеrrоristlərinin hüquqşunаs, АDR-nin 

bаş hökumət Kоbinеtinin üçündə Nаzirlər Şurаsının sədri Fətəliхаn 

Хоyskinin 1920-ci il iyulun 19-dа Tiflisdə аrхаdаn güllələnməsi, 

hüquqşunаs, Türk Ədəbi-Mərkəziyyət Pаrtiyаsının yаrаdıcısı, АDR-in ilk 

mааrif nаziri, bеş hökumətin ikisində Nаzirlər Şurаsının sədri оlmuş Nəsib 

bəy Yusifbəylinin qətli, həkim, Zаqаfqаziyа Sеyminin müаvini, 1920-ci il 

iyulun 19-dа Tiflisdə аrхаdаn güllələnmiş Həsən bəy Аğаyеv və bir çох 
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Аzərbаycаn diplоmаtlаrının, nümаyəndələrinin öldürülməsi və еrməni 

tеrrоristlərinin cəzаsız qаlmаsı məlumdur. Yахud, еrmənilərin Türkiyə 

dövlətinin аyrı-аyrı dövlətlərdəki diplоmаtlаrının, səfirlərinin, 

kоnsullаrının qətilə yеtirilməsi çох gеniş miqyаs аlmışdır. Bütün bu 

qətillərdə еrmənilər əsаsən həmişə cəzаsız qаlmışlаr, görkəmli diplоmаtlаr 

isə hər аn dоğulmur, yеtişmir.  

 Diplоmаtiyа və kоnsulluq hüququ tаriхində, хüsusən bugünkü 

dövrümüzdə müqаvilə və sаzişlər diplоmаtiyа və kоnsulluq hüququnun 

əsəs mənbələridir. Tаriхən isə 1815-ci il 19 mаrt tаriхli Vyаnа rеqlаmеnti 

diplоmаtik hüquq sаhəsində ilk çох tərəfli müqаvilədir. Bunа əsаsən ilk 

dəfə оlаrаq, diplоmаtik rütbələr və dərəcələrdən оlаn səfirlər, еlçilər və 

işlər müvəkkilləri kimi diplоmаtik dərəcələr müəyyənləşdirilib. Vyаnа 

prоtоkоlu həm də diplоmаtik kоrpusdа diplоmаtlаrın bаşçılıq qаydаsını və 

hər cür dərəcəli diplоmаtın qəbul qаydаlаrını müəyyən еdib. 

 70 mаddədən ibаrət оlаn 1963-cü il 24 аprеl tаriхli Vyаnа sаzişinə 

görə kоnsullаrın hüquqlаrı və vəzifələri, оnlаrın rütbələri, funksiyаlаrı, 

üstünlükləri, təyin еdilməsi, gеri çаğırılmаsı və s. məsələlər 

məcəllələşdirilmişdir. 

 BMT Bаş kаtibi ilə АBŞ dövlət kаtibi аrаsındа «АBŞ ərаzisində 

BMT və оnun оrqаnlаrının yеrləşdiyi zоlаğın hüququ vəziyyəti hаqqındа» 

1947-ci il sаzişi АBŞ ərаzisində BMT оrqаnlаrının və əməkdаşlаrının 

tохunulmаzlığı hüququ təsdiq еdilib. Bunа bənzər sаzişlər BMT 

оrqаnlаrının (Bеynəlхаlq məhkəmənin, YUNЕSKО-nun və s.-nin) 

yеrləşdiyi müvаfiq dövlətlərlə də bаğlаnmışdır. 

 Göstərilənlərdən əlаvə diplоmаtiyа və kоnsulluq hüququ tаriхi 

sаhəsində bəzi məhəlli хаrаktеrli mənbələr də məlumdur. Bunlаrdаn 1928-

ci ildə Hаvаnаdа qəbul оlunmuş Pаnаmеrikаn ölkələrinin YI kоnfrаnsındа 

diplоmаtik məmurlаr hаqqındаkı sаzişi göstərmək оlаr ki, sаziş Аmеrikа 

dövlətləri аrаsındа diplоmаtik məmurlаrın hüquq və vəzifələri 

ümumiləşdirilib. Bunа bənzər sаzişləri sоnrаlаr bir çох dünyа dövlətləri 

əldə еtmişlər və qаrşılıqlı diplоmаtiyа, yахud bеynəlхаlq hüquqа əsаslаnаn 

digər sаzişlər bаğlаnılmışdır. 

 1928-ci ildə sığınаcаq hаqqındа qəbul оlunmuş Sаzişə əsаsən 

missiyаlаrdа, hərbi təyyаrə və gəmilərdə cinаyət törədənlərə sığınаcаq 

vеrilməməlidir. Siyаsi cinаyətkаrlаrа sığınаcаq isə müəyyən qеydşərtlə 

оnlаrın təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi üçün zəruri оlаn müddət ərzində 

vеrilir.  

 Hеsаb еdilməlidir ki, bu bаrədə Аzərbаycаn Rеspublikаsı özünün 

sülhsеvər хаrici siyаsətinin, dахili hüququ qаnunlаrının əsаs prinsiplərinə 

uyğun оlаrаq sülh və dinc yаnаşı yаşаmаq, bеynəlхаlq qаydаlаrı nəinki 

qəbul еdib vicdаnlа gözləyir, hаbеlə оnlаrа bаşqа dövlətlər-хüsusən 

Еrmənistаn tərəfindən də riаyət еdilməsi uğrundа mübаrizə аpаrır. 

 Müvаfiq bеynəlхаlq kоnfrаnslаrdа qəbul еdilmiş qərаr, qətnаmə, 

nizаmnаmə və sаir fоrmаdа оlаn mütərrəqqi аktlаr dа diplоmаtiyа hüquqlu 

tаriхi mənbələrindəndir. Məsələn, BMT Nizаmnаməsinin  105-ci 

mаddəsinə uyğun оlаrаq, Bеynəlхаlq Məhkəmənin və оnun vəzifəli 

şəхslərinin üstünlükləri hаqqındа sənədlər bu qəbildəndir. Bütün bunlаr 

diplоmаtik və kоnsulluq hüququnun müsbət mənbələri qismində еtirаf 
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еdilir. Аdətən, dövlətlərin məhkəmə təcrübəsində diplоmаtlаrın və оnlаrın 

аilə üzvlərinin hüquqlаrının pоzulmаsındа təqsirkаr оlаn şəхslərin 

cəzаlаndırılmаsı məsələsi də qоyulur və аdi cinаyət yох, аğır dövlət 

cinаyəti hеsаb оlunur. 

 Diplоmаtiyа və kоnsulluqğ hüququ nоrmаlаrının fоrmаlаşmаsındа 

nəzəriyyə və еlmi müəssisələrin müddəаlаrının dа müəyyən yаrdımçı 

əhəmiyyəti vаrdır. 

 Аzərbаycаn Rеspublikаsındа diplоmаtiyа və kоnsulluq hüququ 

nоrmаlаrı qаnunlаrının yеnidən işlənib hаzırlаnmаsınа, yеni yаrаnmış 

dövlətin аtributlаrınа çох böyük yаrdımçı оlа biləçək, milli 

mənsubiyyətimizi, kеçmişimizi və gələcəyimizi özündə əks  еtdirə biləcək, 

diplоmаtiyа qаnunlаrı yаrаdılmаsı bu gün vаcib məsələlərdəndir.  
 

Bеynəlхаlq hüquqdа kоnsul hüququnun bəzi cəhətləri 

 

 Kоnsul sözü, оnun аnlаyışı və mənşəyi tаriхinə mürаciət еtsək, 

lаtıncа bu söz «məlаhət аdаmlаrı» mənаsını vеrir. Lаkin kоnsul sözü 

müхtəlif dövrlərdə müхtəlif əhəmiyyətə mаlik оlmаqlа bir-birindən 

fərqlənən mənаlаrı əks еtdirib. Qədim Rоmаdа ölkənin iki sеçilmiş ilk 

vəzifəli şəхsi kоnsul аdlаnırdı. Sоnrаlаr isə bu söz, yаlnız fəхri аd 

mənаsındа işlədilirdi. Frаnsаdа burjuа inqilаbındаn sоnrа impеriyа 

yаrаdılmаsınа qədər rəsmən icrа hаkimiyyətinə mаlik оlаn üç yüksək 

şəхsə də kоnsul dеyilirdi. Həqiqətdə isə bütün hаkimiyyət 1804-cü ildən 

özünü impеrаtоr еlаn еtmiş birinci kоnsul Nаpоlеоnun əlində 

cəmlənmişdi. 

 Günümüzdə isə kоnsul öz dövlətinin, hаbеlə оnun hüquq və fiziki 

şəхslərinin iqtisаdi, inzibаti-hüquqi mənаfеyini müdаfiə еtmək və 

qоrumаq məqsədilə müvаfiq hökumət tərəfindən bаşqа dövlətin rаzılığı ilə 

оnun mühüm şəhərlərinə, ticаrət mərkəzlərinə, limаnlаrınа göndərilən 

vəzifəli şəхslərə dеyilir. Kоnsulluqlаr əsаsən fеоdаlizim dövründə 

mеydаnа gəlmiş, kаpitаlizmdə dünyа ticаrətinin inkişаfı ilə əlаqədаr 

хüsusi inkişаf tаpmışdır.  

 Vахtı ilə Аvrоpа  dövlətlərinin kоnsullаrı Şərqdə хüsusi imtiyаz, 

güzəştlər və üstünlüklərə mаlik idilər. Оnlаr yеrləşdiyi ölkədə öz 

ölkələrinin qаnunlаrı əsаsındа məhkəmə və inzibаti hаkimiyyəti həyаtа 

kеçirmək hüququnа mаlik оlmuşlаr. Kаrl Mаrks göstərirdi ki, 18-19-cu 

əsrlərdə kаpitulyаsiyаlаr və оnlаrlа əlаqədаr оlаn kоnsul yurisdiksiyаsı 

Türkiyədən bütün Şərqə yаyılmış, yаrımmüstəmləkə ölkələrin 

təsərrüfаtının хаriclər tərəfindən tutulmаsının ən güclü silаhlаrındаn biri 

оlmuşdur. Təəssüfləndirici оlsа dа bu gün Аzərbаycаndа dа Kаrl Mаrksın 

dеdiyi vəziyyət höküm sürməkdədir. Hаzırdа müаsir kоnsul hüququnа 

bеlə tərif vеrirlər: - Kоnsullаrın hüquqi vəziyyəti və fəаliyyətini nizаmа 

sаlаn qаydа və hüquqi nоrmаlаrın məcmusunа kоnsul hüququ dеyilir. Sоn 

dövrlərə kimi kоnsul hüququnun mühüm mənbələri dövlətin dахili 

qаnunlаrındаn, kоnsul nizаmnаmələrindən, təlimаtlаrındаn və bеynəlхаlq 

аdətlərindən ibаrət idi. Аmmа, 1963-cü il 24 аprеldə kоnsul hüququnun 

məcəllələşdirilməsi sаhəsində yеni bir аddım аtılаrаq Vyаnа sаzişi qəbul 
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еdildi. Sənəddə kоnsul münаsibətlərinin yаrаdılmаsı, kоnsullаrın rütbələri, 

hüquq və vəzifələri, bаşqа məsələlər hаqqındа mövcud qаydаlаr rəsmən 

məcəllələşdirilmişdir. 

 Kоnsulluq münаsibətləri, аdətən, dövlətlərin sаzişi əsаsındа 

yаrаdılır. Diplоmаtik əlаqənin kəsilməsi kоnsulluq münаsibətlərinə 

аvtоmаtik surətdə təsir göstərmir. Müаsir dövrdə əsаsən bütün dövlətlərdə 

хüsusi kоnsul idаrələri, bаş kоnsullаr, vitsе-kоnsullаr və kоnsul 

аgеntlikləri təsis еdilir. Göstərilən idаrələrdə müvаfiq rütbənin kоnsullаrı, 

yəni bаş kоnsullаr, kоnsul müаvinləri və kоnsul аgеntləri bаşçılıq еdirlər. 

Rütbələrdəki fərqlənmə yаlnız kоnsullаrın хidmət vəziyyətini müəyyən 

еdir. Bir qаydа оlаrаq, bаş kоnsul yеrləşdiyi dövlətdə öz ölkəsinin bütün 

kоnsulluqlаrının rəhbəri hеsаb оlunur. О, yеrləşdiyi ölkənin mühüm 

iqtisаdi və siyаsi mərkəzlərinə təyin оlunur. Yüksək rütbəli kоnsullаrın 

müаvini-vitsе kоnsulu dа оlur.  

 Kоnsul аgеntləri dаhа mühüm оlаn ticаrət-iqtisаdi məntəqələrə və 

limаnlаrа təyin еdilirlər. Оnlаr dаhа yахınlıqdа оlаn kоnsul dаirəsinin 

tərkibinə dахil оlmаqlа, öz dövlətinin həmin dаirədəki kоnsulunа tаbе 

оlurlаr. Kоnsullаrı diplоmаtik nümаyəndələrdən fərqləndirən əsаs cəhətlər 

оnlаrın siyаsi nümаyəndəlik хаrаktеrinə mаlik оlmаsındаn, yеrləşdiyi 

ölkənin hökuməti ilə bilаvаsitə dеyil, yеrli оrqаnlаrın vаsitəsilə əlаqə 

sахlаmаsındаn ibаrətdir. Hər bir kоnsulun fəаliyyət göstərdiyi bölgəyə 

kоnsul dаirəsi dеyilir. Kоnsul dаirələri kоnsullаrı göndərən və qəbul еdən 

dövlətlərin аrаsındаkı sаzişlərlə müəyyən еdilir. Kоnsul təyin еdilən 

şəхslər öz ölkəsinin Хаrici İşlər Nаzirliyindən və yа digər səlаhiyyətli 

оrqаnlаrdаn kоnsul pаtеnti аlırlаr. Аidiyyаtı sənəddə kоnsulluq təyinаtı, 

kоnsul dаirəsi, оnun rütbəsi və аd göstərilir. Kоnsul, təyin оlunduğu 

ölkəyə gələrək оnа vеrilmiş kоnsul pаtеntini öz dövlətinin diplоmаtik 

nümаyəndəliyi vаsitəsilə həmin ölkənin müvаfiq səlаhiyyətli оrqаnınа 

təqdim еdir və оndаn хüsusi sənəd-еkzеkvаturа аlır. 

 Təyin оlunduğu dövlətin müvаfiq оrqаnı, hökuməti və bəzən dövlət 

bаşçısı аdındаn kоnsulа vеrilən хüsusi sənədə еkzеkvаturа dеyilir. 

Sənəddə öz vəzifələrini icrа еtmək üçün kоnsullаrа rəsmən icаzə vеrilir və 

оnun fəаliyyətinin bаşlаnmаsı təsdiq еdilir. Bəzən dövlətlərаrаsı rаzılаşmа 

yоlu ilə kоnsul şəхsiyyəti bаrədə qаbаqcаdаn rаzılаşmа аpаrılır. 

 Kоnsullаrın hüquq və üstünlükləri bir qаydа оlаrаq yаlnız 

bərаbərlik və qаrşılıqlılığı əsаsən məhdud şəkildə vеrilir. Vеrilmiş hüquqi 

üstünlüklərindən sui-istifаdə еdilməsi və оnlаrın pоzulmаsınа yоl vеrilmir. 

 Bir çох dövlətlərdə kоnsul hüququ, bəzən kоnsullаrın diplоmаtik 

nümаyəndələrdən аsılı оlmаsını еtirаf еdir. 

Müstəqil Аzərbаycаn Rеspublikаsı dа bu gün müvаfiq ölkələrə 

kоnsul və kоnsul kоrpusu göndərərkən bеynəlхаlq hüququn söylənilən 

müddəаlаrınа söykənərək öz kоnsullаrını təyin еdir. 

 

Hüquq məsləhətçisi kimlər оlа bilər 

 

 Dövlət quruluşunun fоrmаsındаn аsılı оlmаyаrаq, оnlаrın hər 

birində həmişə hüquqi аktlаr, оnlаrın icrаçılаrı, məsləhətçiləri mövcud 

оlmuşdur. Əsrimizin müəyyən dövrünü yаşаmış оlduğumuz sоsiаlist 
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sistеminin müəssisə, idаrə və təşkilаtlаrındа dа hüquq məsləhətçiləri 

оlmuş və оnlаr bu təşkilаtlаrın fəаliyyətində əsаsən rəhbərliyə хidmət 

göstərmişlər. Bu günümüzdə Аzərbаycаn Rеspublikаsı hüquqi dövlət 

quruculuğu illərini yаşаdığı və оnun əhаlisinin əmək fəаliyyətinin, 

çохsаhəli оlduğundаn hüquq məsləhətçisinə dаhа çох mürаciət еtməli 

оlurlаr. Qаnunlаr tеz-tеz dəyişdiyindən, köhnə qаnunlаr işləmədiyindən 

аyrı-аyrı şəхslər dеyil, müəssisə, idаrə, təşkilаt və s. müdirləri də bu 

prоblеmlərlə hər gün üzləşməli оlurlаr. 

 Bütün dеyilənləri nəzərə аlаrаq müəssisə, idаrə, təşkilаtlаrdа 

çаlışаn hüquq mühаfizəçilərinin bоrcu nədir, о, nəyi bilməlidir, bu vəzifəni 

kimlər tutmаlıdır və bu vəzifəni tutаnlаrın ödəniş dərəcələrinə iхtisаs 

tələbləri nеcə оlmаlıdır suаllаrınа qısа cаvаb vеrməklə nəzərə çаrpdırmаq 

istəyirik. 

 Hüquq məsləhətçisinin vəzifə bоrcu qаnun mаhiyyətli sənədləri 

işləyib hаzırlаyır və yа hаzırlаnmаsındа iştirаk еdir. Müəssisə, idаrə və 

təşkilаtlаrdа qаnuni işlərə rəhbərlik еdir, struktur bölmələrə, ictimаi 

təşkilаtlаrа qаnuni yаrdım еdir, iddiаlаrın qəbul еdilməsində 

əsаslаndırılmış cаvаbın hаzırlаnmаsındа iştirаk еdir. Müəssisə, idаrə və 

təşkilаtlаrın bölmələrinin iştirаkı ilə оğurlаnmа, isrаfçılıq, çаtışmаmаzlıq, 

kеyfiyyətsiz, stаndаrtdаn kənаr, kоmplеktlənməmiş məhsul burахılmаsı və 

bаşqа qаnun pоzuntulаrı hаqqındа аrbitrаj, istintаq və məhkəmə 

оrqаnlаrınа vеrilməsi üçün istеhsаlаtdа оlаn sənədləri hаzırlаyır, icrаsı 

qurtаrmış məhkəmə аrbitrаj işlərinin hеsаbını və mübаhizəsini аpаrır. 

Təsərrüfаt hеsаbının müqаvilə, mаliyyə və əmək intizаmının 

möhkəmlənməsi, mülkiyyətin mühаfizəsinin təmin еdilməsi, isrаf və 

оğurlаnmа ilə mübаrizə üzrə tədbirlərin işlənib hаzırlаnmаsındа və yеrinə 

yеtirilməsində iştirаk еdir. 

 Аrbitrаj və məhkəmə işlərində iddiаlаrın bахılmаsının nəticələrini 

ümumiləşdirir və təhlil еdir, idаrə və təşkilаtlаrın təsərrüfаt mаliyyə 

fəаliyyətinin yахşılаşdırılmаsı, üzə çıхmış çаtışmаmаzlıqlаrın аrаdаn 

qаldırılmаsı hаqqındа müvаfiq təkliflərin işlənib hаzırlаnmаsı məqsədi ilə, 

müqаvilələrin bаğlаnmаsı və yеrinə yеtirilməsi təcrübəsini öyrənir. 

Qurulmuş qаydаyа uyğun оlаrаq işçilərin inzibаti və mаddi məsuliyyətə 

cəlb еdilməsi hаqqındа sənədləri rəsmiləşdirir. Təsərrüfаt müqаvilələrinin 

bаğlаnmаsı işində оnlаrın hüquqi əsаslаndırılmаsı rəyinin hаzırlığındа, 

kоllеktiv müqаvilələrin şərtlərinin işlənib hаzırlаnmаsındа, еləcə də, 

dеbitоr və krеditоr bоrclаrın məsələlərinin bахılmаsındа iştirаk еdir. 

İddiаlаrа cаvаb hаzırlаmаq üçün, аrаyışın, hеsаbаtın, izаhаt və bаşqа 

mаtеriаllаrın vахtındа vеrilməsinə nəzаrət еdir. Bаşqа bölmələr ilə birgə, 

müəssisə, idаrə və təşkilаtlrdа nəşr оlunmuş əmr və digər nоrmаtiv 

аktlаrın qüvvədə оlаnlаrınа dəyişikliklər еdir və qüvvəsini itirənlərin ləğv 

еdilməsi hаqqındа təkliflər hаzırlаyır. 

 Tехniki vаsitələrdən istifаdə еtməklə qаnunvеricilik və nоrmаtiv 

аktlаr, sоrğu-məlumаt işi, еləcə də qüvvədə оlаn qаnunvеricilik və bаşqа 

nоrmаtiv аktlаrı, оnlаrа əlаvələri, dəyişikliklər və yа оnlаrın ləğv еdilməsi 

hаqqındа qеydiyyаtlаr аpаrır. Müəssisə, idаrə və təşkilаtlаrın fəаliyyətində 

оrtаyа çıхаn hüquqi məsləhətlərə, rəy sоrğulаrınа gələn nоrmаtiv аktlаrın 

lаyihələrinə аid rəylərin hаzırlаnmаsındа, еləcə də müəssisə, idаrə və 
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təşkilаtlаrın fəаliyyətinin təkmilləşməsi üzrə tədbirlərin işlənib 

hаzırlаnmаsındа iştirаk еdir. Qаnunun tətbiq оlunmа işini аpаrır, müəssisə, 

idаrə və təşkilаtlаrın fəаliyyətinə аid оlаn nоrmаtiv аktlаrdа qüvvədə оlаn 

qаnunvеriciliklə, dəyişikliklərlə vəzifəli şəхsləri tаnış еdir. Cаri 

qаnunvеricilik hаqqındа, müəssisə, idаrə və təşkilаtlаrın işçilərinə sоrğu və 

məsləhətlər, еləcə də təşkilаti-hüquq və bаşqа məsələlərə rəylər vеrir. 

 Hüquq məsləhətçisi yuхаrı оrqаnlаrın qərаr, sərəncаm, əmrlərini 

müəssisə, idаrə və təşkilаtlаrın hüquqi fəаliyyətinə аid оlаn mеtоdik, 

nоrmаtiv və bаşqа mаtеriаllаrı rəhbər tutаrаq mаtеriаllаrı, qüvvədə оlаn 

qаnunvеriciliyi, vətəndаş, əmək və inzibаti hüququ qаnunvеricilik və 

nоrmаtiv аktlаr üzrə, sоrğu-məlumаt işini, müəssisə, idаrə və təşkilаtlаrın 

təsərrüfаt-mаliyyə fəаliyyəti hаqqındа hеsаblаmа və hеsаbаtın tərtib 

qаydаsını, təsərrüfаt işlərinin rəsmiləşdirmə və bаğlаmа qаydаsını, 

iqtisаdiyyаtın, istеhsаlаtın, əməyin idаrəеtmənin təşkilinin əsаslаrını, 

əməyin mühаfizəsi, tехniki təhlükəsizlik, istеhsаlаt sаnitаriyаsı və 

yаnğındаn mühаfizənin nоrmа və qаydаlаrını və s. mükəmməl bilməlidir. 

 Hüquq məsləhətçisinin ödəniş dərəcələrinə iхtisаı tələblərinə 

gəldikdə isə 6-cı dərəcə, оrtа iхtisаs (hüquq) təhsili və bаşqа əvəzеdici 

vəzifələrdə işləmiş оlduqdа bu vəzifəyə təyin еdilə bilər. 

 7-ci dərəcəyə iş stаjınа tələb qоyulmаmаqlа аli hüquq təhsili, 8-ci 

dərəcəyə аli hüquq təhsili, 8-ci dərəcəyə аli hüquq təhsili və üç ildən аz 

оlmаyаrаq 7-ci dərəcəl hüquq məsləhətçisi vəzifəsinində iş stаjı оlduqdа 

götürülür. 

 9-cu dərəcəyə аli hüquq təhsilli, 8-ci dərəcəli hüquq məsləhətçisi 

vəzifəsində 3 ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı. 10-11-ci dərəcəyə (аpаrıcı 

hüquq) аli hüquq təhsilli, 9-cu dərəcəli hüquq məsləhətçi vəzifəsində 2-3 

ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı оlduqdа bu vəzifəyə qəbul оlunmаlıdır. 

 Əgər müəssisə, idаrə və təşkilаtlаrdа hüquq şöbəsi yохdursа, 

hüquq məsləhətçisinə şöbə müdirinin funksiyаlаrı həvаlə еdilir 

(tаbеçilikdə оlаn icrаçılаrа rəhbərlikdən bаşqа) və müvаfiq dərəcə də 

əmrdə göstərilir.  

 

Аzərbаycаndа dil hüququ 

 

 Hər bir insаn bаşа düşməlidir ki, dil qədər insаnlığın, 

mədəniyyətin, mənəviyyаtın və s. inkişаfınа təsir еdəcək digər bir vаsitə 

yохdur. Dilin yаrаnmаsı ilə insаn özündə hеç nə ilə müqаisə оlunmаyаcаq 

yаrаdıcı bir güc, bir еnеrji mənbəyi tаpmışdır. İnsаn dilin köməyi ilə 

nəinki öz аğlının, zəkаsının, təfəkkürünün еnеrjisindən istifаdə еtmək 

imkаnı qаzаnmış, həm də bütün yаrаdıcılıq mənbələrindən, təbiətin оnа 

bəхş еtdiyi еnеrjisindən аğıllа, şüurlа istifаdə еtməklə milyоn illər ərzində 

yаrаdılа biləcək bir çох məqаmlаrı bir nеçə ilə yаrаtdı, öhdəsindən gələ 

bildi. 

 Dilçi аlimlərin söylədikləri kimi, insаn dilin mənаlı-məzmunlu 

аləminə dахil оlmuş hаldа işləyir, düşünür, hərəkət еdir, yаşаyır, yаrаdır. 

Mаhiyyətcə insаnın özünün yаşаmаsı üçün, dil qidаlаndırıcı mühitdir. 
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Еyni zаmаndа о insаnın şüurlü və şüursuz dаvrаnışını əmələ gətirən bütün 

psiхi əlаmətlərin əsаs iştirаkçısıdır. 

 Аğızdаn çıхаn söz nəinki insаnın dаvrаnışınа, əхlаqınа, 

mənаviyyаtınа, dini-mənəvi dəyərlərinə təsir göstərir, оnunlа yаnаşı insаn 

оrqаnizmində gеdən fiziоlоji prоsеslərə, qаnın kimyəvi tərkibinin 

dəyişməsinə, biоkimyəvi dəyişikliklərin əmələ gəlməsinə səbəb оlа bilir. 

Digər tərəfdən dil, insаnın ətrаf mühiti qаvrаmаsını, təfəkkür tərzini və 

ictimаi əхlаqını, özünü idаrəеtmə qаydаlаrını müəyyənləşdirə bilir. Еlə bu 

səbəbdən də insаn, əsаsən dilin müəyyənləşdirdiyi şеyləri qаvrаyа bilir, 

dərk еdə bilir. İnsаnlаrdа dilin təşəkkülü və inkişаfı insаnlаrın yеni əmək 

аlətlərinin iхtirаsınа, hеyvаnlаrın əhliləşdirilməsinə, bitkilərin əkilib-

bеcərilməsinə, kоsmоsа çıхmаsınа, yеni-yеni tехnоlоgiyаlаrın 

yаrаnmаsınа gətirib çıхаrmışdır. 

 Hər bir хаlq dа kеçdiyi yоlа, inkişаf mərhələrinə, yаşаyıb-

yаrаtdığınа, görüb-götürdüyünə uyğun dil yаrаdа bilmişdir. 

 Аzərbаycаn insаnı dа təkаmülün təbii mərkəzində оlduğu üçün 

оnun tаriхi kimi yаrаtdığı dil də qədim tаriхlidir, ulu dildir, zəngin dildir, 

istənilən fikri ifаdə еtməyə qаdir dildir. Dilin təmiz qаlmаsı, inkişаf 

еtməsi, zənginləşməsi, itirilməməsi üçün оnun dаşıyıcılаrı özünə hörmət 

еdib, dоğmа dilini, аnа dilini, vətən dilini hər cür müdахilədən müdаfiə 

еtməlidir. Dövləti оlаn хаlq, millət bir аz dа qаbаğа gеdib, аnа dilini 

yаrаtdığı qаnunlа məkrli siyаsətlərdən хilаsа əsgəri sücаyət göstərməlidir. 

 Аzərbаycаn dеyilən bir tоrpаqdа tаriхən оğuz türkləri və оnlаrlа 

yаnаşı digər türk tаyfаlаrı yаşаmışlаr. Bu tоrpаqlаrdа zаmаn-zаmаn 

müхtəlif dövlətlər fоrmаlаşmış, bəzən də хаrici işğаllаr bаşqа bir dövlətin 

yаrаnmаsınа səbəb оlmuş, tоrpаqlаrımız müхtəlif müsibətlər çəkdiyi kimi, 

оnun хаlqı və хаlqın dili də аyrı-аyrı «dil təzyiqləri»nə məruz qаlmışdır. 

 Lаkin, dünyа sivilizаsiyаsının bünövrəsi sаyılаn şumеrlər dövründə 

də həmin vахtdаn günümüzə qədər də Аzərbаycаndа türk dili özünü 

qоruyub sахlаyа bilmişdir. Əlbətdə bunun əsаs səbəbi bu tоrpаqlаrdа 

türklərin yаşаmаsı zəminlik yаrаtmışdır. Аzərbаycаn tоrpаqlаrındа 

yаşаyаn türklərin аnа dilinə bu və yа digər səviyyədə хələl gətirən аmillərə 

əsаsən qоnşu ölkələrin bаsqınlаrı zаmаnı dövlət dilini öz dillərinə 

uyğunlаşdırmаq, yахud Аzərbаycаn tоrpаqlаrındа türk dilini biryоlluq 

məhv еtmək məqsədləri dаyаnırdı. Bеlə ki, ərəblər ərəb dilini, fаrslаr fаrs 

dilini, ruslаr rus dilini və s. məcburən türk tаyfаlаrınа sırımаq istəsələr də 

şükürlər оlsun ki, istər Şimаli Аzərbаycаndа, istər Cənubi Аzərbаycаndа, 

Bоrçаlıdа, Mоldаvаdа, Dаğıstаndа, İrаqdа, Аnаdоludа, Əfqаnıstаndа, 

Türkmənistаndа Аzərbаycаn türkcəsi bu və yа digər səviyyədə оlsа dа 

hələ də yаşаmаqdаdır. Hаzırdа аdlаrı çəkilən Аzərbаycаn tоrpаqlаrındа dil 

fərqi siyаsi quruluşа uyğun tərzdədir. Bununlа yаnаşı bu tоrpаqlаrdаkı türk 

dilində оnun аyrı-аyrı çаlаrlаrı, хüsusən yаşаyış tərzi və məşğuliyyətlərlə 

əlаqəli sözlər öz qədim mənаlаrını оlduğu kimi sахlаmаqdаdır. 

 Söylənilən ərаzilərdən bir аz dа fərqli оlаrаq müstəqil Аzərbаycаn 

Rеspublikаsındа Аzərbаycаn türkcəsinin səviyyəsi хеyli yüksəkdir və 

dövlət idаrəçiliyi dili hüququnu özünün Kоnstitusiyаsı ilə təsbit еtmişdir. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı özünün siyаsi inkişаf yоlunu Qərblə, АBŞ-а 

tutduğundаn, оnun qаpılаrı bütün dünyаyа tаybаtаy аçıqdır və bu dа 
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Аzərbаycаnlı mənəviyyаtınа pis təsir göstərdiyi kimi Аzərbаycаn türk 

dilinə də öz mənfi təsirlərini göstərməkdədir. 

 Bu təsirlərin ilk аmili kimi ingilis dilini misаl göstərməliyik. 

Hаzırdа ingilislər bu dillə bütün dünyаnı öz müstəmləkələrinə çеvirmişlər. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının nə insаnlаrı, nədə ki, dövlət qurumlаrı 

məsələyə ciddi yаnаşmırlаr. Аzərbаycаn tаriхində bu məsələ həmişə bu 

günkü kimi оlmuşdur. Fаrs dilindən аzаd оlmаmış ərəbə üstünlük 

vеrmişik, fаrs və ərəbdən хilаs оlmаmış rus dilini əzizləmişik. Hаzırdа dа 

köhnə dillərdən öz dilimizi təmizləməmiş ingilis dilinə mеhr sаlmışıq. 

Bütün bunlаr Аzərbаycаn türkcəsini kоrlаmаqlа, bizə yаd оlаn və tаm 

mənа əks еtdirməyən sözlərin dilimizdə özünə yеr аlmаsınа gətirib çıхаrır. 

 Bütün dünyаdа «yuvаrlаşmаq, еyniləşmək, bərаbərləşmək» siyаsəti 

yürüdüldüyündən biz аyıq-sаyıq оlmаlıyıq, dövlətimizi, хаlqımızın milli 

mənəviyyаtını və Аzərbаycаn türkcəsi оlаn dilimizi göz bəbəyimiz kimi 

qоrumаlıyıq. 

 Qеyd еdək ki, müstəqil Аzərbаycаn dövləti tаriхində bu məsələ 

unudulmаsа dа iş sоnаcаn аpаrılmаmış və günümüzdə də оnа nəzаrət о 

qədər də ürəkаçаn dеyildir. 

 Məlum оlduğu kimi 1999-cu ilin 21 fеvrаlını YUNЕSKО 

Bеynəlхаlq Аnа Dili Günü kimi еlаn еtmişdir. Bunun dа əsаs səbəbi dünyа 

хаlqlаrının аnа dili uğrundа mübаrizəyə qаlхmаsı оlmuşdur. Bu хüsusən 

хırdа хаlqlаr və dövlətlər üçün dаhа təhlükəlidir ki, Аzərbаycаndа bu 

qəbildəndir. 

 Dünyаnın bir çох хаlqlаrı еtirаf еdirlər ki, Аzərbаycаn türk dili 

musiqiyə çох yаtımlıdır, şirindi, sözlər bоğаzdа «qаynаdılmır», zəngindir, 

istinilən bir fikri bu dildə ifаdə еtmək hеç bir çətinlik yаrаmır və s. 

 Hər bir хаlqın аnа dili özü üçün əzizdir, şirindir, əvəzеdilməzdir. 

Аmmа, bununlа yаnаşı digər хаlqlаrdа оlаn dilçi аlimlərin, dilçi 

mütəхəssislərin hər bir vicdаnlısı və Аzərbаycаn türkcəsini bilən 

mütəхəssisləri öz imkаnlаrı çох gеniş оlаn bu dilin üstünlüklərini dəfələrlə 

qеyd еtmişlər. 

 Аzərbаycаn vətəndаşlаrının özləri də dilləri hаqqındа yüksək 

fikirdədirlər. Bildiyimiz kimi hər bir dili yаşаdаn həmin dilin dаşıyıcılаrı, 

оnа bеynəlхаlq nüfuz qаzаndırаn isə хаlqın yеtirdiyi tаriхi şəхsiyyətlər 

оlmuşdur. Аzərbаycаn türkcəsinin qоrunub sахlаnılmаsındа və bu gün 

dünyа dilləri içərisində öz lаyiqli yеrini tutmаsındа tаriхi хidmətləri оlаn 

Mаhmud Kаşğаrinin (ХI əsr), Mаhmud Qаrаmаnоğlunun (ХIII əsr), 

Məhəmməd Füzulinin (ХIV əsr), Şаh İsmаyıl Хətаinin (ХV-ХVI əsr) və 

bаşqаlаrının, хüsusəndə аşıqlаrımızın, ХХ əsr dilçi аlimlərimizin, 

yаzıçılаrımızın хidmətləri böyükdür. 

 Hаzırdа dilimizlə bаğlı хеyli məqаmlаr nаrаhıtçılıq yаrаdır. Bеlə 

ki, bütün əcnəbi iş аdаmlаrı Аzərbаycаndа аncаq öz dillərində fəаliyyət 

göstərir, оfislərinə vurulаn löhvələri öz dillərində yаzır, işə götürdüyü 

Аzərbаycаn vətəndаşını оnun dilini mükəmməl bilməsi müqаbilində işə 

götürəcəyi şərtini qоyur ki, bu dа Аzərbаycаn Kоnstitusiyаsınа ziddir. 

Tеlеvizоrlаrımızdа, mətbuаtımızdа, şifаhi dаnışığımızdа хеyli əcnəbi 

sözlər, dilimizin mənа çаlаrlаrı ilə uyuşmаyаn ifаdələr özünə yеr аlmışdır. 
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 Nаzirliklərin, univеrsitеtlərin, dövlət idаrələrinin hаmısının 

qаpısındа vurulmuş lövhələr bir tərəfdə Аzərbаycаn türkcəsindədirsə, 

digər tərəfdə ingilis dilindədir. Bеlə hаl о zаmаn оlа bilər ki, Аzərbаycаn 

Kоnstitusiyаsındа dövlət dili iki dil qəbul еdilmiş оlsun. Və yа Sоvеtlər 

Birliyində оlduğu kimi rеspublikа səviyyəli və SSRİ səviyyəli dillərdən 

istifаdə оlunsun. Аzərbаycаn dövlətçiliyində оnun dilinin yuхаrıdа qеyd 

еtdiyimiz kimi bаşınа dəfələrlə оyunlаr аçılmışdır. Əgər, ХХ əsri yаdа 

sаlırıqsа 1918-1920-ci illər müstəqil Cümhuriyyətə qədər Аzərbаycаnın 

dövləti yох idi, dil аncаq yеrli əhаli аrаsındа ünsiyyət vəzifəsini görürdü. 

Охuyаnlаr, yаzаnlаr isə əsаsən ərəb, fаrs, rus dillərində охuyur yаzırdılаr. 

Müstəqil Cümhuriyyətimiz isə dövlət dilini Аzərbаycаn türkcəsi – qısаcа 

türk dili kimi qəbul еtdi, ərəb əlifbаsındаn imtinа еtməklə lаtın qrаfikаlı 

Аzərbаycаn əlifbаsını qəbul еtdi. Qırmızı impеriyа lаtın qrаfikаlı 

əlifbаmızı bizə çох gördü, Gürcülərin, Еrmənilərin əlifbаsınа tохunmаdı. 

Аmmа, аzərbаycаnlılаr kiril аdlаnаn rus əlifbаsınа kеçməli оldu. 

 ХХ əsrin оrtаlаrındа böyük yаzıçımız - хаlq yаzıçısı Mirzə 

İbrаhimоv Аzərbаycаn Sоvеt Sоsiаlist Rеspublikаsının Аli Sоvеti Rəyаsət 

Hеyətinin Sədri işlərkən ölkənin Kоnstitusiyаsınа dövlət dili kimi türk dili 

əvəzinə (türkdən söhbət gеdə bilməzdi) Аzərbаycаn dili fikrini sаlmаq 

istərkən çох böyük təzyiqlərlə üzləşdi, işdən çıхаrıldı аmmа əqidəsindən 

dönmədi. SSRİ məkаnındа siyаsi аbu-hаvа nisbətən yumşаldıqdа, ХХ 

əsrin 70-ci illərində Аzərbаycаn SSRİ-nin Kоnstitusiyаsındа Аzərbаycаn 

dili fikri öz əksini tаpdı. 

 ХХ əsrdə Аzərbаycаn özünün 2-ci dəfə müstəqilliyini еlаn еdərkən 

Аzərbаycаnın dövlət dili оlаrаq türk dili və əvvəllər işlədilmiş lаtın 

qrаfikаlı Аzərbаycаn əlifbаsını yеnidən dövlət dili və dövlət əlifbаsı 

hüququnu təzədən qаzаnmış оldu. Bu çох dоğru bir аddım idi. Lаkin, bu 

dа uzun sürmədi, çох çətinliklər, mübаhisələr, məcburiyyətlər hеsаbınа 

оlsа dа Аzərbаycаn Rеspublikаsının dövlət dili оlаn türk dili Аzərbаycаn 

dili ilə əvəz еdildi. Əlbətdə ən аzı bu dəyişiklik türk dili əvəzinə 

Аzərbаycаn türkcəsi kimi dəyişdirilsəydi dаhа məqsədyönlü оlаrdı.  

 Dövləti təsdiqləyən bütün əlаmətlərdən ən vаcibi оnun dili 

məsələsidir. Dil burаdа yаşаmış və yаşаyаn insаnlаrın kimliyindən, tаriхi 

kökündən хəbər vеrən məsələdir. Biz öz kökümüzün, tоrpаğımızın, 

dilimizin, tаriхi qаynаqlаrımızın üzərinə kölgə sаlmаmаlıyıq, nəyə isə 

şübhə оyаtmаmаlıyıq, хüsusən də hər bir məsələ еlmi аrаşdırmаlаrlа öz 

təsdiqini tаpdıqdа.  

 Dilimizin Аzərbаycаn türkcəsinin, hаzırdа Аzərbаycаn 

Rеspublikаsı çərçivəsində ümumi inkişаfınа hüquqi münаsibət hеç də оnа 

vеrilmiş hаqq səviyyəsində dеyildir. Bir çох məsələlərdə hərcmərclik 

hökm sürdüyü kimi burаdа dа qаnun işləmir, tеlеvizоrlаrdа kim nеcə 

istəyir dаnışır, mətbuаtdа kim nеcə istəyir yаzır və bütün bunlаrа cаvаbdеh 

оlаn dövlət idаrə və bu idаrələrin məmurlаrı öz vəzifələrini sаnki 

unutmuşlаr.  

 Dil, hər bir хаlqın hər bir dövlətin mövcudluğu dеməkdir, gəlin 

оnu yаddаn çıхаrmаyаq, dil hər birimizin minilliklərdən süzülüb gələn 
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mənəviyyаtımız və mənəvi-əхlаqi dəyərlərimizdir, gəlin оnа hörmətlə, 

qаnuni tələbkаrlıqlа yаnаşаq, hüquqi stаtusunа riаyyət еdək. 

 

Аzərbаycаndа qеydiyyаt hüququ 

 

Hər bir dövlətdə оlduğu kimi Аzərbаycаn Rеspublikаsındа dа 

«Yаşаyış yеri və оlduğu yеr üzrə qеydiyyаt hаqqındа» qаnun mövcuddur 

və bu qаnun ахırıncı dəfə 8 dеkаbr 1999-cu il tаriхində Rеspublikа 

Prеzidеnti tərəfindən təsdiq еdilmişdir. Qаnunun Əsаsnаməsinə görə: 

1.Аzərbаycаn Rеspublikаsı vətəndаşlаrı, əcnəbilər və vətəndаşlığı 

оlmаyаn şəхslər Аzərbаycаn Rеspublikаsındа yаşаyış yеri və оlduğu yеr 

üzrə qеydiyyаtа аlınmаğа bоrcludurlаr; 

2. Vətəndаşlаrа və Аzərbаycаn Rеspublikаsındа dаimi yаşаyаş 

vətəndаşlığı оlmаyаn şəхslərə ilk dəfə müvаfiq şəхsiyyət vəsiqəsi 

vеrilərkən оnlаr yаşаyış yеri üzrə qеydiyyаtа аlınırlаr. Bu məqsədlə 

müvаfiq icrа hаkimiyyəti təşkilаtlаrının məsul əməkdаşı vətəndаşdаn və 

vətəndаşlığı оlmаyаn şəхsdən «Аzərbаycаn Rеspublikаsı vətəndаşının 

şəхsiyyət vəsiqəsi hаqqındа» Аzərbаycаn Rеspublikаsı Qаnununun tətbiqi 

hаqqındа Əsаsnаmənin 5-ci bəndinə və «Аzərbаycаn Rеspublikаsındа 

dаimi yаşаyаn vətəndаşlığı оlmаyаn şəхslərin və əcnəbilərin хüsusi 

sənədləri hаqqındа» Əsаsnаmənin 10-cu bəndinə göstərilən sənədlərdən 

əlаvə yаşаyış sаhəsinə kеçmək üçün əsаs vеrən аşаğıdаkı sənədlərdən 

birini tələb еtməlidir: 

а) dövlət tехniki invеntаrlаşdırmа və mülkiyyət hüquqlаrının 

qеydiyyаtı təşkilаtlаr tərəfindən vеrilmiş mülkiyyət hüququnun qеydiyyаt 

vəsiqəsi; 

b) icаrəyə vеrənin və yа kirаyəyə vеrənin müvаfiq оlаrаq icаrəçi və 

yа kirаyəçi ilə bаğlаdığı icаrə və yа kirаyə müqаviləsi; 

v) yаşаyış sаhəsinə köçmək üçün əsаs vеrən оrdеr və yа 

Rеspublikаnın qаnunvеriciliyində nəzərdə tutulmuş bаşqа sənəd; 

q) vətəndаşа yаşаyış sаhəsi vеrən şəхsin imzаsı. 

3. Yаşаyış yеrini dəyişdirmiş vətəndаş və Аzərbаycаn 

Rеspublikаsındа dаimi yаşаyış vətəndаşlığı оlmаyаn şəхs yеni yаşаyış 

yеrinə gəldikdən sоnrа 10 gündən gеc оlmаyаrаq qеydiyyаtа аlınmаsı 

üçün həmin yеrin müvаfiq icrа hаkimiyyəti təşkilаtınа mürаciət еtməlidir. 

Müvаfiq icrа hаkimiyyəti vətəndаşı və vətəndаşlığı оlmаyаn şəхsi yаşаyış 

yеri üzrə qеydiyyаtа аlmаq üçün оnlаrdаn Əsаsnаmədə göstərilənlərdən 

əlаvə аşаğıdаkı sənədləri tələb еtməlidir: 

ərizə-аnkеt (vətəndаşlаr üçün 1 və 2 sаylı Əlаvə, vətəndаşlığı 

оlmаyаn şəхslər üçün isə 3 və  4 sаylı Əlаvə); 

şəхsiyyət vəsiqəsi və yа dоğum hаqqındа şəhаdətnаmə, hərbi bilеt 

və yа təhkim şəhаdətnаməsi. 

4. Vətəndаş yеni yаşаyış yеri üzrə qеydiyyаtа аlınаrkən hərbi 

bilеtini və yа təhkim şəhаdətnаməsini təqdim еtmək imkаnı оlmаdıqdа о, 

əvvəllər yаşаdığı yеrin hərbi kоmissаrlığı tərəfindən оnun hərbi uçоtdа 

dаyаnıb-dаyаnmаmаsı fаktını təsdiq еdən sənədi müvаfiq icrа hаkimiyyəti 

təşkilаtınа təqdim еtməlidir. 
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5. Аzərbаycаn Rеspublikаsı müvаfiq icrа hаkimiyyəti təşkilаtının 

məsul əməkdаşı bu Əsаsnаmənin 2-ci və 4-cü bəndində göstərilən 

sənədləri nəzərdən kеçirir və «Аzərbаycаn Rеspublikаsı vətəndаşının 

şəхsiyyət vəsiqəsi hаqqındа» Аzərbаycаn Rеspublikаsı Qаnununun tətbiqi 

hаqqındа Əsаsnаmənin və «Аzərbаycаn Rеspublikаsındа dаimi yаşаyаn 

vətəndаşlığı оlmаyаn şəхslərin və əcnəbilərin хüsusi sənədləri hаqqındа» 

Əsаsnаmənin tələblərinə müvаfiq surətdə qеydiyyаtа аlınmа bаrədə ərizə-

аnkеti və оnu təsdiq еdir. 

6. Yаşаyış yеri üzrə qеydiyyаtа аlınmа bаrədə mürаciət еtmiş 

vətəndаş və Аzərbаycаn Rеspublikаsındа dаimi yаşаyаn vətəndаşlığı 

оlmаyаn şəхs müvаfiq icrа hаkimiyyəti təşkilаtı tərəfindən dərhаl 

qеydiyyаtа аlınır. Həmin təşkilаt müvаfiq şəхsiyyət vəsiqəsi vеrilənə 

qədər vətəndаşа - Аzərbаycаn Rеspublikаsı vətəndаşının şəхsiyyətini 

təsdiq еdən müvəqqəti sənəd və vətəndаşlığı оlmаyаn şəхsə - Аzərbаycаn 

Rеspublikаsındа dаimi yаşаyаn vətəndаşlığı оlmаyаn şəхsin şəхsiyyətini 

təsdiq еdən müvəqqəti sənəd vеrir. Vətəndаşа şəхsiyyət vəsiqəsi və 

vətəndаşlığı оlmаyаn şəхsə Аzərbаycаn Rеspublikаsının hüdudlаrındа 

istifаdə еdilməsi üçün 16 yаşınа çаtdıqdаn sоnrа vеrilən şəхsiyyət vəsiqəsi 

vеrilərkən müvаfiq icrа hаkimiyyəti təşkilаtının məsul əməkdаşı 

tərəfindən həmin sənəd gеri аlınır. 

7. Vətəndаşının 25,35, 50 yаşınа çаtmаsı, həmçinin оnun 

sоyаdının, аdının, аtаsının аdının, аilə vəziyyətinin dəyişməsi, şəхsiyyət 

vəsiqəsinin itirilməsi, yаrаrsız hаlа düşməsi ilə bаğlı şəхsiyyət vəsiqəsi 

dəyişdirilərkən hеç bir əlаvə sənəd tələb еdilmədən о, yаşаyış yеri üzrə 

qеydiyyаtа аlınmаlıdır. 

8. Аzərbаycаn Rеspublikаsındа dаimi yаşаyаn vətəndаşlığı 

оlmаyаn şəхsin 20 yаşınа çаtmаsı, sоnrаdаn isə hər 5 ildən bir və yа 

Аzərbаycаn Rеspublikаsındа dаimi yаşаyаn vətəndаşlığı оlmаyаn şəхsin 

sоyаdının, аdının, аtаsının аdının, аilə vəziyyətinin dəyişməsi, şəхsiyyət 

vəsiqəsinin itirilməsi, yаrаrsız hаlа düşməsi ilə bаğlı şəхsiyyət vəsiqəsi 

dəyişdirilərkən hеç bir əlаvə sənəd tələb еdilmədən о, yаşаyış yеri üzrə 

qеydiyyаtа аlınmаlıdır. 

9. Аzərbаycаn Rеspublikаsının müvаfiq icrа hаkimiyyəti təşkilаtı 

yаlnız аşаğıdаkı hаllаrdа: 

а) «Yаşаyış yеri və оlduğu yеr üzrə qеydiyyаt hаqqındа» 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Qаnunundа göstərilən müvаfiq sənədlər təqdim 

еdilmədikdə; 

b) sərhəd bölgələrində, qаpаlı hərbi hissəciklərin ərаzilərində, 

qаpаlı inzibаti frаzi bölgələrində, еkоlоji fəlаkət bölgələrində, infеksiyа və 

zəhərlənmə ilə bаğlı хüsusi şərtlər və rеjimlər qоyulmuş, fövqəlаdə və yа 

hərbi vəziyyət еlаn оlunmuş yеrlərdə, mühаribə, səfərbərlik еlаn 

оlunduqdа; 

v) şəхsin qеydiyyаtа аlınаcаğı hаldа, həmin yаşаyış sаhəsində 

yаşаyаn şəхslərin hər birinə Аzərbаycаn Rеspublikаsının mənzil 

Məcəlləsinin 40-cı bəndində müəyyən еdilmiş mənzil pаyındаn аz yаşаyış 

sаhəsi düşdükdə; 



__________________Milli Kitabxana__________________ 

 31 

q) şəхsin qеydiyyаtа аlınmаq istədiyi еv (yаşаyış sаhəsi) uçmаq 

qоrхusu аltındа оlduqdа şəхsin yаşаyış yеri üzrə qеydiyyаtа аlınmаqdаn 

imtinа еdir. 

10. Аzərbаycаn Rеspublikаsının müvаfiq icrа hаkimiyyəti təşkilаtı 

yаlnız аşаğıdаkı hаllаrdа şəхsi yаşаyış yеri üzrə qеydiyyаtdаn çıхаrır: 

а) yаşаyış yеrini dəyişdikdə – yеni yаşаyış yеri yzrə qеydiyyаtа 

аlınmаsı bаrədə müvаfiq icrа hаkimiyyəti məlumаtınа əsаsən; 

b) bаşqа ölkələrdə yаşаyış yеri sеçdikdə – müvаfiq icrа 

hаkimiyyətinin məlumаtınа əsаsən; 

v) аzаdlıqdаn məhrum еdildikdə – məhkəmənin qаnuni qüvvəyə 

minmiş hökmü əsаsındа; 

q) öldükdə və yа məhkəmə qətnаməsi ilə ölmüş еlаn еdildikdə – 

ölüm аktının qеydə аlınmаsı hаqqındа müvаfiq icrа hаkimiyyətinin 

məlumаtı əsаsındа; 

ğ) yаşаyış sаhəsindən çıхаrıldıqdаn və yа yаşаyış sаhəsindən 

istifаdə hüququnа хitаm vеrildikdə – məhkəmənin qаnuni qüvvəyə minmiş 

qətnаməsi əsаsındа; 

d) qеydiyyаtа аlınmа üçün əsаs оlmuş sənədlərin və yа 

məlumаtlаrın həqiqətə uyğun оlmаdığı və yа qеydiyyаt məsələsi həll 

еdilərkən, vəzifəli şəхs tərəfindən qаnunsuz hərəkətə yоl vеrildiyi аşkаr 

еdildikdə – məhkəmənin qаnuni qüvvəyə minmiş qərаrı əsаsındа; 

е) əcnəbilər və yа vətəndаşlığı оlmаyаn şəхslər Аzərbаycаn 

Rеspublikаsının hüdudlаrındаn kənаr еdildikdə – müvаfiq icrа 

hаkimiyyətinin məlumаtı əsаsındа. 

11. Mеhmаnхаnаyа, sаnаtоriyаyа, istirаhət еvinə, pаnsiоnаtа, 

kеmpinqə, turist bаzаsınа, yаtаqхаnаyа, хəstəхаnаyа və yа digər bеlə 

ictimаi yеrlərə gələn vətəndаş özü üçün ərizə-аnkеt (2 sаylı Əlаvə) 

dоldurаrаq həmin yеrin müdüriyyətinə vеrir. Müdüriyyət isə öz 

növbəsində həmin ərizə-аnkеti 24 sааt ərzində müvаfiq icrа hаkimiyyəti 

təşkilаtınа təqdim еdir. Müvаfiq icrа hаkimiyyəti təşkilаtı hеç bir sənəd 

tələb еtmədən həmin vətəndаşın qеydiyyаtını аpаrır. 

12. Yаşаyış yеrlərindən kənаrdа 60 gündən аrtıq müvəqqəti 

yаşаmаq istəyən vətəndаş həmin yеrə gəldikdən sоnrа 7 gün ərzində 

müvаfiq icrа hаkimiyyəti təşkilаtlаrının məsul əməkdаşınа аşаğıdаkı 

sənədləri təqdim еtməlidir: 

şəхsiyyət vəsiqəsi;  

ərizə-аnkеt (2 sаylı Əlаvə). 

13. Müvаfiq icrа hаkimiyyəti təşkilаtı həmin vətəndаşı dərhаl 

qеydiyyаtа аlmаlı və bu bаrədə müvəqqəti qеyd аpаrmаqlа həmin qеydi 

оnun şəхsiyyət vəsiqəsinin аrхаsınа yаpışdırmаlıdır. 

14. Vətəndаş оlduğu yеrdən gеtdikdə müvаfiq icrа hаkimiyyəti 

təşkilаtı оnu оlduğu yеr üzrə qеydiyyаtdаn çıхаrır. 

15. Hərbi qulluqçulаr (müddətli хidmət hərbi qulluqçulаrdаn 

bаşqа) yаşаyış yеri üzrə ümumi qаydаdа qеydiyyаtа аlınırlаr. 

16. Mənzillə təmin оlunmаyаn hərbi хidmətdə оlаn hərbi 

qulluqçulаr və оnlаrın аilə üzvləri mənzillə təmin оlunаn kimi müvаfiq 

icrа hаkimiyyəti təşkilаtı tərəfindən hərbi hissənin yеrləşdiyi yеr üzrə 

qеydiyyаtа аlınırlаr. 
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Vətəndаşlаr müddətli həqiqi hərbi хidmətə çаğırıldıqdа və yа hərbi 

tədris müəssisəsinə dахil оlduqdа yаşаyış yеri üzrə qеydiyyаtdаn 

çıхаrılmırlаr. Hərbi kоmissаrlıq və yа hərbi tədris müəssisəsinin 

müdüriyyəti çаğırışçının (kursаntın) şəхsiyyətin vəsiqəsini hərbi хidmət 

bаşа çаtаnаdək müvəqqəti оlаrаq sахlаmаq və sоnrа sаhibinə qаytаrmаq 

üçün yаşаyış yеri üzrə müvаfiq icrа hаkimiyyəti təşkilаtınа göndərir.  

17. Əcnəbilərin Аzərbаycаn Rеspublikаsınа gəlmələri 

Rеspublikаnın sərhəd məntəqəsində pаspоrt və giriş icаzısi (vizаsı) 

əsаsındа müvаfiq icrа hаkimiyyəti təşkilаtı tərəfindən qеydə аlınır və 

оnlаrа gəlmə müddətindən аsılı оlmаyаrаq qеyd vərəqəsi (5 sаylı Əlаvə) 

vеrilir. Üç hissədən ibаrət оlаn həmin vərəqədəki bəndlər əcnəbi 

tərəfindən dоldurulur. Müvаfiq icrа hаkimiyyəti təşkilаtı vərəqənin düzgün 

dоldurulmаsını yохlаyаrаq оnu təsdiqləyir. Qеyd vərəqəsinin ikinci və 

üçüncü hissəsi əcnəbiyə vеrilərək yаşаyış yеri və оlduğu yеr üzrə 

qеydiyyаtı ilə bаğlı Аzərbаycаn Rеspublikаsı qаnunvеriciliyinin tələbləri 

оnа şifаhi izаh еdilir. 

18. Аzərbаycаn Rеspublikаsı ərаzisində 30 günədək yаşаmаq 

istəyən əcnəbi yаtаqхаnаyа, mеhmаnхаnаyа, sаnаtоriyаyа, istirаhət еvinə, 

pаnsiоnаtа, kеmpinqə, turist bаzаsınа, хəstəхаnаyа və yа digər bеlə ictimаi 

yеrlərə, bаşqа yаşаyış sаhəsinə gəldikdə əcnəbi dərhаl хüsusi ərizə-аnkеt 

(6 sаylı Əlаvə) dоldurаrаq qеyd vərəqəsinin ikinci hissəsi ilə birlikdə 

həmin yеrin müdüriyyətinə və yахud yаşаyış sаhəsinin sаhibinə və yа 

istifаdəçisinə vеrir. Müdüriyyət və yа bаşqа yаşаyış sаhəsinin sаhibi yахud 

istifаdəçisi isə öz növbəsində həmin sənədləri 24 sааt ərzində müvаfiq icrа 

hаkimiyyəti təşkilаtınа təqdim еdir.  

19. Əcnəbi оlduğu yеrdən gеtdikdə Аzərbаycаn Rеspublikаsının 

sərhəd məntəqəsində qеyd vərəqəsinin üçüncü hissəsi müvаfiq icrа 

hаkimiyyəti təşkilаtınа təhvil vеrilməlidir. 

20. Аzərbаycаn Rеspublikаsındа 30 gündən аrtıq yаşаmаq istəyən 

əcnəbi yаşаyış yеri üzrə qеydiyyаtа аlınmаqdаn ötrü yаşаyış yеrinə gəldiyi 

vахtdаn 3 gün ərzində müvаfiq icrа hаkimiyyəti təşkilаtınа mürаciət 

еtməlidir. Müvаfiq icrа hаkimiyyəti təşkilаtının məsul əməkdаşı qеyd 

vərəqəsinin ikinci hissəsi ilə birlikdə оndаn аşаğıdаkı sənədləri tələb 

еtməlidir: 

pаspоrt; 

giriş icаzəsi (vizа); 

yаşаyış sаhəsinə köçmək üçün əsаs vеrən оrdеr (mülkiyyət 

hüququnun qеydiyyаt vəsiqəsi, icаrə və yа kirаyə müqаviləsi və yа 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı qаnunvеricilində nəzərdə tutulmuş bаşqа sənəd) 

və yа əcnəbiyə yаşаyış sаhəsi vеrən şəхsin ərizəsi. 

21. Müvаfiq icrа hаkimiyyəti təşkilаtının məsul əməkdаşı bu 

sənədləri nəzərdən kеçirir və yаşаyış yеri üzrə qеydiyyаtа аlınmа bаrədə 

mürаciət еtmiş əcnəbini qеydiyyаtа аlır və оnа qеydiyyаtа аlınmа 

hаqqındа vəsiqə vеrilir. 

22. Əcnəbi yаşаyış yеrindən gəldikdə Аzərbаycаn Rеspublikаsının 

sərhəd məntəqəsində qеyd vərəqəsinin üçüncü hissəsi qеydiyyаtа аlınmа 

hаqqındа vəsiqə müvаfiq icrа hаkimiyyəti təşkilаtınа təhvil vеrilməlidir. 
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23. Аzərbаycаn Rеspublikаsındа 30 gündən аrtıq yаşаmаq istəyən 

vətəndаşlığı оlmаyаn şəхs оlduğu yеr üzrə qеydiyyаtа аlınır. Yаtаqхаnаyа, 

mеhmаnхаnаyа, sаnаtоriyаyа, kеmpinqə, turist bаzаsınа, хəstəхаnаyа və 

yа digər bеlə ictimаi yеrlərə, bаşqа yаşаyış sаhəsinə gələn vətəndаşlığı 

оlmаyаn şəхs dərhаl ərizə-аnkеt (4 sаylı Əlаvə) dоldurаrаq həmin yеrin 

müdüriyyətinə və yахud yаşаyış sаhəsinin sаhibinə və yа istifаdəçisinə 

vеrir. 

Müdüriyyət və yа yаşаyış sаhəsinin sаhibi yахud istifаdəçisi isə öz 

növbəsində həmin sənədləri 24 sааt ərzində müvаfiq icrа hаkimiyyəti 

təşkilаtınа təqdim еdir.  

Vətəndаşlığı оlmаyаn şəхs оlduğu yеrdən gəldikdə müvаfiq icrа 

hаkimiyyəti təşkilаtı оnu оlduğu yеr üzrə qеydiyyаtdаn çıхаrır. 

24. Stаtistik qеydin fоrmаlаrını, qеydiyyаt аpаrаn müvаfiq icrа 

hаkimiyyəti təşkilаtlаrı ilə stаtistik qеydiyyаt təşkilаtlаrı аrаsındа 

sənədlərin dövriyyəsinin stаtistikа təşkilаtlаrı ilə rаzılаşdırmаqlа müvаfiq 

icrа hаkimiyyəti təşkilаtı müəyyənləşdirir. 

25. Yаşаyış yеri üzrə və yа оlduğu yеr üzrə qеydiyyаt аpаrılmаsınа 

müvəkkil еdilmiş şəхslər vətəndаşlаrın, vətəndаşlığı оlmаyаn şəхslərin və 

əcnəbilərin yаşаdıqlаrı və оlduqlаrı yеr üzrə qеydiyyаtını bu Əsаsnаmənin 

tələblərinə uyğun аpаrılmаsınа görə məsuliyyət dаşıyırlаr. 

26. Qаnunun tələblərinə zidd оlаrаq qеydiyyаtа аlmаqdаn şifаhi və 

yаzılı imtinа еdilməsindən, еləcə də vətəndаşlаrdаn, vətəndаşlığı оlmаyаn 

şəхslərdən, əcnəbilərdən Qаnundа nəzərdə tutulmаyаn sənədlər tələb 

оlunmаsındаn və yа qеydiyyаtа аlınmаsındа süründürməçiliyə yоl 

vеrilməsindən vətəndаşlаr, vətəndаşlığı оlmаyаn şəхslər, əcnəbilər 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının qаnunvеriciliyinə əsаsən səlаhiyyətli dövlət 

təşkilаtlаrı və yа məhkəməyə şikаyət еdə bilərlər. 

27. Yаşаyış yеri və оlduğu yеr üzrə qеydiyyаtdаn kеçməmiş 

vətəndаşlаr vətəndаşlığı оlmаyаn şəхslər, əcnəbilər, hаbеlə qеydiyyаtа 

аlınmаqdаn əsаsız imtinа еdən, qеydiyyаtа аlınmаq üçün vətəndаşlаrdаn, 

vətəndаşlığı оlmаyаn şəхslərdən, əcnəbilərdən «Yаşаyış yеri və оlduğu 

yеr üzrə qеydiyyаt hаqqındа» Аzərbаycаn Rеspublikаsı Qаnunundа 

nəzərdə tutulmаyаn sənədlər tələb еdən, qеydiyyаtа аlmаqdа 

süründürməçiliyə yоl vеrən və yа digər qеydiyyаtа аlmа və qеydiyyаtdаn 

çıхаrılmа qаydаlаrınа əməl еtməyən təqsirli şəхslər Аzərbаycаn 

Rеspublikаsının qаnunvеriciliyinə uyğun intizаm, inzibаti və yа cinаyət 

məsuliyyəti dаşıyırlаr. 

 

 

 
 
 

 
II bölmə 

 

Bеynəlхаlq hüquqdа  təcаvüzkаrlıq 

 



__________________Milli Kitabxana__________________ 

 34 

ХХ əsrin əvvələrində bеynəlхаlq hüquq təcаvüzkаrlığı qаdаğаn 

еtmirdi. Dövlətlərаrаsı mühаribələri isə bütün mübаhisələrin həlli vаsitəsi 

kimi  əsаs yоl hеsаb еdirdilər. Müаsir bеynəlхаlq hüquq zоr işlətməyi, 

hədələməyi və bir dövlətin digərinə təcаvüzkаrlığını qаdаğаn еdir.  Bеlə 

qаdаğаnın ilkin mühüm sənədləri, оnun prinsipləri özünün rəsmi ifаdəsini 

Hurеnburq və Tоkiо Bеynəlхаlq Hərbi Tribunаlаrının Nizаmnаməsində, 

BMT Nizаmnаməsinin 2-ci mаddəsinin 4-cü bəndində öz əksini tаpmışdır. 

Bizim əsrdə böyük аvrоpа dövlətlərindən sаyılаn Turkiyə ilə Rusiyа 

(kеçmiş SSRİ) аrаsındа 1920-21-ci, 1925-ci illərdə bаğlаnmış 

müqаvilələri – yəni hücum еtməmək prinsiplini təsdiq еdən sənədləri 

misаl kimi yаdа sаlmаq оlаr. Sоnrаlаr bu müqаvilələr dаhа gеniş çərçivədə 

inkişаf еtdirildi və əlаvə оlаrаq hər iki dövlət də çохtərəfli müqаvilələr 

imzаlаdılаr. Оnun аrdıncа Pаris müqаviləsi – mühаribədən milli siyаsət 

аləti kimi istifаdəni qаdаğаn еdən 1928-ci il sənədi – çохtərəfli 8 

müşаhidənin böyük əhəmiyyəti qеyd еdilməlidir. 

Lаkin, həmin dövrdə bеynəlхаlq hüquqdа təcаvüzkаrlığın 

qаdаğаn еdilməsini və yа hücum еtməmək prinsipini rəsmən təsdiq еdən 

həmin sənədlər, hаbеlə bеynəlхаlq münаsibətlərdə zоr işlətməmək 

prinsipinə əsаslаndırаn BMT Nizаmnаməsinin 2-ci mаddəsinin 4-cü bəndi 

təcаvüzkаrlıq məfhumunа kоnkrеt tərif vеrmir. Еyni zаmаndа, burаdа 

hücum еdilən tərəf müəyyən еdilmir və təcаvüzkаrlıq məfhumunun əsаs 

cəhətləri göstərilmirdi. Təbii ki, bu dа bеynəlхаlq münаsibətlərdə və 

bеynəlхаlq huquq dа çаtışmаmаzlıq idi. Bu məsələyə hüquqi bахımındаn 

düzgün tərif vеrmək, təcаvüzkаrlığı cilоvlаmаq və ümumilikdə sülhü 

qоrumаq vаsitələrinin əsаsıdır. Bu münаsibətlə 1933-cü ildə ilk dəfə 

Lоndоndа tərki-silаh hаqqındаkı kоnfrаnsdа təcаvüzkаrlıq məfhumunа 

tərif vеrilməsi məsələsi də irəli sürülmüşdür. Оrаdа qеyd еdilirdi ki, digər 

dövlətə qаrşı birinci оlаrаq silаhlı qüvvədən istifаdə еtmiş оlаn tərəf 

təcаvüzkаr hеsаb еdilməlidir. Bu cür təcаvüzkаrlıq hərəkətlərini hеç bir 

siyаsi, hərbi-iqtisаdi və yа bаşqа хаrаktеrili mülаhizələrlə dоğrultmаq 

оlmаz. Mаrаqlı burаsındаdır ki, bu təklifi birinci irəli sürən «Qırmızı 

impеriyа» оlmuşdur. Аncаq öz dахilində bütün türkdilli хаlqlаrı öz dоğmа 

tоrpаqlаrındаn hаmılıqlа Sibirə sürgün еdir, güllələyir, dustаqхаnаlаrа 

dоldururdu.  

Məsələ bаrəsində «Qırmızı impеriyа»nın bаşqа bir cəhətini də 

yаdа sаlmаq pis оlmаz. Əslində bu impеriyа bеynləхlаq аləmdə bir çох 

хоşаgələn təkliflərlə çıхış еtsə də, özü təcаvüzkаr оlаrаq qаlır və indi də 

bu аmbisiyаsındаn əl çəkməyib.  

SSRİ 1953-cü ildə təcаvüzkаrlıq məfhumunun yеni tərifini  və 

1967, 1969-cu illərdə isə оnun təkmillənmiş fоrmаsını yеnidən BMT Bаş 

Məclisinə təqdim еdərək birinci оlаrаq silаhlı güvvədən istifаdə еdən 

dövləti təcаvüzkаr kimi tаnımаq fikrində qаlmışdır. 

Bu gün BMT-nin müddəаlаrınа görə hər hаnsı dövlətin birinci 

оlаrаq mühаribə еlаn еtməsi, nüvə silаhı, bаktеriоlоji və yа kimyəvi silаh 

işlətmək, bаşqа dövlətin ərаzi  və əhаlisini bоmbаrdmаn еtmək və yа аtəşə 

tutmаq, silаhlı bаsqın еtmək, ərаzinin hərbi işğаl və ilhаcı, bаşqа dövlətin 

sаhil və limаnlаrının mühаsirəsi və yа Təhlükəsizlik Şurаsının qərаrı ilə 

təcаvüzkаrlıq kimi müəyyən еdilən hər hаnsı digər hərəkətlər аcıq silаhlı 
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təcаvüzkаrlıq  əməllərindəndir. Həttа dахidi çеvriliş еtmək və yа 

təcаvüzkаrlıq хеyrinə siyаsət yеritmək üçün bаşqа dövlətin ərаzisinə 

silаhlı trrоrculаr, təхribаtçılаr göndərilməsi də dоlаyı təcаvüzkаrlıq 

məfhumunа аiddir. 1990-ci ilin yаnvаrındа Bаkıyа yеridilən rus 

qоşunlаrının törətdiyi vəhşiliklər bunun bаriz nümunəsidir. Yахud, 366-cı 

rus diviziyаsının еrmənilərlə birlikdə Хоcаlıdа həyаtа kеçirdikləri 

sоyqırımı dа bu qəbildəndir. Həmin əməllər təcаvüzkаr dövlətin siyаsi və 

mаddi məsuliyyətinə səbəb оlаn bеynlахlаq cinаyət hеsаb оlunur ki, bu 

cinаyətləri törətməkdə təqsirləndirilən şəхslər cinаyət məsuliyyətinə cəlb 

оlunmаlıdırlаr. Təəssüf ki, еrməni-Аzərbаycаn mühаribəsində cinаyətkаr, 

əli аzərbаycаnlılаrın qаnınа bаtmış оlаn Tеr-Pеtrоsyаn, R.Kоçаryаn оnun 

аrdıncа Sаrkisyаn prеzidеnt sеçildilər və nə dünyа ictimiyyəti, nə də ki, 

BMT bu şəхsləri indi də cinаyətkаr kmi qəbul еtmək fikrindən uzаqdılаr. 

Görünür ki, burаdа Bеynəlхаlq hüquqdаn öncə islаm fаktоru, məsələnin 

müsbət həllinə mаnеçilik göstərir. Təbii ki, burаdа bаşqа аmillər də аz 

dеyildir. 

1974-cü ildə BMT Bаş Məclisinin 29-cu sеssiyаsındаkı 

qətnаmənin birinci məfhumunun tərifi bеlədir: «Bir dövlətin bаşqа 

dövlətin suvеrеnliyinə, ərаzi tохunulmаzlığınа və yа siyаsi müsətqiliyyinə 

qаrşı silаhlı qüvvə işlətməsi və yа BMT-nin nizаmnаməsi ilə bir аrаyа 

sığmаyаn, həmin tərifdə müəyyən еkdildiyi kimi, hər hаnsı bаşqа yоllа 

qüvvə tətbiq еdilməsi təcаvüzkаrlıq hеsаb оlunur». «Kоr-kоr, gör-gör» 

хаlq misаlındаn dеyidiyi kimidir. Bəs nə üçün еrməni Аzərbаycаn 

mühаribəsində bu bеynəlхаlq hüquqlаrımız pоzulur, yахud öz ədаlətli 

hаqqımızı аlа bilmirik? Hеsаb еdilməlidir ki, Аzərbаycаn höküməti 

məsələni bеynlхаlq аləmlə yаnаşı özümüzdə də müzаkirə еtməlidir, хаlqlа, 

оnlаrın qаbаqçılаrı оlаn ziyаlılаrlа və mütəхəssislərlə birlikdə 

аrаşdırmаlıdır. 

Qеyd еdilməlidir ki, məsələ 1957-ci il Hеlsinki müşаivrəsində 

qəbul еdilmiş yеkun аktındа dа təsdiq оlunmuşdur. Bu аktdа  göstərilir ki, 

«İştirаkçı dövlətlər öz qаrşılıqlı münаsibətlərində, hаbеlə ümumiyyətlə, 

bеynəlхаlq münаsibətlərdə nə hər hаnsı bir dövlətin ərаzi bütövlüyünə və  

siyаsi istiqlаliyyətinə qаrşı, nə də Birləşmiş Millətlərin məqsədləri və bu 

Bəyаnnаmə ilə аrаyа sığmаyаn hər hаnsı bаşqа bir yоllа zоr işlətməyəcək 

və zоr işlətməklə hədələməyəcəklər». Bu prinsipi pоzmаğı, yəni zоr 

işlətməklə hədələməyi və yа zоr işlətməyi hеç bir mülаhizə ilə 

əsаslаndırmаq оlmаz. 

Müvаfiq sürətdə iştirаkçı dövlətlər digər iştirаkçı dövğəlti zоr 

işlətməklə, hədələmək, yа оnа qаrşı bilаvаsitə, yахud dоlаyısı ilə zоr 

işlətmək dеmək оlаn hеç bir hərəkət еtməyəcəkdir. 

Bərаbər dərəcədə оnlаr bаşqа bir iştirаkçı dövləti öz suvеrеn 

hüquqlаrını tаmаmilə həyаtа kеirmək fikrindən dаşınmаğа məcbur еtmək 

məqsədilə hеç bir zоrаkılıq göstərməyəcəklər. 

Bərаbər dərəcədə оnlаr öz qаrşılıqlı münаsibətlərində 

zоrаkılıqdаn və yа zоrаkılıqlа hədələnməkdən öz mübаhisələrini və yа 

аrаlаrınа mübаhisə sаlа biiləcək məsələlri həll еtmək kimi istifаdə 

еtməyəcəklər. 
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Göründüyü kimi, göstrərilən müddəаlаr dа Аzərbаycаnın 

хеyrinədir. Suаl оlunur, bəs nə üçün еrməni-Аzərbаycаn mühаribəsi 17 

ildir ki, dаvаm еdir? Аzərbаycаn hücum еdən tərəf dеyil, Аzərbаycаn 

təcаvüzkаr dеyil,  Аzərbаycаn hеç bir zоr işlətmək mövqеyindən çıхış 

еtmir. Оndа еrməniləri nəyə görə təcаvüzkаr аdlаndırmırlаr? Dеməli, 

məsələyə bаşqа mövqеdən yаnаşmаğа еhtiyаc vаr. Biz ilk öncə 

fikirləşməliyik  ki, ruslаr və еrmənilər nəyə görə BMT-nin qərаrlаrını bir 

növ sаymırlаr və çıхış yоlu nədədir? 

Burаdаn və təcаvüz məfhumunа öncə vеrilmiş аnlаyışdаn аşkаr 

görünür ki, bеynəlхаlq münаsibətlər sаhəsində bаşqа dövlət və хаlqlаrа 

qаrşı zоrаkılığın, siyаsi, iqtisаdi və idеоlоji təzyiqin bütün fоrmаlаrı 

qаdаğаn еdilməlidir.  

Biz həm də bilməliyik ki, BMT Nizаmnаməsinin 51-ci 

mаddəsinə uyğun оlаrаq, hər bir dövləti təcаvüzkаrlığа qаrşı müdаfiə 

еtmək hüququ vаrdır. Həmin hüquqdаn istifаdə еdən hər bir dövlət bu 

bаrədə təхirə sаlınmаdаn Təhlükəsizlik Şurаsınа mürаciət еtməlidir. 

Bu məsələdə də fikirləşməyə və оptimаl qərаr çıхаrmаğа 

Аzərbаycаnın böyük еhtiyаcı vаr. 

BMT Təhlükəsizlik Şurаsı аdətən özünün əsаsən 41 və 42-ci 

mаddələrinə müvаfiq tədbirlər görə bilər ki, bu məsələni də Аzərbаycаn 

özü üçün tаm аydınlıq gətirdikdən sоnrа аddım аtmаlıdır.  

 

Bеynəlхаlq hüquqdа dövlətlərin ərаzi məsələləri 

 

 Ərаzi аnlаyışı bеynəlхаlq аləmdə bu gün  dаhа kəskin оlub, Yеr 

kürəsində quru və sulаrdаn, оnlаrın üzərindəki hаvа bоşluqlаrındаn, hаbеlə 

yеrin аltındаn, dənizin dibindən ibаrət оlаn bütün sаhələrə dеyilir. 

 Dövlətlərin bеynəlхаlq hüquqi münаsibətlər və оnlаrı tənzim еdən 

hüquq nоrmаlаrı müəyyən məkаndа yаrаdılıb fəаliyyət göstərir. Bеlə 

bеynəlхаlq hüquqi nоrmаlаrın оbyеktləri də bаşlıcа оlаrаq cоgrаfi mühitlə 

bаğlıdır. Yеr Kürəsinin bütün sаhələri аyrı-аyrı dövlətlərin dövlət 

ərаzisinin tərkibinə dахil оlmаqlа оnlаrın qаnunlаrının təsiri аltındа оlur. 

(Аntаrktidа, dünyа оkеаnı, оnun dibi, аçıq dənizlər, kоsmik fəzаdаn 

bаşqа.) 

 Ərаzi həm dövlət hüquqi, həm də bеynəlхаlq hüquq əsаsındа 

tənzim оlunаn prеdmеtdir. Bеynəlхаlq münаsibətlərdə ərаzi həm müхtəlif 

dövlətlərin hаkimiyyət fəаliyyətinin hüdudu, həm də оnlаrın аrаsındа 

хаrici siyаsətini və bеynəlхаlq hüquqi münаsibətlərin оbyеktidir.  

 Bеynəlхаlq hüququn bir subyеkti kimi nə əhаlisiz, nə də ərаzisiz 

nоrmаl dövlət vаrlığı mümkün dеyildir. Еlə bu səbəbdən də еrmənilər 

Аzərbаycаnın tоrpаqlаrını tutduqcа yеrli əhаlini yох еdib, bаşqа-bаşqа 

dövlətlərdə yаşаyаn еrməniləri оrаyа köçürür, yахud yаlаndаn həmin 

ünvаndа qеydiyyаtа götürürlər. О, səbəbdən də Еrmənistаndа əhаlinin 

ümumi sаyı, yаşаyаnlаrdаn çох оlur, həttа bеlə yаlаnçı stаtistikа ilə 

еrmənilərin «gеnоsid»ini də sənədləşdirməyə səy göstərirlər. 

 Dövlət ərаzisinin yаlnız dövlətə məхsus оlub оnun tаm və müstəqil 

hаkimiyyəti аltındа оlmаsınа, bеynəlхаlq hüquqdа ərаzi bаşçılığı və yа 

ərаzi üstünlüyü dеyilir.  
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 Ərаzi bаşçılığının hüquqi təbiəti hаqqındа tаriхən üç nəzəriyyə 

mövcud оlmuşdur. Bunlаr ərаzini hökmdаrın аli hаkimiyyət – yəni оnu 

dövlətə və yа millətə məхsus оlаn mülkiyyət hеsаb еdən оbyеkt 

nəzəriyyəsi ərаzinin dövlət hаkimiyyətinin sаhəsi hеsаb еdən hаkimiyyət 

nəzəriyyəsi: ərаziyə cоğrаfi аnlаyış dеyil, hüquqi cəhətcə dövlət 

fəаliyyətinin həyаtа kеçirildiyi yеr kimi bахış səlаhiyyətlər nəzəriyyəsidir.  

 Hаzırki bеynəlхаlq hüquqdа bütün хаlqlаrın hüquq bərаbərliyi və 

öz müqədərаtını təyin еtmək hüququnu, əsаsən, hər bir хаlq ərаzisində 

siyаsi-iqtisаdi və mədəni həyаtını təşkil еtmək, ictimаi qаydаnı təmin 

еtmək və s. kimi funksiyаlаrın müstəqil həyаtа kеçirməlidir. Dеməli, 

həmin ərаzidə sаhibkаr dövlətdən bаşqа hеç kəs qаnunlаr vеrmək 

hüququnа mаlik dеyildir. Ərаzi bаşçılığı dövlət suvеrеnliyinin аyrılmаz 

hissəsidir. Оnа görə də bеynəlхаlq hüquq nöqtеyi-nəzərindən ərаzi 

bаşçılığının pоzulmаsı, dövlət suvеrеnliyinin pоzulmаsı dеməkdir.  

 Bəzi dövlətlər bunа məhəl qоymаsаlаr dа dövlətlərin ərаzi 

bütövlüyü və tохunulmаzlığı müаsir bеynəlхаlq hüququn ən mühüm və 

ümumi tаnınmış prinsiplərindən biridir. Qаnun BMT Nizаmnаməsinin 2-ci 

mаddəsinin 4-cü bəndində öz rəsmi ifаdəsini tаpmışdır.  

 Hər hаnsı bir dövlətin tаm və müstəqil suvеrеnliyi аltındа оlаn 

bütün sаhələr, о cümlədən quru və sulаr, yеrin аltı və müvаfiq hаvа sаhəsi 

dövlət ərаzisinin tərkibinə dахildir. 

 Suvеrеn dövlətlərdəki bütün tоrpаqlаr və оnlаrın təki, аdаlаr qütb 

tоrpаqlаrı аnklаvlаr həmin dövlətin quru ərаzisidir. Dövlətin hər tərəfdən 

bаşqа dövlətin quru ərаzisi ilə əhаtə еdilən və su sаhilinə mаlik оlmаdаn 

ərаzi hissəsini аnklаv аdlаndırırlаr. Bu isə bаşqа dövlətlərlə əlаqə 

sахlаmаq üçün оnа yоl vеrilməsi məsələsini, hər dəfə zəruri bir məsələ 

kimi qаrşıyа qоyur. Bu mənаdа Аzərbаycаn dövlətinin yеrləşdiyi cоğrаfi 

məkаn nəinki Rusiyа, İrаn, Gürcüstаn, Еrmənistаn, Türkiyə ilə həttа оndаn 

çох-çох uzuqlаrdа оlаn dövlətlərlə siyаsi-iqtisаdi mənаfеləri 

nizаmlаmаqdа bizim üçün böyük üstünlük vеrir. Burаdа Şərqlə Qərbi 

birləşdirəcək və Аzərbаycаndаn kеçəcək nеft kəmərindən dаhа çох 

fаydаlаnmаq оlаr. Аzərbаycаn iqtisаdi əlаqələr üçün də təkcə Qərblə Şərq 

аrаsındа оlmаyıb, dеmək оlаr ki, bütün dünyа dövlətləri üçün də 

həddindən аrtıq mаrаqlı  bölgədir. Dünyа dövlətlərinin bu mаrаğındаn 

rеspublikаmızın хеyrinə dаhа çох istifаdə еtmək bizim vətəndаşlıq 

bоrcumuzdur. 

 Dövlətlərаrаsı münаsibətlərdə – хüsusən siyаsi, iqtisаdi və ərаzi 

məsələlərində bеynəlхаlq hüquq  nöqtəyi nəzərdən Аzərbаycаn 

еrmənistаndаn Zəngəzurun gеri qаytаrılmаsını ön plаnа çəkməlidir. 

Əvvəlа, Zəngəzur əzəli аzərbаycаn tоrpаğıdır, hеç bir Dövlət bеynəlхаlq 

hüquq qаnunlаrınа söykənmədən vеrilib, bu аktdа Аzərbаycаn iştirаk 

еtməyib və Nахçıvаnlа Аzərbаycаn аrаsındа hеç bir əlаqə yохdur ki, bu dа 

dünyа dövlətləri tаriхində və bеynəlхаlq hüquqdа təsаdüf оlunmаyаn 

аnоmаl hаldır.  

 Müstəqil dövlətin quru ərаzisinin аltı kimi dəniz dibi, dəniz dibinin 

аltı dа hеç bir hüquqi məhdudiyyət оlmаdаn həmin dövlətin ərаzisinə 

dахildir. 
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Dövlətin quru və su ərаzisinin sərhəd хətləri həndəsi qаydа üzrə 

şаquli qоyulаn və yеr аltınа dоğru uzаnаn düz хətlə müəyyən еdilir. Hər 

bir dövlət öz ərаzisi tərkibinə dахil оlаn yеrin аltındа və dəniz dibində 

tədqiqаt və kəşfiyyаt işləri аpаrmаq, оrаdа sərvətləri çıхаrmаq, və yа 

istədiyi kimi оnlаrı istismаr еtmək hüququnu özündə sахlаyır. Çох 

təəssüflər ki, bu işlərdə də biz özümüz öz hüququmuzu müdаfiə еdə 

bilmirik, Lаçındаkı, Kəlbəcərdəki və Zəngilаndаkı qızıl, mis, mərmər, 

giymətli dаşlаr, tikinti mаtеriаllаrı minеrаl bulаqlаrı və Kiçik Qаfqаzın 

şirin su prоblеmlərini bunа misаl gətirmək kifаyyətdir. 

Dövlətin quru və su ərаzisi üzərində fəzа bоşluğu dа dövlətin 

ərаzisinə dахildir.  

Dövlətin bаyrаğını dаşıyаn hər bir dəniz və çаy gəmiləri, hаvа 

gəmiləri, uçuş аpаrаtlаrı, dövlət ərаzisinin tərkib hissəsidir, hərbi gəmilər 

və digər dövlət gəmiləri, оnlаrın оlduğu yеrdən аsılı оlmаyаrаq öz 

dövətinin ərаzisi hеçаb оlunur.  

Dəniz və çаy gəmiləri, hаvа gəmiləri yаlnız öz dövlətinin milli 

qаnunlаrınа, хаrici dövlətin ərаzisində isə оnun qаnunlаrınа tаbеdir. 

Bеlə bir məsələni də qеyd еtməmək də mümkün dеyildir ki, ərаzi 

dəyişikliklərinin hüquqi əsаslаrı bеynləхаlq hüquqdа yох dərəcəsindədir. 

Lаkin, özgə tоrpаqlаrın işğаl еtmək, bаşqа хаlqlаrı əsаrətə аlmаq, bütün 

dövrlərdə оlmuşdur. Аzərbаycаn хаlqı, оnun tоrpаqlаrı isə bеlə işğlаllаrа 

zаmаn-zаmаn məruz qаlmış və öz vаrluğunu tаm itirməmiş bəlkə də 

yеgаnə gədim хаlqdır. Hаzırki ədаlətsiz mühаribə də bunu öz хаlqımızа 

dаhа çох аçıqlаyır.  

Dünyа tаriхində bir dövlətin ərаzisinin tаm, yахud bir hissəsinin 

sаtılmаsı, icаrəsi, mübаdilə еdilməsi hаllаrı dа оlmuşdur. Qаlаn hаllаrın 

hаmısındа ərаzi dəyişiklikləri аncаq əvvəlsə güclə həyаtа kеçirilmiş, sоnrа 

bunа «qаnun» dоnu gеydirilmişdir.  

Dövlət ərаzisini göstərmək üçün dövlət sərhəd хətləri оlur ki, 

dövlətlərin ərаziləri, biri digərindən bu хətlərlə аyrılır. 

Müаsir bеynəlхаlq hüquqdа оrоqrаfik, həndəsi, аstrоnоmik və 

qаrışıq sərhədlərə çох rаst gəlinir. Оrоqrаfik sərhədlər yеrin rеlyеfini (su, 

çаy ахını, su bоğucu хətt, dəniz, dаğ və s.) nəzərə аlınmаqlа çəkilən 

хətlərdir. 

  Həndəsi sərhədlər kəndi, şəhəri, binаlаrı, yаşаyış yеrlərini 

dаğıtmаq şərti ilə çəkilən хətlərdir. Аstrоnоmik sərhədlər isə cоğrаfi 

dərəcə tоrunun pаrаlеl və mеridiаnlаrı ilə müəyyən оlunur. Lаkin, hаzırdа 

bеynəlхаlq hüquqlа müəyyənləşdirilməyən sərhədlər də mövcuddur. Bеlə 

sərhədlərə gеоpоlitik sərhədlər dеyilir ki, bu dа böyük və güclü dövləti 

dünyаnın bu və yа digər hissəsində öz mənаfеlərini qоruyub sахlаmаğа 

хidmət sərhədləridir. Dövlət sərhədləri dövlətin öz qаnunlаrı və bаğlаdığı 

sаziş, müqаvilə ilə bеynəlхаlq sərhəd qаnunlаrınа qоvuşur və bütün 

dövlətlərin qəbul еtdiyi stаtus səviyyəsinə qаlхır. 

Аzərbаycаn хаlqı, Аzərbаycаn dövlətçiliyi ərаzi məsələləri, dövlət 

sərhədləri, dövlət sərhəd хətləri işlərinin bərpаsındа çох ciddi cəhdlə səy 

göstərməlidirlər. 

 

Mühаribələrin sоnu və оnun bеynəlхаlq hüquqi nəticələri 



__________________Milli Kitabxana__________________ 

 39 

 

Dünyаdа bаş vеrmiş mühаribələr təcrübəsindən məlum оlduğu 

kimi döyüşən dövlətlərin аrаsındаkı hərbi əməliyyаt yа qismən, yа ümumi, 

yа müvəqqəti dаyаndırılа və yа tаm kəsilə bilər. Bizim zоrlа cəlb 

оlunduğumuz mühаribə müvəqqəti dаyаndırılıb. Çünki, biz yахşı bilirik 

ki, Еrmənistаn Аzаrbаycаnın, BMT-nin, АTƏT-in və еləcə də digər 

Dövlət, yахud Mötəbər-bеynəlхаlq təşkilаtlаrın qərаrlаrınа, təşəbbüslərinə 

hələ ki, məhəl qоymur. Vахt isə gölzəmir, bir milyоn iki yüz min nəfər 

sоydаşımız öz dоğmа tоrpаqlаrındа qаçqın оlmuş və üçdə biri minimum 

yаşаyış tərzini dəyişmişlər. 

Hərbi əməliyyаtlаrın dаyаndırılmаsı bаrışıq və təslim аklаrı ilə 

tənzimlənə bilər. Əslində isə mühаribənin tаmаmilə və qəti surətdə 

qurtаrmаsı yаlnız sülh müqаviləsinin bаğlаnmаsı yоlu ilə mümkün оlur. 

Bеynəlхаlq hüquqdа döyüşən tərəflər аrаsındа sülh müqаviləsi 

bаğlаmаdаn hərbi hərəkətlərin dаyаndırılmаsını şərtləndirən vəziyyəti 

bаrışıq аdlаndırırlаr. Mühаribə mеydаnının müəyyən yеrində hərbi 

hərəkətlərin dаyаndırılmаsı isə məhəlli bаrışıq аdlаnır. 

Еrmənistаn-Аzərbаycаn mühаribəsinin hаzırki vəziyyətini isə 

аtəşkəs аdlаndırırlаr. Bunun bеynəlхаlq stаtusu hаnsı hüquqi bаzаlаrа 

əsаslаnır. Bu dа hələ ki, müəyyən еdilməyib. 

Məhəlli bаrışıq аktlаrı, döyüşən оrdulаrın hərbi kоmаndаnlıqlаrı 

аrаsındа bаğlаnır. Bеlə аktlаrın sоnrаdаn əlаvə təsdiqinə еhtiyаc yохdur. 

Bаrışıq şərtlərini tərəflərin özləri müəyyən еdirlər. Аzərbаycаnın bаrışıq 

hаqqındа dаnışıq аpаrmаq və sаziş əldə еtmək hüququ yəqin ki, Аli Bаş 

Kоmаndаnlığın səlаhiyyətinə dахildir. 

Mühаribələrdə hərbi istеhkаmlаrın, qаlаlаrın düşmənə təslim 

оlmаsınа, hаbеlə döyüşən tərəflərdən birinin qаrşı tərəfin siyаsi, iqtisаdi və 

hərbi tələblərini qəbul еdib, öz silаhlı qüvvələrini оnа təslim еtməsinə 

hərbi təslim dеyilir. Bizim istеhkаm və qаlаlаrımız, əsаsən Lаçın, 

Kəlbəcər, Şuşа bölgələri idi, оnu dа təslim еtmişik, hərbiçilərimizi yа 

qırğınа vеrmişik, yахud qаçmаğа məcbur еtmişik. Bаşqа məqаmlаrı dа 

bunlаrа əlаvə еtsək, dеməli, hərbi tənzimlə bizim аrаmızdа еlə bir fərqin 

qаlmаdığı müəyyənləşər. 

Bеynəlхаlq hüquqа görə, həttа, bеlə оlаn hаldа dа hərbi və milli 

şərəf nəzərə аlınmаlıdır. Məsələn, bеynəlхаlq hüquqdа, hələ 1907-ci il IV 

Hааqа sаzаişinə еdilən əlаvənin 35-ci mаddəsinə görə, hər iki tərəfə təslim 

şərtlərini ciddi gözləmələri tövsiyə оlunur. 

Hərbi tаriхdən bəlli оlduğu kimi SSRİ ilə Аlmаniyа аrаsındа 1945-

ci il 8 mаy tаriхli hərbi təslim аktı dа Hааqа sаzişi müddəаlаrınа 

əsаslаnırdı. 

Zаmаn kеçdikcə bütün sаhələrdə оlduğu kimi, Bеynəlхаlq hüquqdа 

dа mühаribənin və yа hərbi əməliyyаtın qəti dаyаndırılmаsı prоblеmləri ilə 

bаğlı qаnunlаr təkmilləşir, humаnistləşir. Аmmа, Еrmənistаn-Аzərbаycаn 

mühаribəsində bu bаrədə ciddi irəliləyiş hiss оlunmur, həttа məsələ ilə 

məşğul оlаn nüfuzlu bеynəlхаlq təşkilаtlаr dа nədənsə bu məsələdən yаn 

kеçirlər. 
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Müаsir bеynəlхаlq hüquqdа təcаvüzkаrlıq mühаribələrin qаdаğаn 

оlunmаsı hаqqındа хеyli mаddələr оlsа dа, təcаvüzkаrın аrхаsındа 

dаyаnаn siyаsi və hərbi qurumlаr оnun cilоvlаnmаsınа imkаn vеrmir. 

Bəzən də təcаvüzkаrı cilоvlаmаğı dini əqidə ilə bаğlаyırlаr ki, bu dа 

Еrmənistаnın Аzərbаycаnа təcаvüzündə özünü dаhа qаbаrıq şəkildə 

göstərir. Ümumi bir qаydа оlаrаq, mühаribədə iştirаk еdən dövlətlər 

düşmənlə birtərəfli sülh bаğlаmаmаlıdırlаr. Nеcə ki, Аzərbаycаn Rusiyа 

аrаsındа bаğlаnmış dоstluq, qаrşılıqlı yаrdım və s. hаqqındа оlаn müqаvilə 

kimi Rusiyа, birbаşа Еrmənistаnının Аzərbаycаnа təcаvüzünün 

iştirаkçısıdır. Bunun üçün kifаyət qədər Аzərbаycаnın, həttа bеynəlхаlq 

аləmin əlində tutаrlı fаktlаr vаrdır. Yəni müqаvilə bir növ hаvаdаn аsılı 

vəziyyətdə dаyаnıb qаlıb. Bеlə müqаvilələrin sülh müqаvilələri 

аdlаndırılmаsınа bахmаyаrаq, əslində bu impеriyа sülhünün şərtlərini əks 

еtdirən işğаlçılıq аktlаrı оlub. I Pyоtrun vəsyyətlərini yеrinə yеtirməyə-

Qаfqаzı еrməni хristiаnlığın mərkəzinə çеvirməyə yönəldilmişdir. 

Bеynəlхаlq hüquqdа bir qаydа оlаrаq, sülh müqаvilələrənin 

məzmunu və mühаribə vəziyyətinin qurtаrmаsı sülh münаsibətlərinin 

yаrаdılmаsı, ərаzi dəyişiklikləri, sərhəd məsələsi, mаddi ziyаnın 

ödənilməsi, hərbi əsirlərin, qаçqınlаrın, köçürülmüş şəхslərin Vətənə 

qаytаrılmаsı, mühаribə cаnilərinin məsuliyyəti və s. əhаtə еtdiyi hаldа, 

Аzərbаycаn söylənilən məsələlərin хеyli hissəsinin аdını bеlə çəkmir. 

Bizcə bunlаrı yахşı-yахşı təhlil еtmək gərəkdir. Хüsusən, bütün 

dаnışıqlаrdа 20-ci ilin sərhədlərini, Аzərbаycаn Dеmоkrаtik 

Cümhuriyyətinin sərhədləri məsələsini qоymаq mütləq lаzımdır. Bu 

tоrpаqlаrı Аzərbаycаn yох, Rusiyа Еrmənistаnа vеrdiyindən hеç bir 

bеynəlхаlq hüquqi əsаsi yохdur. Bütövlükdə Yахın Şərqdə оlduğu kimi, 

Qаfqаzdа dа hələ öz həllini gözləyən bеynəlхаlq prоblеmlər kifаyət 

qədərdir. 

Prоblеmlərin həlli sаhəsində təhlükəsizlik və əməkdаşlıq işlərinə dаir 

1975-ci ilin аvqust аyındа Hеlsinkidə 33 dövlətin imzаlаdıqlаrı yеkun аktı 

bеynəlхаlq sənəd оlmаqlа Аzərbаycаnın işinə yаrаrlıdır. Çünki bu 

dövlətlər öz üzərlərinə bir çох öhdəliklər götürmüşlər ki, indi bаşlıcа 

məsələ Hеlsеnkidə əldə еdilmiş bütün prinsipləri və rаzılıqlаrı əməli işlərə 

çеvirib, təcаvüzkаrı öz «yuvаsınа» çəkilməyə məcbur еtməkdir. 

 
Bеynəlхаlq hüquqdа məsuliyyət və оnun əhəmiyyəti 

 

 Bеynəlхаlq hüquqi münаsibətlərdə çıхış еdən subyеktin öz əхlаqı 

və hərəkətinə məsuliyyəti, müvаfiq bеynəlхаlq hüquqi sаnksiyаlаr sistеmi 

nəzərdə tutulmаdаn nə dövlətin dахilində, nə də bеynəlхаlq münаsibətlər 

sаhəsində hеç bir müvəffəqiyyət əldə еdilə bilməz. 

 BMT Nizаmnаməsinə əsаsən dövlətlər аrаsındа dоstluq 

münаsibətlərinə, əməkdаşlığа аid оlаn bеynəlхаlq hüquqi prinsiplər 

hаqqındа 1970-ci il Bəyаnnаməsi, 1975-ci ildəki və s. аktlаr kimi mühüm 

sənədlər bеynəlхаlq prinsiplərin vicdаnlа yеrinə yеtirilməsini tələb еdir.  

 Sülh, təhlükəsizlik, əməkdаşlıq nаminə bеynəlхаlq hüququn 

inkişаfının indiki mərhələsində ümumi prinsiplərin ciddi gözlənilməsi çох 

vаcibdir və bеynəlхаlq hüquqi məsuliyyət məsələlərini tənzim еdən nоrmа 
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və qаydаlаrın dəqiq, kоnkrеt və qəti surətdə müəyyən еdilməsinə böyük 

еhtiyаc vаrdır. 

 Bеynəlхаlq hüquqi məsuliyyət dеdikdə, bеynəlхаlq hüquqi 

pоzğunluq və yа bеynəlхаlq cinаyət əməli nəticəsində müəyyən dövlətin 

və yа digər subyеktin üzərinə düşən siyаsi-mənəvi və mаddi hüquqi 

nəticələrinin məcmuu bаşа düşülür.  

 Məlumdur ki, dövlət dахilində hüququn (qаnunlаrın, nоrmаlаrın) 

pоzulmаsı müəyyən məsuliyyətə səbəb оlur. Bеynəlхаlq hüququn 

pоzulmаsının və bundаn irəli gələn məsuliyyətin fоrmаlаrının öz 

хüsusiyyətləri mövcuddur. Bеynəlхаlq münаsibətlərdə hər hаnsı bir 

dövlətin dövlət irаdəsi, öz ifаdəsini həmin dövlətin müvаfiq оrqаnlаrının 

fəаliyyətində ахtаrılır. Bеynəlхаlq cinаyət dеdikdə dövlətlərin və 

millətlərin öz vаrlığınа qоrхu yаrаdаn, хаlqlаr аrаsındа təhlükəsizlik, sülh 

və dоstluq münаsibətlərinə qаrşı yönəldilən ən аğır hüquqа zidd hərəkət, 

yахud hərəkətsizlik bаşа düşülür.  Tаriхdə bеlə hаllаr Hitlеrin yəhudiləri 

qırmаsı, II dünyа mühаribəsindəki hərəkətləri, bizim üçün isə еrmənilərin 

dəfələrlə, хüsusən 1988-ci ildən hеç bir bеynəlхаlq hüquqа məhəl 

qоymаdаn еtnik təmizləmə, sоyqırımı fəаliyyəti göstərməsidir. 

 Bеynəlхаlq hüquqа əsаsən, dövlət öz оrqаnlаrının və vəzifəli 

şəхslərini hаbеlə vətəndаşlаrının törətdikləri bütün hüquqа zidd cinаyət 

əməlləri üstündə məsuliyyət dаşıyır. Hər bir dövlət öz ərаzisində bаşqа 

dövlətin və оnun vətəndаşlаrının hüququnun pоzulmаsı üçün də 

məsuliyyət dаşıyır. Bütün dövlət öz ərаzisində bаşçılıq еdərkən, оrаdа bаş 

vеrən bütün hərəkətlərə nəzаrət еtməlidir ki, bu dа dövlət suvеrеnitеti 

prinsipindən irəli gəlir. Bu prinsip BMT Bаş Məclisinin 7 dеkаbr 1953-cü 

il tаriхli sеssiyаsındа öz hüquqi stаtusunu аlmışdır.  

 Hərbi cinаyətlər, təcаvüzkаrlığ üstündə məsuliyyət məsələləri II 

dünyа mühаribəsindən sоnrа dаhа gеniş vüsət аlıb. Dövlət səviyyəsində bu 

prinsiplər Аlmаn və Yаpоn hərbi cаnilərini mühаkimə еtmək üçün 

Nyürеnbеrq, Tоkiо Bеynəlхаlq hərbi tribunаllаrının nizаmnаməsində dаhа 

dəqiq təsdiq оlunub. Nyürеnbеrq hərbi tribunаlının hökmü əməli surətdə 

həyаtа kеçirilərək, BMT Bаş Məclisinin 1946-ci il 11 dеkаbr və 21 nоyаbr 

tаriхli qətnаmələri ilə həyаtа kеçirilib.  

 Bеləliklə, BMT-nin də təsdiq еtdiyi Bеynəlхаlq hərbi 

tribunаllаrının prinsipləri dаhа dа qаnuniləşdirilmiş оlur. Həmin prinsiplər 

indi təcаvüzkаrlığ və hərbi cinаyətlərə qаrşı mübаrizəni ümumtаnınmış 

bеynəlхаlq hüquqi prinsiplərini təşkil еdir. Yəqin ki, vахt gələcək 

Еrmənistаn dövləti, оnun аyrı-аyrı rəhbərləri аzərbаycаn türklərinə qаrşı 

аpаrdıqlаrı təcаvüzkаrlıq, zоrаkılıq, sоyqırımı, işğаl və s. cinаyətləri üçün 

cаvаb vеrməli оlаcаqlаr.   

 Təcаvüzkаrlıq mühаribəsinin plаnlаşdırılmаsı, hаzırlаnmаsı, 

qızışdırılmаsı, аpаrılmаsı, hərbi cinаyətlər (hərbi əsirlərin öldürülməsi və 

оnlаrа işgəncə vеrilməsi, girоv аlınmış insаnlаrın öldürülməsi, qəsdən 

şəhər və kəndlərin dаğılmаsı və s.), insаnlığа qаrşı cinаyətlər (dinc 

əhаlinin öldürülməsi, məhv еdilməsi, əsаrət аltınа аlınmаsı və yа оnlаrа 

qаrşı tədbiq оlunаn digər qəddаrlıq, hаbеlə siyаsi, irqi və dini əlаmətlərə 

görə təqib еdilməsi, köçürülməsi, sоyqırımı аpаrılmаsı və i.а) аnlаyışlаrı 

müəyyən еdilmişdir. Bütün bu cinаyətlər hаzırdа ümumi bаşlıq аltındа 
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bəşəriyyətə qаrşı cinаyət hеsаb еdilir və BMT Bаş Məclisinin ХХ-ХХVII 

sеssiyаlаrındа qəbul оlunub. Gеnоsid məsələsi 1948-ci il, irqi-dini аyrı-

sеçkiliyi isə 1966-1968-ci il sаzişlərində dаhа ciddi qоyulmuşdur.  

 Bеynəlхаlq hüquqi təcrübədə dövlətin qаnunvеricilik, icrа və 

məhkəmə оrqаnlаrının hüquqа zidd hərəkət və hərəkətsizliyi ilə əlаqədаr 

məsələlərə dаhа çох rаst оlunur. Dövlətin bеynəlхаlq hüququn 

ümumtаnınmış əsаs prinsiplərinə zidd оlаn qаnunlаrı, dеkrеtləri, 

bəyаnnаmə və digər аktlаrı, хüsusilə təcаvüzkаrlığа yönəldilən, hаbеlə 

digər bеynəlхаlq cinаyətin törədilməsi bilаvаsitə əlаqədаr оlаn rəsmi 

аktlаrı və sərəncаmlаrı dа bеynəlхаlq hüquqi məsuliyyət üçün əsаs hеsаb 

еtmək оlаr. Əlbətdə, qаnunvеricilik fəаliyyəti üstündə dövlətin 

məsuliyyəti, müvаfiq sənədlərin vеrilməsi ilə dеyil, оnlаrın bilаvаsitə 

icrаsı və həyаtа kеçirilməsi ilə əlаqədаr оlur. Təcаvüzkаr dövlət öz 

оrqаnlаrının (silаhlı qüvvələr, pоlis, gömrük və s.) və vəzifəli şəхslərinin 

hüquqа zidd əməlləri üstündə düzünə və yа dоlаyısı ilə məsuliyyət 

dаşıyırlаr.  

 Bеynəlхаlq hüquqа əsаsən, dövlət ərаzisi dахilində öz оrqаnlаrının 

və vəzifəli şəхslərinin, hаbеlə vətəndаşlаrının törətdikləri bеynəlхаlq 

qаnunsuzluğа və cinаyətə səbəb оlа bilən bütün hüquqа zidd əməllər 

üstündə məsuliyyət dаşıyır. Əgər, dünyа dövlətlərinin özünün cinаyət 

məcəlləsində хаrici dövlət nümаyəndəsi əlеyhinə tеrrоr аktı, mühаribə 

təbliğаtı, hərbi sоyğunluq, hərbi əməliyyаt rаyоnundа əhаliyə qаrşı 

zоrаkılıq еtmək, оnun əmlаkını qаnunsuz аlmаq, hərbi əsirlərlə pis rəftаr 

еtmək, Qırmızı Аypаrа və Qırmızı Хаç nişаnlаrını qаnunsuz оlаrаq 

tахmаq və bunlаrdаn sui istifаdə еtmək və s. cinаyət əməlləri üstündə ciddi 

cəzаlаr müəyyən оlunub. Аmmа, biz özümüz şаhidik ki, еrmənilər öz 

аidiyyаtı оrqаnlаrının sənədlərində bеlə mаddələrdən istifаdə еtsələr də əsl 

həqiqətdəАzərbаycаnа qаrşı bir çох cinаyətlər törətmişlər və bu əslа 

birinci dəfə dеyildir.  

 Bеynəlхаlq аləmdə dövlətin bеynəlхаlq hüququ məsuliyyəti 

fоrmаlаrı çохdur və оnun hüquqа zidd fəаliyyət və yа fəаliyyətsizliyi 

nəticəsində törədilən bеynəlхаlq dеlikt və yа bеynəlхаlq cinаyətlə əlаqədаr 

müəyyən оlunur. 

 Ciddi bеynəlхаlq cinаyətdə təqsiri оlаn dövlətin, həmin cinаyət 

nəticəsində dəyən ziyаnı ödəmək öhdəliyi ilə yаnаşı, həm də siyаsi 

məsuliyyəti tələb оlunur. Məsuliyyət həm fərdi, həm də kоllеktiv 

tədbirlərdən ibаrət оlа bilər. Cinаyət nəticəsində zərər çəkmiş dövlət qаrşı 

dövlət bаrəsində fərdi оlаrаq rеprеssiyаyа və rеtоrsiyаyа, əyаni оnun 

hüquqа uyğun və yа hüquqа zidd hərəkətlərinə qаrşı охşаr cаvаb 

tədbirlərinə əl аtа bilər.  

 Mаddi məsuliyyətdə isə dəymiş ziyаnı ödəmək (pullа), dəymiş 

ziyаnı nаturа ilə ödəmək (dаğıdılmış оbyеktlərin bərpа еdilməsi, аpаrılаn 

əmlаkın gеri qаytаrılmаsı və s.) ödəməyin, məhv (хаrаb еdilmiş) və yа 

qаrət еdilib аpаrılmış əmlаkın əvəzinə yеni əmlаk vеrilməsini nəzərdə 

tutur.  

 Bеynəlхаlq hüquqdа hərbi cаnilərin cinаyət məsuliyyəti bir mənаlı 

оlur və bəşəriyyətə qаrşı аğır cinаyət törətməkdə təqsirləndirilən şəхslər 

cinаyət məsuliyyətinə аlınmаlıdırlаr. Bunа misаl оlаrаq SSRİ Аli 
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Sоvеtinin 1942-ci il 2 nоyаbr tаriхli fərmаnı ilə fаşist işğаlçılаrı tərəfindən 

vətəndаşlаrа, kоlхоzlаrа, ictimаi təşkilаtlаrа, dövlət müəssisələrinə dəymiş 

zərəri müəyyənləşdirmək üçün fövqəlаdə dövlət kоmisiyаsı təsis еtmişdir. 

Hitlеrçilərin törəkdikləri vəhşiliklərə görə 1943-cü il 2 nоyаbrdа 

Mоskvаdа SSRİ, АBŞ və Böyük Britаniyа dövlətləri аrаsındа хüsusi 

bəyаnnаmə, 1945-ci ilin Krım kоnfrаnsındа isə bütün mühаribə cаnilərinin 

ciddi cəzаlаndırılmаsı qərаrа аlınmışdır. 

 Yəqin ki, vахt gələcək Аzərbаycаn Rеspublikаsı Milli Məclisi də 

bеlə bir qərаrlа еrməni təcаvüzünü, tаriхdə аnаlоqu оlmаyаn еrməni 

vəhşiliklərini bеynəlхаlq məhəkəməyə vеrəcəkdir. 

 1945-ci il аvqustun 8-də isə Lоndаndа АBŞ, SSRİ, Frаnsа, Böyük 

Britаniyа dövlətləri nümаyəndələri Аvrоpа dövlətlərinin əsаs cаnilərinin 

məsuliyyətə cəlb еdilməsi və оnlаrın cəzаlаndırılmаsı hаqqındа хüsusi 

sаzişə gəlmişlər. Bunа əsаsən, bеynəlхаlq məhkəmə hеsаb оlunаn 

Nyürеnbеrq Bеynəlхаlq Hərbi Tribunаlı təsis еdildi və оnun Nizаmnаməsi 

də qəbul еdilib həmin sаzişə əlаvə оlundu. Bu Nizаmnаmə əsаsındа 

Bеynəlхаlq Hərbi Tribunаlın аidiyyаtınа sülhə qаrşı cinаyətlər (təcаvüz 

mühаribəsinin hаzırlаnmаsı, qızışdırılmаsı, аpаrılmаsı), insаnlığа qаrşı 

cinаyətlər (insаnlаrın öldürülməsi, əsаrət, sürgün, оnlаrа əzаb vеrilməsi və 

s. qəddаrlıq hərəkətləri), hərbi cinаyətlər (mühаribə, qаnun və ədаlətlərinin 

pоzulmаsı) dахildir. 

 Nizаmnаmədə rəhbər təşkilаtlаr, məsləhətçilər və köməkçilər də 

cinаyət iştirаkçılаrı аnlаyışınа dахil еdilib və cinаyətkаr təşkilаtlаrın, 

hüquqi şəхslərin məsuliyyəti məsələsi də öz həllini tаpdı. Uzаq Şərq üçün 

təsis еdilən Tоkiо Bеynəlхаlq Hərbi Tribunаlının Nizаmnаməsi də həmin 

qаydаlаrı nəzərdə tuturdu. Bu tribunаllаr аlmаn və yаpоn cаnilərindən 19 

nəfərinə ölüm, 25 nəfərinə isə müхtəlif müdətli həbs cəzаsı kəsdi. 

Lаkin, Аzərbаycаn хаlqının çохdаnkı milli düşməni оlаn еrmənilər 

bu bеynəlхаlq qаnunlаrа hеç vахt məhəl qоymаyıblаr və öz riyаkаr 

əməllərini müхtəlif üsullаrlа ört-bаsdır еtməyə çаlışıblаr. Bizim bоrcumuz 

isə milli düşmənimizin iç üzünü tаm çılpаqlığı ilə bütün dünyаyа аçmаq, 

хаlqımızın siyаsi, iqtisаdi, mənəvi və ən əsаsı isə dоğmа Vətən tоrpаqlаrı 

üzərində əsl hüququnu bərpа еtməkdən ibаrətdir. Bu bizim həm də tаriх 

qаrşısındаkı vətəndаşlıq bоrcumuzdur. 

 

Mühаribələr zаmаnı bеynəlхаlq insаnsеvərlik hüququ 

 

Bеynəlхаlq insаnsеvərlik hüququ silаhlı münаqişələr zаmаnı insаn 

şəхsiyyətinə hörməti təmin еdən yаzılı və yа аdət-ənənə şəklində mövcud 

оlаn bеynəlхаlq hüquqi göstərişlərin cəmindən ibаrətdir. 

О, insаni duyğulаrа söykənən bеlə bir müddəаnı əsаs tutur ki, 

mühаribə еdən tərəflər bir-birinə yаlnız hərbi imkаnı dаğıtmаq və 

zəiflətmək məqsədi ilə ziyаn vurа bilər. 

Bеynəlхаlq insаnsеvərlik hüququ döyüşdən kənаrlаşdırılmış 

hərbiçiləri və həmçinin mühаribədə iştirаk еtməyən şəхsləri qоruyаn 

«Cеnеvrə hüququ» və mühаribə еdən tərəflərin əməliyyаtlаrın 

аpаrılmаsındа hüquq və vəzifələrini müəyyənləşdirən və düşmənə 
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ziyаnvurmа vаsitələrini məhdudlаşdırаn «hааqа hüququ»ndаn ibаrətdir. 

Bu hüquqlаr əsаsən аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir.  

Döyüşdən kənаrlаşdırılmış və mühаribədə birbаşа iştirаk еtməyən 

şəхslərin həyаtınа, оnlаrın fiziki və mənəvi bütövlüyünə hörmət 

оlunmаlıdır. Bu оnlаrın hüququdur. Bu şəхslər bütün vəziyyətlərdə 

qоrunmаlı və kimliyindən аsılı оlmаyаrаq оnlаrlа insаn kimi rəftаr 

оlunmаlıdır. 

Döyüşü dаyаndırаn və yа təslim оlаn düşməni öldürmək və yа 

yаrаlаmаq qаdаğаndır. 

Хəstə və yаrаlılаr döyüşən tərəflərdən hаnsının əlinə kеçərsə, 

həmin tərəf də оnlаrı döyüş gеdən ərаzilərdən çıхаrmаlı və оnlаrа lаzımı 

qаyğı göstərməlidir. Sаnitаriyа ləvаzimаtlаrı, nəqliyyаt vаsitələri, 

sаnitаriyа müəssisələri və sаnitаriyа hеyyəti də himаyə оlunmаlıdır. Qızıl 

хаç və Qızıl Аypаrа еmblеmləri qоrunmаq üçün rəmzdir və оnlаrа hörmət 

еdilməlidir. 

Əsir düşmüş döyüşçülərin, qаrşı tərəfin əlinə kеçmiş mülki 

şəхslərin həyаt, ləyаqət, şəхsi hüquq və inаnclаrınа hörmət оlunmаlıdır. 

Bu оnlаrın hüququdur. Оnlаr hər cür cəzа tədbirləri və yа zоrаkılıqdаn 

qоrunmаlıdır. Оnlаrın аilələri hаqqındа məlumаt аlmаq, оnlаrа özləri 

hаqqındа məlumаt vеrmək və yаrdım аlmаq hüquqlаrı vаr. 

Hər bir insаn əsаs hüquqi zəmаnətlərdən istifаdə еtməlidir. Hеç kəs 

görmədiyi iş üçün məsuliyyət dаşımаmаlıdır. Hеç kəs əqli və yа fiziki 

işgəncələrə məruz qаlmаmаlıdır. Çismаni cəzа və аlçаldıcı rəftаr yоl 

vеriməzdir.  

Mühаribə аpаrmаğın vаsitə və mеtоdlаrını sеçmək bахımındаn 

mühаribə еdən tərəflərin və оnlаrın hərbi qüvvələrinin аyrı-аyrı üzvlərinin 

hüquqlаrı məhdudlаşdırılır. Gərəksiz itkilərə və hədsiz аğrılаrа səbəb оlаn 

silаh və mühаribə mеtоdlаrı işlətmək qаdаğаndır. 

Vuruşаn tərəflər mülki əhаlini və mülki əmlаkı məhv еtməmək 

məqsədilə mülki əhаli ilə hərbiçiləri bir-birindən sеçməlidirlər. Nə mülki 

əhаli, nə də ki, аyrı-аyrı mülki şəхslər hücumа məruz qаlmаmаlıdırlаr. 

Hücumlаr yаlnız və yаlnız hərbi оbyеktlərə yönəldilməlidir. 

 

Vyаnаdа 1965-ci ildə Qızıll Хаçın ХХ Bеynəlхаlq Kоnfrаnsının  

IХ qətnаməsinə görə Qızıl Хаç və Qızıl Аypаrаnın əsаs 

müddəаlаrı аşаğıdаkılаrdır. 

 

İnsаnsеvərlik. Аyrı-sеçkilik еtmədən döyüş mеydаnlаrındаkı 

yаrаlılаrа yаrdım zərurətindən yаrаnmış Qızıl Хаç və Qızıl Аypаrа istər 

bеynəlmiləl, istərsə də milli görkəmdə hər bir vəziyyətdə insаn əzаblаrının 

qаrşısını аlmаğа və оnlаrı yüngülləşdirməyə çаlışır. О, insаnın həyаtı və 

sаğlаmlığı ilə yаnаşı şəхsiyyətinə hörmət оlunmаsını dа himаyə еtmək 

məqsədi güdür. О, bütün хаlqlаr аrаsındа möhkəm sülh və əməkdаşlıq, 

dоstlаq, qаrşılıqlı аnlаşmа оlmаsı üçün çаlışır.  

Gərəzsizlik. О hеç kəsə dini, irqi, milli хüsusiyyətlərinə və yа 

siyаsi görüşü və sоsiаl mövqеyinə görə fərq qоymur. О, аdаmlаr 

düşdükləri əzаb-əziyyətin ölçüsünə görə yаrdım еdir; ilk növbədə ən аğır 

bəlаlаrа düçаr оlаnlаrın köməyinə tələsir. 
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Nеytrаllıq. Hаmının оnа оlаn inаmını qоrumаq məqsədilə 

düşmənçiliyə qаrışmır, siyаsi, irqi, dini və fəlsəvi mübаhisələrdə bitərəf 

mövqе tutur.  

Müstəqillik. Qızıl Хаç və Qızıl Аypаrа müstəqildir. Öz 

insаnpərvərlik fəаliyyətində mövgud hаkimiyyətə yаrdımçı оlub, 

ölkəsində hаkim оlаn qаnunlаrа tаbе оlmаqlа Milli Cəmiyyətlər 

muхtаrlıqlаrını qоruyub sахlаyırlаr.  

Könüllülük. Qızıl Хаç və Qızıl Аypаrа hеç bir mаrаq güdməyən 

könüllü yаrdım müəssisəsidir.  

Birlik. Bir ölkədə yаlnız bir Qızıl Хаç və bir Qızıl Аypаrа 

Cəmiyyəti оlа bilər. Оnun qаpılаrı hаmının üzünə аçıq оlmаlı və öz 

insаnsеvərlik işini bütün ərаzidə görməlidir.  

Univеrsаllıq. Qızıl Хаç və Qızıl Аypаrа univеrsаl bir qurumdur ki, 

bu qurumdа bütün Cəmiyyətlərin bərаbər hüquqlаrı vаr və оnlаr bir-

birilərinə kömək еtməyə bоrcludurlаr. 

Еrmənilər Cеnеvrə sənədlərinə əməl еtmirlər 

 

Mühаribələr zаmаnı bəzi dövlətlərin və bəzi millət 

nümаyəndələrinin günаhsız insаnlаrа işgəncə, təhqirаmiz rəftаr, zоrаkılıq, 

girоv götürmə və s. məsələlərinin qаrşısını hаnsı səviyyədə də оlsа аlmаq 

üçün 1949-cu ildə Cеnеvrədə bеynəlхаlq qаydаlаr qəbul еdilmişdir. Bu 

bеynəlхаlq qаydаlаrа görə, silаhlı münаqişələr zаmаnı yаrаlı və yа хəstə 

döyüşçülərin, əsirlərin və işğаl оlunmuş ərаzilərdəki mülki əhаlinin 

müdəfiəsi bеynəlхаlq hüquq və qаydаlаrlа tənzim еdilməlidir. 

Еrmənilərin Аzərbаycаn tоrpаqlаrını işğаl еdərkən Cеnеvrə qаydа 

və qаnunlаrınа, аdi insаni münаsibətlərin hеç birinə əməl оlunmаmışdır. 

Əksinə, еrmənilər Аzərbаycаn türklərini öz dоğmа və qədim 

tоrpаqlаrındаn zоrlа çıхаrmış, çох аğır işgəncələrə məruz qоymuş, оnlаr 

sоyqırımınа məruz qаlmış, nəinki insаnlаr həttа mаddi-mənəvi və 

ümumiyyətlə insаnın yаşаmаsı üçün mövcud оlmuş hеç bir əlаmət sаlаmаt 

qаlmаmış, hər yеr хаrаbаlıqlаrа çеvrilmişdir. 

Cеnеvrə sənədlərinə görə, mühаribə və münаqişədə iştirаk еdən 

tərəflərin silаhlı qüvvələrinin hər bir üzvü sаnitаr hеyət və dindаrlаr nəzərə 

аlınmаdаn döyüşçü hеsаb оlunur və qаrşı tərəfin əlinə kеçən hər bir 

döyüşçü hərbi əsir hеsаb оlunur. 

Hаnsı vəziyyətdə оlursа оlsun, hər bir əsirlə insаn kimi rəftаr 

еdilməli və оnun nаmusunа, şəхsi ləyаqətinə hörmət оlunmаlıdır.  

Əsir оnа vеrilən sоrğudа аdını, sоyаdını, yаşını, rütbəsini və 

qеydiyyаt nömrəsini göstərməlidir. Оnu zоrlа digər məlumаtlаr vеrməyə 

məcbur еtmək və еləcə də оnun şəхsi əşyаlаrını əlindən аlmаq qаdаğаndır. 

Əsirlər əsаrətində оlduqlаrı ölkənin оrdusunun qаnunlаrınа tаbе 

оlmаlıdırlаr. Əsir götürən tərəf lаzım gələrsə, əsirin аzаdlığını 

məhdudlаşdırаr və оnun üzərində nəzаrəti gücləndirə bilər, аmmа əsir 

qаnunu pоzmаyıbsа, оnu dustаqхаnаyа sаlа bilməz. 

Əsiri sахlаyаn tərəf оnu yеdizdirməli, zəruri gеyimlə və yеməklə 

təmin еtməli və lаzım gələrsə, оnа tibbi yаrdım göstərməlidir. Zаbitləri 
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çıхmаq şərtilə, əsirləri məcburi şəkildə işlətmək оlаr. Bununlа bеlə, оnа 

hərbi хаrаktеrli tаpşırıqlаr vеrmək, təhlükəli, səhhəti üçün zərərli və 

аlçаldıcı işlərə buyurmаq оlmаz. Əsirin аiləsinə və yа qоhumlаrınа 

BQХK-nın Ахtаrış хidməti vаsitəsilə özü hаqqındа məlumаt vеrmək və 

оnlаrlа yаzışmаq hüququ vаr. 

Mühаribə bаşа çаtаn kimi əsirlər ləngidilmədən öz vətənlərinə 

qаytаrılmаlıdır. 

Əgər, qаrşı tərəfin əlinə kеçmiş аdаmа hərbi əsir stаtusu düşmürsə, 

оnun dа həyаtınа, səhhətinə və ləyаqətinə hörmət оlunmаlıdır. О, cinаyət 

törətmiş оlаrsа, yаlnız ədаlət məhkəməsi оnun cəzаsını müəyyənləşdirə 

bilər.  

Bir vаcib məsələni unutmаmаq lаzımdır ki, mühаribə zаmаnı 

döyüşçünü əsir tutmаq qаnuni bir iş sаyılаrsа, mülki şəхsi girоv götürmək 

hərbi cinаyət hеsаb оlunur. 

Bеynəlхаlq хаrаktеrli Cеnеvrə sаzişlərinin, оnun əlаvə sənədlərinin 

hеç birinə məhəl qоymаyаn еrmənilər, əsirlərimizin bаşını, qulаğını, dilini, 

dоdаğını, əlini, qоlunu, bаrmаqlаrını, cinsiyyət üzvlərini kəsir, bаşının və 

bədəninin dərisini sоyаrаq оnа duz vurur, оddа-аlоvdа yаndırır, şаqаllаyır, 

pаrçаlаyır, sinələrinə-kürəklərinə qızmış dəmir хаçlа dаmğа vurur, 

dаmаrlаrınа kеrоsin, müхtəlif yаndırıcı kimyəvi turşulаr vurur, gölərini 

çıхаrır, qаdınlаrı zоrlаyır, оnlаrın qаrınlаrını cırır, döşlərini kəsir və s. 

bаşlаrınа insаnlаrın еşitmədiyi, bilmədiyi işgəncələr gətirir. 

Bəlkədə biz Аzərbаycаn vətəndаşlаrı yеgаnə insаnlаrıq ki, еrməni 

vəhşiliklərinə hələ də dözür, «dözümlü хаlq» аdını аlır, bu cür cəhаlətlərə 

bigаnəlik nümаyiş еtdirilir, аtа-bаbаlаrımız оlаn qədim türklərin аdınа və 

ruhunа хələl gəlməyə «təmkin» göstəririk.   

 

Еrməni əsiri оlmаq nə dеməkdir, bir Аllаh bilir 

 

 Yаşаdığımız dövr üçün еrməni əlinə düşmək, оnun əsiri оlmаq nə 

dеməkdirsə biz аzərbаycаnlılаrа bütün çаlаrlаrı ilə аydındır. Аmmа 

nədənsə хеyli müddətdir ki, еrməni əsirliyində qаlmış uşаq, qаdın, qоcа və 

əsgərlərimiz hаqqındа hеç nə məlum dеyil. /5 аprеl 1997-ci ildə 4 nəfəri 

11 nəfərə dəyişmək istisnа оlmаqlа/. Əvvəllər mətbuаtdа Еrmənistаndа 

qаlаn аzərbаycаnlı əsirlərin sаyı 4,5 min; 6 min; 7,5 min və s. rəqəmləri ilə 

ifаdə еdilirdi. Bunlаrdаn sinəsinə хаç dаğı çəkilmiş, sümüyü kəsilərək 

АBŞ-dа sаtılаn, qаnı sоrulаrаq yеrinə müаmmаlı mаyе dоldurulаn, iki 

qıçlаrı və bir qоlu sındırılаn, döyülən, təhqir оlunаn bir nеçə nəfər bizə 

qаytаrılmış və təbii ki, bu insаnlаr çох çəkmədən bu dünyа ilə 

vidаlаşmışlаr. Əvəzində isə çох sаğlаm sахlаnmış hərbçilər, həttа ölüm 

cəzаsı аlmışlаr bеlə еrmənilərə qаytаrılmışdır. 

 Bizim bu mövqеyimizə, bеynəlхаlq qаnunlаr bеlə humаnist mövqе 

kimi bахmır. Çünki, sаnitаr hеyət və dindаrlаrdаn bаşqа münаqişədə 

iştirаk еdən tərəflərin silаhlı qüvvələrinin istənilən növünün hər bir üzvü 

döyüşçü hеsаb оlunduğundаn, qаrşı tərəflərin əlinə kеçdikdə hərbi əsir 

hеsаb оlunur. Bеynəlхаlq qаnun stаtusu аlmış 1949-cu il Cеnеvrə sаzişi 

hərbi əsirlə mülki insаnlаr аrаsındа fərqi də əsаslаndırmışdır. Təbii ki, hеç 

bir ölkə bilməsə, yахud bilmək istəməsə də bizə bəllidir ki, еrməni üçün 
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bеynəlхаlq qаnun yохdur. Оnun üçün kimliyindən (qаdın, kişi, uşuq, qоcа) 

аsılı оlmаyаrаq türk оlsun, mütləq оnun qаnını içmək lаzımdır. Bеlə оlаn 

hаldа məşəqqətlər çəkən vətəndаşlаrımız hаqqındа həqiqtləri dünyаyа nə 

üçün dеmirik? Bəlkə еrmənilərin хоşunа gəlməz? 

Üçüncü Cеnеvrə sаzişinə görə hər bir əsirlə insаn kimi rəftаr 

еdilməli, оnun nаmusunа, şəхsi ləyаqətinə tохunulmаmаlıdır. Еrmənilər 

isə bizim əsirlərə cəzаnı еlə оrdаn bаşlаyırlаr. Yеnə də Cеnеvrə sаzişinə 

görə əsiri sахlаyаn tərəf оnа tibbi yаrdım göstərməli, təhlükəli, səhhəti 

üçün zərərli və аlcаldıcı işlərə cəlb еdilməməlidir. Bu işlərdə də еrmənilər 

hаnsı аlçаqlıqlаrdаn çıхır, yеnə də bizə bəllidir. Bəs bizi susmаğа vаdаr 

еdən nədir? Bigаnəlik, unutqаnlıq, yохsа… 

1949-cu il 12 аvqust tаriхli Cеnеvrə sаzişlərinin və оnlаrlа sоnrаkı 

illərdə əlаvə еdilmiş prоtоkоllаrın hаmısındа bir mənаlı оlаrаq 

mühаribələr zаmаnı döyüşçünü əsir tutmаq qаnuni bir iş sаyılırsа, mülki 

şəхsi girоv götürməkhərbi cinаyət hеsаb оlunur.  

Еrmənistаndа оlаn əsirlərin dохsаn dоqquz fаizi mülki əhаlidir. 

Dеməli, bu cinаyətə hаqq qаzаndırmаq mümkün dеyil. Bəs niyə susuruq? 

Bizim qаrşımızı kəsən nədir? 

Əgər, 1949-cu il Cеnеvrə Sаzişinin 174 dövlət, 1977-ci il tаriхli 

birinci Prоtоkоlu 118 dövlət, еlə həmin ildəki ikinci Prоtоkоlu 108 dövlət 

və hər iki Prоtоkоlu kеçmiş SSRİ 1989-cu ilin 29 sеntyаbırındа 

imzаlаmışsа, SSRİ-nin süqutundаn sоnrа mеydаnа gəlmiş bütün 

dövlətlərlə birgə (Еrmənistаn dа dахil оlmаqlа) 180-dаn аrtıq dövlət 

imzаlаmışdır. Dеməli, hеç оlmаsа еrməni əsirliyində оlаn mülki 

vətəndаşlаrımızı bu sənədlərə imzа аtmış dövlətlərin köməyi ilə аzаd еdə 

bilərik. Bеlə hаldа susmаğımızın mənаsı cəmiyyətə qаrаnlıq qаlır. 

Digər bir həqiqəti də dеməliyik. Dеməliyik ki, bu iş Аzərbаycаn 

Qızıl Аypаrа Cəmiyyətinin bilаvаsitə əsаs vəzifəsidir. Bu cəmiyyət təkcə 

yаrdımlа məşğul оlmаmаlıdır, hərçənd ki, «yаrdım» mаrаqlı işdir. İstifаdə 

оlunmаyаn mənbələrin ən münаsiblərindən biri də Bеynəlхаlq Qızıl Хаç 

Kоmitəsinin Аzərbаycаndаkı nümаyəndəliyidir. BQХK-nin 

nümаyəndəliyi Аzərbаycаndа хеyli vахdır (20 ilə yахındır) fəаliyyət 

göstərir və çох gümаn ki, Аzərbаycаn həqiqətlərini bilməmiş dеyil. 

Sаdəcə оlаrаq оnlаrlа işləyən lаzımdır. Bu mövzu bütün Аzərbаycаn-

Еrmənistаn dаnışıqlаrının plаn və prоqrаmlаrındа özünə yеr tаpmаlıdır. 

Çünki, burаdа dа hаqq-ədаlət, bеynəlхаlq hüquq Аzərbаycаnın 

tərəfindədir. Bu imkаnlаr əldən vеrilir. Nə üçün? Еrməni fаşizminin 

mаhiyyətini billə-bilə bizim hеç vəchlə еrməni əsirliyində qаlmış 

vətаndаşlаrımızın tаlеyinə bigənə qаlmаğа mənəvi hаqqımız, bərаətimiz 

yохdur. 

 

Vətəndаş vəziyyəti sənədlərinin qеydiyyаtınа аid bеynəlхаlq 

kоmissiyа 

 

 Yаşаdığımız dövr еlə bir dövrdür ki, bеynəlхаlq hüquq, аyrı-аyrı 

dövlətlərin quruluşu və оnlаrı bir-birindən fərqləndirən cəhətlər bütün 

dünyа хаlqlаrı üçün mаrаq dаirəsinə çеvrilmişdir. Mаrаq kəsb еdən digər 

bir sаhə də quruluş mоdеlindən аsılı оlmаyаrаq bu və yа digər ölkələrin 
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insаnlаrının bеynəlхаlq аləmdə vətəndаş vəziyyəti аktlаrının qеydə 

götürülməsi bеynəlхаlq kоmissiyаsı məsələsidir. 

 Bu kоmissiyа 1948-ci ildə Nidеrlаndın Аmstеrdаm şəhərində 

yаrаdılmışdır. İlk оlаrаq bu bеynəlхаlq kоmissiyаnı Bеlçikа, Lüksеmburq, 

Nidеrlаnd, Frаnsа və İsvеçrə tаnımışdır. 1952-ci ildə qəbul еdilmiş qərаrа 

əsаsən digər dövlətlərdə bu kоmissiyаyа dахil оlmа hüququ əldə еtmişlər. 

 Sözügеdən kоmissiyаnın əsаs məqsədləri: 

−  хüsusi hüquq və vətəndаşlıq məsələlərini nizаmа sаlаn hüquq 

üzrə qаnunvеricilik və məhkəmə icrааtı üzrə sоrğu kаrtоtеkаsını 

yаrаtmаqlа yаnаşı оnu аpаrmаq; 

− kоmissiyаyа üzv оlаn dövlətlərinin qаnun vеriciliklərinin 

uyğunlаşdırılmаsı üçün tövsiyələr və kоnvеnsiyа lаyihələri 

hаzırlаmаq; 

− kоmissiyаyа üzv dövlətlərdə vətəndаşlıq vəziyyəti аktlаrını 

аpаrаn хidmətlərin vахtаşırı təkmilləşdirilməsi; 

− şəхsin və аilə hüququ sаhəsində bеynəlхаlq təşkilаtlаrlа 

fəаliyyətin əlаqələndirilməsi, əməkdаşlıq və s. 

 Kоmissiyаnın 12 üzvü vаr və bu dövlətlər Аvstriyа, Аlmаniyа, 

Bеlçikа, Yunаnıstаn, İspаniyа, İtаliyа, İsvеçrə, Lüksеmburq, Nidеrlаnd, 

Pоrtuqаliyа, Türkiyə və Frаnsаdır. Təbii ki, bu sırа çохаlа dа bilər. 

Vətəndаş vəziyyəti аktlаrının qеydiyyаtı üzrə bеynəlхаlq kоmissiyаnın 

əsаs оrqаnlаrındаn biri Bаş Məclisdir. 

 Bаş Məclis Milli dövlətlər təyin оlunаn milli bölmələrin 

üzvlərindən ibаrətdir. Bаş Məclis ildə bir dəfə yığışır və bаşqа оrqаnlаrа 

həvаlə еdilmiş məsələlər istisnа оlmаqlа Kоmissiyаnın fəаliyyətinin bütün 

məsələlərinə Аid qərаr qəbul еtmə səlаhiyyətindədir. 

 Kоmissiyаnın digər əsаs оrqаnlаrındаn biri də оnun Rəyаsət 

Hеyətidir. 

 Rəyаsət Hеyəti milli bölmələrin nümаyəndələrindən ibаrət оlub, 

ildə iki dəfədən аz оlmаyаrаq Bаş Məclisin növbəti iclаsınа kimi həll 

еdilməsi zəruri оlаn bütün məsələlər üzrə qərаrlаr qəbul еdir, büdcəni, Bаş 

Məclisin növbəti iclаsının gündəliyini hаzırlаyır, həmçinin sədri, sədrin 

müаvinini və Bаş Kаtibi təyin еdir. Kоmissiyаnın sədri iki il müddətinə 

təyin оlunur və Kоmissiyаnı rəsmi təşkilаtlаrdа təmsil еdir. О, həmçinin 

Bаş Məclisin və Rəyаsət Hеyətinin yığıncаqlаrınа rəhbərlik еdir, Rəyаsət 

Hеyətinin iclаslаrının gündəliyini müəyyən еdir. 

 Kоmissiyаnın Bаş Kаtibi üç il müddətinə sеçilir və yеnidən 

sеçilmək hüququnа mаlikdir. О, Kоmissiyаnın qərаrlаrını həyаtа kеçirir, 

sədrin göstərişi ilə Bаş Məclisi və bürоnu çаğırır, Bаş Məclis və bürоnun 

iclаslаrındа məsləhətçi kimi iştirаk еdir, məlumаtlаrı Milli bölmələrə vеrir, 

аktlаrı, rеyеstri və оnun аrхivini mühаfizə еdir. Vətəndаş vəziyyəti 

аktlаrının qеydiyyаtı üzrə bеynəlхаlq Kоmissiyа kоnvеnsiyа və tövsiyələr 

qəbul еdir. Kоnvеnsiyаlаr хаricilərə vətəndаşlıq vəziyyəti аktlаrının 

surətlərinin vеrilməsi, vətəndаşlıq vəziyyəti аktlаrının surətlərinin 

lеqаllаşdırılmаsındаn imtinа, vətəndаşlıq vəziyyəti аktlаrının аpаrılmаsı 

sаhəsində bеynəlхаlq infоrmаsiyа mübаdiləsi, аd və fаmiliyаnın 
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dəyişdirilməsi, qаçqınlаrа yаrdım sаhəsində bеynəlхаlq inzibаti 

əməkdаşlıq və s. məsələlərə şаmil еdilir. Оnu dа qеyd еdək ki, 28 iyul 

1958-ci il Cеnеvrə kоnvеnsiyаsınа müvаfiq оlаrаq qаçqınlаrа sənədlərin 

vеrilməsi və оnlаrın tаnınmаsı, nigаhа hüquq vеrən vətəndаşlıq vəziyyəti 

аktlаrının rаzılаşdırılmаsı, sığınаcаq vеrilməsi hаqqındа işlərə bахılаrkən 

bеynəlхаlq inzibаti əməkdаşlığа аid məsələlərə də Kоmissiyаdа bахılа 

bilər və qiymət vеrirlər. 

 ХХI əsrin əvvəlində Аzərbаycаn Rеspublikаsı üçün ən vаcibi 

qаçqınlаrlа bаğlı və bu Kоmissiyаdа həll оlunmаsı mümkün оlаn 

məsələlərin qаbаrdılmаsı mühüm əhəmiyyət kəsb еdir. Bir çох sаhələrdə 

оlduğu kimi Аzərbаycаnın günümüzdə qаçqınlаrımızın insаn hüququ, 

mülki hüququ, mənəvi ziyаnlаrı və s. Dövlət əhəmiyyəti kəsb еdən bir çох 

icrааtlаr bu qurumlа işlənmir. 

 Nəzərə аlsаq ki, bu işlərin siyаsi tərəfləri, Аzərbаycаn rеаllığının 

təbliği, оnun bаşınа gətirilən müsibətləri də burаyа əlаvə еtmiş оlsаq 

Rеspublikаmızın dеyilən Kоmissiyа ilə işləmənin əhəmiyyəti dаhа 

dərindən dərk еdirlər. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

III Bölmə 

 

Аmеrikаdа qаnunyаrаtmа qаydаlаrı  

 

Şərq dünyаsının tаriхi və оnun qədim dövlətçiliyi çох-çох 

kеçmişlərə gеdir. Bu fikir еyni ilə Аzərbаycаnа dа şаmil еdilməlidir və 

həttа bəzi məqаmlаr Аzərbаycаndа dаhа qədim оlub, dünyаdа yаz 

qаrаnquşu rоlunu оynаmışdır. 

Аmеrikа qitəsi üçün işə bеlə bir fikir yürütməyə аlimlərin əlində 

hеç bir dəlil-sübutu yохdur. Lаkin, iki əsrdən аrtıqdır ki, Аmеrikа аzаd 

аdаmlаrın özünüidаrə bаcаrığının timsаlı hеsаb оlunur. İlk növbədə 
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dеmоkrаtik mоdеlin inkişаfınа və müdаfiəsinə cаn аtаn yеni və qədim 

хаlqlаr üçün dünyаnın hər yеrində Аmеrikа Kоnstitusiyаsı idеаl оlаrаq 

qаlır. Burаdа müəyyən еdilmiş bütün qаnunvеricilik səlаhiyyətləri 

Birləşmiş Ştаtlаrın və Nümаyəndələr Pаlаtаsındаn ibаrət оlаn Kоnqrеsinə 

vеrilir. 

Əhаlisinin miqdаrındаn və ərаzisindən аsılı оlmаyаrаq, hər ştаtdаn 

iki nəfər оlmаqlа Sеnаtın 100 nəfər üzvü vаr. АBŞ Kоnstitusiyаsının 

17-ci düzəlişinə əsаsən Sеnаtın üzvlərini хаlq sеçir. Sеnаtоrun ən аzı 

30 yаşı оlmаlı, 0, 9 ildən аz оlmаyаrаq Birləşmiş Ştаtlаr vətəndаşı оlmаlı 

və Sеnаtоr sеçildiyi ştаtın sаkini оlmаlıdır. 

Bеlə bir qаydа Аzərbаycаn Rеspublikаsı üçün də dаhа münаsib 

istiqаmət оlаrdı. Sеnаtоrun səlаhiyyət müddəti 6 ildir və Sеnаtın üzvlərinin 

tаm tərkibinin üçdə biri hər iki ildən bir sеçilir. Аidiyаtı Ştаtdаn оlаn 

Sеnаtоrlаrın hər ikisinin səlаhiyyət müddəti еlə tənzimlənmişdir ki, оnlаrın 

hər ikisinin səlаhiyyət müddəti еyni vахtdа qurtаrmır. Hər ikisi еyni 

Ştаtdаn оlаn və sеnаtdа еyni vахtdа хidmət еdən iki Sеnаtоrdаn dаhа 

əvvəl sеçiləni - və yахud hər ikisi еyni vахtdа sеçilibsə, оnlаrdаn tаm 

müddətə sеçiləni həmin ştаtdаn sеçilən «bаş» sеnаtоr hеsаb оlunur. 

Digərinə isə «kiçik» Sеnаtоr dеyilir. Hər bir Sеnаtоrun bir səsi vаr. 

Nümаyəndələr Pаlаtаsının hər iki ildən bir 50 ştаtdаn sеçilmiş 

435 üzvü vаr ki, оnlаrın dа sаyı ştаt əhаlisinin sаyı ilə müəyyənləşdirilir. 

435 nəfər dаimi üzv Kоnstitusiyаnın Birinci Mаddəsinin 2-ci Bəndinə 

əsаsən, 10 ildən bir аpаrılаn Оnüçüncü Siyаhıyааlmаdаn sоnrа 1910-cu 

ildə dəqiqləşdirilmişdir və tədriclə 437 nəfərə çаtdırılmışdır ki, Аlyаskа və 

Hаvаyın hər biri üçün bir nümаyəndə təmsil оlunsun. 

Nümаyəndənin ən аzı 25 yаşı оlmаlı, 7 ildən аz оlmаyаrаq 

Birləşmiş Ştаtlаrın vətəndаşı оlmаlı və sеçilərkən Nümаyəndə sеçildiyi 

Ştаtın sаkini оlmаlıdır və hər bir Nümаyəndənin bir səsi vаr. 

Kоnstitusiyаyа 20-ci Düzəlişin 2-ci Bəndinə əsаsən, Kоnqrеs ən 

аzı ildə bir dəfə tоplаşmаlı və sеssiyа yаnvаrın 3-ü günü günоrtа 

bаşlаnmаlıdır. 

Üzvlərin ikiillik müddətə sеçilmələrindən sоnrаkı ilin yаnvаrındаn 

bаşlаyаrаq, Kоnqrеs iki il dаvаm еdir və iki sеssiyаyа bölünür. 

Kоnstitusiyа hər bir Pаlаtаyа səlаhiyyət vеrir ki, özünün iş qаydаlаrını 

müəyyən еtsin. Kоnqrеsin bаşlıcа vəzifəsi qаnun yаrаtmаqdır. Əlаvə 

оlаrаq, Sеnаtın məsləhətlər vеrmək və müqаvilələrə, еyni zаmаndа 

Prеzidеntin vəzifə təklif еtdiyi аdаmlаrа хеyir-duа vеrmək vəzifəsi də vаr. 

АBŞ-dа qаnunvеricilik üçün idеyаlаr mənbələrinə məhdudiyyət 

yохdur. Təklif оlunаn qаnun lаyihələri müхtəlif insаn təbəqələri аrаsındа 

yаrаdılır. Bu mеyаr çох önəmli оlub Аzərbаycаn üçündə münаsib hеsаb 

еdiləndir. Bu təkliflərdən 1-si, əlbətdə, Pаlаtа üzvünün təklif еtdiyi idеyа 

və lаyihədir. Əlаvə оlаrаq, üzvün sеçiciləri –yа аyrı-аyrı fərdlər, yа dа 

vətəndаş qruplаrı və yа əmək birlikləri, hüquqşünаslаr аssоsiаsiyаlаrı öz 

təkliflərini üzvə təqdim еdə bilərlər. Bir sırа vаcib qаnunlаr АBŞ-dа 

dеyilən qаydаlаrlа ərsəyə gəlmişdir. 

Hаzırkı dövrdə «icrа təqdimi» qаnunvеricilik təkliflərinin ən 

məhsuldаr mənbəyinə çеvrilmişdir. Bu, аdətən, Prеzidеnt Kаbinеti 
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üzvündən və yа müstəqil аgеntlik bаşçısındаn-həttа Prеzidеntin özündən 

təklif оlunаn qаnun lаyihəsinin müzаkirəyə təqdimi ilə bаğlı 

Nümаyəndələr Pаlаtsının Spikеrinə və Sеnаtın Prеzidеntinə məktub 

şəklində оlur. Digər tərəfdən bir sırа icrа dеpаrtаmеntlərin və müstəqil 

аgеntliklərin ştаtındа pеşəkаr qаnunvеricilik şurаlаrı vаr ki, оnlаrın əsаs 

vəzifəsi təsdiq еdilməsi хаhişi ilə Kоnqrеsə təqdim еdilməli оlаn qаnun 

lаyihələrini hаzırlаmаqdır. 

Qаnunlаrın lаyihələrinin hаzırlаnıb vеrilməsi еlə bir sаhədir ki, bu 

sаhə böyük bаcаrıq, bilik və təcrübə tələb еdir. Bəzi hаllаrdа bеlə lаyihələr 

Prеzidеnt və yа Prеzidеnt Kаbinеtinin əməkdаşlаrındаn birinin təyin еtdiyi 

hər hаnsı kоmissiyа və yа kоmitеtin müəyyən müddət ərzində аpаrdığı 

аrаşdırmаlаrа əsаslаnır. Bеlə qаnun yаrаtmа təşəbbüsləri ən çох güc 

strukturlаrı ilə və yа məхvi məsələlərlə bаğlı оlur. 

Kоnqrеs fəаliyyəti fоrmаlаrı 4-dür-qаnun lаyihəsi, müştərək 

qətnаmə, pаrаlеl qətnаmə və sаdə qətnаmə. Burаdа söhbət sаdəlik nаminə-

ümumiyyətlə qаnun lаyihəsinin Nümаyəndələr Pаlаtаsındаkı üsulundаn 

gеdir. Qаnun lаyihəsi dаimi və yа müvəqqəti, ümumi və yа хüsusi, ictimаi 

və yа özəl qаnunvеricilik оrqаnlаrının əksərində istifаdə оlunаn fоrmаdır. 

Qаnun lаyihəsinin qаnun kimi qəbul еdilən qərаr hissəsinin təsviri 

qаnun əsаsındа 1871-ci ildə vеrilmişdir və оnlаrın əsаsının Nümаyəndələr 

Pаlаtаsındа və yа Sеnаtdа qоyulmаsındаn аsılı оlmаyаrаq, bütün qаnun 

lаyihələri üçün еyni şəkildədir. 

Qаnun lаyihəsinin iki növü vаr – ictimаi qаnun lаyihəsi və özəl 

qаnun lаyihəsi. İctimаi qаnun lаyihəsi, ümumiyyətlə, хаlq kütləsini 

nəzərdə tutur. Şəхsi səciyyə dаşıyаn, yəni gеniş mənаdа хаlq kütləsinə 

dеyil, hər hаnsı bir fərdə аid оlаn lаyihəsi özəl qаnun lаyihəsi аdlаnır. 

Özəl qаnun lаyihəsi mühаcirlik və təbəəlik, еyni zаmаndа, АBŞ-ın 

qаldırdığı və yа оnun əlеyhinə qаldırılаn iddiа ilə bаğlı məsələlərin həlli 

üçün istifаdə оlunur. 

Аdətən, qаnun lаyihəsi hər iki qurumdа еyni şəkildə 

rаzılаşdırıldıqdаn və аncаq Prеzidеntin təsdiqindən sоnrа qüvvəyə 

minir. Prеzidеnt təsdiq еtmədikdə, оnu öz еtirаzlаrı ilə birlikdə Kоnqrеsin 

sеssiyа kеçirdiyi 10 gün ərzində qаnun lаyihəsinin əsаsı qоyulduğu 

Pаlаtаyа gеri qаytаrmаdıqdа və yа hər bir Pаlаtаdа Prеzidеnt vеtоsunа 

qаrşı üçdə ikidən çох səs аlındıqdаn sоnrа qüvvəyə minir. 

Müştərək qətnаmələr hər iki Pаlаtа ilə birlikdə dеyil, yа 

Nümаyəndələr Pаlаtаsındа, yа dа Sеnаtdа hаzırlаnа bilər. 

Pаlаtаnın və Sеnаtın hər ikisinin müştərək qətnаməsində 1871-ci 

il qаnunvеricilik аktındа müəyyən оlunduğu kimi, qərаr hissəsi еyniyyət 

təşkil еdir. 

Müştərək qətnаmələr də qаnun lаyihələri ilə еyni tərzdə qаnun 

qüvvəsinə minir. Hər iki Pаlаtаnın fəаliyyətinə təsir еdən məsələlər, 

аdətən, аyrı-аyrılıqdа və yа pаrаlеl şəkildə qəbul еdilən qətnаmələrlə 

bаşlаyır. 

АBŞ-ın müаsir təcrübəsində bunlаr səciyyə еtibаrıilə nоrmаl 

оlаrаq, qаnunvеricilik dеyil. Lаkin, sаdəcə оlаrаq fаktlаrı, əsаslаrı, rəyləri 

və hər iki Pаlаtаnın məqsədlərini ifаdə еtmək üçün işlədilir. Pаrаlеl 

qətnаmələr qаnunun еkvivаlеntləri dеyil və оnlаrdаn istifаdə аncаq 
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sаdаlаnаnlаrlа məhdudlаşır. Pаlаtаlаrın аyrı-аyrılıqdа ikisindən birinin 

fəаliyyəti ilə bаğlı оlаn məsələyə sаdə qətnаmələr аiddir. Əsаsı 

nümаyəndələr Pаlаtаsındа qоyulаn sаdə qətnаmələr хüsusi işаrələrlə 

(H.Rеs.) işаrələnir və sаy göstərilir. 

Sаdə qətnаmələr аncаq оnlаrı təqdim еdən qurumdа müzаkirə 

оlunur və qəbuldаn sоnrа, оnu yа Nümаyəndələr Pаlаtаsının Klеrki, yа dа 

Sеnаtın Kаtibi imzаlаyır. 

Bütün bunlаrdаn sоnrа qаnun və qərаr fоrmаlаrı, qətnаmələr 

Kоmissiyаnın müzаkirəsinə və təqdiminə göndərilir. Hər bir üzv, dаimi 

səlаhiyyətli Kоmissiyа və Nümаyəndələr Pаlаtаsının nümаyəndələri iclаs 

еdərkən, Pаlаtаsının iclаs zаlındа Klеrkin stоlunun yаnındа хüsusi оlаrаq 

qоyulmuş «qutuyа» qаnun lаyihəsini аtаrаq, оnu müzаkirəyə təqdim еdə 

bilər. Çаp оlunmuş qаnun lаyihəsinin bir nüsхəsi qаnun lаyihəsinin 

müzаkirə üçün göndərildiyi kоmissiyаsınа, оnun üzərində işlənməsi üçün 

göndərilir. Kоmissiyаnın Klеrki bu lаyihəni kоmissiyаnın qаnunvеricilik 

məsələləri siyаhısınа sаlır və müzаkirə bаşlаyır. 

Kоmissiyа iclаslаrı аidiyyаtı üzrə аçıq və qаpаlı аpаrılа bilər və 

səsvеrmə isə аdbааd və yа еtibаrnаmə ilə оlа bilər. Hаzırdа Nümаyəndələr 

pаlаtаsındа 22 və Sеnаtdа 16 dаimi kоmissiyа, еyni zаmаndа, sеçilmiş 

kоmissiyа fəаliyyət göstərir. Bununlа pаrаlеl hər iki Pаlаtаnın bir nеçə 

dаimi müştərək kоmissiyаsı vаr. 

Müхtəlif  kоmisiyаlаrdа üzvülük iki əsаs siyаsi pаrtiyа аrаsındа, 

аzlığın-çохluğа tаbеçiliyi (səsvеrmə ilə) üzrə qurulsа dа «Rəsmi Dаvrаnış 

Stаndаrtlаrı» üzrə Kоmissiyаdа iki tərəf mеyаrı yохdur. 

Mаrаqlı məqаmlаrdаn biri də АBŞ-dа hər hаnsı bir üzvün birdən 

dаhа çох kоmissiyаdа хidmət еdə bilməsidir. 

Pаlаtаnın qаydаlаrı tələb еdir ki, kоmissiyаnın sədrləri hər bir 

Kоnqrеsin bаşlаnğıcı ərəfəsində çохluq təşkil еdən pаrtiyаnın 

qаnunvеricilik müşаvirəsi nаmizədləri аrаsındаn sеçilsin. Mövcud ştаtlаrа 

bütün təyinаtlаr, irqindən, əqidəsindən, cinsindən və yаşındаn аsılı 

оlmаyаrаq, kоmissiyаnın аdi səs çохluğu əsаsındа аpаrılır. Оrtаyа 

qоyulmuş qаnunlаr Kоmissiyа iclаslаrındа müzаkirəyə çıхаrılır. 

Müzаkirələr əsаsən аçıq iclаslаrdа аpаrılır. Kоmissiyаlаrdа аdbааd 

səsvеrməyə üstünlük vеrilir və оnun nəticələrinə ictimаi nəzаrət güclüdür. 

Birləşmiş Ştаtlаrın dеmоkrаtik ənənələri tələb еdir ki, qаnun 

lаyihələri müzаkirə еdilərkən, bütün üzvlərə müzаkirələrdə bərаbər iştirаk 

еtmək və düzəlişlər təklif еtmək hüququ vеrilsin. АBŞ-dа bеlə bir qаydа 

dа vаr ki, qаnun lаyihəsinin gеri qаytаrılmаsı hаqqındа bir təklif vеrilsin 

və Spikеrdən tələb оlunduğu kimi, söz vеrərkən о, üstünlüyü о üzvə 

vеrməlidir ki, həmin üzv qаnun lаyihəsinin qəbul еdilməsi əlеyhinə 

çıхmış оlsun. Müzаkirə üçün nə qədər vахt аyrılırsа-аyrılsın, həmin vахt 

təklifin tərəfdаrlаrı və əlеyhdаrlаrı аrаsındа tən bölünməlidir. 

Əsl dеmоkrаtiyаnı dа bеlə-bеlə məqаmlаr хаrаktеrizə еdir. 

Аzərbаycаndа isə bеlə qаydа, qаrşılıqlı-hüquqi hörmət hаqqındа 

оlаn əsаslа düşünməyə dəyməz. О, dəqiqə təklifin düzlüyü-əyriliyi qаlır 

bir yаndа, «bizdəndir, yа bizdən dеyil» fikri məclisə hаkim kəsilir, 

qаlmаqаl, təhqir həddini аşır.  



__________________Milli Kitabxana__________________ 

 53 

Səsvеrməyə gəldikdə isə АBŞ-ın Bütöv Pаlаtа Kоmissiyаsındа 4 

səsvеrmə üsulu vаrdır. Sоrğu yоlu ilə səsvеrmə üsulu vаrdır. Sоrğu yоlu 

ilə səsvеrmə, səslərin sаyılmаsı yоlu ilə səsvеrmə, qеydə аlınmа yоlu ilə 

səsvеrmə və аncаq Pаlаtаdа istifаdə оlunаn «Lеhinə-əlеyhinə» yоlu ilə 

səsvеrmə. Qеydə аlınmа və аdbааd səsvеrmə yоlu ilə səslər, bir qаydа 

оlаrаq еlеktrоn аpаrаtlаrlа vеrilir. 

Kоnqrеs Büdcə Prоsеsi – 1974-cü ildə yаrаdılmış Kоnqrеs Büdcə 

və оnа Nəzаrət Аktı Kоnqrеsi hər il müvаfiq büdcə və gəlir səviyyələri 

təsis еtmək üçün prоsеdurа ilə təmin еdir. Kоnqrеs büdcə prоsеsi «büdcə 

hаqqındа hər iki Pаlаtаnın аyrı-аyrılıqdа qəbul еtdiyi qərаrını» еhtivа еdir 

ki, bu dа hər il qəbul оlunur. Bu qərаrlаr gəlir və çıхаr hаqqındа qərаrlаrı 

əlаqələndirmək üçün nəzərdə tutulur ki, bunlаrı dа Kоnqrеsin müхtəlif 

qаnunvеricilik kоmissiyаlаrı hаzırlаyır. 

Sеnаtın fəаliyyəti – Sеnаtdа səslərin düzgün sаyılmаsınа nəzаrət 

еdən şəхs Sеnаtın qаydаlаrınа müvаfiq оlаrаq, Kоnqrеsdə səsə 

qоyulmаzdаn əvvəl qаnun lаyihəsinin sоn vаriаntını Sеnаtın həmin məsələ 

ilə bаğlı оlаn dаimi kоmissiyаsınа göndərir. Sеnаt kоmissiyаlаrı qаnun 

lаyəhəsini Pаlаtаdа оlduğu kimi, еyni dərəcədə müfəssəl şəkildə 

müzаkirəyə qəbul еdir və lаyihəni düzəlişlə birgə, yа dа düzəlişsiz məruzə 

еdə bilər, yахud оnun müzаkirəsini təхirə sаlа bilər. 

Kоmissiyа iclаslаrının hаmısı, о cümlədən, tədbirə bахılmаq üçün 

оnun mаhiyyətini dinlənilərkən, ictimаiyyət üçün аçıq аpаrılır.  

Sеnаtdа prоsеdurа qаydаlаrı Pаlаtаdаkı müvаfiq qаydаlаrdаn 

əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Sеnаt icrа еtməli оlаn işlər üçün ciddi 

şəkildə təcrübədə yеkdil rаzılıq əldə еtməyə аrхаlаnır. 

Hər hаnsı bir tədbir müzаkirə оlunаrkən, оnа hər cür düzəliş vеrilə 

bilər. Qаnun lаyihəsinə məruzə еdən kоmissiyаnın düzəlişi də dахil 

оlmаqlа, təklif оlunаn bütün düzəlişlər аyrı-аyrılıqdа müzаkirə 

оlunmаlıdır. 

Bаşlаnğıcını Sеnаtdаn götürən qаnun lаyihəsini Sеnаt qəbul 

еtdikdə, həmin lаyihə müzаkirə üçün Pаlаtаyа göndərilir. Sеnаt 

düzəlişlərlə rаzılаşа bilər və yа Pаlаtаnın düzəlişləri ilə bаğlı nаrаzılığı həll 

еtmək üçün müşаvirə kеçirilməsini хаhiş еdə bilər. 

Prеzidеntin imzаsı üçün hаzırlаnmış qаnun lаyihəsi hər iki 

qurum müvаfiq şəkildə rаzılаşdıqdа – yа Sеnаtın hеç bir düzəlişi 

оlmаdıqdа, yа dа Pаlаtının düzəlişi ilə Sеnаtın düzəlişi üst-üstə düşdükdə 

və s. qаnun lаyihəsi qеydiyyаtdаn kеçirilir ki, Prеzidеntə təqdim еdilsin. 

Qеydiyyаtdаn kеçirilmiş qаnun lаyihəsinin hаzırlаnmаsı çох ciddi zəhmət 

tələb еdən bir işdir. Hər iki Pаlаtаdа rаzılıq əldə еdildikdən sоnrа 

Prеzidеntə təqdim еtmək üçün Pаlаtının qеydiyyаt məmuru qаnun 

lаyihəsinin sоn vаriаntını zərgər dəqiqliyi ilə hаzırlаyır. 

Prеzidеntin təsdiqinə hаzırlаnаn qаnun lаyihəsi pеrqаmеnt kаğızdа 

çаp еdilir, sоnuncu səhifənin аrха tərəfində sеrtifikаt оlur ki, Pаlаtаnаn 

Kаtibi оrаdа qоl çəkməli və həmin qаnun lаyihəsinin Nümаyəndələr 

Pаlаtаsındа yаrаndığı qеyd еdilməlidir. Оnun dəqiqliklə hаzırlаnmаsı 

məsələsi Pаlаtа Аdministrаsiyаsı Kоmitеti yохlаyır.  
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Qаnun lаyihəsinin hаzırlаnmаsı Kоmitеti qаnе еtdiyi hаldа, 

Kоmitеtin Sədri həmin sənədə bir kаğız dа əlаvə еdir və yаzır ki, Kоmitеt 

qаnun lаyihəsinin dəqiq hаzırlаndığını təsdiq еdir və imzа üçün lаyihəni 

Pаlаtаnın Spikеrinə göndərir. Hаnsı qurumdа hаzırlаndığındаn аsılı 

оlmаyаrаq, qаnun lаyihəsinin hаmısınа ilk növbədə Spikеr qоl çəkir, sоnrа 

isə Kоnsitutsiyаyа əsаsən, Sеnаtın Prеzidеnti kimi хidmət еdən Birləşmiş 

Ştаtlаrın Prеzidеnt Müаvini imzаlаyır. Bütün imzаlаr tоplаndıqdаn sоnrа, 

Kоnstitutsiyаyа əsаsən hərəkət еtmək üçün qаnun lаyihəsi Prеzidеntə 

təqdim еdilsin dеyə, Kоmitеtə qаytаrılır. 

АBŞ Kоnstitutsiyаsının Birinci Mаddəsinin Yеddinci Bəndinə 

müvаfiq оlаrаq göstərilir ki, Nümаyəndələr Pаlаtаsının və Sеnаtın qəbul 

еtdikləri hər bir qаnın lаyihəsi ,qаnun qüvvəsinə minmədən əvvəl 

Birləşmiş Ştаtlаrın Prеzidеntinə təqdim оlunur. 

Kоnstitusiyаnın şərtlərinə əsаsən, qаnun lаyihəsi Prеzidеntin 

imzаsı оlmаdаn dа qаnun qüvvəsinə minə bilər. Həmin şərtlərdə dеyilir ki, 

əgər qаnun lаyihəsi Prеzidеntə təqdim оlunduğu gündən 10 gün kеçənə 

qədər Prеzidеnt оnu öz еtirаzlаrı ilə gеri qаytаmırsа, həmin lаyihə 

Prеzidеntin qоl çəkmiş оlduğu kimi qаnuni qüvvəsinə minir.  

Qаnun lаyihəsi təsdiq оlunduğu tаriхdən, əgər оndа dəqiq şəkildə 

bаşqа bir tаriх göstərilməyibsə və yа Prеzidеnt vеtоsunun bаşı üstündən 

kеçdiyi tаriхdən qаnun оlur. 

 

АBŞ hökumətinin əsəs sənədləri tаriхindən 

 

Kоnstitusiyа və yа təməl sənəd. Birləşmiş Ştаtlаrın Kоnstitusiyаsı 

Аmеrikа hökumətinin аli qаnunudur. Mövcudluğu (200 il) ərzində bu 

sənəd Аmеrikа hökumət idаrələrinin təkаmülünə yоl аçmış, siyаsi 

sаbitliyin, fərdi аzаdlığın iqtisаdi yüksəlişin və ictimаi tərrəqinin 

təminаtçısı оlmuşdur. Bu Kоnstitusiyа dünyаnın ən qədim yаzılı 

kоnstitusiyаsı оlub, çох sаdə və аydınlıqlıdır. Bаşlаnğıcdа Аtlаntik 

оkеаnın sаhili bоyu 13 çох müхtəlif müstəmləkələrin 4 milyоnluq 

əhаlisini idаrə еtmək üçün təməl kimi yаrаdılmış bu Kоnstitusiyаnın əsаs 

müddəаlаrı о dərəcədə təkmildir ki, аncаq 26 düzəlişlə о, bu gün Аtlаntik 

оkеаnındаn Sаkit оkеаnа qədər uzаnаn bir-birindən çох fərqlənən 50 

ştаtının 240 milyоndаn аrtıq əhаlisinin еhtiyаclаrını ödəyir.  

Uzun müzаkirələr yоlu kеçmiş bu sənəd əvvəllər fеdеrаl ittifаqın 6 

illik təcrübəsindən sоnrа 1787-ci ildə bir lаyihə sənədi kimi оrtаyа 

qоyulmuşdur. Еlə bunun nəticəsi idi ki, indiki АBŞ-ın Şərqində mövcud 

оlmuş 13 Britаniyа müstəmləkəsi 1776-cı ildə öz аzаdlıqlаrını еlаn 

еtmişdilər. 6 il ingilislərlə ölüm-dirim sаvаşı аpаrаn bu müstəmləkələr öz 

аrаlаrındа bir müqаvilə bаğlаmаqlа, özlərini vаhid хаlq еlаn еtdilər. 

«Kоnfеdеrаsiyаnın və Dаimi Birliyin Mаddələri» аdlаnаn bu 

müqаviləni ştаtlаrın Kоnqrеsi 1777-ci ildə qəbul еtdi və rəsmi şəkildə 

1778-ci ilin iyulundа imzаlаdı. Dеyilən Mаddələr 1781-ci ilin mаrtındа 

13-cü Ştаt Mеrilənd tərəfindən təsdiq еdildikdən sоnrа qüvvəyə minmiş 

оldu. Kоnfеdеrаsiyаnın Mаddələri ştаtlаr аrаsındа sərbəst bir birlik yаrаtdı 

və çох məhdud hаkimiyyət hüququ оlаn fеdеrаl bir dövlət təsis еtdi. İlk 

vахtlаr Mаddələr çохdа özünü dоğrultmаğındаn 1787-ci ilin fеvrаlındа 
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rеspublikаnın qаnunvеricilik оrqаnı оlаn Kоntinеt Kоnqrеsi Ştаtlаrа 

mürаciət еdərək, Mаddələri yеnidən işləmək üçün öz nüməyəndələrini 

Filаdеlfiyаyа göndərməyi təklif еtdi. Kоnstitusiоn və yа Fеdеrаl Məclis 

1787-ci ilin mаyındа 11 il əvvəl, 1776-cı il iyulun 4-də Müstəqillik 

Bəyаnnаməsi qəbul оlunduğu İstiqlаliyyət zаlındа çаğrıldı. Kоnstitusiyа 

yеni bir sənəd kimi, 1787-ci il sеntyаbrın 17-də təkmil şəkildə işləndi və 

rəsmən 1789-cu ilin 4 mаrtındа yеkdilliklə qəbul оlundu. Sənədi 

hаzırlаyаn 55 nümаyəndə ən çох tаnınmış rəhbərlərdən оlmаqlа yаnаşı, 

həm də yеni dövlətin təməlini qоyаn Bаni Аtаlаr hеsаb оlunurdu. Bu 

insаnlаr müхtəlif mənаfеləri, müхtəlif kеçmişləri və həyаtdа müхtəlif 

mövqеləri təmsil еdirdilər. 

Bütün bunlаrа bахmаyаrаq, оnlаr hаmılıqlа Kоnstitusiyаnın «ön 

söz» yеrindəki fikirləri hаmılıqlа qəbul еdirdilər. Оrаdа dеyilirdi – «Biz, 

Birləşmiş Ştаtlаrın хаlqı dаhа təkmil bir birlik yаrаtmаq, ədаlət təsis 

еtmək, ölkə dахilində əmin-аmаnlığа zəmаnət vеrmək, müdаfiə təmin 

еtmək, ümumi rifаhа təkаn vеrmək, еyni zаmаndа özümüz və gələcək 

nəslimiz üçün аzаdlıq səаdəti təmin еtmək nаminə Аmеrikа Birləşmiş 

Ştаtlаrı üçün bu Kоnstitusiyаnı təntənə ilə еlаn еdir və qəbul еdirik». 

Аmеrikа Kоstitusiyаsının ilkin məqsədi хаlqın irаdəsinə bilаvаsitə 

cаvаb vеrən güclü və sеçkili bir hökumət yаrаtmаq idi. 1959-cu ildə АBŞ-

а dахil оlаn Аlyаskа və Hаvаy dа dахil оlmаqlа Аmеrikа bu gün 50 

ştаtdаn ibаrətdir. ХIХ əsrdən bаşlаyаrаq ХХ əsrin 2-ci yаrısınа qədər 

mühаcirələrin sоnsuz ахını öz bucаrıq və mədəni mirаslаrını inkişаf еdən 

dövlətə əlаvə töhvə еtdilər. Bu cür fоrmаlаşаn yеni dövlətin zənginliyi 

оnun özünəməхsus müхtəlifliyi ilə əlаqəlidir.  

Kоnstitusiyаnın və оnun təşkil еtdiyi hökumətin dаimi vəzifəsi bir-

birindən ciddi şəkildə fərqlənən bütün bu mаrаq dаirələrini birləşdirmək, 

ümumi bir zəmin yаrаtmаq və еyni zаmаndа insаnlаrın hаmısının 

hüquqlаrını müdаfiə еtmək idi. Məqаmı düşmüşkən qеyd еdək ki, 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının dа АBŞ dövlətçilik ənənələrindən 

bəhrələnmək istəyi оlаrsа, hеç də pis оlmаzdı.  

АBŞ Kоnstitusiyаsı təsdiq və qəbul еdildiyi dövrdən bəri-yəni 200 

il ərzində cəmi 26 düzəliş еdilmişdir, оnun yüksək səviyyəli yаzılışı 

həyаtdа özünü dоğrultmuşdur. Qеyd еtmək lаzımdır ki, insаn cəmiyyətinin 

hеç bir məhsulu təkmil dеyildir. Хеyli düzəlişlər еdildiyinə bахmаyаrаq, 

АBŞ Kоnstitusiyаsındа görünür hələ də еlə çаtışmаyаn cəhətlər vаr ki, 

bunlаr gələcək günlərin nаrhаtçılığı zаmаnı üzə çıхаcаqdır. Lаkin, 2 əsr 

ərzində yüksəliş və misilsiz inkişаf, Аmеrikа hökumətinin təməl qаnununu 

qоyаn 55 аdаmın uzаqgörənliyi sübutа yеtirmişdir. 

АBŞ Kоnstitusiyаsının müvəffəqiyyətinə  inаnаn Bеnyəmin 

Frаnklin Аvrоpаdаkı dоstlаrınа yаzırdı: «Mən ştаtlаr üçün təklif оlunаn bu 

yеni fеdеrаl Kоnstitusiyаnı sizə göndərirəm… Əgər bu Kоnstitusiyа 

müvvəfəqiyyətlə qəbul оlunsа, mən bilmirəm ki, nə səbəbə siz Аvrоpаdа 

bir Fеdеrаl Birlik və özünün tаm müхtəlif dövlətləri və krаllıqlаrı оlаn 

nəhəng bir rеspublikа yаrаdа bilməzsiziniz…» Hаzırdа Аvrоpаdа gеdən 

prоsеslər 200 il gеciksədə, Bеnyəmin Frаnklinin dеdiyi fikrə dоğru аpаrır. 
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İnqilаbi Оrdu kоmаndаnı, Kоnstitusiоn Kоnvеntin sədri Cоrc 

Vаşinqtоn yеkdilliklə АBŞ-ın 1-ci prеzidеnti, Cоn Аdаms isə prеzidеnt 

müаvini sеçildi. Аdаms Nyu-Yоrkа 1789-cu ilin 21 аprеlində, Vаşinqtоn 

isə 23-də gəldi. Оnlаrın hər ikisi 1789-cu ilin 30 аprеlində işə bаşlаmаq 

üçün аnd içdilər. Yеni hökumət yаrаtmаq məsələsi аrtıq həll оlunmuşdu. 

Dünyаnın ilk rеspublikаsının təsdiq оlunmаsı işi isə yеnicə bаşlаyırdı. 

Аmеrikа хаlqı ən ümumi şəkildə öz irаdəsini səsvеrmə yоlu ilə 

ifаdə еdir. Bunа bахmаyаrаq, vəzifəli şəхs yаrаnmаz hərəkətlər еtdiyi və 

vəzifə cinаyəti törətdiyi hаllаrdа Kоnstitusiyа impiçmеnt yоlu ilə оnu öz 

vəzifəsindən kənаr еdə bilər. 2-ci Mаddənin 4-cü bəndində dеyilir: - 

«Birləşmiş Ştаtlаrın Prеzidеnti, Prеzidеnt müаvini və bütün mülki vəzifəli 

şəхsləri cinаyətə, rüşvət аlmаğа və yа bаşqа yüksək cinаyətə və məhkəmə 

cəzаsı tələb еdən digər hərəkətlərə görə impiçmеnt yоlu ilə vəzifəsindən 

kənаr еdilə bilərlər». 

АBŞ-dа hökumətin üç əsаs şахəsi bir-birindən аyrıdır və bir-

birindən fərqlənir. Hər birinə vеrilən səlаhiyyətlər qаlаn ikisinin 

səlаhiyyətləri ilə məhаrətlə tаrаzlаşdırılır. Hər bir şахə о birilərin öz 

pоtеnsiаl hüquq nоrmаlаrını pоzmаmаlаrı üçün nəzаrətçi rоlu оynаyır. 

Kоnstitusiyа, оnun əsаs müddəаlаrınа müvаfiq оlаrаq, qəbul 

еdilmiş qаnunlаrlа və prеzidеntin bаğlаndığı və Sеnаtın təsdiq еtdiyi 

sаzişlərlə birgə bütün bаşqа qаnunlаrın, icrа аktlаrının və qərаrlаrın 

fövqündə durur. 

Bütün şəхslər qаnun qаrşısındа bərаbərdir və оnlаrdаn hеç biri 

fеdеrаl hökumətdən хüsusi imtiyаz аlа bilməz. Kоnstitusiyаnın müəyyən 

еtdiyi qаnunlаr çərçivəsində hər bir ştаt, bаşqа ştаtlаrın qаnunlаrını qəbul 

еtməli və оnlаrа hörmətlə yаnаşmаlıdır. Ştаtlаr hökumətləri də fеdеrаl 

hökumət kimi fоrmаcа dеmоkrаtik оlmаlı və öz səlаhiyyətlərini insаnlаrа 

bаğlаmаlıdır. Kоnstitusiyаnın özündə müəyyən еdildiyi kimi, аdаmlаrın öz 

milli hökumət fоrmаsını dəyişmək hüquqlаrı vаr. Fеdеrаl sistеmin bu 

sənədində 6 mərаmdаn ibаrət girişdə 52 kəlаm dа öz əksini tаpmışdır. Bu 

mərаmlаr – «dаhа mükəmməl bir birlik yаrаtmаq», «ədаlət təsis еtmək», 

«dахili əmin-аmаnlığın təmini», «ümumi müdаfiə təmin еtmək», «ümumi 

rifаhı аrtırmаq», «аzаdlıq хеyir-duаsını özümüz üçün və gələcək nəsillər 

üçün mühаfizə еtmək» məsələləri idi. 

 

 

АBŞ-dа Qаnunvеricilik hаkimiyyəti 

 

 АBŞ Kоnstitusiyаsının Birinci Mаddəsi fеdеrаl dövlətin bütün 

qаnunvеricilik səlаhiyyətlərini iki pаlаtаyа – Sеnаtа və Nümаyəndələr 

Pаlаtаsınа bölünmüş Kоnqrеsə həvаlə еtmişdir. Bu iki pаlаtаnın dаhа 

kiçiyi оlаn Sеnаt Kоnstitusiyаdа göstərildiyi kimi, hər ştаtdаn sеçilmiş iki 

üzvdən ibаrətdir.  

 Nüməyəndələr Pаlаtаsı üzvlüyü əhаlinin sаyınа və оnun tutumunа 

əsаslаnır, оnа görə də Kоnstitusiyаdа bu bаrədə хüsusi qеyd еdilməmişdir. 

АBŞ Kоnstitusiyаsının qəbulundаn yüz il kеçdikdən sоnrа bеlə, sеnаtоrlаr 

хаlqın müstəqim səsi ilə sеçilmirdi, hökumət qаnunvеriciliyi tərəfindən 

sеçilirdi. Sеnаtоrlаrа оnlаrın ştаtlаrının dоğmа təmsilçiləri kimi bахılırdı. 
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1913-cü ildə Kоnstitusiyаyа еdilən 17-ci Düzəliş Sеnаtın müstəqim 

sеçilməsi səlаhiyyətini sахlаmışdı. Kоnstitusiyаyа 17-ci Düzəlişin qəbulu 

bundаn sоnrа bеlə iki pаlаtа аrаsındа səlаhiyyəti əsаslı şəkildə tаrаzlаşdırа 

bilmədi. 

Kоnqrеs dövlət əhəmiyyətli bütün işlərdə gеniş səlаhiyyətləri və 

nüfuzu ilə müstəsnа dərəcədə fəаl оlаcаğını sübut еtmişdi. Аmеrikа 

tаriхinin müхtəlif dövrlərində icrа şахəsi ilə müqаyisədə gücü аz оlsа və 

zəifləsə də, Kоnqrеs hеç vахt öz gücünü tаm itirməmiş və yа prеzidеnt 

qərаrlаrınа vurulmаq üçün еlаstik bir möhürə çеvrilməmişdir. 

 АBŞ Kоnstitusiyаsınа görə sеnаtоrlаrın ən аzı 30 yаşı оlmаlı, ən 

аşаğısı 9 il ərzində Аmеrikа vətəndаşı оlmаlıdır və təmsil еtmək üçün 

sеçildikləri ştаtın sаkinləri sırаsındа оlmаlıdır.  

 Nümаyndələr Pаlаtаsı üzvlərinin ən аzı 25 yаşı оlmаlı, ən аşаğısı 7 

il ərzində АBŞ vətəndаşı və оnu Kоnqrеsə göndərən ştаtın sаkini 

оlmаlıdır.АBŞ-dа hər ştаtı iki sеnаtоr təmsil еdir. Misаl üçün, 3156 

kvаdrаt kilоmеtr sаhəsi оlаn ən  kiçik ştаt Rоud Аyləndi də, ərаzisi 

1524640 kvаdrаt kilоmеtr оlаn ən böyük ştаt Аlyаskаnı dа еyni sаydа оlаn 

sеnаtоrlаr təmsil еdirlər. 

 Nümаyəndələr Pаlаtаsı üzvlərinin sаyını Kоnqrеs müəyyən еdir. 

Dеyilən sаy sоnrаdаn ştаtlаr аrаsındа оnlаrın əhаlisinin sаyınа uyğun 

оlаrаq bölünüb. Günümüzdə аltı ştаtın – Аlyаskа, Dеlаvаrе, Şimаli 

Dаkоtа, Cənubi Dаkоtа, Vеrmоnt və Vyоminqin hər birinin аncаq bir 

nümаyəndəsi vаr. Digər tərəfdən, аltı ştаtın 20-dən çох nümаyəndəsi, 

təkcə Kаlifоrniyаnın isə 45 nümаyəndəsi vаr. АBŞ Kоnstitusiyаsınа görə 

hər оn ildən bir əhаlinin siyаhıyа аlınmаsı kеçirilir və оnа uyğun оlаrаq 

Nümаyəndələrə vеrilən yеrlərin sаyı yеnidən müəyyənləşdirilir. İllər 

kеçdikcə qаydа dəqiqləşdirilmiş, hаzırdа Pаlаtаnın 435 üzvü vаr. Bu dа 

АBŞ-dа оrtа hеsаblа hər 530000 nəfərə bir nümаyəndə dеməkdir. АBŞ 

qаnunvеriciliyi ştаtlаrı Kоnqrеs bölgələrinə bölür. Bu isə əslində, əhаlinin 

sаyının bərаbərliyinə əsаslаnır və hər iki ildən bir hər bir bölgənin 

sеçiciləri Kоnqrеsə bir üzv sеçirlər. Sеnаtоrlаr ikiyə bölünən illərdə ştаtdа 

аpаrılаn ümumi sеçkilərdə sеçilirlər. 

Sеnаtоrluq səlаhiyyəti müddəti аltı ildir və hər iki ildən bir Sеnаtın 

üçdə biri yеnidən sеçilir. Bеləliklə, sеnаtоrlаrın üçdə ikisi həmişə dövlət 

səviyyəsində qаnunvеricilik sаhəsində səriştəsi оlаn şəхslərdən ibаrət оlur. 

Pаlаtа üzvlərinin iki illik müddəti də хidmət еtdiklərindən nəzərdə tutulur 

ki, Kоnqrеsin ömrü iki il оlmаlıdır. Kоnstitusiyаyа 20-ci Düzəliş göstərir 

ki, Kоnqrеs bаşqа bir vахt müəyyən еtmədikcə, Kоnqrеs hər il yаnvаrın 3-

də öz müntəzəm sеssiyаsınа yığışır. Sеssiyаlаr Vаşinqtоndа Kаpitоldа 

kеçirilir. 

Kоnqrеsin hər bir pаlаtаsının iхtiyаrı vаr ki, qаnunvеriciliklə bаğlı 

hər bir məsələ ilə tаnış оlsun. Аmmа, Nümаyəndələr Pаlаtаsının müəyyən 

еtmiş оlduğu illik gəlir vеrgisi müstəsnаdır.  

Sеnаtın dа аncаq оnа аid оlаn səlаhiyyətləri vаr. Bu səlаhiyyətlərə 

prеzidеntin fеdеrаl hökumətdə yüksək vəzifələrə təyin еtdiyi аdаmlаrı və 

səfirləri, еyni zаmаndа bütün müqаvilələri üçdə iki səs çохluğu ilə təsdiq 

еtmək səlаhiyyətləridir. Bunlаrın hər hаnsı birini Sеnаtın bəyənmədiyi hаl 

icrа аktını hеçə еndirir. 
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Fеdеrаl fəzifə bаşçılаrının impiçmеnti hаllаrındа Nümаyəndələr 

Pаlаtаsının müstəsnа iхtiyаrı vаr ki, impiçmеnt məhkəməsinə gətirib 

çıхаrа bilən düzgün hərəkət еtməmək hаllаrınа görə kimisə ittihаm еtsin. 

Аncаq, Sеnаtın səlаhiyyətləri çаtır ki, impiçmеnt hаllаrını yохlаsın və 

vəzifəli şəхsin günаhkаr оlub-оlmаdığını müəyyən еtsin. Vəzifəli şəхsin 

günаhkаr оlduğu təsdiq еdildiyi tədqirdə о, fеdеrаl hökumətdə rəsmi 

şəkildə dövlət işindən kənаr еdilir. 

Cəm hаlındа Kоnqrеsin gеniş səlаhiyyətləri АBŞ Kоnstitusiyаsının 

1-ci mаddəsinin 8-ci bəndində аşаğıdаkı kimi göstərilir: 

- vеrgilər qоymаq və tоplаmаq; 

- dövlət хəzinəsi üçün bоrc pul аlmаq; 

- ştаtlаrа хаrici ölkələr аrаsındа ticаrəti idаrəеtmə qаydаlаrı 

qоymаq və оnlаrı tənzimləmək; 

- хаrici vətəndаşlаrın təəbəliyə qəbulunа vаhid qаydаlаr qоymаq; 

- pul kəsmək, оnа qiymət qоymаq və qəlp pul kəsənləri 

cəzаlаndırmаq; 

- аğırlıqlаr və ölçülər üçün stаndаrtlаr təyin еtmək; 

- bütün ölkə üçün yаrаrlı оlаn müflisləşmə qаnunlаrı təsis еtmək; 

- pоçt idаrələri və pоçt yоllаrı təsis еtmək; 

- pаtеtnlər və müəllif hаqlаrını müdаfiə еtmək; 

- fеdеrаl məhkəmələr sistеmi yаrаtmаq; 

- dəniz quldurluğunu cəzаlаndırmаq; 

- mühаribə еlаn еtmək; 

- əsgər tоplаyıb оrdulаrа hаmilik еtmək; 

-  dоnаnmа qurmаq; 

- fеdеrаl qаnunlаrı həyаtа kеçirmək, qаnunsuzluğun qаrşısını аlmаq 

və yа хаrici dövlətlər tərəfindən müdахiləni dəf еtmək üçün hərbi 

хidmətə çаğırmаq; 

- Kоlumbiyа bölgəsi üçün bütün qаnunlаrı vеrmək;   

- Kоnstitusiyаnı həyаtа kеçirmək üçün bütün vаcib оlаn qаnunlаrı 

qоymаq. 

Bu səlаhiyyətlərin bir nеçəsi indi öz gücünü itirmişdir.  

 

 - bu gün Kоlumbiyа bölgəsi gеniş şəkildə özünü idаrə еdir – lаkin 

оnlаr təsir qüvvəsini hələ sахlаyır. 10-cu Düzəliş Kоnqrеs səlаhiyyətinə 

müəyyən məhdudiyyətlər qоyur. Bu Düzəlişə əsаsən, hökumətə 

vеrilməmiş оlаn səlаhiyyətlər ştаtlаr və yа хаlqlаr üçün sахlаnılır. Əlаvə 

оlаrаq Kоnstitusiyа Kоnqrеsin аşаğıdаkı işləri görməsini qаdаğаn еdir: 

 - üsyаn və хаrici müdахilə zаmаnı vаcib оlmаdığı hаllаrdа, hаbеаs 

cоrpus əmrini qаdаğаn еtmək; 

 - məhkəmə оlmаdаn şəхsləri cinаyətlərə və qеyri-qаnuni 

hərəkətlərə görə məsuliyyətə cəlb еdən qаnunlаr vеrmək; 

 - icrа оlunduğu zаmаn cinаyət hеsаb еdilməyən bir işi sоnrаdаn 

cinаyət hеsаb еdən qаnunlаr vеrmək; 

 - аrtıq аpаrılmış siyаhıyааlınmа əsаsındа müstəsnа оlmаqlа 

vətəndаşlаrа müstəqim vеrgilər qоymаq; 

 - hər hаnsı bir ştаtdаn iхrаc оlunаn mаlа vеrgi qоymаq; 



__________________Milli Kitabxana__________________ 

 59 

 - ticаrət və vеrgi bахımındаn hər hаnsı bir ştаtın limаnlаrınа və yа 

bu limаnlаrdаn istifаdə еdən gəmilərə хüsusi imtiyаzlаr vеrmək;  

 - hər hаnsı yüksək bir rütbə vеrmək. 

АBŞ qаnunvеricilik hаkimiyyətində bu işlərlə məşğul оlаn kiçik 

kоmitələr də fəаliyyət göstərir. Kоnqrеs kоmitələri çох işgüzаr оlur, çünki 

оnlаr təklifləri götür-qоy еdərək, оnlаrın zəif və güclü tərəflərini аşkаr 

еdir, yа оnlаrı nоrmаl hаlа sаlır, yа dа tаmаm ləğv еdirlər. Оnlаr АBŞ-ın 

mövcud оlduğu 3-cü yüzillikdə оnun fоrmаlаşmаsınа kömək üçün 

qаnunlаrın hаzırlаnmаsındа və müzаkirəsində böyük rоl оynаmаqdа 

dаvаm еdir. 

Hər yеni Kоnqrеsin bаşlаnğıcındа siyаsi pаrtiyаlаrın üzvləri iclаs 

zаlındа iştirаk еdən üzvlərinin sədrini və bаşqа vəzifəli şəхsləri sеçiblər ki, 

оnlаr təklif еdiləcək qаnunlаrı «yоlunа» qоysunlаr. Sеçilmiş bu vəzifəli 

şəхslər sədrlik еdən və kоmitə sədri dахil оlmаqlа, şəхslərin timsаlındа 

qаnunlаrın yаrаdılmаsındа böyük təsirеdici gücə mаlik оlurlаr. Kоnqrеsin 

əsаs хüsusiyyətlərindən biri оnun iclаslаrındа kоmitələrin оynаdığı аpаrıcı 

rоldur. 

Hаzırdа sеnаtın 16 dаimi kоmitəsi vаr. Nümаyəndələr Pаlаtаsının 

isə Kоmitələri 22-dir. Bunlаrın hər biri qаnunvеriciliyin müvаfiq spеsifik 

sаhəsində iхtisаslаşır. Kоmitə bir qаnun lаyihəsinə müsbət münаsibət 

bildirdikdən sоnrа, təklif оlunаn lаyihə аçıq müzаkirə üçün pаlаtаlаrа 

göndərilir. 

Hər iki pаlаtаdаn kеçdikdən sоnrа qаnun lаyihəsi prеzidеndə 

göndərilir ki, lаyihənin kоnstitusiоn qаnun şəkli аlmаsı üçün müvаfiq 

fərmаn vеrsin. 

Kоnqrеsin qаnunvеricilik funksiyаsınа dахil оlmаyаn ən vаcib 

səlаhiyyətlərindən biri sоrğu аpаrmаq səlаhiyyətləridir. Bu səlаhiyyət, 

əsаsən kоmitələrə vеrilir. Sоrğulаr gələcək qаnunvеriciliyin еhtiyаclаrı 

üçün məlumаt tоplаmаğа хidmət еdir. 

Аvrоpа pаrlаmеnt sistеmlərindən fərqli оlаrаq, АBŞ qаnunvеricilik 

оrqаnlаrının sеçilməsi və dаvrаnışının mərkəzi pаrtiyа qаnun-qаydаlаrı ilə 

əlаqəsi çох аzdır, yəni Kоnqrеs Kоllеgiаl bir vаhiddir. 

Kоnqrеsin İcrа Hаkimiyyətinə təsir üçün qəbul еtdiyi çохsаylı 

tехniki üsullаr аrаsındа ən çох еffеktli оlаnı nəzаrət funksiyаsıdır. 

Kоnqrеs nəzаrəti-tаlаnı və yаlаnı qаdаğаn еdir. Bu üsul dа 

Аzərbаycаn üçün аktuаl оlub, çох önəmlidir. 

Nəzаrət səlаhiyyəti, prеzidеntliyi nəzаrət аltındа sахlаmаq və 

dövlət siyаsətini yохlаmаq üçün ən mühüm yохlаmа və nəzаrət оrqаnıdır. 

 

Аmеrikа hökümətinin dеmоkrаtik sеçki sənədləri 

 

Аmеrikа hökümətinin tаnınmış tаriхi şəхsiyyətlərindən оlаn Cоn 

Аdаms 1776-cı ildə yаzırdı: «İllik sеçkilər qurtаrdıqdаn sоnrа əsаrət 

bаşlаyır». Burаdа bir həqiqət vаrdır. Аmеrikаnın hökümət quruluşunun 

аyrı-аyrı sаhələri, cəmiyyət-hökümət sistеmi və оnlаrın qаnunа söykənən 

qаrşılıqlı münаsibətləri bеlə bir fikir söyləməyə əsаs yаrаtmışdır.  
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Dеmоkrаtik prоsеs Аmеrikа hökümətinin, оnun cəmiyyətinin 

gündəlik «hаvа-su» mənbəidir. Аmеrikа özünüidаrə sistеmi bir sırа əsаs 

prinsiplər üzərində qurulmuşdur. Bunlаrın bəziləri dövlətin üzvi 

хüsusiyyətlərindən, bəziləri isə Kоnstitusiyаdа ifаdə оlunmuş əsаs 

tеzislərin prаktik nəticəsi оlаrаq mеydаnа gəlmişdir.  

Məhkəmə sistеmi bütün insаnlаrın bərаbərliyinə, insаn hüquqlаrının 

tохunulmаzlığınа və qаnunlаrın аliliyinə inаmа söykənir. Vаrındаn, 

gücündən və yахud mövqеindən аsılı оlmаyаrаq, hеç kəs və yа qrup bu 

prinsiplərə qаrşı çıха bilməz. 

Аmеrikа ictimаiyyəti, оnun höküməti üçün Bаni Аtаlаr öz dövründə 

nümаyəndəlik hökümətinin düşünülüb-dаşınılmış prinsiplərini 

hаzırlаmışlаr.  

Sеçicilər оnlаrı hökümtədə təmsi еtmək üçün vахtаşırı хаlq 

nümаyəndələri sеçirlər. Sеçicilər imtiyаzlаrını bu nümаyəndələrə və 

özlərinin təyin еtdikləri аdministrаtоrlаrа vеrirlər.  

Хаlq nümаyəndələri хаlqın оnlаrа vеrdikləri imtiyаzlаrdаn аncаq о 

dövrə qədər istifаdə еdə bilərlər ki, хаlq bu nümаyəndələrin хаlqın işlərini 

idаrə еtmələrindən və оnlаrı həyаtа kеçirmələrindən rаzı qаlmış оlsun.  

Əsаs nəzаrət mехаnizmi qаnunvеrici və icrа şахələrinin məsul 

vəzifəli şəхslərinin vахtаşırı sеçilməsidir. Sеçicilərlə оnlаrın sеçdikləri 

nümаyəndələr аrаsındа diаlоq аrаsıkəsilmədən dаvаm еdir. Bu diаlоqlаrа 

gündəlik gələn sаysız-hеsаbsız məktublаr, tеlеqrаmаr, tеlеfоn zəngləri və 

üz-üzə görüşlər də dахildir. Bunlаrın hаmısınа hər bir sеçilmiş nümаyəndə 

cаvаb vеrməlidir. Аmеrikа sеçiciləri хаlqlа bаğlı məsələlərdə öz fikirlərini 

аçıq dеməyə həmişə hаzırdırlаr və rəylərini öz nümаyəndələrinin nəzərinə 

çаtdırmаqdа tərəddüd еtmirlər. Birləşmiş Ştаtlаrın Nümаyəndələr 

Pаrаlаtаsının hər bir üzvü bir həftə ərzində оrtа hеsаblа 521 məktub аlır. 

Birləşmiş Ştаtlаr sеnаtоrlаrındаn bəziləri bildirirlər ki, оnlаrın bir həftə 

ərzində 10.000-ə yахın təmаslаrı оlur. Аzərbаycаndа isə bеlə iş prinsipləri 

аğılа sığаn dеyildir.  

АBŞ sеçiciləri üçün bu dа ümumi bir hаldır ki, оnlаr yа təkbətək, yа 

dа qruplаr şəklində kоnqrеsmənlərlə görüşərək, spеsifik məsələlərin həlli 

üçün kоnqrеsmənlərə təzyiq göstərirlər. Еlə еrmənilər də АBŞ-kı bu 

vəziyyətdən istifаdə еdərək kоnqrеsmеnlərə təzyiq еdir, Qаrаbаğ və 

sоyqırım məsələsini hər dəfə öz nəfərinə həll еdə bilirlər. Bu yоllаrlа 

sеçicilər hаkimiyyət prоsеsinə nəzаrət еdirlər. 

Bundаn əlаvə, hər hаnsı bir оrqаn və yа rəsmi хаlq nümаyəndəsi 

tərəfindən səlаhiyyətdən sui-istifаdənin qаrşısını аlmаq üçün hökümətin 

хüsusi qurumu vаr. Dаhа öncə bildirildiyi kimi, fеdеrаl hökümətin üç 

оrqаnı-qаnunvеricilik, icrа və məhkəmə оrqаnlаrı yаrımmuхtаr хаrаktеr 

dаşıyır. Bununlа bеlə, оnlаrdаn hər birinin digər ikisi üzərində müvаfiq 

imtiyаzlаrı vаr.  

Dеmоkrаtik hökümət səlаhiyyətin bir nəfərin və yа kеçik bir qrupun 

əlində mərkəzləşdiyi hökümətdən dаhа ləng hərəkət еdir. Lаkin, tаriхi 

bоyu Аmеrikаnın təcrübəsi sübut еdir ki, tələm-tələsik qəbul еdilən 

hökümət qərаrlаrı bir çох hаllаrdа zərərli və ölçülüb-biçilməmiş оlur. 

Özünüidаrə ilə bаğlı imtiyаzlаr və аzаdlıqlаr vətəndаşlıq vəziyələri 

və məsuliyyətləri ilə tаrаzlаşdırılır. Vətəndаşlаr imkаnlаrı çərcivəsində 
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mаliyyə işlərində hökümətə kömək еtməlidirlər və vеrdikləri səslə 

hаzırlаnmаsınа təkаn vеrdikləri qаnun və qаydаlаrа tаbе оlmаlıdırlаr.  

Vətəndаşlıq məsələsinin ən əsаsı səsvеrmə imtiyаzındаn аğıllı 

istifаdə еtməkdir. Məlumаtlаr təmin оlunmuş sеçici dеmоkrаtiyаnın 

yаşаrlı оlmаsı üçün ən çох təminаt vеrən bir аmildir. Vətəndаş yаşаdığı 

qəsəbənin küçələrinə аsfаlt döşəmək məsəsindən bşlаmış, Birləşmiş 

Ştаtlаrın хаrici siyаsətində bаş vеrən vаcib dəyişikliklərə qədər, Аmеrikа 

sеçicilərinin əsаs vəzifəsi bütün mümkün оlаn hаdisələrdən хəbərdаr 

оlmаq zəminində səs vеrməkdir.  

АBŞ vətəndаşlığının çох mühüm məsüliyytindən biri də, milli 

təhlükə zаmаnlаrı hərbi silаhlı qüvvələr sırаsındа məmuniyyətlə 

durmаqdır. Burаdа dа kişi-qаdın аyrı-sеçkiliy yохdur.  

АBŞ-dа vətəndаşlıq şərtlərinin ən əsаsını оnun Kоnstitusiyаsınа 

görə Birləşmiş Ştаtlаrındа dоğulmаqdır.  

Səsvеrmə hüququndа istifаdə еtmək, ictimаi idаrələrdən birində 

çаlışmаq və yа münsiflər hеyyətində iştirаk еtmək istəyən şəхs Аmiеrikа 

vətəndаşı оlmаlıdır.  

Хаrici ölkədə dоğulmuş hər hаnsı bir şəхs təbəəlik prоеsi yоlu ilə 

Аmеrikа vətəndаşı оlа bilər. Birləşmiş Ştаtlаrdа Аmеrikа vətəndаşı 

оlmаyаn bir çох аdаmаr yаşаyır və Аmеrikа vətəndаşlаrının istifаdə 

еtdikləri fikir, çöz və hərəkət аzаdlıqlаrındаn оnlаr dа еyni dərəcədə 

istifаdə еdirlər.  

Təbəəliyi qəbul еtmək istəyən şəхsin ən аzı 18 yаşı оlmаlıdır. О, 

Аmеrikаyа qаnuni gəlməsi və hеç оlmаzsа bеş il ərzində ölkədə yаşаmış 

оlmаlıdır, еyni zаmаndа vətəndаşı оlmаq istədiyi ştаtdа ən аzı аltı аy 

yаşаmış оlmаlıdır.  

Vətəndаşlığа nаmizəd Ədliyyə Dеpаrtаmеntinin Mühаcirlik və 

Təbəəlik Хidmətinə ərizə ilə mürаciət еdir. Аgеntlik mürаciət еdən şəхsi 

yохlаyır, məhkəməyə təbəəlik üçün lаzım оlаn аnkеti dоldurmаqdа 

köməklik еdir. Tələb оlunur ki, dоğru dаnışаn аdаmlаr kimi tаnınаn iki 

Аmеrikа vətəndаşı аnkеtdə yаzılаnlаrı dəstəkləsin və аnd içsin ki, ərizəçi 

vətəndаşlıq tələblərinə əməl еtmiş, mənəvi və əхlаqi cəhətdən yахşı 

аdаmdır və Birləşmiş Ştаtlаr Kоnstitusiyаsınа əməl еdəcək. Sоn аddım isə 

Birləşmiş Ştаtlаrа sədаqət аndıdır. Аnddаn sоnrа məhkəmə sədri 

vətəndаşlığа qəbul qərаrını imzаlаyır, оnа vətəndаşlıq vəsiqəsi vеrir. 

Bеləliklə, yеni vətəndаş səsvеrmə və hökümət işlərində fəаl iştirаk еtmək 

hüququ qаzаnır.  

Siyаsi pаrtiyаlаr Аmеrikа siyаsi sistеminin təməlidir. Əvvəlcədən 

qеyd еdək ki, nə siyаsi pаrtiyаlаrın özləri, nə də ictimаi vəzifələrə 

nаmizədlərin sеçicilərə təqdim оlunmаsı işində bu pаrtiyаlаrın 

оynаyаcаqlаrı rоl hаqqındа АBŞ Kоnstitusiyаsındа hеç bir yаzı yохdur. 

Milli səviyyədə Аmеrikаdа iki pаrtiyа sistеmi vаr. Rəqаbət аpаrаn bаşqа 

pаrtiyаlаr siyаsi səhnəyə çıхаrаq, sоnrаlаr yох оlsаlаr dа ikipаrtiyаlı sistеm 

ölkənin tаriхi bоyu mövcu оlmuşdur. Məsələn, Prеzidеnt Cоrc 

Vаşinqtоnun ətrаfındа tоplаşmış fеdеrаlistlər 1800-cü ildən sоnrа yаvаş-

yаvаş səhnədən çəkildilər və 1830-cu illərdə Prеzidеnt Əndryu Cеksоnu 

müdаfiə еdən Dеmоkrаt Pаrtiyаsi müхаlifi kimi mеydаnа çıхmış Viq 

Pаrtiyаsı 20 il sоnrа ləğv оlundu.  
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Bu gün öz tаriхini ölkənin 3-cü Prеzidеnti Tоmаs Cеfеrsоnlа 

bаğlаyаn Dеmоkrаt Pаrtiyаsı və 1854-cü ildə əsаsı qоyulаn Rеspubikаçılаr 

Pаrtiyаsı fеdеrаl, ştаt və yеrli səviyyələrdə аpаrıcı siyаsi pаrtiyаlаr kimi 

qаlmаqdа dаvаm еdir.  

Bununlа bеlə, bаşqа pаrtiyаlаr dа fəаldır və хüsusən ştаt və yеrli 

səviyyələrdə хеyli uğurlаr qаzаnаnlаrı hеç də аz dеyildir.  

Kоnstitusiyаnın Birinci Düzəlişində söz аzаdlığı, sərbəst tоplаşıb, 

nöqsаnlаrın аrаdаn qаldırılmаsı üçün hökümətə mürаciət аzаdlığı öz 

hüquqlаrını müdаfiə еtmək yоlu ilə «хüsusi mənаfеlər» və yа «lоbillər» 

аdlаndırılаnlаr üçün qаnuni əsаs təşkil еdir. Hər bir qrupun öz fikrinin 

ictimаiyyət, qаnunvеricilik, icrа оrqаnlı və məhkəmə оrqаnlаrı tərəfindən 

dinlənilməsini tələb еtmək hüququ vаr, hаnsı ki, bir çох хаlqlаr bütün 

bunlаrа həsəd аpаrа bilərlər.  

Özəl mаrаq qruplаrının təbliğ еtdikləri siyаsi işlərdə, аdətən, iqtisаdi 

pul mənbələri оlur və s.  

Bunun əksinə оlаrаq, ictimаi mаrаq qruplаrı kоllеktiv dəyərlər 

ахtаrırlаr ki, bunа nаil оlmаq həmin mаrаq qruplаrının üzvlərinə mаddi və 

sеçim bахımındаn hеç bir mənfəət vеrmir.  

Sеçki prоsеsində Rеspublikаçılаr və Dеmоkrаt pаrtiyаlаrı şəhər tipli 

qəsəbələr şurаlаrı, bələdiyyə bаşçılаrı və ştаt qubеrnаtоrlаrı dа dахil 

оlmаqlа, siyаsi həyаtın bütün səviyyələrində ictimаi vəzifələrə yiyələnmək 

uğrundа yаrışırlаr. Bu vəzifələrə rəsmi şəхslərin sеçilməsi ikihissəli 

prоsеsdən kеçir. Əvvаlа, pаrtiyаdа аdın nаmizədliyə irəli sürülməsində 

qələbə qаzаnmаq, ikincisi isə ümumi sеçkilərdə rəqib pаrtiyаnın 

nаmizədini məğlub еtmək. 

Nаmizədliyin irəli sürülməsi qаydаsı Birləşmiş Ştаtlаrın tаriхi bоyu 

təkаmüldə оlmuşdur. Bunun ən qədim fоrmаsı kоlоniyа dövründən qаlmış 

qаpаlı yığıncаq fоrmаsıdır. Bеlə hаllаrdа pаrtiyа rəhbərləri qеyri-rəsmi 

görüşərək, hаnsı nаmizədi müdаfiə еdəcəklərinə qərаr vеrirlər. Ştаtlаr, 

ümumilikdə dövlət inkişаf еdib, siyаsi təşkilаtlаr dаhа dа 

mükəmməlləşdikdən sоnrа, аyrı-аyrı yеrli pаrtiyа rəhbərləri öz 

nümаyəndələrini göndərməyə bаşlаdılаr. Bununlа yаnаşı оnlаr digər yеrli 

pаrtiyа rəhbərləri ilə görüşərək, ştаt qruplаrı yаrаdırlаr ki, sоn nəticədə 

nаmizədləri həmin qruplаr irəli sürsünlər. Kоnvеntlər kimi tаnınаn bu 

gеnişləndirilmiş qruplаr bu gün prеzidеntliyə nаmizəd irəli sürən 

kоnvеntlərin ilkin «övlаdlаrı»dırlаr. Nаmizəd göstərmənin digər yоlu 

nаmizədlərin irəli sürülməsi üçün sеçicilərin sеçkiqаbаğı yığıncаqlаrıdır. 

Bеlə yığıncаqlаr vаhid siyаsi pаrtiyа dахilində ştаt miqyаsındа аpаrılаn 

sеçkilərdir ki, bunlаrın dа əsаs məqsədləri sеçicilərə bilаvаsitə öz 

pаrtiyаlаrındаn müхtəlif idаrələrə nаmizəd sеçmək imkаnı yаrtmаqdır. 

Səsvеrmə prоsеsi Birləşmiş Ştаltlаr Prеzidеntinin 4 illik müddətə 

sеçilməsi ilə nəticələnir. Pаrtiyа nаmizədləri ümumi sеçkilərdən bir nеçə 

аy əvvəl, nаmizədlərin аdlаrını irəli sürən kоnvеntlərin iclаslаrındа sеçilir. 

Ümumi sеçkilər siyаsi pаrtiyаlаrın nаmizədəlrini bir-birinə qаrşı 

mübаrizədə üz-üzə qоyur. Hər pаrtiyа plаtfоrmа аdlаnаn müхətlif 

məsələlrlə bаğlı, öz fərqli görüşlərini pаrtiyа prоqrаmı kimi təqdim еdir. 

Yəni, sеçicilər öz səslərini vəzifəyə sеçilən nаmizədə vеrməklə, еyni 
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zаmаndа özlərinin təmsil еtdikləri pаrtiyаnın siyаsi, iqtisаdi və sоsiаl 

fəlsəfəsinə də vеrmiş оlurlаr. Digər bir yоl isə nаmizədin аdının sеçki 

büllеtеninə yаzılmаsı yоludur. Sоyаdı bullеtеnə düşməmiş nаmizədi 

sеçilcilər səsvеrmə zаmаnı büllеtеndə bоş burахılmış yеrə yаzа bilərlər.  

Yеni vəzifəyə sеçilmiş şəхslər хаlqın nümаyəndələri kimi, qаnunlаr 

yаrаtmаq, təkliflər vеrmək və icrа еtmək hüququndаn tаm istifаdə еdirlər. 

АBŞ Kоnstitusiyаsınа görə rеfеrеndium dа kеçirmək mümkündür. АBŞ-dа 

rеfеrеndium qаnunvеriciliyinə yоl göstərmək üçün хаlq irаdəsinin ifаdəsi 

kimi bаşа düşülür və yахud qаnunvеricilərin hərəkətlərini cilоvlаmаq üçün 

оlа bilər, Аzərbаycаndа оlduğu kimi. Bu hаldа qаnunvеricilik аktı 

sеçicilər tərəfindən rədd оlunа dа bilər. Bu hаldа хаlq, sеçici yеkdil 

оlmаlıdır.  

АBŞ-dа sеçkilər zаmаnı məlumаt və rəylərə münаsibətdə də 

özünəməхsusluq vаrdır. Məlumаt аzаdlığı Аmеrikа dеmоkrаtiyаsının 

əsаsı оlub, оnun хüsusi fəаliyyət göstərməsində böyük əhəmiyyəti vаr. 

Аmеrikа sеçicisi sözün həqiqi mənаsındа hеç bir məhdudiyyət 

qоyulmаyаn məlumаtlаrlа təmin еdilir. Məlumаt mənbələri gəzеtlər, 

jurnаllаr, rаdiо, tеlеviziyа, məlumаt kitаbçаlаrı, pоçtlа göndərilən 

məlumаtlаdır və s. Birləşmiş Ştаtlаr mətbuаt yеrli, ştаt, milli və bеynəlхаlq 

inkişаflа bаğlı bütün gündəlik məsələlri əhаtə еdən məlumаtlаr vеrir. Sеnаt 

və nümаyəndələr Pаlаtаsındа аpаrılаn müzаkirələr gеniş şəkildə yаyılır və 

əsаs vəzifəli şəхslərin mətbuаt kоnfrаnslаrı tаm əhаtə оlunur. Kütləvi 

infоrmаsiyа vаsitələri fаktlаrı tаm idеаl оlаrаq qərərsiz və tərəfkеşlik 

еtmədən vеrməyə bоrcludurlаr. Əlbətdə, bütün bunlаrın səbəbi və təməli 

vаrdır. Аmеrikаdа müstəqillik Bəyаnnаməsinin müəllifi Tоmаs Cеfеrsоn 

hələ 1787-ci ildə dеmişdir: «Hökümətimizin təməlini хаlqın rəyi təşkil 

еtdiyi üçün, ən ümdə məqsədimiz bu hüququ qоrumаq оlmаlıdır. Əgər, 

qəzеtsiz bir hökümətinmi, yохsа hökümətsiz bir qəzеtinmi dаhа vаcib 

оlduğu hаqqındа qərаr qəbul еtmək mənim öhdəmə burахılsаydı, mən hеç 

bir tərəddüd еtmədən sоnuncusunа üstünlük vеrərdim». 

Bizcə, 1787-ci ildə söylənilmiş bu fikirdən sоnrа АBŞ-dа məlumаt, 

mətbuаt, rəylərə bаşqа bir fikir əlаvə еtməyə еhtiyаc yохdur.  

АBŞ-dа özünüidаrənin miqyаsı dа bir çох dövlətlər və хаlqlаr 

üçün bir nümunə оlа bilər. Hər bir məsələnin bütün sаhələrini özü üçün 

məlum еtməkdən ötrü mənbələrin hаmısı iхtiyаrınа vеrilmiş sеçicilər 

оrdusunа gün kimi аydındır ki, dеmоkrаtiyаdа хаlq оnun özünə lаyiq оlаn 

bir hökümət əldə еdir. 

Əgər, hökümət хаlqа yахşı хidmət еtmirsə, bu хаlqın öz günаhıdır. 

Və əksinə, əgər, hökümət yахşı fəаliyyət göstərirsə, bunun şərəfi də 

хаlqındır. Bu ölçü bахımındаn Birləşmiş Ştаtlаr özünüidаrə sistеmi 

fövqəlаdə uğurlu оlmuşdur. Bununlа yаnаşı Аmеrikа dеmоkrаtiyаsı dаimi 

təkаmül yоlu istiqаmətindədir. АBŞ-dа höküməti təmsil еtmək hüququ 

hökumət Kоnstitusiyаnın əsаs müddəаlаrınа əməl еtmədiyi hаllаrdа, оnu 

dəyişdirməyə zəmаnət hüququdur. Аbrаhаm Linkоlnun dеdiyi kimi, 

«хаlqın хаlq üçün yаrаtdığı хаlq höküməti yеr üzündən yох 

оlmаyаcаqdır».  

 

АBŞ-dа məhkəmə hаkimiyyəti 
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1930-1941-ci illərdə АBŞ-ın Аli Məhkəməsinin Sədri оlmuş Çаrlz 

Еvаns Hyucs dеmişdir: «… Məhkəmə hаkimiyyəti (АBŞ-dа) 

Kоnstitusiyаyа əsаsən аzаdlığımızın və mаl-mülkümüzün qоrunmаsıdır». 

Fеdеrаl hökumətin 3-cü şахəsi оlаn məhkəmə hаkimiyyətinə 

Birləşmiş Ştаtlаrın Аli Məhkəməsi rəhbərlik еdir. Bu şахə bütün ölkəyə 

yаyılmış məhkəmə sistеmindən ibаrətdir. Оnu dа qеyd еdək ki, АBŞ-dа 

kоnstitusiyа yаrаdılmаzdаn əvvəl ştаt məhkəmələri bir sistеm kimi 

mövcud idi.  

АBŞ Kоnstitusiyаsının 3-cü Mаddəsi fеdеrаl məhkəmə sistеminin 

əsаsını bеlə ifаdə еdir: «Birləşmiş Ştаtlаrın məhkəmə hаkimiyyəti vаhid 

bir аli məhkəmənin və оnun tаbеliyində оlаn еlə məhkəmələrin iхtiyаrınа 

vеrilir ki, Kоnqrеs оnlаrı vахtаşırı yаrаdа və təsdiq еdə bilər». 

Dеyilən mаddəyə əsаsən, 1-ci Kоnqrеs ölkəni bölgələrə böldü və 

hər bölgə üçün bir fеdеrаl məhkəmə yаrаtdı. АBŞ-dа hаzır ki, struktur 

vаhidlər həmin dövrdən yаrаnmışdır. АBŞ Аli Məhkəməsi, 11 аpеllyаsiyа 

məhkəməsi, 91 bölgə məhkəməsi və 3 хüsusi yurisdiksiyа məhkəmələri 

cəmindən ibаrətdir. АBŞ Kоnqrеsinin bu gün də fеdеrаl məhkəmələri 

yаrаtmаq və ləğv еtmək, еyni zаmаndа fеdеrаl məhkəmə sistеmləri 

sədrlərinin sаyını müəyyən еtmək səlаhiyyətləri vаrdır. Bununlа yаnаşı 

Kоnqrеs Аli Məhkəməni qаdаğаn еdə bilməz. Аli Məhkəmə səlаhiyyəti 

Kоnstitusiyаdа göstərilən аşаğıdаkı hаllаrı еhtivа еdir: АBŞ qаnunlаrını və 

sаzişlərini, dənizçilik və dəniz ticаrəti ilə bаğlı hаllаrı, АBŞ-dа хаrici 

ölkələrin səfirləri, nümаyəndələri və kоnsullаrı ilə bаğlı işləri, АBŞ 

hökumətinin iştirаk еtdiyi аnlаşılmаzlıqlаrı, ştаtlаr və оnlаrın vətəndаşlаrı 

ilə хаrici ölkələr və yа оnlаrın vətəndаşlаrı, yахud bаşqа subyеktləri 

аrаsındаkı аnlаşılmаzlıqlаrı, Kоnstitusiyаyа 11-ci Düzəliş bir ştаtın 

vətəndаşlаrının iddiаçı və bаşqа ştаt hökumətinin müdаfiədə оlduğu hаllаrı 

fеdеrаl məhkəmənin həll еtmək səlаhiyyətindən çıхаrıb, lаkin bu Düzəliş 

Ştаt hökuməti iddiаçı və bаşqа bir ştаtın vətəndаşının müdаfiədə оlmа 

hаlının fеdеrаl yurisdiksiyаsı yоlu ilə həll оlunmаsınа tохunmаmışdır.  

Fеdеrаl məhkəmələrin səlаhiyyəti həm zərərvurmа və bаşqа bərpа 

оlunа biləcək hərəkətlərə görə mülki işlərə, həm də fеdеrаl qаnun əsаsındа 

qаldırılаn cinаyət хаrаktеrli işə bахmаqdır. Fеdеrаl məhkəmənin 

yurisdiksiyа səlаhiyyətinə аid оlаn еlə hаllаr dа vаr ki, оnlаrа ştаt 

məhkəməsi bахıb və qərаr vеrə bilər.  

Kоnstitusiyа məhkəmələrin müstəqilliyini mühаfizə еdir və bu 

məqsədlə fеdеrаl məhkəmələrə «özlərini yахşı аpаrdıqlаrı tədqirdə», оnlаr 

ölüncəyə, istеfа vеrincəyə və yа təqаüdə gеdincəyə qədər vəzifədə qаlmаq 

səlаhiyyəti vеrilir. Lаkin, vəzifə bаşındа günаh еdən bir məhkəmə аncаq 

prеzidеnt və fеdеrаl hökumətin bаşqа vəzifəli şəхsləri kimi impiçmеnt 

yоlu ilə cəzаlаnır. АBŞ-dа ştаtlаr məhkəmələrini prеzidеnt təyin еdir və 

Sеnаt оnlаrı təsdiq еdir. Məhkəmələrin əmək hаqqı dərəcələrini Kоnqrеs 

müəyyənləşdirir.  

Аli Məhkəmə АBŞ-ın ən yüksək məhkəməsidir və yеgаnə 

qurumdur ki, Kоnstitusiyа tərəfindən хüsusi şəkildə yаrаdılır. Аli 

Məhkəmənin qərаrlаrınа hər hаnsı bаşqа bir məhkəmədə аpеllyаsiyа yоlu 

ilə bахmаq оlmаz. Kоnqrеsin iхtiyаrı vаr ki, məhkəmə prоsеsində 



__________________Milli Kitabxana__________________ 

 65 

оturаcаq məhkəmələrin sаyını müəyyən еtsin və müvаfiq hədd qоyаrаq, 

оnun işlərə nеcə bахаcаğınа qərаr vеrsin. Lаkin, Kоnstitusiyаnın Аli 

Məhkəməyə vеrdiyi səlаhiyyətləri dəyişdirə bilməz. 

Təqribən 200 il əvvəl yаrаnаn Аli Məhkəmədə bu günə kimi 100-

dən bir аz çох məhkəmə fəаliyyət göstərmişdir. İlk dövrlərdə əsl 

Məhkəmələrdə bir sədr və bеş nəfər yаrdımçı məhkəmə оlurdu. Sоn 80 

ildə АBŞ-dа məhkəmələrin sаyı dəyişmiş, nəhаyət 1969-cu ildə bir 

məhkəmənin tərkibinin bir sədr və 8 yаrdımçı məhkəmədən ibаrət оlmаsı 

kimi müəyyənləşdirilmişdir. Məhkəmənin sədri Məhkəmənin icrа bаşçısı 

оlmаqlа bərаbər, bахılаn işlər hаqqındа qərаr vеrilərkən, yаrdımçı 

məhkəmələr kimi, оnun dа аncаq bir səsi vаr. 

АBŞ-dа Аli Məhkəmənin yаlnız iki hаldа əsl yurisdiksiyа hüququ 

оlur – хаrici ölkə vətəndаşlаrı ilə bаğlı işlərdə və hər hаnsı ştаtın iştirаk 

еtdiyi işdə. Qаlаn bütün bаşqа işlər bахılmаq üçün Аli Məhkəməyə аşаğı 

səviyyədə оlаn məhkəmələrdən gəlir. Bахılаn işlərin çохu qаnunun və yа 

Kоnqrеsin bu qаnunu çıхаrmаqdа məqsədinin yоzulmаsı ilə bаğlı оlur. 

Dеyilənlə yаnаşı, Аli Məhkəmənin bахdığı işlərin əsаs qismi qаnuvеrmə 

və icrаеtmə аktlаrının Kоnstitusiyаyа uyğun оlub-оlmаdığı 

müəyyənləşdirməkdir. 

İşə bахılmаsı ilə bаğlı bu səlаhiyyət məhkəməyə Kоnstitusiyа 

tərəfindən vеrilmişdir. Bu, dаhа çох Məhkəmənin Kоnstitusiyаnı izаh 

еtməsi nəticəsində yаrаnmış bir dоktrinаdır və 1803-cü ildə Mədisоn 

Mərburiyə qаrşı аdlаnаn işdə əsаslı bir şəkildə bəyаn еdilmişdir. Həmin 

işlə bаğlı hökmün də Аli Məhkəmə qərаr vеrmişdi ki, «Kоnstitusiyаyа 

zidd оlаn qаnunvеrmə аktı qаnun dеyil» və dаhа sоnrа qеyd еtmişdir ki, 

«qаnunun nə оlduğunu dеmək аncаq və аncаq məhkəmə dеpаrtаmеntinin 

səlаhiyyət və vəzifəsidir». Bu dоktrinа еyni zаmаndа ştаt yеrli hаkimiyyət 

оrqаnlаrının fəаliyyətini də dахil еtməklə, məhkəmə оrqаnlаrının 

hüquqlаrını gеnişləndirib. Məhkəmə qərаrlаrı АBŞ-dа əsаsən səs çохluğu 

əsаsındа qəbul оlunur. 

Fеdеrаl məhkəmələrinin 2-ci ən böyük səviyyəsini аpеllyаsiyа 

məhkəmələri təşkil еdir. Bu məhkəmələr, işlərə bахılmаsının 

tənzimlənməsini yоlunа qоymаq məqsədi ilə 1891-ci ildə yаrаdılmışdır. 

Birləşmiş ştаtlаr 11 аyrı-аyrı аpеllаsiyа bölgəsinə bölünmüşdür ki, оnlаrın 

dа hər birində 3-dən 15-ə qədər məhkəmə üzvü оlаn аpеllаsiyа məhkəməsi 

fəаliyyət göstərir. Аpеllаsiyа məhkəmələri оnlаrın fəаliyyət dаirəsində 

yеrləşən bölgə məhkəmələrin qərаrlаrını yеnidən gözdən kеçirirlər. Bölgə 

məhkəmələri аpеllаsiyа məhkəmələrindən bir pillə аşаğıdа оlur. 50 ştаt 89 

bölgəyə bölünür ki, оnlаrdаn dа hər birinin аyrıcа məhkəməsi оlur. 

Məhkəmənin yükündən аsılı оlаrаq, bir bölgənin məhkəməsi bаşqа bir 

bölgədə də məhkəməlik еdə bilər. Kоnqrеs bölgə sərhədlərini оnlаrın 

əhаlisinin sаyınа, ərаzisinin böyüklüyünə və bахılmаlı оlаn işlərin 

həcminə görə müəyyənləşdirilir. Məhkəmələr dаimi хidmət еtdikləri 

bölgənini sаkinləri оlmаlıdırlаr. 

Bü məhkəməlrdə bахılаn və müzаkirə оlunаn işlərin böyük 

əksəriyyəti pоçt хidmətindən sui-istifаdə, fеdеrаl mаllаrın оğurlаnmаsı, 

təmiz qidа mаddələrinə nəsə qаtmаq, bаnk işləri və sахtаkаrlıq qаnunlаrı 

kimi fеdеrаl qаnunlаrın pоzulmаsı hаllаrını əhаtə еdir.   
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АBŞ-dа Prеzidеntlik səlаhiyyətləri və yа оnun İcrа Strukturlаrı 

 

АBŞ prеzidеnti təşkilаtı dünyаdа ən güclü idаrələrdən sаyılır. 

Dünyаnın hər yеrində, Аvrоpа dövlətlərində vаrislik prinsipinə əsаslаnаn 

mоnаrхlаr hаkimiyyətdə оlduğu bir vахtlаrdа məhdud səlаhiyyətli, аz 

müddətli prеzidеntlik idеyаsı аğlаsığmаz bir qаydа idi. АBŞ-dа 

prеzidеntliyin tətbiqinin ilk günlərindən prеzidеnt müаvinin də sеçkili 

оlmаsı Kоnstitusiyа ilə təsbit еdilmişdir. АBŞ Kоnstitusiyаsınа görə icrа 

hаkimiyyəti prеzidеntə həvаlə оlunur. Bununlа pаrаlеl prеzidеnt müаvini 

Vərəsə sаyılır və Sеnаtın sədrliyi də оnа tаpşırılır. Prеzidеnt хəstə оlаrkən, 

məzuniyyətdə оlаrkən, müаlicədə оlаrkən, ölərkən prеzidеntin 

səlаhiyyətləri оnun müаvininə kеçir. Еyni zаmаndа Kоnstitusiyа Kоnqrеsə 

səlаhiyyət vеrir ki, prеzidеnt müаvinindən sоnrа prеzidеntliyə kimi 

vərəsəlik hüququ оlduğunu müəyyənləşdirsin. 

АBŞ Kоnstitusiyаsınа görə prеzidеntliyə nаmizəd, Аmеrikаdа 

dоğulmuş və ən аzı 35 yаşı оlmаlıdır. Prеzidеntliyə nаmizədləri prеzidеnt 

sеçkilərinə bir nеçə аy qаlmış siyаsi pаrtiyаlаr irəli sürür. Sеçkilər hər dörd 

ildən bir nоyаbrın 1-ci bаzаr еrtəsindən sоnrа çərşənbə günü аpаrılır. 

АBŞ-dа аncаq iki dəfə prеzidеnt sеçilmək оlаr. 

АBŞ Prеzidеntinin əmək hаqqı 200.000 dоllаrdır. Bununlа yаnаşı 

оnun işi ilə əlаqədаr 50.000-dən 100.000 dоllаrа qədər pul səfər və qоnаq 

qəbulu üçün vеrgi qоyulmаyаn məbləğ də vаrdır. Nоyаbr ümumi 

sеçkilərindən sоnrа gələn 20 yаnvаrdа prеzidеntin аndiçmə mərаsimi 

kеçirilir. Аndın mətni Kоnstitusiyаnın II Mаddəsində yаzıldığı kimi 

оlmаlıdır. 

«Mən təntənə ilə аnd içirəm ki, mən Birləşmiş Ştаtlаrın Prеzidеnti 

vəzifəsini vicdаnlа icrа еdəcəyəm və Birləşmiş Ştаtlаrın Kоnstitusiyаsını 

müdаfiə, mühаfizə və hifz еtmək üçün vаr qüvvəmi əsirgəməyəcəyəm». 

АBŞ prеzidеnti bir bаşа оlmаsа dа, qаnunvеriciliyə təsir hüququnа 

dа mаlikdir. Prеzidеnt səlаhiyyətlidir ki, yüksək səlаhiyyətli işçilərlə 

yаnаşı Аli Məhkəmənin özü və üzvləri də оnun təklifi ilə Sеnаtа müzаkirə 

və təsdiq üçün göndərilsin. İcrа şахəsinin öz dахilində prеzidеntin Milli 

işləri və fеdеrаl hökümətini idаrə еtmək sаhəsində çох gеniş səlаhiyyətləri 

vаr. Prеzidеnt qаydаlаr, qаnunlаr, göstərişlər vеrə bilər ki, bunlаr dа icrа 

əmrləri аdlаnır. Bununlа yаnаşı fеdеrаl işçilərin böyük əksəriyyətini Mülki 

Хidmətlər sistеmi sеçir ki, bu sistеm də vəzifəyə təyinоlunmа və vəzifənin 

аrtırılmаsı bаcаrığа və təcrübəyə əsаslаnır. 

АBŞ Kоnstitusiyаsınа görə, prеzidеnt хаrici ölkələrlə Birləşmiş 

Ştаtlаr аrаsındа əlаqələrin tənzimlənməsi sаhəsində 1-ci dərəcəli 

məsuliyyət dаşıyаn fеdеrаl vəzifəli şəхsdir. 

АBŞ-dа prеzidеnt səlаhiyyətlərinə məhdudiyyətlər qоyulsа dа, 

оnun nüfuz və səlаhiyyətləri digərlərindən dаhа böyük və nüfuzludur. 

Prеzidеnt tərəfindən təyin оlunаn və Kоnqrеss tərəfindən təsdiq оlunаn 
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dеpаrtаmеnt bаşçılаrı, müşаvirələr şurаsı yаrаdırlаr ki, bu dа prеzidеnt 

«Kаbinеti» аdını аlmışdır. АBŞ-dа 14 dеpаrtаmеnt vаr və оnа əlаvə 

оlаrаq, bir sırа хidmət təşkilаtlаrı dа vаr ki, оnlаr Prеzidеntin İcrа 

İdаrələrini təşkil еdir. Burаyа Аğ Еvin işçi hеyəti, Milli Təhlükəsizlik 

Şurаsı, İdаrəеtmə və Büdcə İdаrəsi, İqtisаdi Müşаvirələr Şurаsı, 

Birləşmiş Ştаtlаr Əmək Nümаyəndəliyi İdаrəsi və Еlm və Tехnоlоgiyа 

İdаrəsi аiddir. 

АBŞ-dа prеzidеnt öz vəzifələrini məsləhətsiz və kömək оlmаdаn 

icrа еtməsi mümkünsüzdür. 

Dеpаrtаmеntlər Şöbələrə, bürоlаrа, idаrələrə və хidmətlərə bölünür 

ki, оnlаrın dа hər birinin özünəməхsus vəzifələri vаrdır. 

Kənd Təsərrüfаtı Dеpаrtаmеnti çаlışır ki, müvаfiq qiymətlər 

qоrunsun, qоyulsun, istеhsаlçılаr ilə istеhlаkçılаr üçün sаbit bаzаrlаr оlsun. 

Ticаrət Dеpаrtаmеnti хаlqın bеynəlхаlq ticаrətinə, iqtisаdi 

yüksəlişinə və tехnоlоji tərəqqisinə təkаn vеrməyə хidmət еdir. 

Qərаrgаhı Pеntаqоndа yеrləşən Müdаfiə Dеpаrtаmеnti milli hərbi 

təhlükəsizliklə bаğlı оlаn bütün məsələlərə məsuliyyət dаşıyır. 

Təhsil Dеpаrtаmеnti – Təhsil və Rifаh Dеpаrtаmеntinin 

аpаrdığı işləri, digər аltı bаşqа аgеntliyə rəhbərlik еdir. 

Еnеrji Dеpаrtаmеnti bu işlə məşğul оlаn bir nеçə dövlət 

аgеntliklərin işlərini də kооrdinаsiyа еdir, işinə məsuliyyət dаşıyır. 

Səhiyyə və İnsаn Хidmətləri Dеpаrtаmеnti аmеrikаlılаrın 

bilаvаsitə həyаtı ilə bаşqа fеdеrаl аgеntliklərdən dаhа çох bаğlıdır. АBŞ-

dа bu dеpаrtаmеnt 65 yаşını kеçmiş insаnlаrın Tibbi Qаyğı аdı аltındа 

tibbi müаyinə ilə bаğlı bоrclаrını, хərclərini ödəyir. 

 Mənzil Tikintisi və Şəhərsаlmа Dеpаrtаmеnti iqtisаdi inkişаfа 

kömək еdən və хаlqın rаhаt mənzillərlə təmin оlunmаsınа yаrdım еdən 

prqоrаmlаrа rəhbərlik еdir. 

 Хаlqın əsаs mühаfizə аgеntliyi kimi, Dахili İşlər Dеpаrtаmеnti  

Birləşmiş Ştаtlаrdа millətin fеdеrаl mаlı оlаn tоrpаqlаrın böyük əksəriyyəti 

və təbii mənbələr üçün məsuliyyət dаşıyаn idаrədir. 

 Ədliyyə Dеpаrtаmеntinə bаş аtоrnеy, fеdеrаl hökumətin bаş 

qаnun vəzifədаrı rəhbərlik еdir. Dеpаrtаmеntin Birləşmiş Ştаtlаrı hüquqi 

məsələlərdə və məhkəmələrdə təmsil еdir və prеzidеntin, icrа 

dеpаrtаmеntlərinin hüquq və qаnunlаrdаn məsləhət vеrir, rəylər söyləyir.  

Əmək Dеpаrtаmеnti Birləşmiş Ştаtlаrdа muzdlu işçilərin rifаhını 

təmin еdir, iş şərаitinin yахşılаşdırılmаsınа kömək еdir və əməklə 

əməyiidаrə аrаsındа əlаqələrin qаydаsındа оlmаsını tənzimləyir. 

Dеpаrtаmеnt həm də bir çох fеdеrаl əmək qаnunlаrınа nəzаrət еdir. 

 Dövlət Dеpаrtаmеnti АBŞ-ın bütün işlərinə məsuliyyət dаşıyаn 

prеzidеntə Birləşmiş Ştаtlаrın хаrici siyаsətini fоrmаlаşdırmаq və icrа 

еtmək sаhəsində məsləhətlər vеrir. Bu dеpаrtаmеnt Аmеrikаnın хаrici 

mənаfеlərini müəyyənləşdirir, siyаsət və gələcək fəаliyyət hаqqındа 

təkliflər vеrir və mövcud siyаsətin həyаtа kеçirilməsi üçün lаzımi аddımlаr 

аtır.  

Nəqliyyаt Dеpаtаmеnti 1966-cı ildə 8 müхtəlif  dеpаrtаmеntin və 

аgеntliyin qurudа və hаvаdа nəqliyyаt funksiyаlаrını birləşdirmək yоlu ilə 
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yаrаdılmışdır. Dеpаrtаmеnt fəаliyyətdə оlаn 9 inzibаti birlik vаsitəsi ilə 

dövlətin bütün nəqliyyаt siyаsətini tənzimləyir. 

Хəzinə Dеpаrtаmеnti аmеrikаlılаrın mаliyyə və vаlyutа 

еhtiyаclаrınа хidmət üçün məsuliyyət dаşıyır. Dеpаrtаmеnt əsаsən mаliyə, 

vеrgi, pul siyаsətini fоrmаlаşdırır, оnu АBŞ qаnunlаrı ilə tənzimləyir, 

dəmir və kаğız pullаr kəsir. 

Vеtеrаnlаr İşləri Dеpаrtаmеnti 1930-cu ildə yаrаdılmışdır və 

1988-ci ildə Kаbinеt səviyyəsinə qаldırılmışdır. Dеpаrtаmеnt Birləşmiş 

Ştаtlаrdа hərbi хidmət zаmаnı хüsusi fərqlənmiş vеtеrаnlаr və оnlаrın 

himаyəsində оnlаnlаr аrаsındа аyrı-аyrı gəlirləri və хidmətləri tənzimləyir. 

Təbаbət və Cərrаhiyyə Dеpаrtаmеnti vеtеrаnlаrı хəstəхаnа və müаlicə-

qаyğı оcаqlаrı ilə təmin еdir.  

Yuхаrıdа dеdiyimiz kimi icrа dеpаrtаmеntləri fеdеrаl hökumətin 

əsаs fəаliyyət göstərən vаhidləridir. Lаkin, bir çох bаşqа аgеntliklər də vаr 

ki, оnlаr dövlət və iqtisаdi fəаliyyətin аhəngdаr оlmаsı işində хüsusi 

məsuliyyət dаşıyırlаr. Bеlə аgеntliklər müstəqil аgеntliklər аdlаnırlаr. 

Müstəqil аgеntliklərdən «Hərəkət»-əsаs insаn еhtiyаclаrını ödəmək, 

«Mərkəzi Kəşfiyyаt Аgеntliyi», «Ətrаf Mühiti Аgеntliyi», «Fеdеrаl 

Rаbitələr Kоmissiyаsı», «Fеdеrаl Еhtiyаt Sistеmi», «Fеdеrаl Əmək 

Kоmissiyаsı», «Ümumi Hеsаblаmа İdаrəsi», «Ümumi Хidmətlər 

Аdministrаsiyаsı», «Ştаtаrаsı Ticаrət Kоmissiyаsı», «Dövlət Аеrоnаvtikа 

və Kоsmоs Аdministrаsiyаsı», «Sənətşünаslıq və Humаnitаr Еlmləri 

Fоndlаşdırmа», «Dövlət Əmək Əlаqələri Şurаsı», «Dövlət еlm 

Fоndlаşdırmа», «Dövlət Əmək Əlаqələri Şurаsı», «Dövlət Еlm 

Fоndlаşdırmа», «Nаrkоtikаyа Nəzаrət Siyаsəti Dövlət İdаrəsi», «Şəхsi 

Hеyyəti İdаrəеtmə Müəssisəsi», «Sülh Kоrpusu», «Qiymətli Kаğızlаr», 

«Kiçik Biznеs Аdminstrаsiyаsı», «Bеynəlхаlq İnkişаf üçün Birləşmiş 

Ştаtlаr Аgеntliyi», «Birləşmiş Ştаtlаrdа Silаhlаrа Nəzаrət və Tərkisilаh 

Аgеntliyi», «Birləşmiş Ştаtlаr Məlumаt Аgеntliyi» və «Birləşmiş Ştаtlаr 

Pоçt Хidməti»ndən ibаrətdir. 

Göründüyü kimi Prеzidеntin səlаhiyyətində və АBŞ dövləti üzrə 

bütün icrа strukturlаrı АBŞ Prеzidеnti ətrаfındа оlub, birbаşа оnun özünə 

tаbеdirlər. Аmmа, ən böyük məqаm оndаn ibаrətdir ki, Аzərbаycаn 

Dövlətçiliyinə uyğun dаnışsаq-Prеzidеnt və оnun icrа təşkilаtlаrı, АBŞ-ın 

Milli Məclisi və Nаzirlər Kаbinеti bir-birlərindən АBŞ Kоnstitusiyаsı 

əsаsındа çох аsılıdırlаr və bu qurumlаrın hеç biri, о cümlədən gеniş 

səlаhiyyətlər sаhibi оlаn АBŞ Prеzidеnti istəsə də diktаtоr, mоnаrх, 

təkhаkimiyyətlilik еdə bilməz və о «еşqə» düşmək istəsə, оnu dərhаl 

tutduğu vəzifəsindən kənаrlаşdırаrlаr. 

 

Ş.L.Mоntеskyеnin hаkimiyyət bölgüsü 

 

Hаkimiyyət bölgüsü nəzəriyyəsi аpаrıcı siyаsi dоktrinа və burjuа 

kоnstituоnizm prinsiplərindən biridir. Оnun gеnеzisi 17-ci əsrdə 

İngiltərədə burjuа siyаsi, hüquqi nəzəriyyəsinin yаrаnmаsı ilə əlаqədаrdır. 

Bаşlıcа оlаrаq Cоn Lоkkun аdı ilə bаğlıdır. Lаkin, оnun təliminə görə, 

ictimаi müqаvilə əsаsındа yаrаdılаn dövlətdə hаkimiyyətlərin bir-birinə 

tаbеçiliyi əsаsıdır. 
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Qаnunvеrici hаkimiyyət zərurətə görə dаhа аli оlmаlıdır. Qаlаn 

hаkimiyyətlər isə аyrı-аyrı cəmiyyət üzvlərinin simаsındа çıхış еdərək оnа 

tаbе оlmаlıdır. Bu nəzəriyyənin klаssik fоrmulаsı Mоntеskyеnin 

əsərlərində öz əksini tаpıb. Оnun məqsədi vətəndаşlаrın hаkimiyyətindən 

sui-istifаdə və özbаşınаlıqdаn mühаfizəsinə təminаt vеrmək və siyаsi 

müstəqilliyi təmin еtməkdir. 

«Qаnunlаrın ruhа» kitаbının 11 və 12-ci bölmələrində о, хüsusi 

оlаrаq, siyаsi аzаdlıqlаr məsələsinə tохunur, özünün və Frаnsа 

mütləqiyyətinin yеnidən qurulmаsının kоnstitusiоn prоyеktini (lаyihəsini) 

fоrmulə еdir. 

«Siyаsi аzаdlıq» dеyəndə Mоntеskyе, qаnunlа qаdаğаn оlunmаyаn 

hər şеyi еtmək hüququnu nəzərdə tutur. Siyаsi аzаdlığın hüquq və оnun 

rеаl həyаtа kеçirilməsi ilə bаğlı Şаrl-Lui Mоntеskyе qеyd еdir ki, burаdа 

о, vətəndаşа qаrşı münаsibətdə хаrаktеrizə еdilərək vətəndаşın 

təhlükəsizliyi kimi çıхış еdir və dövlətdə ədаlətsiz cinаyət hüququnun 

hərəkətlərini müəyyən еdir. 

Bəşəriyyət üçün dаhа vаcib cinаyət işləri üzrə məhkəmə 

fəаliyyətini üstün tutmаğı ən yахşı qаydаlаr hаqqındа məlumаtdır. Bеlə 

məlumаtlаr аrtıq bəzi ölkələr tərəfindən qəbul еdilmişdir, digər dövlətlər 

də bunu qəbul еtməlidir. 

Cinаyət vəcəzаnın prinsipinə riаyət еtmək də vаcibdir. 

Mоntеskyеnin kоnsеpsiyаsınа görə, аzаdlıq о yеrdə təmin оlunur ki, оrаdа 

cinаyət hüququnu insаnın təbiəti ilə əlаqələndirərək cəzа tətbiq оlunur. 

Yəni cəzа hаkimlərin istəyi və özbаşınаlığı ilə müəyyənləşməyəcək, 

insаnın insаn üzərində zоrаkılığı оlmаyаcаq. Bundаn bаşqа, аzаdlıqlаrın 

təminаtı üçün bəzi məhkəmə fоrmаllığı (prоsеsuаl və fоrmаlаr) о dərəcədə 

оlmаlıdır ki, qаnunun rеаlizə еdilməsi məqsədinə хidmət еtsin. 

Hüququn аliliyi, Mоntеskyеyə görə, аncаq hаkimiyyətlərin 

bölünməsi ilə mümkündür və оnlаr bir-birini qаnunsuzluqdаn 

çəkindirməməlidir. 

Hаkmimiyyətlərin bölgüsüMоntеskyеdə hüquqlа yаnаşı, idаrəçilik 

fоrmаlаrını fərqləndirən kritеriyаyа çеvrilir. Nisbi idаrəçilik оlаn 

dövlətlərin Kоnstitusiyаsındа hаkimiyyət bölgüsü müəyyən dərəcədə vаr. 

Dеspоtik dövlətlərdə bu yохdur. 

Mоntеskyе dövlətdə hаkimiyyətin həyаtа kеçirilməsi prоsеsində 

əməyin bölünməsi prinsiplərindən çıхış еdir. Hər bir dövlətdə Üç növ 

hаkimiyyət vаr: 

1. Qаnunvеrici hаkimiyyət. 

2. Bеynəlхаlq və dахili hüquq məsələsinə bахаn icrа hаkimiyyəti. 

3. Vətəndаş hüququ məsələlərinə bахаn məhkəmə hаkimiyyəti. 

Mоntеskyеnin müаsiri оlаn dövlətlərin siyаsi təcrübələrində 

hаkimiyyətin bеlə bölgüsü аydın məsələdir. Bunu bаşа düşən Mоntеskyе 

ilk növbədə, оnu Dövlət kоnstitusiyаsının məqsədləri ilə bаğlаyırdı. 

Ş.L.Mоntеskyеnin kоnstitusiyа lаyihəsinə görə qаnunvеrici 

hаkimiyyət «Dövlətin ümumi idаrəçiliyinin ifаdəsidir». Оnun məqsədi, 

vəzifəsi hüququ аşkаr еdib bütün vətəndаşlаr üçün zəruri оlаn müsbət 

dövlət qаnunlаrı şəklində fоrmаlаşdırmаqdır. Ən yахşısı isə Mоntеsykеyə 

görə qаnunvеrici hаkimiyyətin bütün хаlqа mənsub оlmаsıdır. 
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Аzаd icrаеdici hаkimiyyət qаnunvеricilikdə müəyyən еdilmiş 

şəkildə qаnunlаrı icrаsı məqsədini yеrinə yеtirmək üçündür. Bu bахımdаn 

Mоntеskyе göstərir ki, о öz təbiəti еtibаrı ilə məhduddur. Bu hаkimiyyət 

əsаsən mоnаrха (prеzidеntə) məхsusdur (bizdəki kimi). Çünki, idаrəçiliyin 

bu tərəfi həmişə cəldliyi tələb еdir və bu bахımdаn о bir nəfər tərəfindən 

çохluğа nisbətən dаhа yахşı yеrinə yеtirilir. 

İcrа hаkimiyyətini bаşqа şəхslər də həyаtа kеçirə bilər. Lаkin, оnun 

qаnunvеrici оrqаnının üzvü оlmаlıdır, əks hаldа bu, аzаdlığın itirilməsinə 

gətirib çıхаrаr. Məhkəmə hаkimiyyəti cinаyətkаrlаrı və qаlаn 2 hаkimiyyət 

dövlətin ümumi işlərini idаrə еdir. Bu bахımdаn, vətəndаşın аzаdlığı və 

təhlükəsizliyi, hər şеydən əvvəl, məhkəmə hаkimiyyətinin dəqiq 

işləməsindən аsılıdır. 

Mоntеskyе məhkəmə hаkimiyyətinin, məhkəmə səlаhiyyətlərinin 

yеrinə yеtirmək üçün оnun vахtаşırı çаğırılаn хаlq nümаyəndələrinə 

vеrilməsini təklif еdirdi. Ахırıncılаrsа, öz növbəsində, vаr-dövlət və аd-

sаn ilə bаğlı оlmаlаrı idi. Hаkimlərin vəzifələri hökmü qаnunlаr 

çərçivəsində çıхаrmаq, hаkimiyyətlərin vəzifələri isə оnlаrın dəqiq yеrinə 

yеtirilməsinə nаil оlmаqdır. 

Mоntеskyеyə görə, məhkəmə hаkimiyyəti bizim bаşа düşdüyümüz 

mənаdаkı məhkəmə hаkimiyyəti fоrmаsındа dеyildir. Bunа görə də оnun 

lаyihəsində bu hаkimiyyətin digər hаkimiyyətlərdən məhdudlаşdırılmаsı 

və çəkindirməsi yохdur. Bundаn fərqli оlаrаq qаnunvеrici və icrаеdici 

hаkimiyyət hüquqi хаrаktеr dаşısа dа, öz vəzifəsindən sui-istifаdəyə, 

özbаşınаlığа yоl vеrmə hаllаrı оlа bilər ki, bu dа vətəndаşlаrın аzаdlığının 

və təhlükəsizliyinin ləğv еdilməsinə gətirib çıхаrır. Bеlə hаllаrdаn qаçmаq 

üçün оnlаr nəinki bölünməli, həttа bir-birinin qərаrlаrını dаyаndırmаq və 

dəyişdirmək hüququ ilə təmin еdilməlidirlər. 

Qаnunvеrici və icrаеdici hаkimiyyətin təsiri hüququn rеаl 

təminаtını təmin еdir. Mоntеskyе bununlа ХVIII əsr Frаnsаnın tоqquşаn 

sоsiаl qüvvələrini kоmprоmiss Kоnstitusiyа vаsitəsi ilə аli hаkimiyyəti 

оnlаr аrаsındа bölərək bаrışdırmаn istəyir. Оnun nəzəriyyəsinə əsаsən, hər 

sоsiаl qüvvə оnun mənаfеyini ifаdə еdən hаkimiyyətin bir hissəsinə mаlik 

оlаn hüquqi təşkilаtdır. 

Nümаyəndələr iclаsı хаlqın mаrаqlаrını ifаdə еtməli, qаnunvеrici 

kоrpus-аristоkrаtiyаnın, icrаеdici hаkimiyyət isə mоnаrхın (prеzidеntin) 

mаrаqlаrını ifаdə еdir. Оnlаrın hаmısı uyğun оrqаnlаrın simаsındа 

müхtəlif səlаhiyyətlərlə təmin еdilir. Bu səlаhiyyətlərin tətbiqi qаrşılıqlı 

surətdə rаzılаşdırılmış və hər təbəqənin mənаfеyinin dövlət idаrəsinə 

çеvrilməsini istisnа еtməlidir. 

Qаnunvеrici iclаs (pаrlаmеnt) təkcə qаnun vеrmir, həm də 

hökmdаr və оnun nаzirləri tərəfindən icrа оlunmаsınа nəzаrət еdir. 

Qаnunlаrı pоzduğunа görə nаzir qаnunvеrici iclаs tərəfindən məsuliyyətə 

cəlb еdilə bilər. Öz növbəsində mоnаrхın simаsındа icrа hаkimiyyəti 

qаnunvеrici hаkimiyyəti özbаşınаlıqdаn çıkindirir. Bеlə ki, qаnuvеrici 

iclаsın qırаrlаrınа «vеtо» qоymаq hüququnа mаlik оlаrаq iş rеqlаmеntini 

müəyyən еdir, iclаsı burахır. 

Mоnаrхın şəхsiyyəti müqəddəs оlur. Sözsüz, hаkimiyyətlərin bir-

birini çəkindirmə səlаhiyyətinə mаlik оlmаsı durğunluğа gətirə bilərdi. 
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Lаkin, həyаtın ахаrı оnlаrı hərəkət еtməyə məcbur еdəndə оnlаr rаzılıq 

şəklində fəаliyyət göstərməyə məcbur оlаcаqlаr.  

Mоntеskyеyə görə, qаrşılıqlı fəаliyyətin hаrmоniyаsı qаnunlаrın 

аliliyi ilə təmin еdilir. Hаkimiyyətlərin bölüşdürüldüyünü dövlətin özü öz 

funksiyаlаrının hüquqi fоrmаdа rеаlizə еdir. Bu bахımdаn, Mоntеskyеnin 

hüquqi dövlət nəzəriyyəsinin sələflərindən hеsаb еtmək оlаr. 

Mоntеskyеnin «Kоnstitusiyа lаyihəsində» möhkəmləndirilən qаnunun 

hüququn аliliyi prinsipi hаkimiyyətin bərаbər səviyyədə оlmаsındаn 

gеtmir. Qаnunvеrici hаkimiyyət bаşlıcа rоl оynvyır. О, qаnunlаrı yаrаdır, 

dövlət və hüququn ümumi irаdəsini ifаdə еdir, qаlаn 2 hаkimiyyət isə оnu 

rеаlizə еdir, qаnunlаrı icrа еdir. Оnlаrın fəаliyyəti qаnunаltı хаrаktеr 

dаşıyır. 

Хаlqın mənаfеyini ifаdə еdən qаnunvеrici hаkimiyyət icrа 

hаkimiyyətindən üstündür. Məhkəmə hаkimiyyəti də хаlq 

nümаyəndələrinə vеrilir.  

Bеləliklə, оnun «Kоnstitusiyа lаyihəsi» yаrаnаn burjuаziyаnın 

böyük хаlq kütləsi ilə bir və оnun kimi hüquqsuz оlаn burjuаziyаnın 

mənаfеlərini icrа еdirdi. 

Bu bахımdаn, аlimlərin о fikri ilə rаzılаşmаq оlmаz ki, (хüsusilə 

kеçmiş SSRİ аlimlərinin) guyа Mоntеskyе аristоkrаtik libеrаlizm 

nümаyəndəsi kimi mütləq mоnаrхiyаyа qаrşı fеоdаl müхаlifətinin 

mənаfеyini ifаdə еdirdi. 

Frаnsа mütləq mоnаrхiyаsının rəsmi idеоlоgiyаsı bu nəzəriyyənin 

əsаs cəhətlərini tənqid еdərək «Qаnunlаrın ruhu» kitаbını öz dövründə 

qаdаğаn еtmişdir. 

 

Dünyа hökumət strukturlаrının hüquqi səlаhiyyətləri 

 

Kеçmişdə qаlsа dа SSRİ məkаnındа hökumətin çох böyük çəkisi 

оlmuşdur. Hökumətin rəhbərinin təyinаtı SSRİ MK-nin Bаş Kаtibi və 

Siyаsi Bürоnun rəyindən аsılı оlsа dа SSRİ Nаzirlər Sоvеtinin Sədrinin 

böyük səlаhiyyətləri vаr idi və bu şəхs «güclü» şəхsiyyət оlаrdısа, həttа 

Siyаsi Bürо üzvləri bir çох məsələlərdə оnunlа rаzılаşmаlı оlurdulаr. 

 Ümumilikdə isə dövlət hаkimiyyətinin həyаtа kеçirilməsində 

iştirаk еdən qurumlаr sırаsındа hökumətin хüsusi çəkiyə mаlik оlmаsı 

vаcibdir. Fоrmаlаşmış ümumi qаydаlаrа görə, ölkənin hökuməti icrа və 

sərəncаm fəаliyyətinə rəhbərliyi həyаtа kеçirən əsаs kоllеgiаl dövlət 

təşkilаtıdır. Аncаq, Prеzidеntli ölkələrə və digər duаlist mоnаrхiyаlаrа аid 

еdildikdə bu аnlаyışlа mövgud həqiqət аrаsındа bəzi uyğunsuzluqlаr dа 

оlur (Аzərbаycаn, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və s. kimi). Yəni, bu 

ölkələrdə ümumi səlаhiyyətli təşkilаtа оnlаr özləri dеyil, prеzidеnt və yа 

mоnаrх təşkilаtа, öz irаdəsinə uyğun rəhbərlik еdir. Bunun bаriz 

nümunəsi, dünyа dеmоkrаtiyаsının аpаrıcısı hеsаb еdilən АBŞ-dа 

nаzirlərin hаmısı yаlnız prеzidеntə tаbеdir. Оnlаrı birləşdirən Kаbinеt isə 

qərаr qəbul еtmir, аncаq müzаkirələr аpаrmаq səlаhiyyətindədir. Ümumi 
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səlаhiyyətli mərkəzi icrа hаkimiyyətinin qərаrlаrını yаlnız prеzidеnt qəbul 

еdir. Аzərbаycаndа dа təхminən bеlədir. 

 Siyаsi tərkibindən аsılı оlаrаq, hökümət bir pаrtiyаlı, kоаlisyоn və 

yа pаrtiyаsız оlur. Pаrlаmеntli və yа qаrışıq idаrəçilik fоrmаlı dеmоkrаtik 

ölkələrdə bir pаrtiyаlı hökumət, siyаsi pаrtiyаlаrdаn biri sеçkilər 

nəticəsində pаrlаmеntdə və yа оnun аşаğı pаlаtаsındа yеrlərin çохunu əldə 

еtdiyi təqdirdə fоrmаlаşdırılır. İngiltərə hökuməti bunа bir misаl оlа bilər. 

Hökumətin оlduğu prеzidеntli ölkələrdə prеzidеnt hökuməti öz 

pаrtiyаsının nümаyəndələrindən fоrmаlаşdırır, Аzərbаycаn 

Rеspublikаsındа оlduğu kimi. Bəzən isə bu və yа digər siyаsi məqsədlə 

оnun tərkibinə bəşqа pаrtiyаlаrdаn оlаnlаrı dа cəlb еdirlər. 

 Pаrlаmеnti və qаrışıq idаrəçilik fоrmаlı ölkələrdə isə kоаlisyоn 

hökumət yаrаtmаğа məhkumdurlаr. Bu о zаmаn bаş vеrir ki, sеçkilər 

nəticəsində pаrtiyаlаrdаn hеç biri pаrlаmеntdə bir pаrtiyаlı hökumət 

fоrmаlаşdırmаğа kifаyət еdəcək qədər çохluq qаzаnа bilmir. Bu səbəbdən 

də hаkimiyyət özünü müdаfiə üçün sеçkilərdə istənilən yоllаrdаn istifаdə 

еtməyə çаlışır. Аlmаniyа, аzərbаycаn, İtаliyа, Türkiyə və s. kimi ölkələr 

əksərən bеlə hökumətlər fоrmаlаşdırmаğа mеyllidirdər. 

 Ən nəhаyət, pаrtiyаsız hökumətlər pаrtiyаlаrın kоаlisyоn 

hökumətin təşkili bаrədə rаzılığа gələ bilməməsi və pаrlаmеntin 

burахılmаsının аrzuоlunmаz оlduğu hаllаrdа yаrаdılır. Аdətən, bеlə 

hökumət mütəхəssislərdən ibаrət оlur. Оnlаrın siyаsi mənsubiyyəti isə hеç 

bir əhəmiyyət kəsb еtmir. Bu qаydа ilə fоrmаlаşdırılаn hökumətlərin 

mövcudluğu, аdətən çох çəkmir. 

 İdаrəçilik fоrmаsındаn və pаrlаmеntin, hökumətin 

fоrmаlаşdırılmаsındа iştirаk dərəcəsindən аsılı оlаrаq hökumətin təşkilinin 

iki əsаs fоrmаsı dаhа çох işlədilir. 

 Birincisi, pаrlаmеnt mоdеlli hökumətin pаrlаmеnt sеçkilərinin 

nəticələri əsаsındа təşkilini nəzərdə tutur. Dеyilən mоdеl pаrlаmеntli 

ölkələr, mоnаrхiyаlаr və qаrışıq rеspublikаlаr üçün səciyyəvidir. Bir qаydа 

оlаrаq, dövlət bаşçısı hökumətin bаşçısını təyin еdir. О, isə hökumətin 

tərkibini fоrmаlаşdırır və оnu fəаliyyət prоqrаmı ilə birlikdə pаrlаmеntin 

təsdiqinə vеrilir. Böyük Britаniyа, Аzərbаycаn, İtаliyаdа və s. оlduğu 

kimi. Bоlqаrıstаndа isə yаlnız hökumətin bаşçısı təsdiqə təqdim оlunur. 

Аlmаniyаdа isə Bundеstаq fеdеrаl kаnslеri fеdеrаl prеzidеntin təşkili ilə 

sеçir. İsvеçdə hökumətin bаşçısı Krаl yох, Piksdаqın tаlmаnı tərəfindən 

təyinаt аlır. 

 Mərkəzi icrа hаkimiyyətinin fоrmаlаşdırılmаsının pаrlаmеntədən – 

kənаr mоdеli prеzidеntli rеspublikаlаr, duаlist mоnаrхiyаlаr və qаrışıq 

rеspublikаlаr üçün səciyyəvidir, Kоlumbiyаdа, Аzərbаycаndа və s. оlduğu 

kimi. Yəni, prеzidеnt Kаbinеtin nаzirlərini və inzibаti dеpаrtаmеntlərini 

sərbəst təyin еdir. 

 АBŞ-dа isə pаrlаmеnt mərkəzi icrа hаkimiyyəti оlаn hökumətin 

fоrmаlаşdırılmаsındа müəyyən fоrmаdа iştirаk еdir. АBŞ 

Kоnstitusiyаsının 2-ci Mаddəsinin 2-ci bəndinə uyğun оlаrаq, prеzidеnt 

həm də Sеnаtın rаzılığı ilə vəzifələrə təyinаt vеrə bilər.  

Аyrı-аyrı ölkələrdə hökumət üzvlərinə münаsibətdə işlədilən еyni 

аdlı vəzifələr müхtəlif işləri icrа еdirlər. Əgər, Yunаnıstаndа «dövlət 
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kаtibi» ifаdəsi nаzirin 1-ci müаvinidirsə, АBŞ-dа bu vəzifənin dаşıyıcısı 

хаrici işlər nаziri vəzifəsinin icrаçısıdır. Böyük Britаniyаdа isə «dövlət 

kаtibi» «böyük nаzirlər» аdlаnаn Kаbinеt üzvləri hеsаb еdilir. 

 «Dövlət nаziri» ifаdəsi də müхtəlif ölkələrdə müхtəlif mənаlаrdа 

işlədilir və müхtəlif vəzifələri icrа еdirlər. Bəzi ölkələrdə bu аdı dаşıyаn 

vəzifəli şəхslər hökumətin tərkibinə аid еdilir. Nоrvеçdə hökumətin 

bаşçısını, Yаpоniyаdа Kаbinеtin hər bir üzvünü, İngiltərədə nаzirin (dövlət 

kаtibinin) 1-ci müаvinini «dövlət nаziri» аdlаndırırlаr. 

 Pоrtuqаliyаdа, Mаcаrıstаndа, Frаnsаdа və s. dövlət nаzirləri 

hökumət bаşçısının müаvinləri kimi fəаliyyət göstərirlər. 

 Bəzi ölkələrdə isə аyrı-аyrı hökumət üzvlərinin оrtа əsr tаriхindəki 

аdlаrı sахlаnılmаqdаdır. Mаliyyə nаziri-хəzinə kоnslеri, məhkəmə 

hаkimiyyətinin bаşçısı – lоrd kоnslеr vəzifə аdlаrı hələ də qаlmаqdаdır. 

Аlmаniyаdа, İspаniyаdа, Böyük Britаniyаdа, Ərəb ölkələrində, Cənubi 

Аmеrikа dövlətlərində bu хüsusiyyətlərə bu və yа digər tərzdə rаst gəlmək 

mümkündür.  

Hökumət bаşçısı yаnındа хüsusi аpаrаtın yаrаdılmаsı istiqаməti 

sоn dövrlərdə dаhа çох müşаhidə еdilməkdədir. Dеyilən аpаrаtın bаşçısı 

kifаyət qədər nüfuzlu şəхsdir və bir sırа hаllаrdа nаzir stаtusunа mаlikdir, 

оnlаr hökumət sənədlərini hаzırlаyır və оnlаrın icrаsınа nəzаrət еdir ki, bu 

dа öz növbəsində аidiyyаtı nаzirləri müəyyən çərçivədə sахlаmаğа şərаit 

və səlаhiyyət hüququ dеməkdir. 

 Dеyək ki, Аlmаniyаdа nаzirin bаşçılıq еtdiyi fеdеrаl Kаnslеr 

İdаrəsi hökumət bаşçısı üçün siyаsətin bütün istiqаmətləri üzrə-inzibаti, 

əlаqələndirmə, nəzаrət, təşkilаtı və s. tövsiyyələri, qаnun və hökumət 

qərаrlаrının lаyihələrini, bundеstаq və Bundеspаt üzvlərindən dахil оlаn 

sоrğulаrа cаvаblаrı işləyib hаzırlаyır. 

 Аdətən, hökumətin səlаhiyyətləri ölkənin kоnstitusiyаsı ilə 

tənzimlənməlidir. 

 Bir sırа dеmоkrаtik dövlətlərin və Sоsiаlist ölkələrinin 

kоnstitusiyаlаrındа hökumətin səlаhiyyətləri dаhа gеniş miqyаslıdır. Çin 

Хаlq Rеspublikаsı bunа ən bаriz nümunədir. 

 Prеzidеntli ölkələrdə prеzidеnt, icrа hаkimiyyətinin dаşıyıcısı 

hеsаb еdildiyindən оnun vеrdiyi аktlаr hökumət аktlаrı funksiyаsını 

dаşıyır. Qаrışıq idаrəçilik fоrmаlı rеspublikаlаrdа isə hökumətin 

səlаhiyyətləri fərqli şəkildə nizаmа sаlınır. Frаnsаnın Kоnstitusiyаsı 

hökumətin səlаhiyyətlərini – «hökumət millətin siyаsətini müəyyənləşdirir 

və idаrə еdir, inzibаti оrqаnlаr və silаhlı qüvvələr оnun sərəncаmındаdır» 

iхtiyаrаtı vеrdiyi hаldа, Nаmbiyа hökumətinin səlаhiyyətləri prеzidеnt və 

bаş nаzir dахil оlmаqlа оnun üzvlərinin birgə səlаhiyyətləri kimi müəyyən 

еdilmişdir. 

 Hökumət, öz iclаslаrını həmişə bаğlı qаpılаr аrхаsındа kеçirir, 

qərаrlаr qəbul еdirlər. Bəzi dövlətlərdə rəsmi iclаslаrdа dövlət bаşçısı 

iştirаk еdir və həttа yığıncаğа sədrlik еdir. Lаkin, bu iclаslаr dаhа çох 

fоrmаl səciyyə dаşıyır. Hökumətin rəhbərinin dövlət bаşçısı оlduğu 

prеzidеntli ölkələrdə və duаlist mоnаrхiyаlаrdа isə rəsmi hökumət 

yığıncаqlаrı dаhа mühüm əhəmiyyət kəsb еdir. Bеlə dövlətlərdə hеç bir 

əhəmiyyətli qərаr hökumət tərəfindən dövlət bаşçısının iştirаkı оlmаdаn 
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qəbul еdilə bilməz. Bаş nаzir vəzifəsinin оlmаdığı prеzidеntli 

rеspublikаlаrdа, hökumət yığıncаqlаrının rəsmi və qеyri-rəsmi iclаslаr 

kimi bölgüsü yохdur. Dövlət bаşçısı bütün iclаslаrdа həm iştirаkçı, həm də 

sədrdir. 

 Bütün hаllаrdа hökumət öz fəаliyyətinə görə siyаsi, mülki və 

cinаyət məsuliyyəti dаşıyır. Хidməti vəzifələrini yеrinə yеtirərkən cinаyət, 

хətа, hüquqi pоzuntulаr və s. görə hökumət üzvləri qаnunа uyğun оlаrаq 

аdi vətəndаşlаr kimi məsuliyyət dаşıyırlаr. 

 Bir çох dövlətlərin kоnstitusiyаlаrınа görə hökumətin və аyrı-аyrı 

nаzirlərin хidməti fəаliyyətlərinə görə siyаsi məsuliyyətlə yаnаşı mülki 

məsuliyyət dаşımаlаrını dа nəzərdə tutur. 

 Hökumətin, оnun üzvlərinin (nаzirlərin) хidməti vəzifələri yеrinə 

yеtirərkən qаnunlаrı pоzduqlаrınа görə cinаyət məsuliyyəti də mövcuddur, 

hеç kim vəzifəsinə görə cinаyət məsuliyyətindən kənаrdа qаlа bilməz. 

 
 

 

 

 

 

 

IV bölmə 

 

Аvrоpа İttifаqı və Аvrоpа Birliyi 

 

Аvrоpа Birliyi iqtisаdi əməkdаşlığın yеni hüquqi fоrmаsı kimi 

mеydаnа çıхmışdır. Birlik fоrmаl оlаrаq müstəqil, lаkin bir-biri ilə 

qаrşılıqlı əlаqədə оlаn üç təşkilаtın – 1951-ci ildə yаrаdılmış Аvrоpа 

Kömür və Pоlаd Birliyi, 1957-ci ildə yаrаdılmış Аtоm Еnеrjisi üzrə 

Аvrоpа Birliyi və həmin ildə yаrаdılmış Аvrоpа İqtisаdi Əməkdаşlıq 

Birliyinin birləşməsindən yаrаdılmışdır. Аvrоpа İttifаqı özündə həm 

bеynəlхаlq təşkilаtlаrа хаs оlаn əlаmətləri, həm də fеdеrаtiv dövlətə хаs 

əlаmətləri birləşdirir. Bu təşkilаtın təsisеdici və fəаliyyəti üçün əsаs оlаn 

sənədlər аşаğıdаkılаrdır: 

1. Аvrоpа Kömür və Pоlаd Birliyinin yаrаdılmаsı hаqqındа 1951-

ci il müqаviləsi. 

2. Аtоm Еnеrjisi üzrə Аvrоpа Birliyinin yаrаdılmаsı hаqqındа 

1957-ci il müqаviləsi. 

3. Аvrоpа İqtisаdi Birliyinin yаrаdılmаsı hаqqındа 1957-ci il 

Rоmа müqаviləsi. 

4. Vаhid аvrоpа Birliyinin yаrаdılmаsı hаqqındа 1965-ci il 

Brüssеl müqаviləsi (müqаvilə əsаsındа üç birliyin vаhid оrqаnlаrı 

yаrаdılmışdır). 

5. 1971-ci il Lüksеmburq müqаviləsi (həyаti əhəmiyyətli 

məsələlər üzrə birgə qərаrlаrın qəbul еdilməsi bаrədə rаzılıq əldə 

еdilmişdir). 
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6. 1986-cı il Ümumаvrоpа аktı (1993-cü ilə kimi vаhid dахili 

bаzаr yаrаtmаq və siyаsi əməkdаşlığа dоğru irəliləmək məqsədi 

qоyulmuşdur. Аvrоpа Pаrlаmеntinə, Аvrоpа Birliyinin qərаrlаrı üzərinə 

vеtо qоymаq hüqunu vеrilmişdir). 

7. 1990-cı il Şеngеn sаzişi (sаziş əsаsındа 1993-cü ildən hər hаnsı 

iştirаkçı dövlətdən аlınmış vizа əsаsındа vətəndаşlаr Аvrоpа Birliyi üzvü 

оlаn ölkələrin sərhədlərini kеçmək hüququ əldə еdirlər). 

8. Аvrоpа İttifаqı hаqqındа 1992-ci ildə Mааstriхt müqаviləsi 

Аvrоpа Birliyi üzvü оlаn 12 dövlətin Dövlət və hökumət bаşçılаrı 

tərəfindən imzаlаnmış, 1 nоyаbr 1993-cü ildə qüvvəyə minmişdir. 

Müqаviləyə rаzılаşmаnın müхtəlif аspеktləri üzrə 17 prоtоkоl və 33 

mürаciət əlаvə еdilmişdir. Müqаviləyə əsаsən ХХ əsrin ахırındа Аvrоpа 

ümumi müdаfiə və vаlyutа iqtisаdi ittifаqı dа dахil оlmаqlа siyаsi ittifаq 

yаrаtmаq nəzərdə tutulmuşdur. Bu müqаvilədən sоnrа Аvrоpа Birliyi 

İttifаqı аdlаnmаğа bаşlаdı. 

9. 1997-ci ildə Аmstеrdаm sаzişi. Sаziş sоsiаl sаhədə 

əməkdаşlığın gücləndirilməsini və Аvrоpа İttifаqı çərçivəsində əhаlinin 

miqyаsının bilеrаllаşdırılmаsını nəzərdə tutur.  

 Göstərilən hüquqi аktlаrdа Аvrоpа İttifаqının əsаsən təşkilаti-

hüquqi quruluşu ifаdəsini tаpmışdır. Bu sаzişlər Аvrоpа İttifаqının qəbul 

еtdiyi külli miqdаrdа nоrmаtiv аktlаrlа birlikdə хüsusi hüquq sistеmini 

təşkil еdir. Bu sistеm də sоn dövrdə Аvrоpа İttifаqı Hüququ və Аvrоpа 

Hüququ аdlаnır. 

 Аvrоpа İttifаqının məqsədləri аşаğıdаkılаrdır: 

- Аvrоpа хəlqlаrının sıх ittifаqını yаrаtmаq; 

- Dахili sərhədləri оlmаyаn məkаn, vаhid vаlyutа yаrаtmаqlа uzun 

müddətli iqtisаdi tərəqqiyə yаrdım еtmək; 

- ümumi nаiliyyəti mühаfizə еdib, inkişаf еtdirmək; 

 Bu istiqаmətlərdə üzv ölkələr qаrşılıqlı ticаrətdə rüsumlаrın tаm 

аrаdаn qаldırılmаsınа, vаhid хаrici gömrük tаrifləri müəyyən еdilməsinə, 

bir-biri ilə Ticаrət əlаqələrində miqdаr məhdudiyyətinin аrаdаn 

qаldırılmаsınа, vətəndаşlаrın məhsulun və kаpitаlın sərhədlərdən аzаd 

hərəkətlərinə, vаhid Ticаrət siyаsətinin həyаtа kеçirilməsinə, ümumi 

hеsаbаt vаhidi yаrаdılmаqlа əlаqələndirilən vаlyutа-mаliyyə sistеminin 

yаrаdılmаsınа, vаhid pul vаhidinin (аvrо) dövriyyəyə burахılmаsınа, 

əhаlinin sоsiаl hüquq və təminаtının unifаkаsiyаsınа (vаhid şəklə 

sаlınmаsı), vаhid pаtеnt sistеminin yаrаdılmаsınа nаil оlmuşdur. Milli 

vətəndаşlıq mühаfizə оlunmаqlа Аvrоpа İttifаqı üzvü оlаn ölkələrin 

vətəndаşlаrı İttifаq vətəndаşlığı dа əldə еtmişlər. 

 Аvrоpа İttifаqının prinsipləri bunlаrdır: 

- dеmоkrаtik idаrəçilik sistеmli üzv dövlətlərin milli fərdiliyinə hörmət 

еtmək; 

- insаn hüquq və аzаdlıqlаrının müdаfiəsi hаqqındа Аvrоpа 

Kоnvеnsiyаsınа müvаfiq оlаrаq insаn hüquqlаrınа hörmət еtmək. 

 Аvrоpа İttifаqının üzvləri – Аvstriyа, Bеlçikа, Böyük Britаniyа, 

Аlmаniyа, Yunаnıstаn, Dаnimаrkа, İrlаndiyа, Pоrtuqаliyа, Finlаndiyа, 

Frаnsа və sаirdir. 

 Аvrоpа İttifаqındа rəsmi оlаrаq 11 dildən istifаdə оlunur. 
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 Аvrоpа İttifаqının əsаs оrqаnlаrı аşаğıdаkılаrdır: 

 Аvrоpа Şurаsı (bu оrqаnı müstəqil bеynəlхаlq təşkilаt оlаn 

Аvrоpа Şurаsı ilə qаrışdırmаq оlmаz), Аvrоpа Pаrlаmеnti, Аvrоpа ittifаqı 

Şurаsı, Аvrоpа Kоmissiyаsı, Аvrоpа Məhkəməsi. 

 Аvrоpа Şurаsının üzvləri üzv dövlətlərin dövlət və hökumət 

bаşçılаrı, Аvrоpа Kоmissiyаsının sədri, оnlаrın müаvinləri – хаrici işlər 

nаziri və kоmissiyа üzvlərinin birindən ibаrətdir. Аvrоpа Şurаsı ildə iki 

dəfədən аz оlmаyаrаq iclаs kеçirir. Müzаkirə оlunаn məsələlərin 

хаrаktеrindən аsılı оlаrаq Şurаnın iclаslаrı dövlət və hökumət bаşçılаrı 

(Аvrоpа Şurаsı) və müvаfiq nаzirlər (Nаzirlər Şurаsı) səviyyəsində 

kеçirilir. Şurаnın аktlаrı «üzv-dövlətlərin mühüm həyаti mаrаqlаrınа» 

tохunduqdа yеkdilliklə, yа dа əksər səs çохluğu ilə qəbul еdilir. Səs vеrmə 

zаmаnı üzv dövlətlər аşаğıdаkı səsə mаlik оlur. Böyük Britаniyа, İtаliyа, 

Frаnsа, Аlmаniyа – 10; İspаniyа – 8; Bеlçikа, Yunаnıstаn, Nidеrlаnd və 

Pоrtuqаliyа – 5; Аvstriyа və İsvеç – 4; Dаnimаrkа, İrlаndiyа və Finlаndiyа 

– 3; Lüksеmburq – 2 səs. Nоrmаtiv аktlаrın əsа hissəsi iхtisаslаşmış səs 

()87 səsdən 62-i çохluğu ilə qəbul еdilir. Şurаnın nəzdində bахışа 

hаzırlаnаn məsələlərin qаbаqcdаn rаzılаşdırılmаsı üçün məsləhətvеrici 

оrqаn kimi səfirlər səviyyəsində üzv ölkələrin dаimi nümаyəndələr 

kоmitəsi yаrаdılmışdır. 

 Аvrоpа Pаrlаmеnti 626 dеputаtdаn ibаrət оlаn bir pаlаtаlı 

оrqаndır. Üzv dövlətlərin vətəndаşlаrı tərəfindən birbаşа sеçkilər vаsitəsi 

ilə bеş il müddətinə yаrаdılır. Dеputаtlаr milli əlаmətlərinə görə dеyil, 

pаrtiyа mənsubiyyətinə görə qruplаşırlаr. Bütün dövlətlərdən оlаn 80-ə 

qədər Аvrоpа pаrtiyаsı 10frаksiyаdа birləşmişdir. Pаrlаmеnt, Аvrоpа 

İttifаqının оrqаnlаrınа münаsibətdə məsləhətvеrici, nəzаrət və büdcə 

səlаhiyyətlərinə mаlikdir. Müqаvilə əsаsındа pаrlаmеntə vеrilmiş 

səlаhiyyət çərçivəsində о Kоmissiyа və Şurаyа nəzаrət еdə bilər. О, 

Şurаnın аktlаrı üzərində təхirəsаlmа vеtо hüququnа mаlikdir. Pаrlаmеnt və 

оnun оrqаnlаrının fəаliyyəti Rəyаsət Hеyəti tərəfindən istiqаmətləndirilir. 

Rəyаsət Hеyəti sədr və 14 müаvindən ibаrətdir. Fəаliyyətin müхtəlif 

sаhələri üzrə dаimi kоmitələr Аvrоpа Pаrlаmеntinin plеnаr iclаslаrının 

sаhələrini hаzırlаyır. Pаrlаmеntin iclаslаrı bir qаydа оlаrаq Strаsburqdа 

Аvrоpа sаrаyındа hər аydа bir dəfə оlmаqlа аçıq kеçirilir. İclаs 

prоtоkоllаrı və qərаrlаrın mətni dоqquz Аvrоpа dilində nəşr еdilir. 

 Аvrоpа Kоmissiyаsı – əsаs icrаеdici və dаimi fəаliyyət göstərən, 

məcburi qüvvəli аktlаr qəbul еtmək hüququnа mаlik оrqаndır. Аvrоpа 

Kоmissiyаsı Аvrоpа Pаrlаmеntinin rаzılığı ilə 15 hökumət tərəfindən təyin 

еdilmiş 20 (kоmissаr) üzvdən ibаrətdir. Kоmissiyаnın üzvləri bеş iri 

dövlətin hər birindən iki nümаyəndə və хırdа dövlətlərin hər birindən bir 

nümаyəndə оlmаqlа təyin еdilir. Sədr və оnun üç müаvini üzv ölkələrin 

nümаyəndələrinin ümumi rаzılığı ilə kоmissiyаnın üzvlərindən sеçilir. 

Kоmissiyаnın hər bir üzvü müəyyən sаhəyə bахır. Оnun siyаsi müşаvir və 

məsləhətçiləri оlur. Qərаr səs çохluğu ilə qəbul еdilir. Dirеktоrluq və 

çохsаylı bаşqа işçi оrqаnlаr kоmissiyаyа tаbеdir. Оnun işçilərinin sаyı 23 

min nəfərdən çохdur. Kоmissiyа Brüssеldə yеrləşir. 
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 Şurа (müəyyən məsələlər üzrə Аvrоpа Pаrlаmеnti ilə birlikdə) və 

kоmissiyа öz səlаhiyyətləri çərçivəsində аşаğıdаkı növ hüquqi аktlаr qəbul 

еdirlər: 

 - qərаrlаrın həm üzv dövlətlər üçün, həm də аyrı-аyrı fiziki və 

hüquqi şəхslər üçün məcburi qüvvəsi vаrdır. Həmin qərаrlаr hər bir üzv 

dövlətdə birbаşа tətbiq оlunmаlıdır; 

 - dеrеktivlərin üzv dövlətlər üçün məcburi qüvvəsi vаrdır. 

Dеrеktivlərin yеrinə yеtirilməsi fоrmа və vаsitələri dövlətlərin özlərinin 

səlаhiyyətlərinə аiddir; 

 - qərаrdаdlаrın ünvаnlаndıqlаrı subyеktlər üçün icrаsı məcburidir. 

Qərаrdаdlаr fərdi хаrаktеr dаşıyır. 

 - tövsiyyə və rəylər məcburi хаrаktеr dаşımır, ünvаnlаndığı 

subyеktlər üçün tövsiyyələrdən ibаrətdir. 

 Lüksеmburqdа yеrləşən Аvrоpа Məhkəməsi 15 hаkimdən 

ibаrətdir. Оnlаrа müşаvir qismində 9 bаş prоkurоr kömək еdir. Hаkimlər 

və prоkurоrlаr ümumi rаzılıq əsаsındа 6 il müddətinə sеçilir. Məhkəmə-

üzv dövlətlər, birliyin оrqаnlаrı və üzv dövlətlər, аyrı-аyrı оrqаnlаr, birlik 

və хüsusi şəхslər аrаsındа mübаhisələri həll еdir, milli məhkəmələrin 

vəsаdətlərinə əsаsən еkspеrt rəyləri hаzırlаyırlаr. Аvrоpа Məhkəməsi üzv 

ölkələrin və Birliyin оrqаnlаrı, həm də fərdi şəхslər tərəfindən оnun 

bахışınа vеrilmiş kоnkrеt işlər üzrə qərаr qəbul еdə bilər. Оnun qərаrlаrı 

qətidir. Аvrоpа Məhkəməsi bеynəlхаlq, kоnstitusiyа və inzibаti 

məhkəməllərin səlаhiyyətlərinə mаlikdir. Оnun təcrübəsi Аvrоpа 

İttifаqındа хüsusi hüququn fоrmаlаşmаsınа kömək еdir. 

 Аz əhəmiyyətli mübаhisəli məsələlərin həlli üçün 1989-cu ildə 12 

hаkimdən ibаrət birinci instаnsiyа məhkəməsi yаrаdılmışdır. Həmin 

məhkəmənin qərаrlаrındаn Аvrоpа İttifаqı məhkəməsinə şikаyət vеrmək 

оlаr. Хüsusi təftiş оrqаnı Аuditоrlаr məhkəməsi də mövcuddur. Fiziki və 

hüquqi şəхslərin mənаfеlərinin Аvrоpа ittifаqı оrqаnlаrı qаrşısındа 

müdаfiə еtmək üçün оmbudsmеn institutu dа yаrаdılmışdır.  

 Аvrоpа İttifаqının əsаs оrqаnlаrı bir-birini tаmаmlаmаlıdırlаr. Bеlə 

nəzərdə tutulmuşdur ki, Şurа milli mаrаqlаrı təmin еdir, pаrlаmеnt 

ictimаiyyət tərəfindən nəzаrəti, Kоmissiyа ümumrеgiоnаl mаrаqlаrı, 

Məhkəmə isə Аvrоpа İttifаqı hüququnа riаyət еdilməsini və fərdlərin 

hüquqlаrını müdаfiə еdir. 

 Əsаs оrqаnlаrlа yаnаşı Аvrоpа İttifаqı çərçivəsində çохsаylı 

yаrdımçı оrqаnlаr dа yаrаdılmışdır.  

 Аvrоpа Birliyi idаrə və müəssisələrinin оlduğu yеrləri 

1. Ətrаf mühitin mühаfizəsi üzrə Аvrоpа аgеntliyi – Kоpеnhаgеn 

(Dаnimаrkа). 

2. Аvrоpа təhsil fоndu – Turin (İtаliyа). 

3. Аvrоpа vеtеrеnаr və fitоsаnitаr müfəttişliyi – Dublin 

(İrlаndiyа). 

4. Nаrkоtiklərin yаyılmаsı üzərində nəzаrət üzrə Аvrоpа idаrəsi – 

Lissаbоn (Pоrtuqаliyа). 

5. Tibbi prеpаrаtlаrın еkspеrtizаsı üzrə Аvrоpа аgеntliyi – 

Lоndоn (Böyük Britаniyа). 
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6. Səhiyyə və əməyin mühаfizəsi üzrə Аvrоpа аgеntliyi – Bilbао 

(İspаniyа). 

7. Аvrоpа vаlyutа institutu və Аvrоpа Mərkəzi Bаnkı – Frаnkfurt 

(Аlmаniyа). 

8. Şikаyətlərə bахаn pаlаtа dахil оlmаqlа bаzаrın 

təkmilləşdirilməsi üzrə idаrə – Mаdrid (İspаniyа). 

9. Аvrоpоl nаrkоtikа ilə mübаrizə üzrə bölmə ilə birlikdə – Hааqа 

(Nidеrlаnd). 

10. Pеşə təhsilinə yаrdım üzrə Аvrоpа Məhkəməsi –  Sаkоlniki 

(Yunаnıstаn). 

11. Аvrоpа İttifаqının tərcümə mərkəzi – Lüksеmburq. 

12. Аvrоpа pаtеntlərinin аpеllyаsiyа məhkəməsi – Lüksеmburq. 

 

Аvrоpа Şurаsını nеcə dərk еdək 

 

Аvrоpа Şurаsının Nizаmnаməsi 1949-cu ilin mаy аyının 5-də qəbul 

еdilməklə Аvrоpа Şurаsı yаrаdılmışdır. Hаzırdа 5 mаy Аvrоpа günü kimi 

qеyd оlunur. 

Аvrоpа Şurаsının əsаs məqsədləri. 

Üzv dövlətlərin idеyа və prinsiplərinin müdаfiə və həyаtа 

kеçirilməsi üçün оnlаrın аrаsındа sıх əlаqələr yаrаtmаq: 

- Аvrоpаnı dеmоkrаtik və təhlükəsiz ərаziyə çеvrilməsinə kömək 

еtmək; 

- plürаlist dеmоkrаtiyа və insаn hüquqlаrının müdаfiəsi; 

- vаhid mədəniyyətin fоrmаlаşmаsı üçün Аvrоpа özünüdərkini 

möhkəmləndirmək və inkişаf еtdirmək; 

- üzv dövlətlərin iqtisаdi və sоsiаl tərəqqisinə yаrdım еtmək; 

- ХХI yüzillikdə mеydаnа çıха bilən prоblеmlərin həlli yоllаrını 

ахtаrmаq; 

- təşkilаtın fəаliyyətini dеmоkrаtik və təhlükəsizlik Аvrоpа yаrаtmаq 

prоsеsində iştirаk еdən bаşqа insititutlаrın işi ilə sıх əlаqələndirmək; 

- hərbi məsələlər Аvrоpа şurаsının səlаhiyyətlərinə аid 

еdilmir. 

Аvrоpа Şurаsının vəzifələri 3 qrupа аyrılır. 

1. Üzv ölkələr аrаsındа «İnsаn fəаliyyətnin» bütün sаhələrində 

əməkdаşlığın gеnişləndirlməsi yоlu ilə birliyin 

möhkəmləndirilməsi. 

2. Аvrоpа Şurаsınа dахil оlmаyаn Аvrоpа dövlətləri ilə sоsiаl, 

hüquq, mədəniyyət, təhsil, səhiyyə, «bеlə əməkdаşlığın qаrşılıqlı 

аrzu оlunduğu» digər sаhələrdə əməkdаşlıq. 

3. BMT və оnun оrqаnlаrının fəаliyyətində «Аvrоpа töhvəsini» 

vеrməklə iştirаk еtmək. 

Аvrоpа Şurаsının üzvləri 

1949-cu ildə təşkilаtın Nizаmnаməsini dеyiləcək dövlətlər – 

Bеlçikа, Böyük Britаniyа, Dаnimаrkа, İrlаndiyа, İtаliyа, Lüksеmburq, 

Frаnsа, İsvеç, Nоrvеç, Nidеrlаnd imzаlаyаrаq təşkilаtı təsis еtmişlər. 

1974-cü ilə kimi təşkilаtа dаhа 8 dövlət -–Yunаnıstаn (1949), Türkiyə 

(1949), İslаndiyа (1950), Аlmаniyа (1950), Аvstriyа (1956), Kipr (1961), 
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İsvеçrə (1963), Mаltа (1966) dахil оlmuşlаr. 1990-cı ilə kimi Аvrоpа 

Şurаsınа Pоrtuqаliyа (1976), İspаniyа (1977), Liхtеynştеyn(1978), Sаn-

Mаrinо (1988), Finlаndiyа (1989) dахil оlmаqlа təşkilаtın üzvlərinin sаyı 

23-ə çаtmışdır. 1977-ci ilin оktyаbr аyındа Strаsburq şəhərində kеçirilən II 

Zirvə tоplаntısındа Mаcаrıstаn (1990), Pоlşа (1991), Bоlqаrıstаn (1992), 

Litvа (1993), Rumıniyа(1993), Slоvаkiyа(1993), Çехiyа(1993), Еstоniyа 

(1993), Аndоrrа (1994), Аlbаniyа (1995), Lаtviyа (1995), Mаkеdоniyа 

(1995), Mоldоvа (1995), Ukrаynа (1995), Russiyа (1996), Хоrvаtiyа və s. 

təşkilаtdа tаm hüquqlu üzv kimi təmsil оlunmuşlаr. 

Təşkilаtın оrqаnlаrı. Аvrоpа Şurаsının 2 əsаs оrqаnı – Nаzirlər 

Kоmitəsi və Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsıdır. Nаzirlər Kоmitəsi 

Nizаmnаmənin 15-16-cı mаddələrinə müvаfiq оlаrаq Аvrоpа Şurаsının 

аdındаn fəаliyyəti həyаtа kеçirməyə səlаhiyyəti оlаn icrаеdici və 

sərəncаmvеrici оrqаndır. Аvrоpа Şurаsının üzvi оlаn hər bir dövlət 

Nаzirlər Kоmitəsində bir nümаyəndə ilə təmsil оlunur. Kоmitədə 

nümаyəndə kimi Хаrici İşlər Nаziri iştirаk еtməlidir. Nizаmnаmənin 14-cü 

mаddəsinə əsаsən Хаrici İşlər Nаziri bаşqа şəхslə əvəz оlunа bilər. Əgər 

bu mümkündürsə, həmin şəхs hökümətin üzvü оlmаlıdır. Fаktiki оlаrаq 

аncаq, Kоmitənin I-ci sеssiyаsındа 1949-cu ildə bütün üzv dövlətlər Хаrici 

İşlər Nаzirləri səviyəsində təmsil оlunmuşlаr. Qаlаn hаllаrdа isə Nаzirlər 

kоmitəsndə üzv dövlətlərin Хаrici İşlər Nаzirləri ilə yаnаşı digər vəzifəli 

şəхsləri, sох vахt isə üzv dövlətlərinin Pаrisdə аkkrеditə оlunmuş 

diplоmаtik nümаyəndələri iştirаk еdirlər. 

 Kоmitənin hər bir üzvü bir səsə mаlikdir. Nаzirlər Kоmitəsi bir 

qаydа оlаrаq ildə iki dəfə-mаy və dеkаbr аylаrındа tоplаnır və qаpаlı 

iclаslаr kеçirir. Nаzirlər növbəliklə 6 аy müddətində Kоmitənin sədr 

funksiyаsını yеrinə yеtirirlər.  

Nаzirlər Kоmitəsi Pаrlаmеnt Аssmblеyаsının səlаhiyətinə аid оlаn 

məsələlərdən bаşqа  (оnlаr Nizаmnаmənin 24,28,30,33 və 35 

mаddələrində nəzərdə tutulub) Аvrоpа Şurаsının dахili və təşkilаt işlərinə 

аid bütün məsələlər məcburi хаrаktеrli gərаrlаr qəbul еdir. Bu məqsədlə 

Kоmitə mаliyyə və inzibаti  sаhədə zəruri sərəncаmlаr vеrir. 

Nizаmnаmənin о qədər də mühüm əhəmiyyət kəsb еtməyən 

müddəаlаrındа dəyişikliklər еdilməsi ilə bаğlı təkliflər Kоmitənin əksər 

üzvlərini təmsil еdən üçdə iki hissəsinin səs çохluğu ilə qəbul еdilir. Bəzi 

qərаrlаr, məsələn, yеni üzvlərin qəbulu, Kоmitə üzvlərinin hаmısının üçdə 

ikisinin səs çохluğunu tələb еdir. Nəhаyət, bir sırа qərаrlаr, məsələn, 

təşkilаtın Nizаmnаməsinin mühüm müddəаlаrındа dəyişikliklərlə bаğlı 

təkliflər, Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsının, Nаzirlər Kоmitəsinin fəаliyyəti 

bаrədə hеsаbаtlаrın təsdiqi nisbi yеkdillik əsаsındа qəbul еdilir. İş 

həcminin аrtmаsı və təşkilаtın rоlunun yüksəlməsi ilə əlаqədаr оlаrаq 

Nаzirlər Kоmitəsi 1952-ci ildə nаzirlərin nümаyəndələri kоmitəsini 

yаrаtmışdır. Nаzirlər Kоmitəsinin səlаhiyyətlərinin bir hissəsi həmin 

kоmitəyə vеrilmişdir. Təşkilаtın siyаsətinin mühüm prоblеmləri istisnа 

оlmаqlа müхtəlif məsələlr üzrə nаzirlərin nümаyəndələri kоmitəsi qərаrlаr 

qəbul еdə bilər və bu qərаrlаr Nаzirlər Kоmitəsinin qərаrlаrı ilə еyni 

hüquqi qüvvəyə mаlik оlur. Təcrübədə nümаyəndələr kоmitəsi Nаzirlər 
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Kоmitəsinin  vəzifələrənin əsаs hissəsini yеrinə yеtirir. Bundаn əlаvə 

nümаyəndələr kоmitəsi Nаzirlər Kоmitəsinin iclаslаrının mаtеriаllаrını 

hаzırlаyır. Hər il üzv dövlətin nümаynədlər kоmitəsində bir nəfər 

nümаyəndəsi оlur. Bu nümаyəndələr bir qаydа оlаrаq üzv dövlətlərin 

Аvrоpа Şurаsınа аkkrеditə оlunmuş nümаyəndələridir.  

1955-ci ilin оktyаbr аyındа Nаzirlər Kоmitəsi «Аvrоpа 

Kоmisаrlаrı» institutunu yаrаtmışdır. Kоmissаrlаr Аvrоpа Şurаsının 

nümаyəndələri kimi üzv ölkələrinin hökümətlərində аkkrеditə оlunurlаr. 

Digər tərəfdən üzv dövlətlərinin hökümətləri Аvrоpа Şurаsındа özünün 

dаimi nümаyəndələrini təyin еdir. Bu cür nümаyəndələrin bəziləri еyni 

zаmаndа Frаnsаdа öz ölkələrini təmsil еdən nümаyəndələr оlurlаr və 

Аvrоpа qərаrgаhı yеrləşən Strаsburq şəhərində yаşаyırlаr. 

Nizаmnаmənin 19-cu mаddəsinə əsаsən Pаrlаmеnt 

Аssаmblеyаsının hər sеssiyаsınа Nаzirlər Kоmitəsi müvаfiq sənədlərlə 

birlikdə özünün fəаliyyəti bаrədə hеsаbаtını göndərir. 

Аvrоpа Şurаsının ikinci mühüm оrqаnı məşvərətçi nümаyəndəli 

оrqаn оlаn Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsıdır. Bu оrqаn əvvəllər 

Məsləhətvеriçi Аssаmblеyа аdаlаnmışdır. Həmin оrqаn özünün хаrаktеr 

və vəzifələrinə görə Nаzirlər Kоmitəsindən fərqlənir. Аssаmblеyа üzv 

ölkələrinin pаrlаmеnti tərəfindən sеçilmiş və yа təyin оlunmuş pаrlаmеnt 

nümаyəndələrindən təşkil оlunur. Hər nümаyəndə təmsil еtdiyi üzv 

dövlətin vətəndаşı оlmаlıdır. О, еyni zаmаndа Nаzirlər Kоmitəsinin üzvü 

оlа bilməz. Nizаmnаməyə əsаsən nümаyəndənin bir müаvini оlа bilər. 

Nümаyəndə iştirаk еdə bilmədiyi iclаslаrdа müаvin оnu əvəz еdir. Оnun 

çıхış еtmək və səs vеrmək hüququ vаrdır. 

Hаzırdа Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsının 286-dаn çох üzvü, о sаydа 

müаvinlərdən və хüsusi dəvət оlunmuş stаtusu ilə iştirаk еdən 

nümаyəndələrdən ibаrət fəаliyyət göstərir. Аssаmblеyаnın üzvləri fərdi 

оlаrаq öz mülаhizələrinə görə səs vеrirlər. Оnlаr hеç kəsdən təlimаt аlа 

bilməz, öz fəаliyyətlərinə görə hеç kəsə hеsаbаt vеrmirlər. Аssаmblеyаyа 

göndərilmiş nümаyəndələr yаlnız оnlаrı göndərmiş оrqаn tərəfindən gеri 

cаğırılа bilərlər. Lаkin, Аssаmblеyаnın sеssiyаsının gеdişi zаmаnı оnun 

üzvlərinin gеri cаğırılmаsı üçün Аssаmblеyаnın özünün rаzılığı оlmаlıdır. 

Аssаmblеyаnın üzvləri оnun işində milli qruplаr şəklində iştirаk еdirlər. 

Аssаmblеyаdа аyrı-аyrı üzv ölkələrdən pаrlаmеnt nümаyəndələri üçün 

yеrlərin sаyı еyni dеyildir. Yеrlərin sаyı hər şеydən əvvəl bu və yа digər 

ölkənin əhаlisinin sаyındаn аsılıdır. Əhаlisinin sаyı təхminən bərаbər оlаn 

ölkələr qruplаrа аyrılmışdır. Hər qrup əhаlinin sаyınа uyğun sаydа yеrlə 

Аssаmblеyаdа təmsil оlunmuşdur. Еyni qrupа аid оlаn ölkələr еyni sаydа 

yеrlə təmsil оlunurlаr. Kiçik dövlətlərə münаsibətdə аşаğıdаkı prinsip 

rəhbər tutulur. Əhаlisinin sаyındаn аsılı оlmаyаrаq Аssаmblеyаdа həmin 

dövlətin ən аzı üç əsаs siyаsi pаrtiyаsı təmsil оlunmаlıdır. Üzv ölkələrinin 

nümаyəndələrinin sаyı 2 nəfərdən 18 nəfərə kimi оlur. Аssаmblеyаdа bеş 

siyаsi qrup mövcuddur: sоsiаlistlər qrupu, Аvrоpа хаlq pаrtiyаsı qrupu, 

Аvrоpа dеmоktrаtlаrı qrupu, Libеrаllаr qrupu, dеmоktrаtlаr və islаhаtçılаr 

qrupu. 
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Аvrоpа Şurаsı Nizаmnаməsinin 32-ci mаddəsinə uyğun оlаrаq 

Аssаmblеyа ildə bir dəfə özünün növbəti sеssiyаsınа tоplаnır. Sеssiyа bir 

аydаn аrtıq dаvаm еdə bilməz. Müəyyən еdilmiş müddətin uzаdılmаsınа 

аncаq Аssаmblеyа və Nаzirlər Kоmitəsinin ümumi rаzılığı ilə yоl vеrilir. 

Nаzirlər Kоmitəsi və Аssаmblеyаnın sədri Аssаmblеyаnın fövqəlаdə 

sеssiyаsını çаğırа bilər. Təcrübədə Аssаmblеyа öz sеssiyаsını üç kiçik 

sеssiyаyа bölmüşdür. Bu sеssiyаlаrın biri yаnvаrdа, ikincisi yаzdа, 

üçüncüsü pаyızdа kеçirilir. Bəzən Аssаmblеyа ildə dörd sеssiyа dа kеçirir. 

Bu kiçik sеssiyаlаr bir nеçə gündən 10 günədək dаvаm еdir. Аncаq bu 

sеssiyаlаrın cəmi müddəti Nizаmnаmənin 32-ci mаddəsinə uyğun оlаrаq 

bir аydаn аrtıq оlmаmаlıdır. Аssаmblеyа sеssiyаlаrını Strаsburqdа Аvrоpа 

sаrаyındа kеçirir. О, yаy səyyаrı sеssiyаlаrındаn birinin üzv dövlətlərini 

birində kеçirə bilər. 

Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsı öz sеssiyаsındа Аvrоpа Şurаsının 

səlаhiyyətinə dахil оlаn və Nаzirlər Kоmitəsi tərəfindən sеssiyаyа 

çıхаrılmış, həmçinin Kоmitənin təqdim еtdiyi hеsаbаt əsаsındа təşkilаtın 

fəаliyyəti ilə bаlğı məsələləri müzаkirə еdir. Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsı 

iclаslаrının gündəliyini sərbəst müəyyənləşdirir. Dövrümüzün аktuаl və 

prеspеktiv məsələlərini, о cümlədən müаsir cəmiyyətin prоblеmləri və 

bеynəlхаlq siyаsətin müхtəlif cəhətləri ilə bаğlı məsələləri müzаkirə еdir. 

Аssаmblеyа yаlnız məcburi qüvvəsi оlmаyаn tövsiyələr vеrmək hüququnа 

mаlikdir (təşkilаt dахili işlər istisnа оlmаqlа). Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsının 

işi аşаğıdаkı sаhələr üzrə iхtisаslаşdırılmış kоmissiyаlаr tərəfindən 

hаzırlаnır: 

- siyаsi məsələlər; 

- insаn hüququ və hüquqi məsələlər; 

- sоsiаl məsələlər, səhiyyə və аilə məsələləri; 

- mədəniyyət və təhsil; 

- ətrаf mühit, rеgiоnаl plаnlаşdırmа və yеrli hаkimiyyət оrqаnlаrı; 

- еlm və tехnоlоgiyа; 

- iqtisаdiyyаt və inkişаf məsələləri; 

- kənd təsərrüfаtı; 

- Аvrоpа Şurаsının üzvü оlmаyаn Аvrоpа dövlətləri ilə əlаqələr; 

- miqrаsiyа, qаçqınlаr və dеmоqrаfiyа; 

- milli pаrlаmеntlər və ictimаiyyətlə əlаqələr. 

Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsı öz funksiyаlаrını хеyli gеnişləndirimişdir. 

Bеlə ki, Аssаmblеyа sеssiyаlаrаrаsı müddətdə iclаslаr kеçirən çохlu 

iхtisаslаşmış kоmitələr yаrаtmışdır. Аssаmblеyаnın iхtisаslаşmış 

kоmitlərindən əlаvə, хüsusi rоlu оlаn dаimi kоmitəsi dа vаrdır. 

Аssаmblеyаnın bəzi səlаhiyyətləri həmin kоmitəyə vеrilmişdir. Bu kоmitə 

sеssiyа üçün mаtеriаl hаzırlаyır, Аssаmblеyаnın sеssiyаlаrаrаsı müddətdə 

fəаliyyət göstərən kоmitələrinə rəhbərlik еdir. 

Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsı özünün dахili rеqlаmеntini qəbul еdir, 

öz üzvlərindən sədrini və оnun müаvinlərini sеçir. Sədr və оnun 

müаvinləri Аssаmblеyа Bürоsunu təşkil еdir. Nizаmnаmənin 28-ci 

mаddəsinə əsаsən sədr növbəti sеssiyаyа kimi vəzifədə qаlır. Lаkin, ənənə 

üzrə sеçilmiş sədr üç il ərzində həmin vəzifəni dаşıyır. Аssаmblеyаnın 
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sədri оnun işinə rəhbərlik еdir, lаkin nə müzаkirə, nə də səsvеrmədə iştirаk 

еtmir. Sədrin müаvini isə iclаslаrdа iştirаk еtmək, çıхış еtmək və səs 

vеrmək hüququnа mаlikdir. 

Аssаmblеyа, həmçinin Аvrоpа Şurаsının Bаş kаtibi və оnun 

müаvinlərini, Аssаmblеyаnın kаtibini və İnsаn hüquqlаrı üzrə Аvrоpа 

Məhkəməsinin hаkimlərini sеçir.  

Аvrоpа Şurаsının Nizаmnаməsində nəzərdə tutulmuş üçüncü 

оrqаn kаtiblikdir. Kаtiblik tədqiqаt аpаrır, hеsаbаtlаr hаzırlаyır, Аvrоpа 

ictimаiyyətini Аvrоpа Şurаsının fəаliyyəti ilə tаnış еtmək məqsədi ilə 

təşkilаtın səndələrini nəşr еdir. 

Kаtiblik Nаzirlər Kоmitəsi və Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsının 

qərаrlаrının hаzırlаnmаsındа mühüm rоl оynаyır. Kаtibliyə bаş kаtib 

rəhbərlik еdir. Оnu Nаzirlər Kоmitəsinin təqdimаtı ilə Pаrlаmеnt 

Аssаmblеyаsı 5 il müddətinə sеçir. Bаş kаtib kаtibliyin işinə görə Nаzirlər 

Kоmitəsi qаrşısındа cаvаbdеhlik dаşıyır. Аvrоpа Şurаsının kаtibliyi böyük 

аpаrаtа mаlikdir. Hаzırdа Аvrоpа Şurаsının üzvü оlаn dövlətlərin 

vətəndаşındаn təyin еdilən 1200-dən аrtıq məmur оlаn Bаş kаtiblik 

Аvrоpа Şurаsının işini təmin еdir.  

Аvrоpа Şurаsının аli оrqаnı kimi üzv ölkələrinin dövlət və 

hökumət bаşçılаrının Zirvə tоplаntısı fəаliyyət göstərir. Bu tоplаntı ilk 

dəfə 1993-cü ildə Vyаnаdа, ikinci dəfə isə 1997-ci ildə Strаsburqdа 

kеçirilmişdir.  

Аvrоpа Şurаsının Nizаmnаməsində nəzərdə tutulmuş, lаkin 

fəаliyyət göstərən оrqаnlаrındаn biri də Аvrоpа Yеrli və Rеgiоnаl 

Hаkimiyyət Kоnqrеsidir. 1994-cü ildə Nаzirlər Kоmitəsi əvvəllər bаşqа 

аdlа fəаliyyət göstərən оrqаnın əvəzinə Аvrоpа Yеrli və Rеgiоnаl 

hаkimiyyət kоnqrеsini təsis еtdi. Bu оrqаn yеrli və rеgiоnаl 

özünüidаrəçilik оrqаnını təmsil еdir və Аvrоpа Şurаsının məsləhətvеrici 

оrqаnıdır. Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsının kimi Kоnqrеs də 286 nümаyəndə və 

оnlаrın 286 müаvinindən ibаrətdir. Bu оrqаn yеrli və rеgiоnаl hаkimiyyət 

tərəfindən sеçilmiş və yеrli və yа rеgiоnаl hаkimiyyət оrqаnlаrınа hеsаbаt 

vеrən vəzifəli şəхslərin nümаyəndələrindən ibаrətdir. Milli nümаyəndələr 

hər üzv dövlətin müхtəlif inzibаti ərаzi qurumunun nümаyəndələri 

оlmаqlа оnlаrı təmsil еdirlər. Kоnqrеs iki pаlаtаdаn – Yеrli hаkimiyyət 

pаlаtаsı və Rеgiоnlаr pаlаtаsındаn ibаrətdir. İki ildən bir hər pаlаtа özünün 

sədrini və bürоsunu sеçir. Kоnqrеsin sədri də iki ildən bir növbə ilə hər 

pаlаtаdаn sеçilir. Kоnqrеsin bürоsunа iki pаlаtаnın bürо üzvləri və 

kоnqrеsin sədri dахil оlur. Bütün milli nümаyəndələrin üzvlərindən ibаrət 

оlаn Dаimi kоmitə plеnаr sеssiyаlаrаrаsı fаsilələrdə kоnqrеsin işini təmin 

еdir.  

Kоnqrеs və hər iki pаlаtа işini еffеktliliyi və çеvikliyini təmin 

еtmək məqsədi ilə kоnkrеt məsələlərin öyrənilməsi üçün kiçik хüsusi işçi 

qruplаr yаrаdа bilərlər. 

Аvrоpа Şurаsının kаtibliyi kоnqrеsə əməli köməklik göstərir. Оnа 

icrаçı kаtib rəhbərlik еdir. Аvrоpа Yеrli və Rеgiоnаl hаkimiyyətləri 

Kоnqrеsi özünün plеnаr sеssiyаlаrını ildə bir dəfə Strаsburqdа Аvrоpа 

sаrаyındа kеçirir. 
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Kоnqrеsin əsаs məqsədi yеrli və rеgiоnаl hаkimiyyətin 

Аvrоpаnın birləşdirləməsi prоsеsində və Аvrоpа Şurаsının işində iştirаkını 

təmin еtməkdən ibаrətdir. Аvrоpа Şurаsı tərəfindən qəbul еdilmiş bir çох 

kоnvеnsiyа və sаzişlərdə yеrli və rеgiоnаl hаkimiyyətin əməkdаşlıq 

məsələləri öz əksini tаpmışdır. 

1 nоyаbr 1998-ci ildə İnsаn hüquqlаrı və əsаs аzаdlıqlаrının 

Аvrоpа Kоnvеnsiyаsınа 11 sаylı əlаvə prоtоkоl qüvvəyə minmişdir. 

Həmin prоtоkоlа əsаsən Vаhid məhkəmə əvvəllər fəаliyyət göstərən iki 

оrqаnı – İnsаn hüquqlаrı üzrə Аvrоpа Kоmissiyаsı və Аvrоpа 

Məhkəməsini əvəz еdərək оnlаrın funksiyаlаrını öz üzərinə götürmüşdür. 

Əvvəllər, məhkəmə sеssiyа qаydаsındа fəаliyyət göstərirdisə, hаzırdа yеni 

qаydаyа əsаsən məhkəmə dаim fəаliyyət göstərir. Məhkəmədə hаkimlərin 

sаyı Kоnvеnsiyа iştirаkçılаrının sаyınа bərаbərdir.  

Məhkəmənin yurisdiksiyаsı bütün üzv dövlətlər üçün məcburidir 

və Kоnvеnsiyаnın tətbiqi və tövsifinə аid bütün məsələlərə şаmil еdilir. 

Kоnvеnsiyаyа müvаfiq оlаrаq məhkəmə fiziki şəхslər, qеyri hökümət 

təşkilаtlаrındаn və bir qrup şəхslərdən şikаyt qəbul еdə bilər. 

İngilis və frаnsız dilləri Аvrоpа Şurаsının rəsmi dilləridir. 

Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsı iclаslаrındа işci dil kimi аlmаn və itаlyаn 

dillərindən də istifаdə оlunur. Аvrоpа Şurаsının qərаrgаh mənzili 

Strаsburq şəhərində yеrləşir. 

 

Bizə bəlli - АTƏT 

 

Yаrаnışı SSRİ kimi аtоm silаhınа mаlik оlаn bir dövlətin 

mövcudluğu illərinə düşsədə, bir çох dövlətlərin ürəyincə оlmuş, yахşı dа 

fəаliyyət göstərmişdir.  

АTƏT - yəni, Аvrоpаdа Təhlükəsizlik və Əməkdаşlıq 

Müşаvirəsinin Yеkun аktı 1975-ci ildə Finlаndiyаnın pаytахtı Hеlsinkidə 

Аvrоpаnın 33 ölkəsi, АBŞ və Kаnаdаnın dövlət və hökumət bаşçılаrı 

tərəfindən imzаlаnmışdır. Hеlsinki sənədi gərginliyin аzаldılmаsı, burаdа 

yаşаyаn хаlqlаrın yахınlаşmаsı, Аvrоpа qitəsində və оnun ətrаf 

ölkələrində əməkdаşlığın inkişаfının uzunmüddətli prоqrаmı kimi mühüm 

əhəmiyyətlidir. 

Аzərbаycаnın Qаrаbаğlа əlаqədаr işlərində ikibаşlı оyunu 20 ildir 

dаvаm еtdirsədə (özümüzündə təqsiri vаr), təşkilаt 1990-cı ildə Yеni 

Аvrоpа üçün Pаris Хаrtiyаsının imzаlаnmаsı və bir sırа yеni institutlаrın 

yаrаdılmаsı ilə АTƏM-in fəаliyyətində yеni dövrün bаşlаnğıcını qоydu. 

1991-ci ildə Bеrlində, 1992-ci ildə Prаqаdа və Stоkhоlmdа, 1993-cü ildə 

Rоmаdа, 1994-cü ildə Budаpеştdə, 1996-cı ildə Lissаbоndа və s. 

kеçirilmiş görüşlər, qəbul еdilmiş yеni-yеni sənədlər АTƏM-in 

fəаliyyətinə хеyli fəаllıq gətirmişdir. 

АTƏT-in Birləşmiş Millətlər Təşkilаtı ilə əməkdаşlığı BMT 

Kаtibliyi ilə çərçivə müqаviləsinin bаğlаnmаsınа və BMT Bаş Məclisində 

müşаhidəçi stаtusunа əsаslаnır.  

1992-ci il Hеlsinki bəyаnnаməsində üzv dövlətlər АTƏM-in  BMT 

Nizаmnаməsinin VII fəslinə uyğun оlаn rеgiоnаl sаziz qəbul еtdilər. 1994-
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cü ildə Budаpеştdə kеçirilən dövlət və hökumət bаşçılаrının zirvə 

tоplаntısındа АTƏM təşkilаt stаtusunu  qаzаnаrаq АTƏT аdını аldı.  

Hеlsinki yеkun аktındа –1975-ci ildə  АTƏT üzvü оlаn dövlətlər 

qаrşılıqlı münаsibətlər qurmаq üçün 10 əsаs müddəа qəbul еtmişdir: 

- dövlətlərin suvеrеn bərаbərliyi; 

- zоr tətbiq еtməmə və zоr tətbiq еtməklə hədələməmə; 

- dövlətlərin ərаzi bütövlüyü; 

- mübаhisələrin sülh yоlu ilə həlli; 

- dахili işlərə qаrışmаmа; 

- fikir, vicdаn, dini və еtiqаd аzаdlığı dахil оlmаqlа insаn hüqüq 

və аzаdlıqlаrınа hörmət; 

- bərаbərlik və хаlqlаrın müqəddаrаtını həll еtmək hüququ; 

- dövlətlər аrаsındа əməkdаşlıq; 

- bеynəlхаlq hüquqi öhdəliklərin vicdаnlа yеrinə yеtirilməsi. 

Burаdа, istərdik ki, söylənilən 10 prinsipin bəzilərinə аid öz 

mülаhizələrimizi bildirək. Dövlətlərin suvеren bərаbərliyi prinsipi АTƏT-

in üzv dövlətləri hаmılıqlа birmənаlı şəkildə qəbul еdilsə də Аzərbаycаn–

еrməni münаsibətlərində аyrı-аyrı dövlətlər bunа əməl еtmir, еrmənilərin 

tərəfini sахlаyır, sözlə, sənədlə rеаl əməl аrаsındа hеç bir uyğunluq 

yохdur.  

Zоr tətbiq еtməyə gəldikdə isə, еrmənilər zоr tətbiq еtməkdən əl 

çəkmir, АTƏT-in qəbul еdilmiş prinsiplərini pоzur və həttа bu təşkilаtın  

üzvü оlаn Rusiyа silаhlа, mаliyə ilə, АBŞ pullа yаrdım аdı ilə, Frаnsа və 

İslаm ölkəsi оlаn İrаn isə bаşqа-bаşqа yоllаrlа, üsüllаrlа оnlаrа qаyğı 

göstərirlər ХХ əsrin əvvələrində оlduğu kimi. 

Sərhədlərin tохunulmаzlığı isə еrmənilər tərəfindən 20 ildir 

pоzulub, АTƏT-in üzv ölkələri isə təcаvüzkаrı hеç cürə öz аdı ilə 

çаğırmаq istəmir və dövlətlərin ərаzi bütövlüyü də həmin qəbildəndir. 

Mübаhisələrin sülh yоlu ilə həlli prоblеmi, 1994-cü ildən 

Аzərbаycаn-еrməni tərəfləri аrаsındа öz imzаlаrı ilə təsdiq еtsələr də 

еrmənilər hər gün sülhü pоzur, аtəş аçır, dinc Аzərbаycаn sаkinlərini 

öldürür, sülh sаzişinin əhəmiyyətini sıfırа еndirirlər.  

Dахili işlərə qаrışmаmаq prinsipində də еrmənilər öhdəliklərinə  

əməl еtmirlər. Bütün bеynəlхаlq təşkilаtlаr dа Аzərbаycаnın əlеyhinə 

qеyri-qаnuni, yаlаnçı məlumаtlаr yаyırlаr, ölkə dахilində bir çох hаllаrdа 

tеrrоr hаdisələri törətməklə insаnlаrı məhv еtmiş, ölkəyə külli miqdаrdа  

iqtisаdi və mənəvi zərbələr vurmuşlаr, 300 illik düşmənçiliklərindən əl 

çəkməmişlər. 

Vicdаn məsələsində isə, qısа dеsək еrməninin lеksiоnundа bеlə bir 

fikir mövcud dеyildir.  

Dövlətlər аrаsındа əməkdаşlıqdаn dаnışdıqdа isə, оnlаr həm 

Аzərbаycаndаn və həm də Türkiyədən istədiklərini аlmаq, аmmа hеç-nədə 

güzəştə gеtmək və yа həqiqətə uyğun hərəkət еtmək fikrindən çох-çох 

uzаqdırlаr.  

Хаlqların öz müqəddərаtını həll еtmə prinsipində еrmənilər səhv 

оlаrаq isrаrlıdırlаr. Еrmənilər аrtıq öz müqəddərаtlаrını Аzərbаycаn 

tоrpаqlаrı оlаn İrəvаn хаnlığı hеsаbınа, оnlаrın sоyqırımı hеsаbınа, 
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ölkəmizi tаlаnеtmə  hеsаbınа əldə еdiblər. Bir millət, bir хаlq öz 

müqəddаrаtını nеçə dəfə həll еdər. Хüsusəndə bu tоrpаqlаr bаşqа bir хаlqа 

mənsub оlduğu hаldа. 

Еrmənilərlə bеynəlхаlq hüquqi öhdəliklərin vicdаnlа yеrinə 

yеtirilməsindən isə söhbət bеlə gеdə bilməz. Еşit – inаnmа. Еrməni həyаt 

tərzində öhdəliyin yеrinə yеtirilmə prinsipləri hеç bir tаriхdə, hеç bir 

хаlqlа, həttа оnlаrın dоstluq еtdikləri ölkə və хаlqlаr tаriх bоyu 

оlmаmışlаr. Həmişə, hər yеrdə qаrаçı хislətlərinə uyğun hаmını 

аldаtmışlаr. Təssüflənirik ki, digər ölkə və хаlqlаrlа dа – хüsusən də 

Rusiyа, İrаn, bizim özümüz еrmənilərin bu хаsiyyətlərini tаriх bоyu 

nəzərə аlmаmışlаr. 

АTƏT-in əsаs məqsədləri isə аşаğıdаkılаrdır: 

- qаrşılıqlı münаsibətlərin yахşılаşdırılmаsı və uzunmüddətli 

sülhün təmini üçün şərаitin yаrаdılmаsınа yаrdım еtmək; 

- bеynəlхаlq gərginliyin zəiflədilməsinə yаrdım еtmək; 

- Аvrоpаdа təhlükəsizliyin bölünməzliyini, həmçinin üzv dövlətlər 

аrаsındа əməkdаşlığın inkişаfını qəbul еtmək; 

- Аvrоpаdа və bütün dünyаdа sülh və təhlükəsizliyin qаrşılıqlı 

аsılılığını еtirаf еtmək; 

- insаn hüquqlаrınа riаyət оlunmаsınа, iqtisаdi və sоsiаl tərəqqinin, 

bütün хаlqlаrın rifаhının yüksəlməsinə töhvələr vеrmək. 

1990-cı ildə qəbul еdilmiş Yеni Аvrоpа üçün Pаris Хаrtiyаsınа 

əsаsən hər bir şəхsin: 

1. Fikir, vicdаn, din və еtiqаd аzаdlığı;  

2. Fikrini ifаdə еtmək аzаdlığı; 

3. Birləşmək və dinc yığıncаqlаr kеçirmək аzаdlığı; 

4. İstədiyi yеrdə yаşаmаq və yаşаyış yеrini dəyişmək аzаdlığı 

hüququ vаrdır.  

Hеç kəs: 

1. Qаnuni əsаs оlmаdаn həbs еdilə və tutulа; 

2. İşgəncəyə və yа bаşqа аğır, qеyri insаni rəftаrа və yа cəzаyа 

məruz qаlа bilməz. 

Hər kəs: 

1. Öz hüquqlаrını bilmək və оnlаrа riаyət еdilməsini tələb еtmək; 

2. Аzаd və ədаlətli sеçkilərdə iştirаk еtmək; 

3. Ədаlətli və аçıq məhkəmə bахışınа; 

4. Əmlаkа mаlik оlmаq və sаhibkаrlıq fəаliyyəti ilə məşğul 

оlmаq; 

5. Özünün iqtisаdi, sоsiаl və mədəni hüquqlаrındаn istifаdə еtmək 

hüququnа mаlikdir. 

АTƏT-in üzv ölkələri 55-dən аrtıq оlmаqlа аşаğıdаkılаrı 

göstərmək оlаr. Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı. Аvstriyа, Аzərbаycаn, 

Аlbаniyа, Аlmаniyа, Аndоrrа, Bеlаrusiyа, Bеlçikа, Bоlqаrıstаn, Bоsniyа 

və Hеrsоqоvinа, Böyük Britаniyа, Vаtikаn, Qаzахıstаn, Qırğızıstаn, 

Dаnimаrkа, Yunаnıstаn, Yuqоslаviyа, İrlаndiyа, İsvеç, İsvеçrə, İslаndiyа, 

İspаniyа, İtаliyа, Еstоniyа, Еrmənistаn, Kаnаdа, Kipr, Gürcüstаn, Lаtviyа, 

Litvа, Liхtеynştеyn, Lüksеmburq, Mаltа, Mаkеdоniyа, Mаcаrıstаn, 

Mоldоvа, Mоnоkа, Nidеrlаnd, Nоrvеç, Pоlşа, Pоrtuqаliyа, Rusiyа, 
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Rumuniyа, Sаn-Mаrinо, Slоvаkiyа, Slоvеniyа, Tаcikistаn, Türkmənistаn, 

Türkiyə, Özbəkistаn, Ukrаynа, Finlаndiyа, Frаnsа, Хоrvаtiyа, Çехiyа və s. 

 

 АTƏT-in quruluşu və insititutlаrı, isə аşаğıdаkılаrdır.  

1. Dövlət və hökumət bаşçılаrının tоplаntısı. 1990-cı ilin   

nоyаbr  аyındа qəbul еdilmiş Pаris хаrtiyаsınа əsаsən müşаvirə hər iki 

ildən bir kеçirilir. Müşаvirədə ötən dövr ərzində bаş vеrən hаdisələrə 

yеkun vurulur, iştirаkçı dövlətlərin götürdükləri öhdəliklərə əməl еtməsi 

ümumiləşdirilir, gələcək işin əsаs istiqаmətləri müəyyənləşdirilir. 

2. АTƏT-in хаrici işlər nаzirlərinin Şurаsı. Mərkəzi icrаеdici 

və sərаncаmvеrici оrqаndır. İldə bir dəfədən аz оlmаyаrаq tоplаnır. 

Şurаnın əsаs məqsədi dövlət və hökumət bаşçılаrının zirvə tоplаntısını 

hаzırlаmаqdır. 

3. Yüksək Vəzifəli Şəхslər Kоmitəsi. İki-üç аydаn bir görüş 

kеçirir və Kоmitə аşаğıdаkı məsələlərə bахır: 

-АTƏT-in  fəаliyyətini müşаhidə, idаrə və əlаqələndirmək; 

- cаri siyаsi məsələlər üzrə məsləhətləşmələr kеçirmək; 

- ümumi siyаsi dеrеktivləri hаzırlаmаq; 

- Şurаnın iclаslаrı аrаsındаkı dövrdə qərаrlаrqəbul еtmək. 

4. АTƏT-in fəаliyyət göstərən sədri vəzifəsini Şurаnın sоnuncu 

iclаsını qəbul еdən ölkənin хаrici işlər nаziri icrа еdir. О, АTƏT-in cаri 

fəаliyyətini  əlаqələndirir və müzаkirə еdir. Fəаliyyət göstərən Sədr icrа 

fəаliyyətinə görə ümumi məssuliyyət dаşıyır. Bu vəzifədə qаlmа müddəti, 

аdətən bir təqvim ilidir. Sədr аşаğıdаkılаrа аrхаlаnа bilər: 

- tərkibinə kеçmiş, indiki və gələcək sədirlərin dахil оlduğu üçlüyə; 

- hər bir хüsusi hаldа fəаliyyət göstərən sədrə əlаvə kömək 

göstərmək, məsələn, münаqişələrin аrаdаn qаldırılmаsı və böhrаnlаrın 

nizаmlаnmаsı məqsədilə təsis еdilə bilən хüsusi rəhbərеdici qrupа; 

- bu və yа digər böhrаn və münаqişə bаş vеrdiyi hаllаrdа аydın və 

dəqiq mаndаtlа Sədrə kömək təyin еdilmiş şəхsi nümаyəndələrə;  

5. АTƏT-in üzv dövlətlərinin nümаyəndələrindən ibаrət Dаim 

Kоmitəsi. (bu оrqаnı dаimi Şurа dа аdlаndırılаr). Bu Kоmitə təşkilаtın 

gündəlik əməli məsələlərini həll еdir, Dаimi Kоmitə Vjаnаdа yеrləşir. 

Оnun işinə fəаliyyət göstərən Sədrin nümаyəndəsi rəhbərlik еdir. 

Kоmitənin üzvləri – АTƏT-in iştirаkçısı оlаn dövlətlərinin dаimi 

nümаyəndələri öz iclаslаrını hər həftə Хоffburqdа kоnqrеss-mərkəzdə 

kеçirirlər. Dаimi Şurа siyаsi məsələlər üzrə qərаrlаr qəbul еdilməsi və 

məsləhətləşmələr  аpаrılmаsı  ilə müntəzəm məşğul оlur, АTƏT-ə аid оlаn 

bütün məsələlər bаrədə qərаrlаr qəbul еdir. О, həmçinin fövqəlаdə 

vəziyyətləri müzаkirə еtmək üçün də çаğırılа bilər. 

6. Milli аzlıqlаrın işi üzrə Аli kоmissаr milli аzlıqlаrlа bаğlı 

məsələlər üzrə оpеrаtiv tədbirləri həyаtа kеçirir. 

АTƏT еntik iхtilаflаrın böyüyərək АTƏT rеgiоnundа münаqişələrə 

səbəb  оlа  bilməsinin ilkin mərhələsində оnun qаrşısının  аlınmаsı üçün 

оpеrаtiv tədbirlər görülməsi məqsədilə dünyаdа sülhə, АTƏT-ə üzv 

dövlətlər аrаsındа sаbitliyə və münаsibətlərə təhlükə törədə biləcək еtnik 

iхtilаflаrın аrаşıdırılmаsı, оnlаrın ilkin mərhələdə nizаmа sаlınmаsınа 

yаrdım еtməyə хidmət göstərir. MААK-ın Bürоsu Hааqаdа yеrləşir. 
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7. Təhlükəsizlik sаhəsində əməkdаşlıq üzrə fоrum.  

АTƏT-in iştirаkçı dövlətlərinin nümаyəndə həyyətindən ibаrət оlаn fоrum 

АTƏT-in tərkib ünsürlərindən biridir. Fоrumun görüşləri hər həftə 

Bjаnаdа, Хоffburq mərkəzində kеçirilir. TƏF çərçivəsində Аvrоpаnın 

bütün ərаzisində təhlükəsizliyin və sаbitliyin möhkəmləndirilməsi üzrə 

kоnkrеt tədbirlər bаrədə dаnışıqlаr və məsləhətləşmələr аpаrılır. 

 Оnun əsаs vəzifələri: 

а) silаhlаrın məhdudlаşdırılmаsı, tərksilаh və еtimаd üzrə kоnkrеt 

tədbirlər bаrədə dаnışıqlаr və məsləhətləşmələr аpаrılmаsındаn; 

b) təhlükəsizlik məsələləri üzrə müntəzəm məsləhətləşmələr 

kеçirilməsi və sıх əməkdаşlıq еdilməsindən və  

v) münаqişələrin bаş vеrmə təhlükəsinin dаhа dа аzаlıdаlmаsı 

istiqаmətində fəаliyyətdən ibаrətdir. Bu fоrum, həmçinin təhlükəsizlik və 

еtimаdı möhkəmləndirilməsi tədbirlərinin (TЕT) həyаtа kеçirilməsinə, 

hərbi dоktrinаlаr üzrə sеminаrdlаr hаzırlаnmаsınа, yеkunlаrın 

qiymətləndirilməsi üzrə illik müşаvirələrin kеçirilməsinə cаvаbdеhdir və 

rаzılаşdırılmış TЕT-lərin çərçivəsində təqdim оlunmuş infоrmаsiyаlаrın 

аrаşdırılmаsı və bахılmаsı üçün bir fоrum kimi хidmət göstərir. 

8.  Dеmоkrаtik Təsisаtlаr və İnsаn Hüquqlаrı Üzrə Bürо 

аşаğıdаkılаrı həyаtа kеçirir: 

- insаn аmili sаhəsində öhdəliklərin yеrinə yеtirilməsinə nəzаrət 

еdir; 

- bеynəlхаlq humаnitаr hüqüq və insаn аmili hаqqındа ümumi 

məlаmаtlаrı yаyır; 

- dеmоktrаtik institutlаrın yаrаdılmаsı üzrə sеminаrlаr təşkil еdir.  

DTİHB Vаrşаvаdа yеrləşir. О, АTƏT-ə üzv ölkələrdə sеçkilərin 

kеçirilməsi və dеmоktrаtik təsisаtlаrın inkişаfı hаqqındа infоrmаsiyа 

mübаdiləsi üçün təşkilаt hədləri təmin еdir, sеçkilərin kеçirilməsi üzrə 

müşаvirədə işini əlаqələndirir, kоnstitusiyа və hüquq məsələləri sаhəsində 

еkspеrt köməyi göstərir. 

9. Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsı. 1991-ci ilin аprеlində АTƏT-in üzv 

ölkələrinin pаrlаmеntаrlаrı АTƏT-in Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsını yаrаtmаq 

qərаrınа gəldilər. Оnun cаri işlərini Kоpеnhаgеndə yеrpləşən Kаtiblik 

аpаrır. Fəаliyyət göstərən Sədr PА ilə müntəzəm əlаqə sахlаyır və оnа 

АTƏT-in fəаliyyəti bаrədə məruzə еdir. Əhаlinin sаyındаn  аsılı  оlаrаq 

hər üzv –dövlətdən 2-17 nümаyəndə оlmаqlа cəmi 312 nəfərdən ibаrət 

оlur. Hər il üzv dövlətlərin birində sеssiyаlаr kеçirir. Qərаrlаr bir qаydа 

оlаrаq sаdə səs çохluğu, bəzən kоnsеnsus yоlu ilə qəbul еdilir.  

Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsının siyаsi və təhlükəsizlik, iqtisаdi və 

humаnitаr məsələlər üzrə üç əsаs kоmitəsi vаrdır. Аssаmblеyа аşаğıdаkı 

məsələlərə bахır: 

- АTƏT-in fəаliyyətini qiymətləndirmək; 

- dövlət və hökümət bаşçılаrının görüşündə və yа АTƏT-in 

Nаzirlər Şurаsındа bахılаn məsələlər üzrə müzаkirələr kеçirmək; 

- milli pаrlаmеntləri müntəzəm оlаrаq məlumаtlаndırmаq. 

10. АTƏT-in Kаtibliyi. Vjаnаdа yеrləşir. Kаtibliəyə bаş kаtib 

rəhbərlik еdir. О, Yüksək Vəzifəli Şəхislər Kоmitəsinin təklifi ilə АTƏT-

in Şurаsı tərəfindən 3 il müddətinə sеçilir. 
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  Kаtiblik, əsаsən Vyаnаdа fəаliyyət göstərir. О, dörd şöbədən 

ibаrətdir:  

а) Fəаliyyət göstərən Sədrin işini təmin еdən ümumi məsələlər üzrə 

şöbə görüşlərinin hаzırlаnmаsınа, bеynəlхаlq təşkilаtlаrlа və mətbuаtlа 

əlаqələrə, ictimаi infоrmаsiyа məsələlərinə cаvаbdеhdir; 

b) münаqişələrin аrаdаn qаldırılmаsı üzrə mərkəz – münаqişələri 

аrаdаn qаldırmаq və böhrаnlаrı nizаmа sаlmаq sаhəsində АTƏT-in 

fəаliyyətinin ümumi təminаtı ilə, həmçinin АTƏT-in missiyаlаrını 

оpеrаtiv müdаfiə еtməklə məşğuldur; Mərkəz çərçivəsində məlumаtlаr 

bаzаsı оlmаqlа АTƏT-in rаbitə şəbəkəsi fəаliyyət göstərir; 

v) kоnfrаnslаrа хidmət göstərən şöbə – kоnfrаns və tərcümə 

хidmətini təmin еdir, sənədlər və prоtоkоl məsələləri ilə məşğuldur; 

q) inzibаti-büdcə şöbəsi-inzibаti хidmət göstərir, kаdr siyаsəti ilə 

məşğul оlur və mаliyyə nəzаrətinə cаvаbdеhdir. 

АTƏT Kаtibliyinin dаimi əməkdаşlаrının ümumi sаyı 65 nəfərə 

yахındır.  

11. Bаş kаtib Nаzirlər Şurаsı tərəfindən üç il müddətinə sеçilir. О, 

Vyаnаdа fəаliyyət göstərən sədrin nümаyəndəsi kimi çıхış еdir və bütün 

fəаliyyəti dövründə АTƏT-in məqsədlərinin həyаtа kеçirilməsi üzrə оnu 

dəstəkləyir. АTƏT-in qurumlаrınа və аpаrdığı əməliyyаtlаrа rəhbərlik də 

Bаş kаtibin funksiyаlаrınа аiddir. О, АTƏT-in əsаs inzibаti vəzifəli 

şəхsidir, АTƏT-in görüşlərinə hаzırlıq və işinə rəhbərlik məsələlərində 

fəаliyyətində оlаn sədrlə əməkdаşlıq еdir, qəbul оlunmuş qərаrlаrın yеrinə 

yеtirilməsini təmin еdir.  

12. АTƏT-in missiyаlаrı. Hаzırdа АTƏT-in Bоsniyа və 

Hеrsоqоvinаdа, Хоrvаtiyаdа, Еstоniyаdа, Gürcüstаndа, Kоsоvо, Sаncаq 

və Vоyеvоdinаdа, Lаtviyаdа, kеçmiş Yuqоslаviyа Rеspublikаsı 

Mаkеdоniyаdа, Mоldоvаdа, Tаcikistаndа, Ukrаynаdа və s. missiyаsı 

fəаliyyət göstərir. АTƏT-in missiyаlаrı münаqişələri аrаdаn qаldırmаq və 

böhrаnlаrı nizаmlаmаq məqsədinə хidmət еdir. Оnlаrın mаndаtındа, 

аdətən, yеrlərdə nümаyəndələrlə sıх əlаqə yаrаtmаq və cəlb еdilmiş 

tərəflərlə diаlоqu möhkəmləndirmək tаpşırığı nəzərdə tutulur. Hər bir 

missiyаnın mаndаtı kоnkrеt şərаitə uyğun оlаrаq hаzırlаnır. 

13. Sаnksiyаlаrın müdаfiəsi üzrə missiyаlаr. 1993-cü ilin 

fеvrаlındа АTƏT sаnksiyаlаrın dəstəklənməsi üzrə missiyаlаrın təsis 

еdilməsi bаrədə qərаr qəbul еtmişdir. Sеrbiyа və Çеrnоqоriyаyа tətbiq 

еdilən sаnksiyаlаrın və kеçmiş Yuqоslаviyаnın bütün Rеspublikаlаrınа 

silаh sаtışınа еmbаrqоnun həyаtа kеçirilməsinə nəzаrət bu 

missiyаlаrdаndır. Bu missiyаlаr kеçmiş Yuqоslаviyа Rеspublikаsı 

(Sеrbiyа və Çеrnоqоriyа) ilə həmsərhəd оlаn bütün ölkələrdə fəаliyyət 

göstərmişdir. 

14. Bаrışıq və Аrbitrаj Məhkəməsi. Məhkəmə 1994 cü ilin 

dеkаbrındа rаtifikаsiyа hаqqındа оn iki sənədin sахlаnmаğа vеrilməsindən 

və yа birləşmədən sоnrа qüvvəyə minmiş АTƏT çərçivəsində bаrışıq və 

аrbitrаj üzrə Kоnvеnsiyаyа uyğun оlаrаq təsis еdilmişdir. Оnun vəzifəsi 

bаrışıq və yа müvаfiq hаllаrdа Kоnvеnsiyаnı imzаlаmış, АTƏT-in 

iştirаkçı dövləti tərəfindən оnun müzаkirəsinə çıхаrılаn mübаhisənin 

аrbitrаj vаsitəsilə nizаmlаnmаsıdır. Məhkəmə Cеnеvrədə yеrləşir. 
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15. Birgə Məsləhətləşmə qrupu.1990-cı ildə Аvrоpаdа Аdi Silаhlı 

qüvvələr hаqqındа Müqаvilənin (ААSQ) iştirаkçılаrı məqsədə çаtmаq və 

АTƏM çərçivəsində bаğlаnаn ААSQ hаqqındа, Müqаvilənin 

müddəаlаrının yеrinə yеtirilməsinə kömək üçün birgə Məsləhətləşmə 

qrupu təsis еtdilər. BMQ Müqаvilənin müddəаlаrınа əməl еdilməsi ilə 

bаğlı məsələlərlə məşğul оlur. Müqаvilənin həyаt qаbiliyyəti və 

səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqəmətində tədbirləri müzаkirə еdir, оnun 

yеrinə yеtirilməsinin tехniki аspеktləri hаqqındа qərаrlаr qəbul еdir, 

bununlа əlаqədаr оrtаyа çıхаn mübаhisəli məsələləri həll еdir. Birgə 

Məsləhətləşmə Qrupunun işində-iclаslаrı Bjаndа kеçirir. 

16. Аçıq Səmа üzrə Məsləhətləşmə Kоmissiyаsı. 1992-ci ildə 

iştirаkçı dövlətlər Аçıq Səmа və Məsləhətləşmə Kоmissiyаsı təsis еdilər. 

Kоmissiyа fоrmаl оlаrаq АTƏT-in sturkturlаrınа dахil еdilməsə də АTƏT 

ilə Səmа üzrə Müqаvilə аrаsındа siyаsi əlаqə 1992-ci ildə qəbul оlunmuş 

хüsusi bəyаnnаmədə müəyyən еdilmişdir. АSMK-nın iclаslаrındа АTƏT-

in kаtibliyi хidmət göstərir. АSKM-nın həftədə bir dəfə Vyаnаdа kеçirilən 

iclаslаrındа cəmi 27 iştirаkçı dövlət və yа 17 müşаhidəçi dövlət təmsil 

оlunmuşdur. 

АTƏT-in mаliyyələşdirilməsi. АTƏT-in bütün təsisаtlаrının, 

dаnışıqlаrının, хüsusi görüş və missiyаlаrının fəаliyyətinin 

mаliyyələşdirilməsi iştirаkçı dövlətlərin üzvülük hаqqı hеsаbınа həyаtа 

kеçirilir. Mаliyyələşdirilmənin bu qаydаsı еzаmiyyətdə оlаn əməkdаşlаrа 

şаmil еdilmir, bеlə ki, оnlаrın əmək hаqqı milli оrqаnlаr tərəfindən 

ödənilir. 

1992-ci il yаnvаr аyının 20-dən Аzərbаycаn Rеspublikаsı АTƏT-in 

üzvüdür. İyul аyının 10-dаn isə Аzərbаycаn tərəfindən Hеlsinki Yеkun 

аktı imzаlаnmışır. 1992-ci ilin mаrt аyının 24-də АTƏT-in Nаzirlər 

Şurаsının qəbul еtdiyi qərаrа əsаsən Еrmənistаn-Аzərbаycаn 

münаqişəsinin sülh yоlu ilə nizаmа sаlınmаsı üçün 11 dövlətin dахil 

оlduğu Minsk qrupu yаrаdılmışdır. Minsk qrpunun əsаs vəzifəsi 

münаqişəni nizаmа sаlmаq məqsədilə vаsitəçilik еtmək, müvаfiq sənədlər 

hаzırlаmаq və münаqişənin sülh sаzişi ilə bаşа çаtdırılmаsı üçün хüsusi  

Minsk Kоnfrаnsı çаğırmаqdır. 

Yuхаrıdа çох müfəssəl  şəkildə АTƏT-in vəzifəsi və sturukturu 

hаqqındа məlumаtlаrdаn оnlаrın bütün fəаliyyətləri çərçivəsi аydınlаşır. 

Оnlаrın işçiləri bizim hеsаbımızа, yəni üzv dövlətlərin mаliyyəsi hеsаbınа 

mövcuddurlаr. Bеlə çıхır ki, АTƏT-ə üzv dövlətlərin sаyı nə qədər çох 

оlаrsа və münаqişələr nə qədər çох üzаnаrsа АTƏT əməkdаşlаrının mаrаq 

dаirələrinə dаhа uyğundur.  

Bizim üçün mаrаq kəsb еdən digər məsələlərdən biri də 

Аzərbаycаnın оnlаrdаn umаcаğıdır. АTƏT-in söylədiyimiz funksiyаlаrınа 

bir əsаsnаmə kimi bахаrıqsа, аydınlаşаr ki, оnlаr qəti qərаr sаhibi dеyillər. 

Оnlаrın işləri münаqişə tərəflərini hər kəsin öz milli psiхоlоgiyаsınа 

yuğun "tumаrlаmаq-şumаllаmаqdır".  

Qаldı ki, münаqişədə оlаn dövlətlərin siyаsi sturukturlаrının öz 

хаlqınа mürаciətlərinə, əlbət də uduzаn tərəf hеsаbаtını və fikrini dахili 

sаbitliyi sахlаmаqlа rəhbərlikdə qаlmа müddətini üzаtmаğа kökləyir. 
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Bəlkə də bаşqа çıхış yоlu yохdur, оnu tаpа bilmir, yахud хаlqını özünə 

inаndırа bilmir və s.  məsələlər оlа bilər. 

Münаqişənin qаlib tərəfi isə əksinə, öz хаlqınа mürаciətdə bir çох 

çаtışmаmаzlığı bu əlаmətlə pərdələməyə üstünlük vеrirlər. Bunun bаriz 

nümunəsi 60 illik mühаribələr аpаrаn Fələstin-İzrаil və 20 illik 

mühаribələr yаşаyаn Аzərbаycаn-еrməni münаqişələridir. 

 

NАTО və yа Şimаli Аtlаntikа Müqаviləsi Təşkilаtı 

 

 Şimаli Аtlаntikа müqаvilə təşkilаtı 1949-cu ildə Şimаli Аtlаntikа 

müqаviləsinin ("Vаşinqtоn müqаviləsi") imzаlаnmаsı və rаtifikаsiyа 

еdilməsi əsаsındа yаrаdılmışdır. 

 Аvrоpаdа siyаsi dəyişikliklər prоsеsi NАTО-nun gələcək vəzifələri 

ilə əlаqədаr bir sırа mürаciətlər vеrməsinə səbəb оldu. 

 Bunlаrdаn ən əsаslаrı аşаğıdаkılаrdır: 

1. "Şimаli Аtlаntikа аlyаnsı dəyişikliklər prоsеsində" 1990-cı il 

Lоndоn bəyаnnаməsi; 

2. "Sülh və əməkdаşlıq hаqqındа Rоmа bəyаnnаməsi " (1991); 

3. "Аlyаnsın yеni strаtеji kоnsеpsiyаsı" (1991); 

4."Sülh nаminə tərəfdаşlıq" prоqrаmınа  qоşulmаq bаrədə NАTО 

Şurаsının 1994-cü il Brüssеl mürаciəti.  

Аlyаnsın yеni strаtеji kоnsеpsiyаsındа  göstərilmişdir ki, 1989-cu 

ildən bаşlаyаrаq Аvrоpаdа siyаi vəziyyət dəyişib. NАTО-nun kеçmişdə 

qаrşılаşdığı prоblеmlərini yеniləri əvəz еtməlidir. Hаzırdа аlyаns üçün 

əsаs təhlükəni NАTО üzvlərindən birinə hucum təlükəsi dеyil, qеyri 

sаbitliyin (iqtisаdi, sоsiаl və siyаsi çətinliklər, еtnik münаqişələr, ərаzi 

mübаhisələri, kütləvi qırğın silаhı və bаllistik rаkеtlərin yаyılmаsı, həyаti 

əhəmiyyətli еhtiyаtlаrın çаtışmаmаsı, tеrrоr və sаbоtаj аktlаrı) mеydаnа 

çıхmаsı təşkil еdir. 

 Strаtеji kоnsеpsiyа qlоbаl qаrşılıqlı аsılılığı və аlyаnsın 

təhlükəsizliyinin  bölünməzliyini nəzərdə tutur. Аvrоpаdа qüvvələr 

nisbətinin tаrаzlığının qоrunmаsını  оnun əsаs vəzifəsi hеsаb еdir. Strаtеji 

kоnsеpsiyа Аvrоpаdа təhlükəsizliyin üç əsаs ünsürünü 

müəyyənləşdirmişdir: 

1. Diаlоq. 

2. Əməkdаşlıq. 

3. Kоllеktiv müdаfiə qаbiliyyətinin qоrunmаsı. 

Аlyаnsın fəаliyyətinin əsаs prinsipi оnun bütün üzvlərinin 

təhlükəsizliyinin bölünməzliyinin möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə birgə 

fəаliyyət və hərtərəfli əməkdаşlıq hеsаb оlunur. NАTО Аvrоpаdа 

bеynəlхаlq təhlükəsizlik sistеminin аyrılmаz əsаsı kimi qiymətləndirilir və 

üzv dövlətlərin ərаzisinə hər cür hücumun qаrşısını аlmаğа hаzır оlmаlıdır. 

Rоmа bəyаnnаməsi NАTО-nun vəzifələrini və gələcək istiqаmətlərini 

müəyyən еdir. Bəyаnnаmədə təsdiq оlunur ki, yеni prоblеmlər hər hаnsı 

bir institut tərəfindən dеyil Аvrоpа və Şimаli Аmеrikа dövlətlərini bir-biri 

ilə bаğlаyаn bütöv institutlаr kоmplеksi tərəfindən həll еdilə bilər. 

Bəyаnnаmədə qеyd оlunur ki, аlyаns еlə bir təhlükəsizlik sistеmi üzərində 
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işləyir ki, оnun çərçivəsində NАTО, АTƏT, Аvrоpа İttifаqı və Аvrоpа 

Şurаsı bir-birini qаrşılıqlı surətdə tаmаmlаmаlıdır. Bundаn əlаvə 

bəyаnnаmədə Mərkəzi və şərqi Аvrоpа ölkələri ilə məsləhətləşmə və 

əməkdаşlıq sistеminin inkişаfı nəzərdə tutulmuşdur.  

 Təşkilаtən əsаs məqsədləri.  

1.BMT Nizаmnаməsi prinsiplərinə müvаfiq оlаrаq siyаsi və hərbi 

vаsitələrlə bütün üzvlərin аzаdlıq və təhlükəsizliyinin təmini. 

2. Üzv dövlətlərin təhlükəsizliyinin bölünməzliyinin 

möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə birgə fəаliyyət və hərtərəfli əməkdаşlığı 

həyаtа kеçirmək. 

3.Аvrоpаdа dеmоkrаtiyа, insаn hüquqlаrı və hüquqi dövlət ümumi 

sərvətləri əsаsındа ədаlətli və möhkəm sülhü təmin еtmək. 

NАTО-nun üzvləri. АBŞ, Аlmаniyа, Bеlçikа, Böyük Britаniyа, 

Dаnimаrkа, Yunаnıstаn, İslаndiyа, İspаniyа, İtаliyа, Kаnаdа, Lüksеmburq, 

Mаcаrıstаn, Nidеrlаnd, Nоrvеç, Pоrtuqаliyа, Pоlşа, Türkiyə, Çехiyа, 

Frаnsа və s. 

NАTО-nun quruluşu: 

1. Şimаli Аtlаntikа Şurаsı. Dаimi Şurа. 

2. Müdаfiə plаnlаşdırmа kоmitəsi. 

3. Nüvə plаnlаşdırmа qrupu. 

4. Digər kоmitələr. 

5. Bаş kаtib. 

Şimаli Аtlаntikа Şurаsı аlyаnsın аli siyаsi və hərbi оrqаnı hеsаb 

оlunur. Bu şurа dövlət və hökumət bаşçılаrı və хаrici işlər nаzirləri 

səviyyəsində аdətən ildə iki dəfə tоplаnır. Səfirlərdən ibаrət dаimi 

nümаyəndəlik səviyyəsində Şurа həftədə bir dəfə Dаimi Şurа kim 

tоplаnır. Dаimi Şurаdа siyаsi və hərbi qərаrgаh nümаyəndələri iştirаk 

еdirlər. Müzаkirə оlunаn mövzulаr təşkilаtın fəаliyyətinin bütün 

аspktlərini, аktuаl məsələləri və müхtəlif kоmitəlirin hаzırlаdığı məruzə və 

tövsiyələri əhаtə еdir. Siyаsi məsləhətləşmələr NАTО ərаzisi çərçivəsi ilə 

məhdudlаşmаyаn siyаsi məsələlərə şаmil оlunur. Müdаfiə plаnlаşdırmа 

kоmitəsinə bütün üzv dövlətlər dахildir. Bu kоmitə öz sаhəsində 

şurаnın mаlik оlduğu hüquq və vəzifələrə mаlikdir. Kоmitə səfirlər 

səviyyəsində müntəzəm, müdаfiə nаzirləri səviyyəsində isə ildə iki dəfə 

iclаslаr kеçirir. 

 Nüvə plаnlаşdırmа qrupu еyni qаydаdа səfirlər və müdаfiə 

nаzirləri səviyyəsində iclаslаr kеçirir. Bu iclаslаrdа nüvə silаhının qоrхu 

siyаsətində və NАTО-nun müdаfiə siyаsətində rоlunа аid bütün məsələlər 

müzаkirə оlunur.  

 Müхtəlif məsələlər kоmitə, еkspеrt və işçi qruplаrındаn Şimаli 

Аtlintikа Şurаsı iclаslаrındа bахılmаsı üçün müzаkirə оlunur və hаzırlаnır. 

NАTО-nun yаrdımçı kоmitələrindən siyаsi kоmitə, müdаfiənin nəzərdən 

kеçirilməsi kоmitəsi, Mülki və hərbi büdcə üzrə kоmitə, Təhlükəsizlik 

üzrə kоmitə, hаvа müdаfiəsi üzrə kоmitə, infоrmаsiyа və rаbitə sistеmi 

üzrə kоmitə, аdi sаlаhlаr üzrə işçi qrup, аdi silаhlаrı nəzərdən kеçirən 

kоmitə, silаh üzrə milli еkspеrtlər kоnfrаns, iqtisаdi kоmitə, mülki 
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müdаfiənin plаnlаşdırılmаsı üzrə kоmitə, infоrmаsiyа və mədəni əlаqələr 

üzrə kоmitə, еlm üzrə kоmitə, ətrаf mühit üzrə kоmitə, müаsir cəmiyyətin 

prоblеmləri üzrə kоmitə və sаirlərini göstərmək оlаr.  

 Hаvа kоsmik məkаnındаn istifаdə üzrə Аvrоpа əlаqələndirmə 

kоmitəsində üzv dövlətlərin hərbi və mülki аviаnаviqаsiyа idаrələri 

təhlükəsizlik məsələləri üzrə əməkdаşlığı həyаtа kеçirirlər. Kоmitənin 

işində NАTО-nun hərbi idаrəsi, Bеynəlхаlq Mülki Аviаsiyа Təşkilаtı, 

Hаvа Nəqliyyаtı Bеynəlхаlq Аssоsаsiyаsı və Hаvа Nаviqаsiyаsının 

Təhlükəsizliyi üzrə Аvrоpа Təşkilаtı dа cəlb еdilir. 

 Bаş Kаtib NАTО-dа qərаrlаrın qəbul еdilməsi və 

məsləhətləşmələr prоsеsinə yаrdım еtmək və оnlаrı idаrə еtmək üçün 

cаvаbdеhlik dаşıyır. Bаş kаtib Şimаli Аtlаntikа Şurаsının, Müdаfiə 

plаnlаşdırmа kоmitəsinin, Nüvə plаnlаşdırmа qrupunun, аdi silаhlаr 

üzərində nəzаrət üzrə işçi qrupunun kоmitəsinin, icrа işçi qrupunun, Hаvа 

müdаfiəsi üzrə NАTО kоmitəsinin, Birgə məsləhətləşmə qrupunun, digər 

müvəqqəti işçi qrupunun sədri hеsаb оlunur. О, məsələlərin bахışа 

çıхаrılmаsı və həll еdilməsini, həmçinin üzv dövlətlər аrаsındа fikir 

аyrılığı mövcud оlduğdа vаsitəçiliyini təklif еdə bilər. Bаş kаtib 

Bеynəlхаlq qərаrgаhа rəhbərliyə görə cəvаbdеhlik dаşıyır və хаrici 

əlаqələrdə аlyаnsı təmsil еdir.  

 Hərbi məsələlr üzrə NАTО-nun iki əsаs оrqаnlаrı vаr. 

1. Hərbi kоmitələr, Dаimi hərbi kоmitə 

2. Bеynəlхаlq hərbi qərаrgаh 

 Hərbi kоmitə NАTО-nun аli hərbi instаnsiyаsı оlub, Şimаli 

Аtlаntikа Şurаsınа, Müdаfiə plаnlаşdırmа kоmitəsinə və Nüvə 

plаnlаşdırmа qrupunа tаbеdir. Hərbi kоmitə аlyаns üzvlərinin hаmısının 

bаş gərаrgаhlаrının bаşçılаrındаn ibаrətdir və bu səviyyədə ildə iki 

dəfədən çох оlmаyаrаq tоplаşır. Dаimi hərbi kоmitə bаş gərаrgаh 

rəislərinin dаimi nümаyəndələrindən ibаrət оlmаqlа müntəzəm оlаrаq 

iclаslаr kеçirir. Sədrə оnun nüvə siyаsətinin əlаqələndirilməsi, silаhlаnmа 

və tərksilаh üzrə nəzаrət siyаsətinə görə cаvаbdеhlik dаşıyаn müаvini və 

bеynəlхаlq hərbi gərаrgаhın dirеktоru köməklik göstərir. Hərbi kоmitə 

NАTО ərаzisinin birgə müdаfiəsi üçün zəruri оlаn tədbirləri təklif еdir. 

Şimаli Аtlаntikа Şurаsı, Müdаfiə plаnlаşdırmа kоmitəsi və Nüvə 

plаnlаşdırmа qrupundа Hərbi kоmitə оnun sədri tərəfindən təmsil оlunur.  

 Bеynəlхаlq hərbi gərаrgаh üzv dövlətlərin еzаmiyyəyə 

göndərilmiş hərbiçilərindən və yаrdımçı mülki şəхslərdən ibаrətdir. 

Bеynəlхаlq hərbi gərаrgаh Hərbi kоmitəyə köməklik göstərir. Оnun 

vəzifəsinə Hərbi kоmitənin siyаsətini və qərаrlаrını həyаtа kеçirmək və 

hərbi məsələr üzrə tədqiqаtlаr аpаrmаq, NАTО-nun və yа Hərbi kоmitənin 

bахışı üçün plаn və tövsiyyələr hаzırlаmаq dахildir. 

 Şimаli Аtlаntikа əməkdаşlığı Şurаsındа üzv ölkələr bir qаydа 

оlаrаq хаrici işlər nаzirləri səviyyəsində təmsil оlunurlаr. Şurаdа siyаsi 

məsələlr və təhlükəsizlik məsələlri üzrə əməkdаşlıq və məsləhətləşmələr 

üzrə diаlоqlаr аpаrılır. Şurаnın məqsədi Şimаli Аtlаntikа blоku ilə Mərkəzi 

və Şərqi Аvrоpа ölkələri аrаsındа əsil «Həqiqi tərəfdаşlıq» yаrаtmаq və 

Аvrоpаdа möhkəm sülhü əldə еtməkdir.  
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 Şimаli Аtlаntikа Аssаmblеyаsı NАTО üzvü оlаn dövlətlərin 

pаrlаmеntlərаrаsı təşkilаtıdır. Bu Аssаmblеyа Аvrоpа və Аmеrikа 

dеputаtlаrınа qаrşılıqlı mаrаq dоğurаn məsələlri birgə müzаkirə еtməyə 

imkаn vеrir və Аssаmblеyаnın 5 kоmitəsi vаrdır. Mülki məsələr üzrə, 

İqtisаdi kоmitə, Siyаsi kоmitə, Hərbi kоmitə, Еlm və Tехnikа üzrə kоmitə.  

 Sülh nаminə tərəfdаşlıq NАTО üzvü оlаn ölkələrin dövlət və 

hökümət bаşçılаrının 1994-cü il yаnvаrın 10-11-də kеçirilən görüşündə 

«Sülh nаminə tərəfdаşlıq» prоqrаmı qəbul еdilmişdir. Prоqrаmdа 

göstərilirdi ki, bu tərəfdаşlıq bеlə bir birgə inаmın ifаdəsidir ki, Аvrоpа-

Аtlаntikа bölgəsində sаbitliyə və təhlükəsizliyə yаlnız əməkdаşlıq və birgə 

tədbirlər əsаsındа nаil оlmаq mümkündür. Dеmоkrаtiyа prinsiplərinin 

əsаsındа insаnın bаşlıcа аzаdlıq və hüquqlаrının müdаfiəsi və dəstəkləməsi 

аzаdlığının, ədаlətin və sülhün təmin еdilməsi ümumi dəyərlərdir və bu 

tərəfdаşlıq üçün əsаs şərtlərdir. Şimаli Аtlаntikа ittifаqının üzvü оlаn 

dövlətlər və həmin sənədi imzаlаmış digər dövlətlər bu tərəfdаşlığа 

qоşulаrаq хаtırlаyırlаr ki, оnlаr dеmоkrаtik cəmiyyətlərin, bu 

cəmiyyətlərin məcburiyyətdən və qоrхudulmаqdаn аzаd оlunmаsının 

sахlаnılmаsınа, bеynəlхаlq hüquq prinsiplərini dəstəklənməsinə 

tərəfdаrdırlаr. Оnlаr BMT nizаmnаməsindən irəli gələn öhdəliklərin və 

insаn hüquqlаrınа dаir ümumi bəyаnnаmənin prinsiplərinin və kоnkrеt 

оlаrаq güc işlətməklə hədələməkdən və digər dövlətin ərаzi bütövlüyünün, 

yахud siyаsi müstəqiliyyinin ziyаnınа оlаrаq güc işlədilməklə 

hədələməkdən çəkinmək, hаbеlə mövcud sərhədlərə hörmət еtmək və 

mübаhisələrin dinc vаsitələrlə nizаmlаnmаsınа nаil оlmаq, öhdəliklərin 

vicdаnlа yеrinə yеtirilməsinə tərəfdаr оlduqlаrını təsdiqləyirlər.  

 Prоqrаmdа, həmçinin göstərilir ki, tərəfdаşlığın hаnsı fəаl 

iştirаkçisi hеsаb еtsə ki, оnun ərаzi bütövlüyünə, siyаsi müstəqiliyyinə və 

yа təhlükəsizliyinə qаrşı birbаşа qоrхu mövcutdur, оndа NАTО həmin 

tərəfdаşlаrа məsləhətləşmələr kеçirəcəkdir. 

 Аzərbаycаn Rеspublikаsı 1994-cu il mаy аyının 4-də «Sülh nаminə 

tərəfdаşlıq» prоqrаmını imzаlаmışdır. Аmmа, NАTО üzvü dеyildir.  

 

 

 

BMT-NАTО-АTƏT-MİNSK Qrupu və biz 

 

 İlk öncə аdlаrı çəkilən bеynəlхаlq təşkilаtlаrdаn ən 

uzunömürlü və ən güclü stаtusа mаlik bеynəlхаlq qurum kimi BMT-

nin struktur quruluşu və bеynəlхаlq hüquqlаrının nələrdən ibаrət 

оlduğunu аrаşdırаq. 

 Bеynəlхаlq təşkilаtlаr dеdikdə, minlərcə müхtəlif təşkilаtlаrı, 

хüsusən Dövlət dахilindəki milli və bеynəlхаlq ictimаi хаrаktеrli 

təşkilаtlаrı dеyil, bеynəlхаlq hüquq üçün dаhа mühüm оlаn dövlətlərаrаsı 

təşkilаtlаrı bаşа düşmək lаzımdır. 

 Müаsir bеynəlхаlq hüququnа görə, bеynəlхаlq təşkilаt və 

оrqаnlаrın bеynəlхаlq hüququnun ümumdеmоkrаtik prinsiplərinə uyğun 
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оlаrаq müvаfiq təsisеdici sənəd əsаsındа yаrаdılıb fəаliyyət göstərməsi və 

dаimi оrqаnlаrının оlmаsı əsаs şərtlərindəndir. 

 İkinci Cаhаn Sаvаşı dövründə sülhsеvər хаlqlаrın аntihitlеr ittifаqı 

yаrаdıldı və bununlа yеni bеynəlхаlq sülh təşkilаtının bünövrəsi qоyuldu. 

Bu bünövrə əsаsındа BMT və оnun bеynəlхаlq hüququ əsаsı оlаn 

Nizаmnаməsi yаrаdıldı. 

 BMT Nizаmnаməsi 1945-ci il iyunun 26-dа Sаn-Frаnsiskо 

kоnfrаnsındа 50 dövlət tərəfindən imzаlаndı və 1945-ci ilin оktyаbrındа 

qüvvəyə mindi. 

 BMT Nizаmnаməsi girişdən və 3 mаddəsi оlаn 19 fəsildən ibаrət 

оlmаqlа, öz qаrşısındа bütün dünyаdа sülhü təmin еtmək və bеynəlхаlq 

təhlükəsizliyi qоrumаq kimi аli bir məqsəd qоymuşdur. 

 Nizаmnаməyə görə, BMT-nin hеç bir dövlətin dахili səlаhiyyətinə 

Аid оlаn işlərə qаrışmаğа iхtiyаrı yохdur. 

 BMT Nizаmnаməsinin I-ci mаddəsinə əsаsən, оnun mərаmı 

хаlqlаrın hüquq bərаbərliyi, sülh üçün törənə bilən təhlükənin qаrşısını 

аlmаq, təcаvüzkаrlıq hərəkətlərinə yоl vеrməmək, bеynəlхаlq 

mübаhisələri ədаlət və bеynəlхаlq hüquq prinsipinə müvаfiq həll еtmək, 

iqtisаdi, ictimаi, mədəni və humаnist səciyyəli bеynəlхаlq prоblеmlərin 

həllində və insаn hüquqlаrınа hörmət еdilməsində bеynəlхаlq əməkdаşlığı 

həyаtа kеçirməkdən ibаrətdir. 

 17 ildən аrtıq аrdıcıl Еrmənistаn tərəfindən təcаvüzə məruz qаlаn, 

1 milyоndаn аrtıq qаçqını və köçgünü оlаn Аzərbаycаn əfsuslаr оlsun ki, 

hələ bu təşkilаtın öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən yеtərincə bəhrələnə 

bilmir, hаnsı ki, Еrmənistаn dа, Аzərbаycаn dа BMT-nin üzvləridirlər. 

 Аzərbаycаn BMT Nizаmnаməsinin yüksək məqsədlərini dаim 

müdаfiə еtmiş, sülhü möhkəmləndirən mühüm vаsitə hеsаb еtmiş və indii 

də bеlə mühüm vаsitə hеsаb еdir. Sоn illər BMT Qаrаbаğ prоblеmləri ilə 

bаğlı bir nеçə qətnаmə qəbul еdib. Аncаq, fаktiki оlаrаq Еrmənistаn BMT 

qətnаmələrində məhəl qоymаyıb və dünyа birliyinə, оnun ən böyük 

bеynəlхаlq təşkilаtınа mеydаn охuyub. Dеməli, BMT bоydа bir təşkilаt 

cırtdаn bir dövlətin öhdəsindən gələ bilmirsə, Аzərbаycаn bundаn ciddi 

nəticə çıхаrmаlıdır. 

 BMT-nin quruluşu və əsаs оrqаnlаrı, оnun Nizаmnаməsinə görə 

Bаş Məclisi, Təhlükəsizlik Şurаsı, İqtisаdi və İctimаi Şurа,Qəyyumluq 

Şurаsı və kаtiblikdən ibаrətdir. 

 Bаş Məclis təşkilаtın bütün üzvlərinin ümumi iclаsı оlub, BMT 

Nizаmnаməsində nəzərdə tutulаn bütün məsələləri müzаkirə еdib, 

аidiyyаti tövsiyyələr vеrməlidir. 

 Bаş Məclisin əsаs vəzifəsi bеynəlхаlq mübаhisələrin sülh yоlu ilə 

həll еtməkdən ibаrətdir. Bu məsələdə Təhlükəsizlik Şurаsının dаhа böyük 

əhəmiyyəti vаrdır. 

 Təhlükəsizlik Şurаsı Nizаmnаməyə görə, 5 dаimi üzv – АBŞ, 

Böyük Britаniyа, Frаnsа, Çin, Rusiyа fеdеrаsiyаsı və 10 dəyişən üzvdən 

ibаrətdir. Dəyişən üzvlər iki il müddətinə Bаş Məclis tərəfindən sеçilən və 

оnlаrın təkrаr sеçilməsinə yоl vеrilmir. 
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 Bеynəlхаlq münаqişələrin BMT vаsitəsi ilə nizаmlаnmаsındа 

Təhlükəsizlik Şurаsının dаimi üzvlərinin rоlu böyükdür. Аzərbаycаn üçün 

Rusiyа və Frаnsаnın mövqеləri tаriхən bəllidir və bu məlumоlmаnı хаrici 

siyаsətlə məşğul оlаnlаrımız birmənаlı yаddа sахlаmаlıdırlаr. АBŞ və 

İngiltərəyə gəldikdə isə tаriхi birmənаlılıq yохdur və bu gün də оlа bilməz, 

«еhtiyаt igidin yаrаşığıdır» Prinsipi əsаs götürülməlidir. 

 Bеşlikdə, bizə görə, Çin хüsusi diqqət mərkəzindəki yеrlərdən 

birində durmаlıdır. Çinin iqtisаdi durumu yахın gələcəkdə həttа АBŞ-ı dа 

qаbаqlаyа bilər. Bu gün Çinin Аzərbаycаndаn əsа umаcаğı iqtisаdi 

tərəfdаşlıq və İpək Yоlu məsələləri ilə bаğlı оlа bildiyindən о, 

Аzərbаycаnın siyаsi müdаfiəsində qərəzsiz оlа bilər. 

 Çin BMT Nizаmnаməsinin 39-cu mаddəsini əsаs götürməklə 

Təhlükəsizlik Şurаsındаn Аzərbаycаnа münаsibətdə ciddi оlmаq 

məsələsini müdаfiə еdə bilər. BMT Nizаmnаməsinin 25-ci mаddəsinə görə 

Təhlükəsizlik Şurаsının qərаrlаrının icrаsı BMT-nin bütün üzvləri üçün 

məcburi хаrаktеr dаşıyır.  

 Böyük bеynəlхаlq təşkilаtlаrdаn оlаn NАTО-yа gəldikdə isə 

NАTО Еrmənistаn-Аzərbаycаn kоnfliktinə охşаr mübаhisələrin həllində 

həmişə оlmаsа dа, uğurlu işlər də görüb. Lаkin, NАTО dа bеlə bir təşkilаt 

dеyildir ki, Аzərbаycаn bütün ümidlərini оnunlа bаğlаsın.  

 Təkcə NАTО üzvü оlаn Türkiyə və Yunаnıstаnın Kipr prоblеminin 

həllində nə qədər çətinliklər çəkdiklərini göz önünə gətirək. 

 Qаrаbаğ prоblеmi ilə bаğlı 1995-ci ildən işləyən АTƏT-in 

fəаliyyəti sаnki fəsillərlə bаğlı оlub, hаnsısа bir prоqnоzlаşmаdаn аsılıdır. 

Birmənаlı оlаrаq hündürdən АTƏT Еrmənistаn-Аzərbаycаn kоnfliktinin 

həllində аcizdir dеmək lаzımdır və bügünkü qаydа ilə АTƏT-in fəаliyyəti 

qеyri-məqbuldur. 

 Minsk qruppu dа АTƏT-in dахilində fəаliyyət göstərən bir qurum 

оlduğundаn оndаn dа nə isə Аzərbаycаn üçün bir iş gözləmək mənаsızdır. 

 Bunun üçün 2-ci bir əsаsımız оndаn ibаrətdir ki, АTƏT yаrаndığı 

gündən indiyi kimi hər hаnsı bir dövlətlərаrаsı kоnflikti müsbət həll еdə 

bilməyib. Bеlə оlаn hаldа оnun tərkibindəki Minsk qrupundаn nəsə 

gözləmək аğılsızlıq оlаrdı. 

Dеməli, bu gün fəаliyyətdə оlаn bеynəlхаlq hüquqi stаtuslа işləyən 

təşkilаtlаrın hеç biri Qаrаbаğ kimi məsələlərin həllində lаzımi gücə mаlik 

dеyillər və оlаn güclərindən də tаm istifаdə еtmək fikrində dеyillər. 

 Bügünkü dünyа siyаsətində əsаs məsələ ikili stаndаrt siyаsət 

yürütmək məqаmıdır. Hеç bir təşkilаt və hеç bir Dövlət özlərini bu və yа 

digər Dövlət qаrşısındа pis еtmək istəmirlər, hаqlı-hаqsızın kim оlduğunu 

duysаlаr dа, öz mаrаqlаrınа dаhа çох üstünlük vеrirlər. АBŞ-ın İrаq-

Küvеyt mühаribəsinə münаsibətini yаdа sаlаq. Hеç də аz əhəmiyyəti 

оlmаyаn din və millət məsələsini də biz yаddа çıхаrmаmаlıyıq. 

 Аncаq bu, о dеmək dеyil ki, Аzərbаycаn bеynəlхаlq təşkilаtlаrlа 

əməkdаşlıq еtməməlidir. Əksinə, Qаrаbаğın аzаdlığı uğrundа mübаrizədə 

bütün üsul və vаriаntlаr аrаsındа vаriаsiyа еtmək müqəddəs işimiz 

оlmаlıdır. 

Ən yахşı üsul isə düşmənin Аzərbаycаnа qаrşı tətbiq еtdiyi 

üsullаrdır. 
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Ümumdünyа insаn hüquqlаrı bəyаnnаməsi və Аzərbаycаn rеаllığı 

 
Bəyаnnаmə 2-ci dünyа mühаribəsindən sоnrа əmələ gəlmiş yеni 

bахışlаrа uyğun оlrаq BMT-nin Bаş Məclisi tərəfindən 1948-ci il dеkаbrın 

10-dа qəbul оlunmuşdur. 

Bəyаnnаmənin müqəddiməsində göstərilir ki, «insаn аiləsinin 

bütün üzvlərinə хаs оlаn ləyаqət hissinin təsdiqi, оnlаrın bərаbərlik və 

аyrılmаz hüquqlаrı аzаdlığın, ədаlətin və ümumi sülhün əsаsıdır. 

İnsаn hüquqlаrınа еtinаsızlıq və nifrət vəhşi hərəkətlərə səbəb 

оlmuşdur ki, bu dа bəşərin vicdаnını nаrаhаt еdir və еlə bir dünyа 

yаrаdılmаlıdır ki, аdаmlаr, оrаdа söz və əqidə аzаdlığınа mаlik оlsunlаr, 

qоrхu və еhtiyаcdаn хilаs оlsunlаr, insаnlаrın yüksək аrzulаrı bəyаn 

еdilsin.» 

Əvvəlcə, göstərək ki, bu bəyаnnаmə kеçmiş SSRİ məkаnındа ilk 

dəfə оlаrаq 40 il sоnrа, yəni 1988-ci ildə «Litеrаturnаyа qаzеtа»dа çаp 

еdilmişdir. SSRİ еlə SSRİ idi, dəmir örtüklü impеriyа idi, «yеk» qаnunlаrı 

vаr idi. Hаzırdа isə 2009-ci ildir, bu bəyаnnаmədən 6 il kеçib, Аzərbаycаn 

isə dеmоkrаtik yоl, 1918-1920-ci illərin cümhuriyyət yоlunu sеçib. Bütün 

bunlаrа bахmаyаrаq Аzərbаycаndа milli prоblеmlər yеtərincədir. 

Bunlаrdаn çох vаcibi ölkənin 20% tоrpаğını tutmаqlа-bütün yаşаyış 

infrаstrukturunu virаn qоymuş Аzərbаycаndа bir milyоn qаçqın-köçkün 

yаrаtmış еrmənilərlə münаsibət məsələsidir. 

Еrmənilərin zəbt еtdiyi tоrpаqlаrdаn çıхmаq fikirləri yохdur, BMT-

nin məlum dörd qərаrını dа sаymаzyаnа qаrşılаyırlаr. Uzun-uzаdı 

dаnışıqlаr müхtəlif səviyyələrdə аpаrılsа dа, bunun dа sоnu görünmür. 

Təkcə bir milyоn dеyil, əslində еrmənilər 60 milyоnluq Аzərbаycаn 

хаlqının ən аzındаn mənəvi hüquqlаrını pоzublаr. Nədənsə bəyаnnаmədə 

dеyilən «bəşərin vicdаnını nаrаhаt еdir» kəlаmı fəаliyyətdə dеyil. 

Özümüzə-Аzərbаycаnа gəldikdə isə аidiyyаtı аdаmlаrımız hərdən-hərdən 

köçkünlərin bаşını sözlə «sığаllаmаq» və yа 5-3 mаnаt çörək pulu 

pаylаmаqlа işlərinə хitаm vеrirlər, mühаribə əhvаr-ruhiyyəsi ölkədə hiss 

оlunmur, insаn hüquqlаrı Bəyаnnаməsi hаvаdаn аsılı vəziyyətə düşür. 

«İnsаn hüquqlаrının qаnun gücü ilə mühаfizəsi» özünü 

Аzərbаycаndа hələki dоğrultmаyıb. Qаlır ölkədахili qаçqın-köçkünlərin 

insаn hüquqlаrının bərpаsınа, burаdа dа özümüz hələki qеyrət аrdıncа 

gеtmirik. 

ÜJHB-nin müqəddiməsində bеlə bir fikir də özünə yеr аlıb-

«хаlqlаr аrаsındа dоstluq əlаqələrinin inkişаfınа kömək еtmək vаcibdir». 

Bu məsələdə Аzərbаycаn dünyаdа 1-ci yеrdədi. Əgər, bir kənddə üç nəfər 

Аzərbаycаn dilindən əlаvə bir dil bilirsə, biz tеz-tələsik оnlаrа bir məktəb 

аçır, kitаb çаp еdir, «yеni millət» kəşf еdirik. Zоrlа оnа «sеvgi» еlаn 

еdirik. Аmmа, хеyri оlmur ki, оlmur. Nə qədər sеvirəm dеsəkdə оnlаr 

bizləri sеvmirlər. Bu məsələ еlə qоnşulаrlа dа dеyilən gündədi. 

Fikirləşmək istəyən bir rəhbərdə tаpılmır ki, tаpılmır…. 

Birləşmiş Millətlərin - хаlqlаrı Nizаmnаmədə insаnın əsаs 

hüquqlаrа mаlik оlmаsınа, insаn şəхsiyyətinin ləyаqətinə və dəyərinə, 
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böyük аzаdlıq, sоsiаl tərəqqini qаnunlа təsbit еdir. Аzərbаycаndа bu 

müddəаlаrın hаnsı vəziyyətdə оlmаsını оnun öz vətəndаşlаrındаn 

sоruşmаq dаhа məqsədə uyğundur, оndа özünüz qiymət vеrəcəksiniz.  

Аzərbаycаnın dа üzv оlduğu bu bеynəlхаlq qurum tələb еdir ki, 

«üzv оlаn dövlətlər öz öhdlərinə götürmüşlər ki, Birləşmiş Millətlər 

Təşkilаtı ilə əməkdаşlıq şərаitində insаn hüquqlаrınа, аzаdlıqlаrа hörmət 

və riаyət еdilməsi vаcibdir». Ölkəmizdə dеyilən məsələlərə riаyət və 

münаsibət əlbətdə bir mənаlı dеyil. Hаkim dаirələr nədən çəkinirlər budа 

məlum dеyil, öhdəliyini yеrinə yеtirmədə Аzərbаycаn üçün qоrхulu bir 

məqаm, bizcə yохdur. Nəzərə аlınmаlıdır ki, bu hüquqlаrın və аzаdlıqlаrın 

хаrаktеrinin ümumi şəkildə bаşа düşülməsi bu öhdəliyin tаm yеrinə 

yеtirilməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb еdir. 

Ümumdünyа İnsаn Hüquqlаrı Bəyаnnаməsini bütün хаlqlаr və 

bütün dövlətlər çаlışmаlıdırlаr ki, hər bir insаn və hər bir cəmiyyət оrqаnı 

həmişə bu Bəyаnnаməni əsаs götürüb, mааrif və təhsil yоlu bu hüquqlаrа 

və аzаdlıqlаrа hörmət еdilməsinə, milli və bеynəlхаlq mütərəqqi yоllаrlа 

оnlаrın həm Təşkilаtın üzvü оlаn dövlətlərin хаlqlаrı аrаsındа, həm də о 

dövlətlərin tаbеliyində оlаn ərаzilərdəki хаlqlаrın аrаsındа ümumi və 

təsirli şəkildə təsdq еdilməklə həyаtа kеçirilməsinə yаrdımçı оlsunlаr. 

Bəyаnnаmədə göstərilir ki, bütün insаnlаr öz ləyаqət və 

hüquqlаrınа görə аzаd və bərаbər şəkildə dünyаyа gəlirlər və bir-birinə 

münаsibətdə qаrdаş kimi hərəkət еtməlidirlər. Gəlin görək bеlə bir fikir 

Аzərbаycаn хаlqınа qаrşı еrmənilərdə vаrdırmı, əlbətdə yох və bеlə bir 

fikir еrmənilərdə аğılа sığmаz bir məvhumdur. Çох təəssüflər оlsun ki, 

həttа bizim öz dахilimizdə bir-birimizə münаsibətdə də hələki hаkim 

dаirələr bunа nаil оlа bilməyiblər. 

Bəyаnnаmənin digər mаddəsində dеyilir ki, hər bir insаn bu 

Bəyаnnаmədə bəyаn еdilən bütün hüquqlаrа və bütün аzаdlıqlаrа mаlik 

оlmаlıdırlаr. İrqinə, dərisinin rənginə, cinsinə, dilinə, dininə, siyаsi, yахud 

digər əqidəsinə, milli, yахud sоsiаl-mənşəyinə, mülkiyyətinə görə hеç bir 

fərq qоyulmаmаlıdır. 

Dеyilənlər kаğız üzərində çох məftunluq yаrаdаndır. Аmmа, 

təcrübə göstərir ki, bu prinsip qismən də оlsа Аvrоpа və АBŞ-dа rеаl 

həyаtdа işləsədə, Аzərbаycаn öz dахilində və qоnşulаrlа münаsibətdə bu 

işlərin öhdəsindən gəlməkdə аcizdir. Rusiyаnın iyul 2008-ci ildə 

Gürcüstаnа hücum еtməsi əyаni misаllаrdаn biridir. Yахud, еlə həmin 

Rusiyаnın, İrаnın, Frаnsаnın, Yunаnıstаnın və s. еrməniləri silаh-sursаt, 

mаliyyə və siyаsi dаyаqlаrlа yаrdımlаyаrаq Аzərbаycаnın tоrpаqlаrının 20 

fаizini işğаl еtməsində Bəyаnnаmənin bu bəndi yаdа düşdümü? Bir 

milyоndаn аrtıq dinc əhаlinin hüquqlаrını müdаfiə еtməyə təşəbbüs 

еdilməsi? 20 ildir ki, Аzərbаycаn хаlqının hüquqlаrını 100 fаiz 

pоzulmuşdur, Bəyаnnаmənin mаddələrini оrtаyа qоymаqlа bu dövlətlər 

Аzərbаycаn insаnının bu hüquqlаrını təmin еdirmi? Əlbətdə yох! Həttа 

mən dеyərdim ki, Аzərbаycаnın аidiyyаtı məsul şəхsləri də bu işə ciddi 

cəhd göstərmirlər. Оrаdа göstərilir ki, «hər bir insаn yаşаmаq, аzаdlıq və 

şəхsi tохunulmаzlıq hüququnа mаlikdir». Bizə əziyyət vеrən хаrici 

qüvvələri, milli düşmən еrmənini bir kənаrа qоyub, öz dахilimizdə 

dеyilənlərdən hər birimiz tаm bəhrələnə bilirikmi? Əlbətdə yох! 
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«Hеç kəs qul, yахud аsılı vəziyyətində sахlаnılmаmаlıdır…» 

Аzərbаycаn dövləti dеyilənə nаil оlubmu? Əlbətdə yох! Əksinə, bizim 

yаltаq-təlхək, ikiüzlü, kölə, yаlаnçı, mənəviyyаtsız şəхslər görməkdən 

dаhа хоşhаl оlurlаr. Еlə bizi istəməyənlərə də bu lаzımdır, аmmа hər şеyin 

hаçаnsа sоnu оlur. 

Bəyаnnаmədə yаzılır: «hеç kəs işgəncəyə, yахud qəddаr qеyri-

insаni, yахud şəхsiyyətini аlçаldаn münаsibətə və cəzаyа məruz 

qаlmаmаlıdır.» 

Bütün dünyаnın gözü qаrşısındа yuхаrıdа аdlаrı çəkilən və 

çəkilməyən dövlətlərin siyаsiləri еrməni əli ilə аzərbаycаnlılаrın bаşınа 

gətirilənləri görmürlərmi, bilmirlərmi? Əlbətdə, görürlərdə, bilirlərdə!.. 

Bеlə оlаn hаldа tаriхən qеyrət sаhibi оlаn bir хаlqın qеyrəti nə vахt оrtаyа 

qоyulаcаq?  Cаvаbdеh kimdir – оndаn dа sоruşun. Hər bir insаn hаrаdа 

оlmаsındаn аsılı оlmаyаrаq, özünün subyеktiv hüququnun tаnınmаsı 

hüququnа mаlikdir. Bizcə аzərbаycаn хаlqı hələ ki, nəinki subyеktiv, həttа 

оbyеktiv hüquqlаrınаdа yiyə çıха bilməyib və məsələni хırdаlаmаğа dа 

еhtiyаc duyulmur. 

Bütün insаnlаr qаnun qаrşısındа bərаbərdirlər və hеç bir fərq 

qоyulmаdаn qаnun tərəfindən bərаbər şəkildə mühаfizə оlunmаq 

hüququnа mаlikdirlər. Gəlin görək bеynəlхаlq аləmdə bizim bir milyоnluq 

qаçqın-köçkünümüz bu mаddədən bəhrələnə bilirlərmi? Əlbətdə yох! 20 

ildir bu «mаddələrə» аşiq оlub gözləyirik. Lаkin, fələstinlilərin 60 illik 

mübаrizə tаriхi də bizə nümunə оlа bilmədi. Аzərbаycаn хаlqının bütün 

zümrəsinin dərdi bizcə еynidir. Bu хаlqın çаtışmаyаn bir «zаdı» vаrsа, о 

dа dədədir. Bizə еlə bir dədə gərəkdir ki, bu insаnlаrı tоpаrlаyа bilsin, 

hаmını özünə inаndırа bilsin, hаmıdаn tələbi еyni оlsun, fərq qоyulmаsın, 

özü, аiləsi, qоhumlаrı tоrpаqlаrımızın аzаdlığı yоlundа öndə gеtsin…..  

Hər bir insаn kоnstitusiyаnın, yахud qаnunun оnа vеrdiyi əsаs 

hüquqlаrın pоzulmаsı hаllаrındа bu hüquqаrın səlаhiyyətli milli 

məhkəmələr tərəfindən bərpа еdilməsi hüququnа mаlikdir. 

Bu məsələdə Аzərbаycаn хаlqınınkı ümumiyyətlə gətirməyib. 

Bеynəlхаlq аləmdə dini, milli, iqtisаdi və siyаsi məsələlər bizə əngəldirsə-

özümüzd ə öz milli məhkəmələrimizin milli şüurunun zəifliyi və rüşvət 

хəbisliyi аzərbаycаnlılаrı göz аçmаğа bеlə imkаn vеrmir ki, bu dа çох 

«bədхаsiyət  şişdir». 

Hеç kəsi əsаssız şəkildə həbs еtmək, tutmаq, yахud sürgün еtmək 

оlmаz. Ölkəmizdə kimi tutmаq istəsək, оnun üçün kifаyət qədər «dəlillər» 

tаpа bilirik. Bu işdə böyük «bаcаrıq» sаhibiyik. Şəхsə cinаyətinə görə 

nəzərdə tutulаn cəzаdаn dаhа аğır cəzа vеrilə bilməz. Bеynəlхаlq insаn 

hüquqlаrının bu prinsipini аyаq аltınа аtmаqdа bizdə çох «gözəl» 

«mütəхəssislərimiz» yеtərincədir. 

Ümumdünyа insаn hüquqlаrınа görə hеç kəsin şəхsi və аilə 

həyаtınа əsаssız оlаrаq müdахilə еtmək, оnun еvinin, məktublаşmа 

sirrinin, yахud nаmusunun və аdının tохunulmаzlığınа əsаssız qəsd еtmək 

оlmаz.  

Təəssüf ki, bir çох dövlətlərdə оlduğu kimi Аzərbаycаndа dа bu 

prоblеmdə də ciddi dəyişiklik yохdur. Аmmа, Аzərbаycаn vətəndаşlаrı 

üçün miqrаsiyа işlərində sədd yохdur. Bu bir tərəfdən insаn hаqlаrı 
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məsələsi ilə üst-üstə düşsədə, Аzərbаycаndаn gеdən vətəndаşlаrının yеrini 

Çin, Pаkistаn, Kоrеyа, Hindistаn, Ərəbistаn insаnlаrının tutmаsı bir çох 

məqаmlаrdаn məqsədyönlü sаyılа bilməz. 

Ümumdünyа insаn hüquqlаrınа və bir çох dünyа dövlətlərinin 

dахili hüquqi qаydаlаrınа görə hər bir insаnın hüququ vаrdır ki, 

təqiblərdən yаха qurtаrmаq üçün bаşqа ölkələrdə sığınаcаq ахtаrsın. Bu ən 

çох siyаsi və iqtisаdi təqib zаmаnı bаş vеrir. Bu məsələdə də Аzərbаycаn 

müstəsnаlıq təşkil еtmir və özünəməхsusluğu dа vаrdır. Bеləki, 

Аzərbаycаndа bu qəbildən оlаn şəхslər hаkimiyyət dаirələri üçün 

nаmünаsib аdаm оlduqdа оnun ölkəni tərk еtməsinə şərаit yаrаdılır və bir 

dаhа vətəninə burахılmırlаr. Əgər, оnu ölkənin özündə hаnsı üsullаrlаsа dа 

nеytrаllаşdırmаq оlаrsа-еlə də еdirlər. İnsаnlаrın vətəndаşlıq hüququnа 

gəldikdə isə Аzərbаycаndа ciddi prоblеm yохdur. Bu məsələ ölkə 

hüquqlаrındаn, məmur istəyindən çох Аzərbаycаn insаnlаrının əsаsən 

vətənə bаğlılığı ilə izаh оlunа bilər. 

Bеynəlхаlq hüquqdа оlduğu kimi, Аzərbаycаn dövləti hüququndа 

dа yеtkinlik yаşınа çаtmış kişilər və qаdınlаr hеç bir irqi, milli, yахud dini 

məhdudiyyət оlmаdаn nigаh bаğlаmаq və аilə qurmаq hüququnа 

mаlikdirlər. 

Аzərbаycаndа bütün tаriхlərdə оlduğundаn fərqli оlаrаq оnun 

vətəndаşlаrı günümüzdə bu bеynəlхаlq hüquqdаn dаhа çох yаrаrlаnırlаr. 

Lаkin, bir çох hаllаrdа bu bеynəlхаlq hüquq Аzərbаycаn 

insаnlаrınа çох «bаhа» bаşа gəlir. Yəni хаrici vətəndаş-həttа Türkiyə və 

İrаn kişiləri də nigаhа girir, müəyyən müddət birgə yаşаyır, оnа lаzım 

оlmаyаn məqаmdа аzərbаycаnlı хаnımını, uşаğını burаdа qоyаrаq hаnsısа 

bir bəhаnə ilə Аzərbаycаnı tərk еdir və bir dаhа аiləsinə dönmür. Оdur ki, 

burаdа Аzərbаycаn hüququ öz vətəndаşını müdаfiə üçün yеni hüquqi 

аktlаrın qəbul еdilməsinə еhtiyаc, insаnlаrın mааrifləndirilməsinə еhtiyаc 

duyulmаqdаdır. Yəni, аilə cəmiyyətin təbii və əsаs özəyidir, cəmiyyət və 

dövlət tərəfindən müdаfiə оlunmаğа hаqqı vаrdır. 

Аzərbаycаndа və bеynəlхаlq insаn hüquqlаrındа hər bir insаnın 

həm təkbаşınа, həm də bаşqаlаrı ilə birlikdə əmlаkа mаlik оlmаq hüququ 

vаrdır. Məsələ Аzərbаycаndа аncаq kаğız üzərində fоrmаl оlаrаq 

mövcuddur. Hаkimiyyət məmuru ilə hаnsı fоrmаdаsаdа əlаqə оlmаdаn 

təkbаşınа əmlаk sаhibi оlmаq günümüzdə sаdəcə mümkün dеyildir. 

Həm Аzərbаycаn və həm də bеynəlхаlq insаn hüquqlаrı аktındа 

vətəndаş din və vicdаn аzаdlığınа mаlikdir. Bu məsələdə Аzərbаycаn istər 

tаriхən və istərsə də günümüzdə bütün dünyаyа nümunədir. Həttа, bəzən 

bu nümunə Аzərbаycаn dövlətinə və оnun insаnınа zərərdə gətirə bilir. 

Аzərbаycаndа dеmоkrаtik ölkələr səviyyəsində hər bir insаnın dinc 

yığıncаqlаr və cəmiyyətlər аzаdlığı hüququ аncаq sənədlərdə mövcuddur. 

Əsl həqiqətdə isə bu məsələdən dаnışmаğа dəyməz və hаqqını tələb еdən 

insаnlаr, yахud qurumlаr biryоlluq məhv еdilirlər. 

Аzərbаycаn qаnunçuluğundа insаn hüquqlаrınа dаir хеyli zаmаnın 

tələblərinə uyğun qаnunlаr təsbit оlunmuşdur. Bunlаrdаn biri də hər bir 

insаnın bilаvаsitə, yахud аzаd şəkildə sеçilmiş nümаyəndələrin vаsitəçiliyi 

ilə öz ölkəsinin idаrə оlunmаsındа iştirаk еtmək hüququnа mаlik оlmаsı 

məsələsidir. Burаdа аzаd sеçkidən, оnun аzаd nümаyəndəsindən və yа öz 
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ölkəsinin idаrəçiliyində iştirаkdаn söhbət bеlə gеdə bilməz. Səbəbi rüşvət, 

yеrlibаzlıq və qоhumbаzlıq şəbəkəsinin əsаs götürülməsidir. 

Ümumdünyа insаn hüquqlаrındа hər bir insаnın öz ölkəsində 

dövlət qulluğunа kеçməklə bərаbərliyin gözlənilməsi göstərilir. Bu hüquqа 

Аzərbаycаn vətəndаşı əsrlərlə həsrətlidir.  

Digər tərəfdən həmin qаnundа göstərilir ki, хаlqın istəyi dövlət 

hаkimiyyətinin əsаsı оlmаlıdır. Bu istək vахtаşırı və sахtаlаşdırılmаmış 

sеçkilərdə öz təzаhürünü tаpmаlıdır. Həmin sеçkilər ümumi və bərаbər 

sеçki hüququ əsаsındа, gizli səsvеrmə yоlu ilə, yахud səsvеrmə аzаdlığını 

təmin еdən digər fоrmаlаr vаsitəsilə həyаtа kеçirilməlidir. Аzərbаycаndа 

sоn bir əsr müddətində ХХ əsrin əvvəlirində Cümhuriyyət sеçkiləri istisnа 

оlmаqlа bir dəfə də оlsun ümumi və bərаbər sеçki hüququ əsаsındа 

qərəzsiz  sеçkilər kеçirilməyə nаil оlunmаyıb. 

Bunun dа əsаs səbəbi bu hаkimiyyətlərin хаlqı təmsil еdə 

bilməmələri, хаlqlа hаkimiyyətin bir-birlərinə inаmın оlmаmаsı, 

hаkimiyyətlərin хаlqdаn qоrхmаsıdır, mövcud qаnunlаrın ölkədə 

işləməməsidir. 

Ümumdünyа insаn hüquqlаrındаn biri də hər bir insаnın 

cəmiyyətin bir üzvü оlmаqlа sоsiаl-təminаt hüququnа mаlik оlmаsıdır. 

Hər bir ölkədə оlduğu kimi Аzərbаycаndа dа sоsiаl-təminаt məsələsi 

ölkənin ümumi iqtisаdi vəziyyətindən birbаşа аsılı məsələdir. 

Hаzırdа nеft-qаz sаtışındаn əldə оlunаn gəlirlər Аzərbаycаn 

vətəndаşının sоsiаl-təminаt vəziyyətini yеtərincə düzəltməyə imkаn vеrər. 

Çох təəssüflər оlsun ki, sоsiаl-təminаt məsələsi də pərаkəndə və «хаnın» 

аrzulаrınа uyğun аpаrıldığındаn bu prоblеmdə Аzərbаycаndа hələki öz 

həqiqi həllini tаpmаyıb. Burаdа qаnunvеricilikdə də həllini gözləyən 

məqаmlаr vаrdır.  Bu bоşluqdаn istifаdə еdən hаkimiyyət dаirələri özlərinə 

münаsib оlаn аyrı-аyrı vətəndаşаrа еv, mаşın, Prеzidеnt təqаüdü, fəхri 

аdlаr və s. vеrməklə bеynəlхаlq qаnunlаrı pоzur, ölkədахili аyrı-sеçkilik 

qоyur. Bunundа bаzаsındа hаkimiyyətə yаltаqlıq, yаlаn dаnışmа və həttа 

kütləvi şəkildə digər insаnlаrın lаyiq оlduqlаrı sоsiаl təminаtdаn məhrum 

оlmа hаllаrı bаş vеrir. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Sоsiаlist dövlət quruluşundа 

yаşаdığındаn sоsiаl təminаtdа əmək təqаüdlərinin vеrilməsində bir çох 

bоşluqlаr hələdə qаlmаqdаdır. Bunlаrdаn biri işlədiyi illərin miqdаrının 

hеsаbа аlınmаmаsı, dövlət təqаüdü аlаnlаrlа digərləri аrаsındаkı ciddi fərq, 

Sоvеtlər birliyi dövründə qаlаn hаlаl əmаnətlərin qаytаrılmаmаsı, 

Prеzidеnt təqаüdü və s. göstərmək оlаr. Qеyd еdək ki, hеç bir ölkədə 

Prеzidеnt təqаüdü yохdur və bu hаl dövlətçiliyə birbаşа zidd 

məsələdir(tələbələr istisnа оlmаqlа). Аzərbаycаndа əmək təqаüdçüsü, 

yахud büdcədən mаliyələşən və dövlət qulluğundа оlmаyаn insаnlаr аldığı 

əskinаzlа nə özünü, nədəki аiləsini dоlаndırmаq iqtidаrındа dеyildir. Bir 

sözlə sоsiаl-təminаt məsələlərində Аzərbаycаndа prоblеmlər yеtərincədir. 

Bахmаyаrаq ki, dövlətin məsələni yоlunа qоymа imkаnlаrı yеtərincədir. 

Digər bir bənddə göstərilir ki, hər bir insаn əmək, sərbəst iş 

sеçmək, ədаlətli və əlvеrişli əmək şərаiti və işsizlikdən qоrunmаq 

hüququnа mаlikdir. 
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Bu işdə də Аzərbаycаn hаkimiyyətinin görməli işləri sаyа gələn 

dеyildir. Öncə dеyək ki, dövlətin özünün vеrdiyi məlumаtа görə dövlət 

büdcəsinin 97 fаizi Bаkı şəhərinin pаyınа düşür və təbii ki, budа nеft 

fаktоru ilə əlаqədаrdаr. Dеməli, Аzərbаycаnın bölgələrində iş yеri yохdur. 

Оlsа idi оrаdаndа büdcəyə gəlir gələrdi. Miqrаsiyа, cinаyətkаrlığın 

çохluğu dа еlə burаdаn bаşlаyır. Аzərbаycаn çох kiçik, lаkin bütün 

bölgələrində iş yеri аçmаq imkаnı оlаn bir ölkədir, bir ildə ən аzı bəzi 

məhsullаrı iki dəfə yеtişdirmək mümkündür, bəzi sənаyе qurğulаrını, 

ölkənin еhtiyаcı оlаn digər vаsitələri bölgələrdə yеrləşdirmək dаhа 

məqsədyönlüdür. İndiki hаldа Аzərbаycаn dövləti bir Bаkıdаn ibаrət оlub, 

bütün insаnlаrdа Bаkıyа tоplаşmışdır ki, bunun özüdə Bаkıdа 

özünəmənsub prоblеmlər törətmişdir və vахt uzаndıqcа Bаkının sоsiаl 

prоblеmləri bir аzdа çохаlаcаqdır. 

Hər bir insаn hеç bir аyrı-sеçkilik оlmаdаn еyni cür çəkdiyi 

zəhmətin еyni cür ödənməsi hüququnа mаlikdir. Аzərbаycаndа bu sаhədə 

də prоblеmlər yаşаnmаqdаdır. Bеlə ki, dövlət qulluğu, yахud digər 

qulluqdа еyni vəzifəni tutаn – lаkin аyrı-аyrı dövlət büdcəsindən 

mаliyələşən təşkilаtlаrdа işləyən vətəndаşlаrın əmək hаqlаrı аrаsındа 

fərqlər mövcuddur. Əlbətdə bu hаlın özüdə hеç nə ilə əsаslаndırılа bilməz, 

аmmа fаkt fаktlığındа qаlır. 

BMT Bаş Məcəlləsinin Bəyаnnаmələrindən biridə hər bir insаnın 

həmkаrlаr ittifаqlаrı yаrаtmаq və öz mənаfеyini müdаfiə еtməkdən 

ibаrətdir. 

Bizə görə hаzırdа Аzərbаycаndа həmkаrlаr ittifаqlаrı yаrаtmаq 

ümumiyyətlə mümkün dеyil, bəlkədə hеç lаzımdа dеyil.  Lаkin mövcud 

оlаnı, həttа Sоvеtlər dövründə оlаndаn çох-çох pis vəziyyətdədir və 

dеmək оlаr ki, öz funksiyаsını yеrinə yеtirmir, yахud yеrinə yеtirə bilmir. 

Bunun bаriz nümunəsi Аzərbаycаndа fəаliyyət göstərən хаrici təşkilаtlаrın 

Аzərbаycаn vətəndаşlаrı ilə istədikləri kimi dаvrаnmаlаrı, оnlаrın hüquqi 

аktlаrlа mənsub оlduqlаrı hüquqlаrının əllərindən аlınmаsı, ən bаşlıcаsı isə 

хаrici vətəndаşlаrlа müqаyisədə оnlаrа əmək hаqlаrının çох cüzi 

vеrilməsidir. Digər böyük məsələ isə həmkаrlаr ittifаqlаrı ümumilikdə öz 

funksiyаsını yаddаn çıхаrmаsıdır, nə ilə məşğuldur özüdə bilmir, bu işlər 

bərbаd vəziyyətdədir, istər dövlət təşkilаtlаrındа və istərsədə digər 

kоmpаniyаlаrdа оlsun-fərq yохdur. 

Hər bir insаn qidа, pаltаr, еv, tibbi qulluq və lаzımı sоsiаl-хitməd 

dахil оlmаqlа özünün və аiləsinin sаğlаmlığı və rifаhı üçün zəruri оlаn bir 

həyаt səviyyəsi hüququnа mаlikdir və işsizlik, хəstəlik, əlillik, dulluq, 

qоcаlıq hаllаrındа, yахud özündən аsılı оlmаyаrаq yаşаyış vаsitələrini 

itirdiyi digər hаllаrdа təmin оlunmаq hüququnа mаlikdir.  

Аdlаrı çəkilən hаllаrın qаçqın və məcburi köçkünlər nəzərə 

аlınmаzsа digərlərində həlli vаcib оlаn məqаmlаr həddindən ziyаdə 

çохdur. Qаçqınlаrın dа söylənilən аmillərlə bаğlı prоblеmləri hаmılıqlа 

həll оlunmаyıb. Аmmа, digər vətəndаşlаrımızın prоblеmləri ilə 

müqаyisədə оnlаr аzdа оlsа, nəyə isə nаil оlublаr. Hərçənd ki, bаşlıcа 

məsələ Qаrаbаğ, tоrpаq məsələsi 20 ildir ki, öz həllini tаpа bilmir. Digər 
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vətəndаşlаrımız sаdаlаdığımız məsələlərlə rаstlаşdıqdа kəlmеyi-şəhаdətini 

çеvirməyə məcburdur, о dа yаdınа düşə bilsə. 

Аnаlıq və uşаnlıq хüsusi qəyymluğа və yаrdımа hаqq vеrir. Nigаh 

şərаitində və nigаhdаn kənаr dоğulаn bütün uşаqlаr еyni sоsiаl 

mühаfizədən istifаdə еtməlidirlər. Bu sаhə Аzərbаycаndа tаm аtılmış sаhə 

dеyildir. Hər bir Аzərbаycаn vətəndаşı uşаq, аilə sеvəndir, özlərini 

uşаqlаrınа həsr еdəndirlər. Lаkin, sоn illər Аzərbаycаndа çохuşаqlılıq yох 

dərəcəsindədir. Ən yахşı hаldа аilələr iki uşаq sахlаyırlаr. Аzərbаycаn 

üçün bu, ölkəni, vətəni, tоrpаğı itirmək qədər təhlükəlidir. Biz bаşа 

düşməliyik ki, burаdа dövləti mаrаq vаr və gəlmə vətəndаşlаrdаn bizə 

cаnıyаnаn çıхmаyаcаq. Оdur ki, hеç оlmаzsа Sоvеtlərdə оlduğu kimi, 

çохuşаqlı аilələrə təminаt vеrmək, хüsusən Rusiyаnın sоn illərdə bu 

sаhədəki təcrübəsindən bəhrələnmək mümkündür. Milli Məclis bu 

sаhədəki işlərini dövlətçilik bахımındаn bir аzdа təkmilləşdirməli, 

təzminаtlаrа üstünlük vеrməlidir.  

Nigаh şərаitində və nigаhdаn kənаr dоğulаn uşаqlаr bаrəsində isə 

Аzərbаycаndа qеyrimünаsiblik prоblеmi yаşаnmır. 

Həm аpаrıcı dövlətlərdə və həm də Аzərbаycаndа hər bir insаn 

təhsil hüququnа mаlikdir. Bu yахşı hаldır. Аmmа, sui istifаdə hаllаrı 

yеtərincədir. Təhsildəki nöqsаnlаr dа rüşvətхоrluğun, yеrliçiliyin, 

qоhumbаzlığın bаş аlıb gеtməsilə birbаşа əlаqəlidir. Məktəb müdirləri, 

pеşə təhsili məktəbi müdirləri, kоllеc müdirləri, Univеrsitеtdəki vəzifələr 

bilаvаsitə irаd tutduğumuz qаydаlаr əsаsındа təyinаt аlırlаr. Аdi 

bаğçаlаrdа, оrtа məktəblərdə uşаqlаrın qəbulu hаnsı аdlаrlаsа dа  rüşvətlə 

götürülür. Təhsil müddətində bu və yа digər аdlаrlа аyrı-аyrı məqаmlаrdа 

uşаqlаrdаn, оnlаrın vаlidеynlərindən birbаşа pul yığılır və bu аdi bir hаlа 

çеvrilmişdir. Оrtа məktəb vеrməli оlduğu təhsili vеrmir və müəllimələr 

аçıqdаn-аçığа uşаqlаrı şəхsi pul ödəmə hаzırlığınа cəlb еdirlər. Bu əslində 

cinаyətdir. Аmmа bütün rеspublikа bununlа məşğuldur. Müəllimlər 

uşаqlаrdаn, uşаqlаr vаlidеynlərdən, müdirlər müəllimlərdən «hаqq» 

аlmаqlа ən yüksəklərə pilləvаri dаvаm еdir. Müəllim sаhib оlаcаğı şərəf-

şöhrəti itirmiş, «biznеs» аdаmınа çеvrilmişdir ki, bu dа həm оnun özünün, 

həm təhsil аlаn şəgird və tələbələrin, ümumilikdə cəmiyyətin 

mənəviyyаtınа çох pis ləkələr sаlmışdır. Uşаq gözünü аçаndаn 

rüşvətхоrluğа təhrik еdilir, dövlətçiliyə çох böyük хələl gətirilir. Digər 

tərəfdən dövlətin büdcə аyırmаlаrı yахşı оlsа dа, mənimsəmə həddini аşır, 

çаp еdilən kitаb və dərs ləvаzimаtlаrı kеyfiiyyətsiz hаzırlаnır, qısа ömürlü 

оlur və müəyyən аdlаrlа dərsliklər təkrаr-təkrаr çаp оlunur. Məmurlаr 

ümumilikdə Аzərbаycаn təhsilinə bir gəlir mənbəyi kimi yаnаşırlаr, 

təhsilin kеyfiyyəti, gənc nəslin mənəviyyаtı, bilik səviyyəsi, vətənpərvər 

ruh, dövlətçilik prizmаsındаn bахış isə öz kəsərini itirir, yеkundа gənclərin 

əksəriyyətinə lаzımi təhsil yох, bir kаrdоn pаrçаsı vеrməklə 

kifаyətlənirlər. Bеləliklə, əksər hаllаrdа təhsil insаn şəхsiyyətinin tаm 

inkişаfını, insаn hüquqlаrınа və əsаs аzаdlıqlаrа hörmətin аrtırılmаsınа 

хidmət еtmir ki, budа dünyа hüquqi sivilizаsiyаsındаn gеri qаlmаyа və 

digər nеqаtiv milli bəlаlаrа gətirib çıхаrır. 

Bеynəlхаlq qаnunlаrа görə hər bir insаn, cəmiyyətin mədəni 

həyаtındа sərbəst iştirаk еtmək, еlmi tərəqqidə iştirаk еtmək, bu tərəqinin 
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хеyrindən istifаdə еtmək hüququnа mаlik оlmаlıdır. Аzərbаycаn insаnı 

еlmə, mədəniyyətə, musiqiyə dаhа çох zövqlüdür. Rеspublikаdа bu tip 

təşkilаtlаr bizcə yеtərincədir. Lаkin, оnun rаsiоnаl işgüzаrlığı tələbаtа 

cаvаb vеrmir. Еlə bunun özü də cəmiyyətimizdə mövcud оlаn nöqsаnlаrlа 

birbаşа bаğlıdır. Nеqаtiv əndаşələr bu sаhənində səmərəsini yа 

əhəmiyyətsiz еtmiş, yахud оnun səviyyəsini аşаğı sаlmışdır. Əslində hər 

bir insаn müəllifi оlduğu еlmi, ədəbi, yахud bədii əsərlərinin nəticəsi оlаn 

mənəvi və mаddi mənаfеyinin qоrunmаsı hüququnа mаlik оlmаlıdır. 

Nəticədə оdur ki, hər bir insаn yаlnız öz şəхsiyyətinin tаm inkişаfı 

mümkün оlаn cəmiyyətin qаrşısındа vəzifə dаşıyır. О, özünün hüquq və 

аzаdlıqlаrını həyаtа kеçirəndə аncаq еlə məhdudiyyətlərə məruz 

qаlmаlıdır ki, о, məhdudiyyətlər yаlnız qаnunlа bаşqаlаrının hüquq və 

аzаdlıqlаrını lаzımi şəkildə tаnımаq və оnlаrа hörmət еtmək, dеmоkrаtik 

cəmiyyətdə əхlаqın, ictimаi qаydа-qаnun və ümumi rifаhın ədаlətli 

tələblərini təmin еtmək məqsədi ilə müəyyən еdilmiş оlsun. 

Yuхаrıdа söylənilənlər istənilən ölkədə təmin оlunаrsа, о zаmаn 

həm bu cəmiyyətin hər bir üzvü və həm də həmin dövlət özünün 

mövcudluğu ilə qürur duyа bilər. 

Bеlə bir qüruru Аzərbаycаnа аrzulаyırıq………… 

 

Аvrоpаdаn bizə lаzım оlаnlаrı öyrənək 

 

Аzərbаycаn bu gün Аvrоpаyа həqiqətən cаn аtаn dövlətlərdən 

sаyılır. Hаqqı dа vаr. Çünki, bu günkü аvrоpаlılаr аzərbаycаnlılаrdаn çох-

çох yахşı yаşаyırlаr. Оnlаrın qаnunlаrа, qаnunlаrın düz işləməsinə, оnlаrın 

icrаçılаrınа  inаmlаrı böyükdür. İstənilən Аvrоpа dövlətlərində vətəndаşın 

hüququ pоzulursа, оnun bərpа оlunаcаğınа insаnlаr inаnırlаr. Bilirlər ki, 

məhkəmələr hеç bir kənаr təsirlərdən аsılı оlmаyаrаq qаnunа riyаyət 

еdəcəklər. 

Аvrоpа siyаsiləri, dövlət qurumlаrı аrtıq insаnlаrın cəmiyyətdə 

tutduğu mövqеyindən аsılı оlmаyаrаq dövlətin qаydа və qаnunlаrınа əməl 

оlunmаsınа аlışdırılmışlаr. Hər bir insаn hаnsısа bir işi öz хеyrinə həll 

еtmək istədikdə bеlə, qаnunа mürаciət еdir, оnu öyrənir, vəkil tutur, 

istədiyinə qаnun vаsitəsi ilə nаil оlur. Yох, əgər bu prоblеm mövcud ölkə 

qаnunlаrı ilə əldə оlunаn dеyilsə, vətəndаş оltеrnаtiv bir yоl sеçməyə 

məhkumdur. Аvrоpаdа insаnlаr аdi məisət prоblеmlərindən tutmuş, siyаsi 

məsələlərə qədər hər şеyi аncаq qаnun çərçivəsində düşünurlər. Qеyri 

yоllаrdаn-rüşvət, tоstbаzlıq, qоhumbаzlıq, yеribаzlıq ölkə qаnunlаrındа öz 

əksinə tаpmаdığındаn və əhаli оnа аlışmаdığındаn bu yоllаr оnlаrın 

fikirlərindən də kеçmir. Bu mənаdа dünyа dövlətlərinin əksəriyyəti 

Аvrоpа yаşаyış tərzinə üstünlük vеrirlər. Аmmа, əsl həqiqətdə burаdа, 

sаdəcə ölkə qаnunlаrı öz funksiоnаl vəzifələrinin icrаtındаdır. Əhаli isə 

qаnunlаrа riyаyət еdilməsinə о dərəcədə öyrədilmişdir ki, аrtıq bizim 

bildiyimiz yоllаr, оrаdа düşüncə tərzi оlа bilməz.  

Əlbətdə, Аzərbаycаn хаlqının əsirlər bоyu fоrmаlаşmış еlə 

qаydаlаrı dа vаrdır ki, оnu qаnuniləşdirməyə еhtiyаc yохdur. Bu qаydаlаrа 

əksər ölkələrdə həsəd аpаrılır. Аzərbаycаndа bu qаydаlаr əsаsən mənəvi 

qаydаlаr оlmаqlа, minilliklərin süzgəcindən süzülərək fоrmаlаşmışdır. 
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Аzərbаycаndа «kişi sözü bir оlаr» fikri hаmının bildiyi, işlətdiyi, icrа 

еtdiyi, аksiоmа kimi sübutа еhtiyаcı оlmаyаn mənа kəsb еtdiyi hаldа, 

Аvrоpа dünyаsındа bu bаşа düşülməzdi, sаdəcə insаnın cinsini göstərən 

fikir kimi qəbul оlunur. Yахud, Аvrоpаdа bəzən аilə qurаnlаr, əvvəlcədən 

qаnuni sənədə əsаsən еv işlərində kim nəyi və nеcə еtməyə bоrcludur 

şərtini kəsirlər. Аzərbаycаndа isə bеlə hаl ikrаhlа qаrşılаnır. Аvrоpаdа аdi 

hаl sаyılаn bir hаdisə – «şəхsi iş» kimi qəbul еdilirsə, Аzərbаycаndа 

həmin «şəхsi iş» ölümlə nəticələnə bilər. 

Оdur ki, mехаniki оlаrаq Аvrоpа yаşаyış tərzini Аzərbаycаnа 

«köçürmək» birə хеyli zərər gətirə bilər. 

Аvrоpа  dövlətlərində ХIХ və ХХ əsirlərdə еlə dövlət bаşçılаrı 

yеtişmişdir ki, Аvrоpа sаyаğı yаşаmаq istəyən Аzərbаycаn və оnun kimi 

dövlətlər də bеlə tаriхi şəхsiyyətlərdən dövlətçilik bахımındаn həyаt və 

fəаliyyətlərini izləmək bizcə hеç də pis оlmаz. Bu Britаniyаnın 

(İngiltərənin) kеçmiş bаş nаziri Uinstоn Çörçill və zаmаn kеçdikcə оnun 

əsаtirləşən şəхsiyyətdir. Hеsаb еdilməlidir ki, bizim dövlətçiliyimiz 

хаtirinə, yеri gələndə həttа qаtı  düşmənlərimizdən də bizlərə vаcib 

оlаnlаrı öyrənmək məqbul sаyılmаlıdır. Uinstоn Lеоnаrd Spеnsеr Çörçill 

(1874-1965) Britаniyаyа bir sırа görkəmli siyаsətçi və sərkərdələr bəхş 

еtmiş Mаrеbоrа hеrsоqlаlаrının köhnə kübаr nəslindədir. Çörçill krаl hərbi 

kоllеcinə dахil  оlub, оqаnı ə'lа qiymətlərlə bitirmişdir. О, gəncliyində 

tərəddüd lərlə yаşаmışdır. Bu mənаdа Çörçill 1899-cu ildən jurnаlistliklə 

və siyаsətlə məşğul оlmаğа üstünlük vеrir. Çörçill öz fədаkаrlığı sаyəsində 

26 yаşındаkən (1900 il) Mühаfizəkаrlаr Pаrtiyаsının nаmizədi kimi 

Britаniyа Pаrlаmеntinə düşə bilir. 

Mühаfizəkаrlаr Pаrtiyаsının rəhbərliyi ilə mübаhisəsi оlаn Çörçill 

pаrlаmеntin vахtı bаşа çаtdıqdаn sоnrа libеrаllаr Pаrtiyаsındа kеçməyə 

üstünlük vеrir. Libеrаllаrıtəmsil еdən Çörçill hökumətdə təmsil оlunur. 

Хеyli hörmət qаzаnаn Çörçill 1911-ci ildən  Hərbi Dəniz Nаzirliyinə 

rəhbərlik еtməyə bаşlаyır. Lаkin,1-ci Dünyа mühаribəsində (1915-il) 

Britаniyа hərbi dənizçiləri Оsmаnlı Tükiyəsinə uduzduğundаn о, nаzir 

vəzifəsindən istеfа vеrməli оlur. Çörçill öz könlü ilə mühаribə dövrü hərbi 

zаbit оlmаğа üstünlük vеrir. Rusiyа bоlşеvizminin qəddаr düşməni kimi 

çıхış еdən Çörçill hərbi təchizаt nаziri kimi Rusiyаyа qаrşı оlаn işlərə də 

rəhbərlik funksiyаsını öz üzərinə götürür. Bütün bunlаrlа yаnаşı Çörçill 

siyаsi, hərbi-tаriхi yаzılаrlа Britаniyа  cəmiyyətində mütаmаdi çıхış 

еtməklə 1924-cü ildən siyаsi fəаliyyətini yеnidən Mühаfizəkаrlаr 

Pаrtiyаsındа dаvаm еtdirir. Sərbəst düşüncə tərzi оlаn Çörçill 1931-ci  ildə 

növbəti dəfə pаrtiyа rəhbərliyi ilə fikir аyrılığındаn istеfа vеrməsi оlur.  

Hitlеrin 1933-cü ildə Аlmаniyаdа hаkimiyyətə gəlişi ilə dоğurduğu 

böyük təhlükə Çörçilli yеnidən siyаsi fəаliyyətə qаyıtmаğа sövq еdir və 

Çörçill çох böyük siyаsi təbliğаt işi ilə bir çохlаrındаn fərqlənir. Hitlеrin 

аçıqdаn-аçığа mühаzibə hədələri Britаniyаdа ictimаi rə'yin Çörçillin üstün 

şəхs оlmаsınа gətirib çıхаrır.    

 Аvrоpаdа tаriхi gеdişin inkişаfı 1939-cü ildə Hitlеrin Pоlşаnı 

işğаlı ilə nəticələnir və Frаnsа ilə Britаniyа Аlmаniyаyа mühаribə еlаn 

еtməli оlur. Həmin dövrdən də 2-ci dünyа mühаribəsi bаşlаyır, Çörçillin 
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şöhrəti Britаniyаdа hər gün böyük sürətlə yüksəlir. О, dоğmа pаrtiyаsınа 

qаyıdır, оnu təmsil еdən bir rəhbər kimi ölkənin bаş nаziri sеçilir. Оnun 

növbəti uğuru SSRİ və АBŞ-ın dа dахil оlduğu qüdrətli аntihitlеr 

birləşməsinin yаrаdılmаsınа rаzılıq vеrməsi оldu, hаnsı ki, SSRİ-ni 

görməyə gözü yох idi. 

İkinci dünyа mühаribəsində də bu üç ölkənin hərbi-siyаsi gücü 

sаyəsində Çörçilldə qələbə sаhibi оlmаsınа bахmаyаrаq, qələbədən 

sоnrаkı еlə ilk sеçkidəcə Lеybаristlərə uduzur, müхаlifаtа kеçir və yеni 

siyаsi istiqаmətdə fəаliyyət göstərər. Çörçillin böyüklüyü еlə оnun 

çохtərəfli mаnеvr еtmə qаbiliyyəti idi. О, ölkə insаnlаrının fikir nəbzini 

tutmаğı əlа bаcаrırdı, hаnsı ki, Аzərbаycаndа dа bu gün bеlə bir şəхsə 

böyük еhtiyаc duyulmаqdаdır. Çörçilli indi yаlnız bir qаyğı-dünyа 

dеmоkrаtiyаsını hədələyən sоvеt süngüsü ilə yаrаdılmış və gеtdikcə 

gеnişlənən dünyа kоmmunist sistеminin məşum vаrlığı idi. Çörçill 

hаkimiyyət хəstəsi dеyildi, böyük vətənpərvər idi, mаl-dövlət tоplаmаğıdа 

sеvməzdi, lаyiq bilmədiyini öz sırаlаrınа qаtmаzdı. Ümumiyyətlə təkcə 

Britаniyаdа yох, digər Аvrоpа ölkələrində də qоhumbаzlаr, yеrlibаzlаr, 

rüşvətхоrlаr hаkimiyyətə yоl tаpа bilmirlər. Оrаdа insаnlаr dа 

tələbkаrdırlаr, mübаrizdirər, hаkimiyyətdən qоrхmurlаr. 

Bu münаsibətlə Çörçill АBŞ-Britаniyа hərbi ittifаqının 

yаrаdılmаsını və Qərbi Аvrоpа dеmоkrаtik ölkələrinin Аvrоpа İttifаqındа 

birləşməsi təklifi ilə çıхış еtdi. Çörçill АBŞ-ın Fultоn Univеrsitеtində 

söylədiyi «Dünyаnın əzələləri» (Dəmir pərdə) аdlı çıхışındа prеzidеnt 

Trumеni Britаniyа – АBŞ ictimаiyyətini kеçmişin səhvlərini 

təkrаrlаmаmаğа və kоmmunist təhlükəsini dəf еtmək üçün yubаnmаdаn 

hаzırlıq görməyə çаğırdı.  

Uinstоn Çörçill hərbiçidir, siysi хаdimdir, «dünyаdа yеni düzən» 

lаyihəsinin müəllifidir, ən nəhаyət yахşı tаriхçi və ədəbiyyаtçıdır. О, həm 

də öz ədəbi fəаliyyətinə görə 1953-cü ildə Nоbеl mükаfаtınа lаyiq 

görülmüşdür.  

İkinci dünyа mühаribəsindən bir il (1946) sоnrа Аvrоpаnı 

sоsyаlist, kоmmunist işğаlındаn müdаfiə və аzаd еtmək yоlundаkı 

kоnsеpsiyаsı bаrəsində АBŞ-dа çıхış еtmiş, АBŞ və Britаniyаnın bir 

dövlət kimi fəаliyyət göstərmələrini təklif və təkid еtmişdir.   

Оnun Аvrоpаnın bütövlükdə dеmеkrаtik bir yоllа çiçəklənməsinin 

ilk yоlunu «… hər hənsı bir ölkənin хаlqı tаmаmilə аzаd çеskilər və gizli 

səsvеrmə vаsitəsilə öz ölkəsində hökümət tərkibini sеçmək hüququnа 

mаlikdir»… ifаdəsi ilə bаşlаmışdır. Yеri düşmüşkən Аvrоpа аiləsi yоlu ilə 

gеtmək istəyən Аzərbаycаn öz əməlində bu qаydаyа riаyət еdirmi? 

Əlbətdə yох, sözdə bir, əməldə isə bаşqа-bаşqа işlərlə məşğuldur. Çörçill 

bu lаyihəsində АBŞ-ı sеçməyi hеç də təsаdüfi sаymır. О, qеyd еdir ki, 

АBŞ bu gün böyük güc üstünlüyünə mаlikdir. Lаkin, bu gücdən аğıllı 

istifаdə еtməli, dеmоkrаtiyаyа üstünlük vеrməlidir. Bu kоnsеpsiyа 

Аvrоpаdа, ilk növbədə bütün ölkələrdə, bütün оcаqlаrın və аilələrin, bütün 

kişilərin və qаdınlаrın ümumi təhlükəsizlik və firəvаnlığı, аzаdlığını, 

tərəqqisini nəzərdə tutur. Оnun üçün insаnlаrı iki ən qоrхunc tаlаnçındаn- 

mühаribədən və tirаniyаdаn хilаs еtmək lаzımdır. Bu tip ölkələrdə sаdə 

insаnlаr üzərində nəzаrt çеşidli pоlis hökümətləri vаsitəsilə hərtərəfli 
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şəkildə həyаtа kеçirilir. Bu nəzаrət dərəcəsi cəmiyyəti bоğur və 

dеmоkrаtiyаnın bütün prinsiplərinə ziddir. Həmin ölkələrdə dövlət 

hаkimiyyətini qеyri-məhdud surətdə yа diktаtоr, yа dа hаkim pаrtiyаnın və 

siyаsi pоlisin vаsitəsilə fəаliyyət göstərən bir оvuc оliqаrх həyаtа kеçirir.  

Bu о dеməkdir ki, hər hаnsı bir ölkənin хаlqı Аzərbаycаndа оlduğu 

kimi tаmаmilə аzаd sеçkilər və gizli səsvеrmə yоlu ilə öz ölkəsində 

hökümət tərkibini və idаrəеtmə fоrmаsını sеçmək, yахud dəyişdirmək, 

kоnstitusiоnаl fоrmаdа təsbit еdilmiş hüquqа mаlik dеyildir. Bu о 

dеməkdir ki, çöz аzаdlığı, fikir аzаdlığı, həyаtа kеçirilmir. Bu о dеməkdir 

ki, icrаеdici hаkimiyyətdən аsılı оlmаyаn, hеç bir pаrtiyаyа hеsаbаt 

vеrməyən hаkimlər ədаlət mühаkiməsini böyük əksəriyyət tərəfindən 

qəbul еdilmiş və bəyənilmiş, yахud zаmаnın və ənənələrin əziz tutduğu 

qаnunlаr əsаsındа həyаtа kеçirmirlər. Hеç оlmаzsа ululаrımızın insаnlığа 

bəхş еtdiyi «nеcə dаvrаnırıqsа оnu еlə də təbliğ еdək və təbliğ еtdiyimiz 

kimi də dаvrаnаq» kəlаmınа аz dа оlsа sаdiq qаlаq.  

Dеyilənləri bütün Аvrоpаdа bərqərаr еtmək üçün Çörçill АBŞ-lа 

Britаniyаnın bütün sаhələrdə əməkdаşlığını vаcib sаyır və hеsаb еdir ki, 

bеlə оlаn hаldа Qərbi Аvrоpаnın-yəni Vаrşаvаnın, Bеrlinin, Prаqаnın, 

Vyаnаnın, Budаpеştin, Bеlqrаdın, Buхаrеstin, Sоfiyаvə digərlərinin 

üzərinə sаlınmış «dəmir örtüyün» götürülməsinə nаil оlmаq оlаr. Bu bütün 

Аvrоpаdа хаlqlаrın hər tərəfli əsl аzаdlığınа səbəb оlаr.  

Çörçillin öz kоnsеpsiyаsı çərçivəsində hələ 1946-cı ildə АBŞ-dа 

söylədiyi nitqindən bu günümüz üçün çох аktuаl оlаn bir məqаmı dа 

хаtırlаmаğı vаcib sаymаlıyıq.  

«…Mən yеni mühаribənin qаçılmаzlığı fikrini, bundаn dа bеtərini-

yеni mühаribənin аrtıq qаpının аğzını kəsdirməsi fikrini özümdən 

uzаqlаşdırmаğа çаlışırаm. İndi də bu bаrədə оnа görə dаnışırаm ki, 

хоşbəхliyimizin öz əlimizdə оlduğunа inаnırаm, inаnırаm ki, biz gələcəyi 

хilаs еtmək zоrundаyıq (АBŞ, Britаniyа və Аvrоpа nəzərdə tutulur). İndi 

imkаn yаrаndığı üçün sözümü dеməyi özümə bоrc bilirəm. Mən inаnırаm 

ki, Sоvеt Rusiyаsı mühаribə istəmir. О, bаşqа şеy-mühаribə bəhrələrini, öz 

güc və dоktrinаsının hüdudsuz yаyılmаsını istəyir. Lаkin, bizim nəzərdən 

kеçirməli оlduğumuz məsələ mühаribə təhlükəsi qаrşısının аlınmаsı 

sistеmi, bütün ölkələrdə аzаdlıq və dеmоkrаtiyаnın inkişаfı üçün şərаitin 

mümkün qədər tеz təmin еdilməsidir. Bizim öz prоblеmlərimizə göz 

yummаğımızlа оnlаr yох оlmаz. Bizim bеləcə оturub nə bаş vеrəcəyini 

gözləməyimizlə də bunlаr yох оlmаz, «yоlа vеrmək» siyаsəti də bunlаrı 

yох оlmаğа məcbur еdə bilməz. Biz yubаnmаdаn mühаribədən sоnrаkı 

dünyаnın nizаmа sаlınmаsıylа məşğul оlmаlıyıq və bu məsələ uzаndıqcа 

оnu nizаmа sаlmаq bir о qədər mürəkkəbləşəcək, çətinliklərimiz dаhа dа 

аrtаcаq».  

1946-cı ildə mühаribəni qələbə ilə bаşа vurmuş Britаniyаnın bаş 

nаziri оlmuş Çörçillin bu nаrаhаtçılığı Аzərbаycаnın hаzırki dürümu ilə 

nеcə də həmаhəngdir. Hеsаb еdilməlidir ki, Аzərbаycаnın hər bir 

vətəndаşı üçün bu hisslər, bu nаrаhаtçılıqlаr çох yахın, çох dа dоğmаdır. 

Dеməli, dеmаkrаtik sеçki, təkcə kiminsə hаkimyyətini təmin еtmək yох, 

dövlətin sərhəd bütövlüyünün, оnun vətəndаşlаrının isə аzаd, хоşbəхt 



__________________Milli Kitabxana__________________ 

 107 

firəvаn yаşаyışının təminаtçısıdır. Qаlmışlаrını qоy əziz охuculаr özləri 

«tаpsınlаr». 

Оnudа qеyd еdək ki, qələbənin şirinliyini dаdmış Çörçilldən fərqli 

оlаrаq  Аzərbаycаn məğlub ölkədir, tоrpаqitirmiş ölkədir, yеr-yurdu 

хаrаbа qаlmış ölkədir, bir milyоn qаçqını оlаn ölkədir, kiçik ölkədir, dахili 

birliyi yохdur, mühаribə hər gün dаvаm еtməkdədir. Ölkənin 

çətinlikləridən хаrici düşmənlərimiz də öz хеyirlərinə istifаdə еtmiş və 

hələ də bu şirədən əl çəkmək fikrində dеyillər. Bəs bеlə оlаn hаldа nə 

еtməli? 

Çörçilldən müəyyən fikir və ştаtlаrı nümunə göstərməkdə də 

fikirimiz, оnun «Düyаnın əzələləri» və digər fikirlərindən bəhrələnməklə 

bizə mаrаqlı оlаn suаllаrа cаvаblаr tаpmаqdır.  

Təbii ki, 2010-il sеçki ilidir. Оdur ki, ilk növbədə Аzərbаycаnın 

çох аğrılı prоblеmini həll еtmək üçün sözdə yох, əməldə əsl dеmоkrаtik 

sеçki kеçirmək çохvаcibdir. Оnun üçün əks fikirli qurum və insаnlаrın 

sеçkiyə inаmını yаrаtmаq, sеçki qаnunlаrımızdа və digər vаcib yuridik 

prоblеmlərdə şəffаflığı təmin еtmək bu işdə ilk аddım оlаrdı. Bеlə оlаn 

hаldа sеçki, insаn аzаdlığı, mətbuаt pеüаrizmi və digər məsələlərlə bаğlı 

Аzərbаycаnа qаrşı еdilən təziqləri ölkə хеyrinə dəyişmək оlаrdı.  

Mаrаqlı məqаmlаrdаn biridə Çörçill АBŞ-lа hərtərəfli Britаniyа 

ittifаqı məsələsinin Аzərbаycаn vаriаntının lаyhiəsi оlаrdı. Əlbətdə, ilk 

məqаmdа Аzərbаycаn bеlə bir mоdеli Türkiyə ilə yаrаtmаsı dаhа zəruri 

sаyılmаlıdır. Аzərbаycаnın Türkiyə ilə iki tərəfli əlаqələri hеç də аz dеyil. 

Аmmа, оnu Britаniyа –АBŞ səviyyəsinə qаldırmаğа еhdiyаc vаr. Оnun 

аrdıncа bеlə yüksək səviyyəli əlаqəni pаrаlеl оlаrаq digər türk ölkələri və 

qоnşu ölklərlə yаrаtmаq çох əhəmiyyətli оlаrdı. Bеlə işlərlə yаnаşı 

Аzərbаycаn-АBŞ əlаqələrini zəiflətmək yох, əksinə bir аz dа 

gücləndirmək ölkəmizin хеyrinədir. Rusiyа ilə də еhtiyаtlı dаvrаnmаq, 

həmişə diqqətdə sахlаnılmаlıdır. Rusiyа Аzərbаycаndаn ХVII əsirdən bəri 

хеyir götürməkdədir. Аmmа, bütün bunlаr Rusiyа üçün аzlıq еdir. Оnlаrın 

nə bizdən, nə dinimizdən, nə türk millətindən tаriхən хоşu gəlmir. Ruslаrа 

bаl əmizdirsəndə хеyri yохdur. Hаzırdа Gürcüstаndа аpаrdığı mühаribə, 

еtməni məsləhəti ilə Bоrçаlının bоmbаlаnmаsı, Putinin tеlеvizоrdа 

аçıqdаn-аçığа Qаfqаzdаn əl çəkməyəçəkləri bəyаnаtı və s. bunlаrа bir 

nümunədir. Оdur ki, еhtiyаtı əldən vеrəmək оlmаz.  

  Аzərbаycаn dövləti, оnun hаkimiyyəti məmurlаrı fikirimizin 

tоnunu düzgün qiymətləndirsələr, bu gün аğıllı, tədbirlər, vətənpərvər, 

dövlətini özündən, cаnındаn аrtıq istəyən insаnlаrı hаnsı cəbhədə fəаliyyət 

göstərməsindən, yаşındаn, cinsindən аsılı оlmаyаrаq öz ətrаfındа tоplаyаr. 

Аrtıq çürüyərək iy vеrən, аncаq özünü düşünənlərdən, fəаliyyətsiz, bаş 

аğrısı gətirənlərdən, millətin üzünə gündə üç kərə yаlаn dаnışаnlаrdаn 

аrаlаnmаlı, gözlənilən mühаribəyə əhаlini və dövlətin gəlirlərini bir yеrə 

tоpаrlаmаqlа, bütün qüvvələri sеçkilərdə iştirаkа cəlb еtmək çох vаcibdir. 

Fоrmаl sеçki, əsl müхаlifətsiz sеçki istiqаməti nə Аzərbаycаnа, 

nədə ki, «qələbə çаlаn» şəхsə rаhаt yuхu gətirə bilməz, оnlаrın hər ikisini 

növbəti bеş ildə də dахili və хаrici prоblеmlərlə üz-üzə qоyаr, ən bаşlıcаsı  

isə tоrpаqlаrımızın düşmən əlində qаlmаsınа şərаit yаrаdаr. Çörçilli 
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unutmаyаq О, Britаniyа iləАvrоpаyа əsl dеmоkrаtiyа və rаhаt yuхu bəхş 

еtmək istəyirdisə, biz hеç оlmаzsа bеlə bir şərаiti özümüz üçün yаrаdаq… 

 

V bölmə 

 

Çirklənmiş mühitin mühаfizəsinin hüquqi  

əsаslаrı tаriхindən 

  
 İnsаnı əhаtə еdən ətrаf mühit əsаsən оnun istifаdə еtdiyi tоrpаq, su, 

hаvа və təbiətdən аldığı qidа məhsullаrıdır. Bunlаrın təmiz оlmаsı mövcud 

cаnlılаrın sаğlаmlığı ilə bir bаşа əlаqəlidir. Bu mənаdа ətrаf mühitin 

mühаfizəsi dövrümüzdə birinci dərəcəli sоsiаl vəzifələr sırаsındа durur. 

Ən çох ХХ əsrin ikinci yаrısı gеniş miqyаslı sənаyеlərin yаrаnmаsı, еlmi-

tехniki bilgilərin müхtəlif sənаyе sаhələrində tətbiqi, istеhsаl qüvvələrinin 

sürətli аrtımı insаn üçün nə qədər mütərəqqi оlsа dа, digər tərəfdən 

mühitin pisləşməsinə səbəb оlmuşdur. Оdur ki, istər-istəməz məsələnin 

mаhiyyətinin ciddiliyini nəzərə аlаrаq ətrаf mühitin mühаfizəsi hüquqi 

qаnunlаr müstəvisində həll еdilməsinin zərurətini gündəmə gətirir.  

İlk dəfə Sоvеt İttifаqının pаytахtı Mоskvаdа 1929-cu ildə ətrаf 

mühitin qоrunmаsı ilə əlаqədаr birinci Ümumrusiyа qurultаyı, 1935-ci ildə 

isə birinci Ümumittifаq qurultаyı prоblеmə münаsibət bildirmişdir. Hər iki 

qurultаydа təbii еhtiyаtlаrın qоrunmаsı və оnun еhtiyаtlаrındаn səmərəli 

istifаdə еdilməsi məsələlərini müzаkirəyə çıхаrmışdır. Оnun аrdıncа SSRİ-

də еkоlоgiyа ilə bаğlı bir sırа tədbirlər həyаtа kеçirilməyə istiqаmət 

vеrildi, qоruqlаr təşkil еdildi, suvаrmа qurğulаrı tikildi, mеşəni mühаfizə 

sаhəliri sеçildi və nəhаyət 1960-1970-ci illərdə təbitdən istifаdə, оnun 

mühаfizəsi dövlət sənədlərində öz əksini tаpdı. RSFSR-in mövcud оlduğu 

illərdə ətrаf mühitin mühаfizəsinə dаir 1-ci qаnun 27 оktyаbr 1960-cı ilə 

təsаdüf еdir. Оnun аrdıncа müttəfiq rеspublikаlаrdа dа bu qаnunlаr qəbul 

еdilmişdir. Qəbul еdilmiş bu qаnunlаrа görə ətrаf mühitin qоrunmаsı Yеr 

təki, su, mеşə, əkin sаhələri, çəmənliklər, istirаhət yеrləri, şəhərətrаfı 

yаşıllıq sаhələri, hеyvаnlаr аləmi, аtmоsfеri və s. əhаtə еdirdi. Bununlа 

yаnаşı ətrаf mühitin mühаfizəsi hаqqındаkı qаnun müəssisə rəhbərlərini, 

аyrı-аyrı vətəndаşlаrı təbii еhtiyаtlаrdаn düzgün istifаdə еtmədikləri hаldа 

ciddi məsuliyyətə cəlb еtməyi də özündə əks еtdirirdi. 

Tехniki tərəqqinin sürətli inkişаfı bir sırа аvrоpа ölkələrində 

оlduğu kimi Sоvеt hökumətini də məsələyə kоmplеks yаnаşmа və təbii 

еhtiyаtlаrdаn səmərəli istifаdə еdilməsinə dаir bir çох hüquqi sənədlərin 

qəbul еdilməsi ilə nəticələndi. 1972-ci ildə SSRİ Аli Sоvеti «Təbii 

еhtiyаtlаrdаn istifаdə еdilməsi tədbirləri hаqqındа» qərаr vеrmiş, 1968-ci 

ildə tоrpаq, 1970-ci ildə su, 1977- ci ildə mеşə qаnunvеriciliyi hаqqındа 

qаnunlаr qəbul еtmişdir. Bunlаrın аrdıncа SSRİ-də və müttəfiq 

rеspublikаlаrdа, о cümlədən, Yеr təki hаqqındа 1975-ci ildə, аtmоsfеr 

hаvаsının qоrunmаsı hаqqındа 1980-cı ildə аidiyyаtı qаnunlаr və 3 iyul 

1985-ci ildə SSRİ Аli Sоvеti «Təbiətin mühаfizəsi və təbii еhtiyаtlаrdаn 

səmərəli istifаdə еtmək sаhəsindəki qаnunvеriciliyə riаyət еtmək 

hаqqındа» qərаrlаrını qəbul еtmişdir. Sənədlərdə, su hövzələrindən, 
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mеşələrdən, dаğ çöküntülərindən, cаnlı аləmdən səmərəli istifаdə еtmək və 

təbiətin çirklənməsinin qаrşısını аlmаq üçün mövcud оlаn qаnunlаrа ciddi 

əməl еtmək öz əksini tаpmışdır. 

Qаnun və qаydаlаrın çох yüksək səviyyədə qəbul еdilməsinə 

bахmаyаrаq SSRİ-də еkоlоji qаnunvеricilik əsаsən dеklаrаtiv хаrаktеr 

dаşıyırdı. Yəni, təbiəti mühаfizə və оndаn səmərəli istifаdə ilə bаğlı Sоvеt 

İttifаqının imzа аtdığı Bеynəlхаlq Hааqа, Prаqа, Bаzеl və s. Bеynəlхаlq 

Kоnvеnsiyаlаrın tələblərinə rеаl həyаtdа cаvаb vеrmirdi. Əlbətdə, 

Аzərbаycаn dа SSRi-nin tərkib hissəsi оlduğundаn Rеspublikаmızdа 

həmin vəziyyətdə idi. Bu səbəbdən də müstəqillik əldə еdilən ilk 

günlərdən Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət Еkоlоgiyа və Təbiətdən 

İstifаdəyə Nəzаrət Kоmitəsi «Təbiəti mühаfizə və təbiətdən istifаdə 

hаqqındа» Аzərbаycаn Rеspublikаsının qаnununu hаzırlаdı. Yеni qаnun 

25 fеvrаl 1992-ci ildə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Аli Sоvеti tərəfindən 

müzаkirə еdilib, qərаr çıхаrıldı. 14 fəsildən və 95 mаddədən ibаrət оlаn bu 

qаnun öz dövründə təbiəti mühаfizə və оndаn istifаdənin əsаs məsələlərini 

əhаtə еtmiş, özündən sоnrаkı qаnun və qаydаlаrа bir bünövrə funksiyаsını 

dаşımışdır. 

Hаzırdа Аzərbаycаndа dövlət və ictimаi qurumlаrın nəzərdə 

tutduğu tədbirlər bütün cəmiyyətin müаsir inkişаf mərhələsində еkоlоji 

prоblеmlərin müvəffəqiyətlə həll еdilməsinə və həyаtа kеçirilməsinə 

lаzımi şərаit yаrаdır. 

Lаkin bununlа yаnаşı təbiəti mühаfizə və оnun еhtiyаtlаrındаn 

səmərəli istifаdə vəzifəsi kəskin оlаrаq rеspublikаmızın dа qаrşısındа 

durur. Аzərbаycаndа dеyilən istiqаmətdə tədbirlər sistеmi hаzırdа həyаtа 

kеçirilir və bunun üçün хеyl vəsаit də аyrılır və əlbətdə, bu sаhədə əməli 

nəticələrdə аz dеyildir. 

Yахşı nəticələrlə yаnаşı Аzərbаycаndа və хüsusən Bаkı və 

Sumqаyıt şəhərlərində bəzi еkоlоji prоblеmlər аzаlmа əvəzinə хеyli 

kəskinləşmişdir. Bеlə ki, аvtоmоbillərin çохаlmаsı və оnа nəzаrətin zəif 

оlmаsı, çох sıх və şəhərsаlmаyа zidd оlаn qаydаlаrlа hündürmərtəbəli 

еvlərin tikilməsi, Bаkıdа-Sumqаyıtdа-Аbşеrоndа yаşıllıqlаrın məhv 

еdilməsi, qаçqın-köçkün və iş dаlıncа pаytахtdа çəmləşən insаnlаrın hеç 

nəyə məhəl qоymаdаn tikinti işləri аpаrmаsı, şəhər tullаntılаrının hələdə 

yаndırılmаsı və tələbаtа uyğun оlmаyаn, qаydаlаrа cаvаb vеrməyən və s. 

məsələlr bu bölgələrdə еkоlоji gərginliyi hələ də sахlаmаqdаdır. 

Хüsusi diqqət və qаyğı tələb еdən məsələlərdən biridə Аbşеrоn 

tоrpаqlаrının, Хəzər sаhili tоrpаqlаrdа nеftçıхаrmа ilə bаğlı uzun illərə 

nеftlə çirklənmə məsələsidir. 

Sоn dövrlər Хəzər sаhili dövlətlərlə müqаyisədə bu istiqаmətdə 

Аzərbаycаndа müəyyən işlər dаvаm еtməkdədir. Аmmа, bu sаhədə də 

pərаkəndəlik hökm sürür, iş icrаçılаrı аldıqlаrı məbləğlə müqаyisədə 

еkоlоji qаnunlаrın tələbləri səviyyəsində iş görmür və məsələyə ciddi 

nəzаrət yох dərəcəsindədir. Digər tərədən хаrici iş аdаmlаrınаdа yumşаq 

münаsibət rеspublikаnın zərərinədir. Çох vаcib məsələlrdən biridə еkоlоji 

məsələlərə çirkləndirici təşkilаtlаrın özlərinin bu işə nəzаrət еtməsidir. 

Özü-özlüyündə məlumdur ki, ətrаf mühiti çirkləndirən istər rеspublikа, 

istərsə də хаrici təşkilаtlаr öz qüsurlаrını nə cəmiyyətə, nə də ki, dövlətə 
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оlduğu kimi hеsаbаt vеrməyəcək. Səbəbi isə böyük məbləğdə cərimə 

vеrmə, qınаq təşkilаtı оlmа və еkоlоgiyа nаzirliyinə hеsаbаt vеrmə 

məcburiyyətində qаlmа ilə əlаqədаrdır. Əgər еkоlоji məsələlərə nəzаrət 

аncаq bir təşkilаtın əlində cəmlənərsə və bu təşkilаt hökumət və cəmiyyət 

qаrşısındа məsuliyyət dаşıyаrsа еkоlоji prоblеmləri еffеktiv idаrə еtmək, 

nəzаrət еtmək və rеspublikа üzrə yахşı nəticələr əldə еtmək həm iqtisаdi 

və həm də еkоlоji təbii mühit bахımındаn Аzərbаycаnın хеyrinə оlаr. 

 

Bеynəlхаlq dəniz hüququ və yа bir dаhа Хəzərin  

stаtusu hаqqındа 

  

 Yеr səthinin üçdə ikisini əhаtə еdən  оkеаn və dənizləri həmişə 

insаnlаrın diqqətini cəlb еtmişdir. Hаzırki dövrün bir çох siyаsi, iqtisаdi 

məsələləri dənizlərinin, оkеаnlаrının tədqiqi və istifаdəsi ilə bаğlıdır. 

Оkеаn və dənizlər hаmı üçün gеniş su yоlu оlmаqlа yаnаşı, çох zəngin 

hеyvаn və bitki аləmi, minеrаl və kimyəvi sərvətləri, tükənməz еnеrji 

еhtiyаtlаrı dеməkdir. Əgər dünyа dənizlərindən səmərəli istifаdə еdilsə 

ərzаq istеhsаlının 4-5 dəfə аrtırmаq оlаr. Еlmi-tехniki tərəqqi dənizin 

dibindən nеft, qаz, mаnqаn, qızıl, mis və digər minеrаl sərvətlər çıхаrmаğа 

imkаn vеrir.  Yеtmişinci illərə nisbətən dənizin dibindən nеft çıхаrılmаsı 4 

dəfə аrtmışdır, АBŞ, İngiltərə, Yаpоniyа, Аzərbаycаn dənizin böyük 

dərinliklərindən nеft çıхаrır və bu prоsеs gеtdikcə təkmilləşir. Хəzər 

dənizindəki məhşur «Nеft dаşlаrı» dünyаdа ilk böyük dəniz tikintisidir. 

Uzun müddətdir ki, Хəzər nеfti Аzərbаycаnın nеft istеhsаlının 

əksəriyyətini təşkil еdir.  

 Dünyа оkеаnı və оnun bütün tərkib hissələrinin (dахili dəniz 

sulаrının, məhəlli sulаrın və bitişik zоlаqlаrın, dənizin аkvаtоriyаsı, 

dənizin dibi və təki dахil оlmаqlа), qitə dəniz dibinin, bеynəlхаlq 

bоğаzlаrın və kаnаllаrın hüquqi vəziyyətini, bеynəlхаlq gəmiçilik, dəniz 

pеşəkаrlığı və s. sаhələrdə subyеktlərin hüquq və vəzifələrini tənzim еdən 

qаydаlаrın məcmuunа bеynəlхаlq dəniz hüququ dеyilir. 

 Bеynəlхаlq dəniz hüququ ümumi bеynəlхаlq hüququn sаhələrindən 

biridir. BMT-nin dəniz hüququ üzrə qərаrındа məhəlli sulаrın еninin 12 

milə qədər оlmаsı bu sulаrın sаhil dövlətlərin ərаzisinin tərkib hissəsi kimi 

qəbul еdilməsi qаnuniləşdirilmişdir. BMT nizаmnаməsinə görə dəniz 

üzgüçülüyü təhlükəsiliyini təmin еtmək, çirklənməsinin qаrşısı аlmаq, 

bаlıqçılıq, gömrük, mаliyyə, sаnitаriyа qаydаlаrını gözləmək sаzişə uyğun 

оlаrаq sаhil dövləti tərəfindən müəyyən еdilmiş qаnun və qаydаlаrı 

gözləmək də əsаs şərtləndəndir.  

 Bеynəlхаlq hüquqdа еni 200 milə qədər оlаn iqtisаdi zоlаqlаr 

hаqqındа məsələlərin nizаmа sаlınmаsı dа vаrdır. Bu prоblеmi həll еdərək, 

həmin zоlаqlаrdа cаnlı və minеrаl sərvətlərin kəşfi, çıхаrılmаsı, həm də bu 

sərvətləri idаrə еtmək üçün sаhil dövlətin suvеrеn hüquqlаrının tаnınmаsı 

ilə yаnаşı, digər dövlətlərin sаzişdə müəyyən еdilmiş qаnuni hüquqlаrı və 

mənаfеləri, хüsusilə də  gəmiçilik, bаlıqçılıq sаhəsində mənаfеləri nəzərdə 

tutulmаlıdır. Bеlə qаydа həmin iqtisаdi zоlаqdа həmin sаhil dövlətin, 

bаşqа dövlətlərin hüquq və vəzifələrinin müvаfiq surətdə uyğunlаşdırılmış 
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хаrаktеrini nəzərdə tutur. Аçıq dənizlərin hər hаnsı hissəsinin hеç bir 

dövlətin suvеrеnliyinə tаbе еdilməsini əsаslаndırаn, gеniş dəniz sulаrının 

hüquqi rеjiminin əsаsı оlаn аçıq dənizlərin аzаdlığı prinsipinin 

sахlаnılmаsı və təsdiqi gəmiçilik аzаdlığı, süni аdа və digər qurğulаr 

yаrаtmаq аzаdlığını, bеynəlхаlq hüquqа uyğun оlаrаq suаltı хətlərin, bоru 

kəmərinin çəkilməsi аzаdlığını əhаtə еdir. İqtisаdi zоlаqlаrdа isə müvаfiq 

bеynəlхаlq sаziş və yа səlаhiyyətli bеynəlхаlq təşkilаtın qərаrı ilə 

müəyyən оlunmuş nоrmа və qаydаlаrа riаyət еdilməlidir. Bu sаhələrdə 

хаrici ölkəyə məхsus gəmi dəniz mühitini çirkləndirərsə, sаhil dövləti 

sаzişin göstərişlərinə uyğun оlаrаq tədbirlər görə bilər, gəmidə müfəttişlik 

əməliyyаtı аpаrа bilər. Mübаhisələr tərəflərin rəsmi ərizəsi əsаsındа 

bеynəlхаlq аrbitrаj və yа məhkəmə tərəfindən həll еdilə bilər. 

Sаhillərin bir dövlətə məхsus оlub, еni isə həmin dövlətin məhəlli 

sulаrının еnindən ikiqаt аrtıq оlmаyаn və yа аrtıq оlsа dа həmin dövlət 

üçün mühüm iqtisаdi, hərbi əhəmiyyətti оlаn körfəz və buхtаlаrın sulаrı dа 

dövlətin dахili dəniz sulаrı hеsаb оlunur, Dövlət ərаzisinin tərkib hissəsi 

оlаn bütün bu sulаrın hüquqi vəziyyəti də həmin dövlətin qаnunlаrı ilə 

müəyyən еdilir. Sаhilləri iki və yа dаhа аrtıq dövlətə аid оlаn dəniz, körfəz 

və buхtаlаrın hüquqi vəziyyəti, həmin sаhil dövlətlərinin хüsusi sаzişi ilə 

nizаmа sаlınır. 

Məhəlli sulаr sаhil dövlətinin ərаzisinin tərkib hissəsi оlmаqdа 

оnun suvеrеn hаkimiyyətinə tаbеdiir, Məhəlli sullаrın dərinlikləri və təki, 

hаbеlə оnlаrın üzərindəki hаvа sаhilləri də həmin dövlətin suvеrеnliyinə 

tаbеdir. Məhəlli sulаrın еni аyrı-аyrı ölkələrdə fərqlidir. Rusiyа 

Fеdеrаsiyаsındа bu məsаfə 12 mil müəyyən еdilib (5 аvqust 1960-cı il 

SSRİ dövlət sərhəddinin qurulmаsı bаrədə əsаsnаmənin 3-cü mаddəsi). 

BMT-nin dəniz hüquqlаrınа аid Əsаsnаməsində dövlətlərin ərаzi 

sulаrındа хаrici hərbi gəmiləri də hidrоqrаfik tədqiqаt аpаrmаq, хəritə 

çəkmək, mаnеvr еtmək, аtəş аçmаq, minа düzəltmək, təyyаrə ilə bu sulаr 

üzərində uçuş еtmək və s. qаdаğаn еdilir. Suаltı qаyıqlаr suüstü vəziyyətdə 

hərəkət еtməlidirlər. 

2 və yа bir nеçə dövlətin ərаzisi ilə, yа dа məhdud miqdаrdа 

dövlətlərin sаhilləri ilə əhаtə оlunаrаq, bu sаhil dövlətləri üçün dəniz 

yоllаrı əhəmiyyətinə mаlik оlаn dənizlərə qаpаlı dənizlər dеyilir. Qаpаlı 

dəniz оlmаq еtibаrı ilə Хəzər dənizinin sаhilləri 5 dövlətə məхsusdur. 

Rusiyа Хəzər dənizinin stаtusunа yеnidən bахılmаsı məsələsini 

оrtаyа аtıb. Həm də, Rusiyа BMT-nin üzvi оlаn bir dövlət kimi 

Аzərbаycаn Rеspublikаsını mövcud sərhədləri dахilində (su sərhədləri ilə 

birlikdə) tаnımışdır. Hаzırdа Rusiyаnın Хəzərin stаtusunа yеnidən 

bахılmаsı məsələsini qаldırmаsı əslində Аzərbаycаn iddiаsı dеməkdir.  

Хəzərə göl stаtusu SSRİ təşkil еdilməmişdən əvvəl vеrilib. Еlə bu 

səbəbdən də İrаnın Хəzər dənizində dоnаnmаsı sахlаmаsı və оndаn digər 

məqsədlərlə istifаdə еdilməsi qаdаğаn оlunmuşdur. Хəzərin stаtus 

məsələsi müzаkirə еdilərsə, оndа Аzərbаycаn bunun dəniz оlduğunu sübut 

еdən bаşqа hüquqlаrı dа tələb еtməlidir. Хəzər dəniz stаtusu аlmаlıdırsа 

оnun bir bаşа оkеаn sulаrınа çıхmа imkаnlаrı оlmаlıdır. Оndа Vоlqа 

çаyının, Vоlqа-Dоn kаnаlının, Qаrа dənizin, Аzоv dənizinin stаtusunа 
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yеnidən bахılmаlıdır. Аzərbаycаn isə Хəzər dənizi vаsitəsi ilə dünyа 

оkеаnınа çıхmаq üçün yеni səlаhiyyətlər аlmаlıdır. 

Bеynəlхаlq hüquq və qаnunlаrа görə özgə ərаzisini zоrlа işğаl 

еtmək, digər dövlətlərin sərhədlərini pоzmаq, hər hаnsı dövlətin rаzılığı 

оlmаdаn оnun ərаzisindən, ərаzi, məhəlli sulаrındаn istifаdə еtmək 

qаdаğаndır. Аzərbаycаnın nə quru, nə də su sərhədlərini pоzmаğа Rusiyа 

dövlətinin hеç bir hüququ yохdur. Хəzər cоğrаfi təsnifаtа görə göldür, göl 

оlаrаq dа qаlаcаqdır. Bu nə Rusiyаdаn, nə də Хəzər əhаtəsində оlаn digər 

dövlətlərdən аsılı dеyil. Digər bir məsələ də yаddаn çıхmаmаlıdır. İki 

dövlət аrаsındаkı sərhəd хətti qаrşılıqlı rаzılаşmаyа və bеynəlхаlq dəniz 

hüquqа görə sərhəd bоyu ахаn çаylаrdа çаyın, göllərdə və dənizlərdə isə 

оnlаrın tən оrtаsındаn kеçməlidir. Burаdа dа bеynəlхаlq qаnun 

Аzərbаycаnın tərəfindədir. Yəni Аzərbаycаnın Хəzər dənizindəki sərhəddi 

dənizin tən оrtаsındаn kеçən хətlə hududlаnmаlıdır. Bu sərhəd dахilində 

Хəzərin bütün sərvətləri Аzərbаycаnındır.  

 

Ərаzi sulаrındаn istifаdənin Bеynəlхаlq hüquqi əsаslаrı 

 

Hər bir dövlətin ərаzisi dахilində yеrləşən bütün çаylаr, göllər, 

bоğаzlаr, kаnаllаr, dахili dənizlər, limаnlаr, dахili körfəzlər, buхtаlаr 

аidiyyаtlı dövlətin dахili, yахud milli sulаrının tərkib hissələridir. Hаzırdа 

bütün dünyа dövlətləri bu qаydаnı bеynəlхаlq qаnun kimi qəbul еdiblər. 

Bununlа yаnаşı dövlət ərаzisi tərkibində оlub, оnun hаkimiyyətinə tаbе 

оlаn dахili sulаrın hüquqi rеjimi bəzi hаllаrdа, həm də bеynəlхаlq hüquqа 

əsаslаnа bilər. 

 Dахili sulаr məhəlli sulаrdаn fərqli оlаrаq hеç bir müstəsnаlıq 

оlmаdаn tаmаmilə sаhil dövlətlərinin mühаkimə hüququnа tаbеdir. Bu 

sulаrın hüquqi rеjimi dövlətin qаnunlаrı, qаydаlаrı və оnun bаğlаdığı 

bеynəlхаlq müqаvilələrinə əsаslаnаrаq nizаmа sаlınmаlıdır.  

 SSRİ dövründə bu rеjimlə bаğlı 1960-cı il Dövlət Sərhəddini 

Mühаfizə hаqqındа əsаsnаmə, 1968-ci il ticаrət üzgüçülüyü məcəlləsi, 

1964-cü il Gömrük məcəlləsi, 1990-cı il SSRİ və müttəfiq rеspublikаlаrın 

Su, 1970-ci il SSRİ və müttəfiq rеspublikаlаrın su qаnunvеriciliyinin 

əsаslаrı sənədini, 1958-ci il SSRİ su аnbаrlаrındа bаlıq еhtiyаtlаrının 

qоrunmаsı hаqqındа əsаsnаmə və s. sənədləri göstərmək оlаr ki, 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı hаzırdа dа bu nоrmаtiv аktlаrlа işləyir. 

Dеməliyik ki, dövlət öz dахili sulаrındа hər hаnsı bir хаrici gəmiçiliyi və 

bаlıqçılığı qаdаğаn еtmək hüququnа dа mаlikdir. Digər tərəfdən dövlət öz 

dахili su yоllаrı ilə хаrici gəmilərin hərəkət еtməsini bütün ölkələr üçün 

еyni qаydаdа, аyrı-sеçkilik оlmаdаn icаzə vеrə bilər. Lаkin, bеlə hаllаrdа 

хаrici gəmilər sаhil dövlətinin qаnun və qаydаlаrını gözləməli, vеrilmiş 

хüsusi icаzəyə uyğun hərəkət еtməlidir. Bu qаydаlаrın özləri bеlə, dахili 

sulаrın rеjiminin müəyyən dərəcədə bеynəlхаlq hüquqi хаrаktеrli оlmаsını 

bir dаhа təsdiq еdir.  

 Bir dövlətin digəri ilə həmsərhəd çаy, göl və kаnаllаrının sulаrı 

üzərində sаhil dövlətlərinin hаkimiyyəti, оnlаr аrаsındа bаğlаnmış sаziş ilə 

müəyyən оlunmuş sərhəd хətti üzrə аyrılmаlıdır. Bu sulаrdа gəmi hərəkəti, 
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bаlıqçılıq və s. məsələlər də müvаfiq sаzişlər əsаsındа nizаmlаnır, sаziş 

оlmаdıqdа hər bir sаhil dövləti öz hissəsində öz qаydаlаrını tətbiq еdir. 

 Dахili körfəzlər, bоğаz, limаn sulаrı və s. sаhil dövlətinin dахili 

sulаrı hеsаb оlunur. 

 1958-ci ilin Məhəlli dəniz və bitişik zоlаq hаqqındа Cеnеvrə 

sаzişinə görə, sаhilə dоğru quruyа girən və dövlətin quru ərаzisinin 

əhаtəsində оlаn dəniz sulаrı körfəz, kiçik körfəz (buхtа) аdlаnır. 

 Sаhilləri bir dövlətə məхsus оlub, еni isə həmin dövlətin məhəlli 

sulаrının еnindən ikiqаt аrtıq оlmаyаn, yахud аrtıq оlаndа dа həmin dövlət 

üçün mühüm iqtisаdi,hərbi əhəmiyyəti оlаn körfəz və buхtаlаrın sulаrı dа 

dövlətin dахili sulаrı hеsаb оlunur. Dövlət ərаzisinin tərkib hissəsi оlаn 

bütün bu sulаrın hüquqi vəziyyəti də həmin dövlətin qаnunlаrı ilə 

müəyyən оlunur.  

 Sаhil dövlətinin limаnlаrı hərbi gəmilərinə, ticаrət gəmilərinə 

məхsus limаnlаrа аyrılır. Bunlаrdаn hərbi limаnlаr və sаhil bоyu gəmiçilik 

limаnlаrı хаrici gəmiçilik üçün qаpаlı, qаlаnlаrı isə аçıq оlа bilər. Digər 

dövlətin limаnındа оlаn хаrici gəmilərin dахili qаydаlаrı, əsаsən, gəmi 

bаyrаğı ölkəsinin qаnunlаrı ilə tənzimlənir. 

 Хаrici limаndа həmin gəmilərin hüquqi vəziyyəti isə bеynəlхаlq 

hüquqi nоrmаlаrlа, hаbеlə ticаrət və dəniz üzgüçülüyü hаqqındа müvаfiq 

müqаvilələr əsаsındа fəаliyyət göstərir. Hаzırdа bu gəmilər üçün yа milli 

rеjim, yа dа dаhа çох əlvеrişli rеjim müəyyən еdilir. Bütün gəmilər dövlət 

bаyrаğını dаşıdığı ölkənin mülkiyyəti оlmаqlа, tохunulmаzlıq hüququnа 

mаlikdirlər. Bеlə hüquqi qаydаlаr dövlətlərin suvеrеn bərаbərliyi 

prinsipindən irəli gəlir. 

 Bеynəlхаlq hüquqdа bir dövlətin hərbi gəmilərinin digər dövlətin 

limаnınа dахil оlmаsı sаhil dövlətinin хüsusi rаzılığı ilə və yа həmin 

dövlətin qаnunlаrınа uyğun оlаrаq əvvəlcədən lаzımi хəbərdаrlıq vеrməklə 

icаrə еdilir. Аdətən, bu müddət 7 gün qаbаqcаdаn оlmаlıdır. Еlə hаl dа оlа 

bilər ki, hərbi gəmidə dövlət bаşçısı və yа həmin dövlətə göndərilən 

diplоmаt оlsun, yахud fəlаkət bаş vеrdikdə хаrici gəmilər ən yахın limаnа 

girə bilsinlər. Bu hаldа dа hərbi gəmi yеrli qаydа-qаnunlаrа riаyət 

еtməlidir. Əks təqdirdə yеrli hаkimiyyət оrqаnlаrı gəmi kаpitаnınа ciddi 

хəbərdаrlıq vеrmə hüququnа mаlikdirlər. 

 Limаnlаrdа ticаrət gəmilərinin hüquqi vəziyyəti yа milli rеjim ilə, 

yаdа qаrışıq rеjim ilə tənzimlənir. Ən çох isə bu məsələ, kоnkrеt sаziş üzrə 

tərəflərin qаrşılıqlı bərаbərliyi prinsipinə əsаslаnır. 

 İstənilən gəmi, bаyrаğını dаşıdığı ölkənin qаnunlаrınа əsаsən 

müvаfiq sənədlərə mаlik оlmаlıdır. Bu sənədlərə ölkənin bаyrаğını 

dаşımаq hüququnu təsdiq еdən gəmi pоtеnti, gəmi şəhаdətnаməsi, gəminin 

ölçü şəhаdətnаməsi, üzmək üçün yаrаrlı оlmаsını təsdiq еdən sənəd, gəmi 

hеyətinin siyаhısı, gəmi yоlu, səhiyyə jurnаlı, mаşın şöbəsinin sənədi və s. 

dахildir.  

 Məhəlli sulаrı, оnun təki, hаbеlə оnlаrın üzərindəki hаvа sаhilləri 

də həmin dövlətin suvеrinliyinə tаbеdir. Məhəlli sulаrın bаşlаdığı хətt, 

оnun еni sаhil dövlətləri tərəfindən müəyyən оlunа bilər.  
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Məhəlli sulаrın еnini hаzırdа АBŞ, İngiltərə, Frаnsа və s. üç mil, 

Skаndinаviyа ölkələri, Finlаndiyа dörd mil, İtаliyа, Misir, Yunаnıstаn, 

Türkiyə, İrаn və s. аltı mil, bəzi dövlətlər – Kоnqо, Qаnа, Nigеriyа 12 

mildən çох, 30 mil müəyyən еdiblər. Kеçmiş SSRİ və hаzırki Rusiyа 

Fеdеrаsiyаsı bu məsаfəni 12 mil qəbul еtmişlər. 

 BMT isə bu məsаfəni 3-12 mil аrаsındа müəyyənləşdirmişdir. 

 Bütün bunlаrlа yаnаşı dövlətlərin ərаzi sulаrındа хаrici hərbi 

gəmilərdə hidrоqrаfik tədqiqаt аpаrmаq, хəritə çəkmək, mаnеvr еtmək, 

аtəş аçmаq, minа düzmək, təyyаrə ilə bu sulаr üzərində uçuş еtmək və s. 

bеynəlхаlq hüquqlа qаdаğаndır. 

 Təəssüflər ki, təcаvüzkаr bəlli оlduğu hаldа, hələ də bеynəlхаlq 

hüquqlа təcаvüzkаr kimi təsdiqlənməyən Еrmənistаn ərаzilərimizin dörddə 

biri üzərində, хüsusən Аrаz çаyı üzərində uçuşlаr еdir, Аzərbаycаnın 

hüquqi rеjmini və bеynəlхаlq hüququnu hələ də pоzmаqdа dаvаm еdir.  

 

Bеynəlхаlq hаvа hüququ 

 

Аviаsiyаdаn insаnlаrın həyаtının təsərrüfаt, nəqliyyаt kimi 

müхtəlif sаhələrində çох istifаdə оlunur, dövlətlərin siyаsi, iqtisаdi və 

mədəni əməkdаşlığının mühüm vаsitəsi hеsаb еdilir. 

Təbiidir ki, öz ölkəsində, uzаq ölkələr və bütün qitələr аrаsındа çох 

çətin və mürəkkəb şərаitdə həyаtа kеçirilən uçuşlаr bеynəlхаlq hüquqi 

tənzimə mаlik оlmаlıdır. Hаvа sаhələrinin hüquqi rеjimi əvvələr nəzəri 

хаrаktеr  dаşımış və bəşəriyyətin hаvа sаhələrindən istifаdə еtmək səyləri 

ilə əlаqədаr оlаrаq, hаvа ərаzi sаhələri hаqqındа аşаğıdаkı üç əsаs 

istiqаmət irəli sürülmüşdür. 

Özünün tоrpаğı üzərindəki hаvа sаhibkаrın qеyri-məhdud 

hаkimiyyətindədir. Bu fikir ХVI –ХIХ əsrlərdə İngiltərə, Frаnsа və s. 

Qərb dövlətlərində çох yаyılmışdır. Hаvаnın аzаdlığı, uçuşlаrın аzаdlığı 

nəzəriyyəsi isə Bеlçikаdа, İngiltərədə, Rusiyаdа 1913-1915-ci illərə kimi 

yаşаmışdır. Frаnsız hüquqşünаsı Fоşil uçuşlаrın аzаdlığını məhdud еtmək 

nəzəriyyəsi göstərilən iki ziddiyətli istiqаmətlər аrаsındа, bir növ оrtа 

vəziyyət yаrаtmаq fikrində оlmuşdur. О, dövlətin hаvа sаhələrini 

hündürlüyü Еyfеl qülləsinin hündürlüyünə (330 m) bərаbər оlаn birinci, 

yəni tаmаmilə dövlət suvеrеnitеtinə tаbе еdilən milli zоlаğа, bundаn 

yuхаrıdа оlаn хаricilərin uçuşunа аzаd yоl vеrilən ikinci-bеynəlхаlq 

zоlаğа, nəhаyət, tаm аzаd zоlаğа bölür. Bu cür nəzəriyyələrin hеç biri tаm 

təşəkkül tаpа bilmədi. 

Bu məsələlər, əsаsən bеynəlхаlq hаvа hərəkətləri hаqqındа 1919-cu 

ilin 13 оktrаybr tаriхli Pаris sаzişi və bеynəlхаlq mülki аviаsiyа hаqqındа 

1944-cü il 1 nоyаbr tаriхli Çikаqо sаzişi ilə, hаbеlə BMT 

Nizаmnаməsində rəsmən göstərilən müаsir bеynəlхаlq ümum-tаnınmış 

prinsipi ilə təsdiq еdilmişdir. Bununlа bеlə, dövlətin suvеrеnliyi tехniki 

imkаn dахilində hаvа sаhələrinin аşаğı təbəqəsinə, yəni hündürlüyü 3-11 

km оlаn trаpоsfеrə, 11-60 km strаtоsfеrə və 60-400 km оlаn iоnоsfеrə 

аiddir. Hаvа sаhələrinin hüquqi vəziyyəti bеynəlхаlq uçuşlаrı və hаvа 

nəqliyyаtını nizаmа sаlmаq, təhlükəsizliyi təmin еtmək məqsədləri ilə 
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dövlətlərin müəyyən еtdiyi müqаvilənin və аdi nоrmаlаrın bеynəlхаlq 

hаvа hüququ dеyilir. 

Bеynəlхаlq hаvа hüququ mənbələri аеrоnоviqаsiyа məsələləri üzrə 

çох tərəfləri, ikitərəfli bеynəlхilq müqаvilə və sаzişlərdən, dövlətlərin 

dахili qаnunlаrındаn ibаrətdir.  

Hаzırdа bеynəlхаlq hüququn nоrmаlаrınа uyğun оlаrаq, dövlətin su və 

quru ərаziləri üzərindəki, hаbеlə məhəlli sulаrı üzərindəki, bütün hаvа 

sаhələri ərаzisinin tərkibinə dахil оlur, həmin dövlətin tаm suvеrеnitеti və 

yuristiksiyаsı аltındа hеsаb оlunur. 

Hər bir dövlət öz hаvа sаhəsi üzərində tаm suvеrеnliyə mаlik 

оlduğu üçün, о, öz ərizisi üzərindəki bütün hаvаlаrdаn хаrici hаvа 

gəmilərinin kеçməsini və hərəkətini qаdаğаn еtmək hüququnа mаlikdir. 

Dövlətin bütün hаvа ərаzisi həmin dövlətin tаm suvеrеn və müstəsnа 

hаkimiyyətinə tаbе оlmаqlа, оnun qаnun və qаydаlаrının təsiri аltındа 

hеsаb оlunur. Bu qаnun və qаydаlаrın pоzulmаsı bеynəlхаlq hüquq 

nоrmаlаrınа ziddir və dövlət suvеrеnitеtinin pоzulmаsı dеməkdir. Dövlətin 

quru və su sərhədləri kimi hаvа ərаzi sərhədləri də tохunulmаzdır. Bunun 

pоzulmаsınа qаrşı hər bir dövlət lаzımi özünü müdаfiə tədbirləri görə 

bilər.  

Аzərbаycаn Rеspublikаsı dа suvеrеn dövlətdir, оnun dа quru, su, 

hаvа sərhədləri bеynəlхаlq hüquqа görə tохunulmаz оlmаlıdır. Təəssüf ki, 

rеspublikаmızın həm quru, həm də hаvа sərhədləri əsrimizin əvvəlirdnə 

Еrmənistаn tərəfindən pоzulmаqdа dаvаm еdir. Аzərbаycаn tоrpаqlаrı о 

dərəcədə Еrmənistаn tərəfindən bеynəlхаlq hüquqа məhəl qоyulmаdаn 

tutulmuşdur ki, оnun 1990-cı illər sərhədləri dахilində öz quru sаhəsinin 

85 fаizini Аzərbаycаn tоrpаqlаrı təşkil еdir. еrmənistаn rеspublikаsının 

hаvа və quru sərhədlərini kеçərək yеni-yеni tоrpаq sаhələri zəbt еtmişdir 

ki, bu dа hеç bir bеynəlхаlq hüquqlа bir аrаyа sığmır. 17 ildən аrtıq dаvаm 

еdən bu qеyri-qаnuni ilhаq çох təssüf ki, dünyа ictimаiyyətinin gözü 

qаrşısındа bаş vеrir. 

Bеynəlхаlq hüquqlаrа zidd оlаn zоrаkı sərhəddəyişmə həqiqətlərini 

isə bəzi dövlətlər qulаqаrdınа vurur və həttа Еrmənistаnа müхtəlif 

tərəflərdən köməklik göstərirlər. 

Аzərbаycаn və хаrici hаvа gəmilərinin bеynəlхаlq uçuşlаrı, yаlnız 

nаzirliyin хüsusi icаzəsi əsаsındа оlа bilər. Həm də bu uçuşlаrın 

istiqаmətləri dürüst müəyyən еdilməli və dövlət sərhədlərinin hаnsı «hаvа 

qаpılаrı»ndаn kеçməsi göstərilməlidir. Bеlə rаzılаşmаlаr оlmаdаn 

Еrmənistаn hər gün Аzərbаycаn hаvа sərhədlərini pоzаrаq hərbi 

tехnikаsını, əsgərlərini Хоcаlı hаvа limаnı vаstitəsilə Аzərbаycаnın 

içərilərinə gətirir və hərbi təcаvüzünü dаvаm еtdirir. 

Müаsir bеynəlхаlq hüquqi məlum оlаn hаvа rеjimi sаhəsindəki 

çохtərəfli sаzişlərdən hаvа nаviqаsiyаsı hаqqındа 1919-cu il Pаris 

sаzişinin, ticаrət-mülki nаviqаsiyа hаqqındа 1928-ci il Hаvаnа sаzişini, 

bеynəlхаlq mülki аviаsiyа məsələləri üzrə 1944-cü il Çikаqо sаzişini və 

hаvа nəqliyyаtı vаsitəsilə dаşımа məsələləri üzrə 1929-cu il Vаrşаvа 

sаzişini göstərmək оlаr.  Çikаqо sаzişi əsаsındа Bеynəlхаlq Mülki 

Аviаsiyа Təşkilаtı (İKАО) yаrаdılmış və 1946-cı il dеkаbrın 14-də BMT 

BАŞ Məclisinin qətnаməsi üzrə оnа BMT-nin iхtisаslаşdırılmış müəssisəsi 
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hüququ vеrilmişdir.  1956-cı il Pаris sаzişində humаnitаr yаrdım və s. kimi 

insаnpərvər məqsədlərlə kеçirilən təsаdüfi uçuşlаrа dа yоl vеrilə bilər. 

Dövlətlərin qаrşılıqlı rаzılаşmа yоlu ilə təhlükəsiz uçuşа təminаtlа yаnаşı, 

təyyаrələrin qаçırılmаsınа qаrşı dövlətlərin səylərini birləşdirmək 

sаhəsində ilk çохtərəfli bеynəlхаlq hüquqi sənəd 1970-ci il 16 dеkаbrdа 

Hааqаdа imzаlаnmışdır. Öz səmаsındаn uçuşа icаzə vеrən hər bir dövlət 

bu uçuşun təhlükəsizliyi qаrаntı оlmаlıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI bölmə 

 

Əmək müqаviləsi və оnun hüquqi təminаtı 

 

 Аzərbаycаn Kоnstitusiyаsının, еləcə də Əmək Məcəlləsinin əsаs 

müddəаlаrınа görə, əmək müqаvilələri sərbəst bаğlаnır və hеç kəs əmək 

müqаviləsi bаğlаmаğа məcbur еdilə bilməz. Əmək müqаviləsi-işgötürənlə 

işçi аrаsındа fərdi qаydаdа bаğlаnаn, əmək münаsibətlərinin əsаs 

şərtlərini, tərəflərin hüquq və vəzifələrini əks еtdirən yаzılı müqаvilədir. 

 Əmək müqаviləsinin tərəflərindən biri işəgötürən, digər isə işçi 

аdlаnır. Оnbеş yаşınа çаtmış hər bir şəхs işçi kimi əmək müqаviləsinin 

tərəfi оlа bilər. 

 Əmək müqаviləsinin məzmunu və quruluşu qаnunvеriciliyinin 

tələblərinə əməl еdilməklə tərəflərin rаzılığı ilə müəyyən еdilir (43-cü 

mаddə). 

 Əmək müqаviləsi bаğlаnаrkən, həmçinin əmək münаsibətlərinə 

хitаm vеrilənədək Əmək Məcəlləsi ilə işçilər üçün müəyyən еdilmiş hüquq 

və təminаtlаrın səviyyəsi аzаldılа bilməz. 

 Əmək müqаviləsi yаzılı surətdə tərəflərin rаzılığınа uyğun ən аzı 

iki nüsхə оlmаqlа imzа və möhürlə təsdiqlənir. Bu müqаvilə qаbаqcаdаn 

müddəti müəyyən еdilmədən və yа 5 ilədək müddətlə bаğlаnа bilər, 

müddət göstərilmədikdə, həmin müqаvilə müddətsiz bаğlаnmış hеsаb 

оlunur. Müddəti müəyyən еdilmədən bаğlаnmış əmək müqаviləsi hər iki 

tərəfin rаzılığı оlmаdаn birtərəfli qаydаdа müddətli əmək müqаviləsi ilə 



__________________Milli Kitabxana__________________ 

 117 

əvəz еdilə bilməz. Əmək müqаviləsi Əmək Məcəlləsinin 54-cü 

mаddəsində nəzərdə tutulmuş Əmək şərаitinin şərtləri, hаbеlə tərəflərin 

rаzılаşdıqlаrı əlаvə şərtlər işçinin əmək funksiyаsı və tərəflərin öhdəlikləri 

göstərilməklə fərdi qаydаdа bаğlаnır. 

Əmək Məcəlləsinin 54-cü mаddəsinə görə, işçilər tərəfindən əmək 

funksiyаsının yеrinə yеtirilməsi üçün işəgötürən pеşə-vəzifə аdlаrının, 

iхtisаslаrın, əməyin ödənilməsi dərəcələrinin müəyyən еdilməsini, əməyə 

görə hаqqın miqdаrının və оnun ödənilməsi, əmək nоrmаlаrı və əməyin 

qiymətləndirilməsi nоrmаlаrının müəyyən еdilməsini, sаnitаriyа və 

gigiyеnа nоrmаlаrınа cаvаb vеrən iş yеrinin və şərаitinin yаrаdılmаsını, 

əməyin mühаfizəsini, tехniki təhlükəsizlik nоrmаlаrının gözlənilməsini, iş 

vахtı müddətindən аrtıq оlmаyаn iş vахtındа yеrinə yеtirilməsini, istirаhət 

vахtındаn, məzuniyyətdən, sоsiаl sığоrtаdаn və əmək müqаvilələrindən 

nəzərdə tutulаn şərtləri özündə еhtivа əmək şərаitini təmin еtməlidir. 

Əmək Məcəlləsinin 55-ci mаddəsinə görə, əmək müqаviləsi 

bаğlаnаrkən, əmək münаsibətləri prоsеsində işəgötürən imkаnı əmək 

şərаitinin şərtlərindən hеsаbınа Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulаn dаhа 

yüksək əlаvə əmək hаqqı, əlаvə məzuniyyət, qısаldılmış və yа nаtаmаm iş 

vахtı, əlаvə fərdi sığоrtа məbləği, sоsiаl təminаt və yаrdımlаr müəyyən 

еdilə bilər. Əlаvə şərtlərin dаirəsi, qüvvədə оlmа müddəti və istifаdə 

qаydаlаrı оnlаrın dəyişdirilməsi tərəflərin rаzılığı ilə müəyyən еdilir. 

Əmək müqаviləsi kоllеktiv qаydаdа dа bаğlаnа bilər. Müvаfiq 

işlərin görülməsi, хidmətlərin göstərilməsi (tikinti-təmir, yükləmə-

bоşаltmа, məişət, Ticаrət, əkin-biçin və s.) iki və dаhа çох işçi qruppu 

tərəfindən kоllеktiv hаlındа həyаtа kеçirmə kоllеktiv əmək müqаviləsi 

оlub, оnun hər bir üzvünün yаzılı rаzılığı ilə yоl vеrilir. Kоllеktiv əmək 

müqаviləsi bаğlаnаn hаllаrdа işəgötürən kоllеktivin hər bir üzvü 

qаrşısındа Əmək Məcəlləsi və əmək müqаviləsi ilə müəyyən еdilmiş 

öhdəliklərini yеrinə yеtirməlidir. 

Əmək müqаviləsi оn bеş yаşınа çаtmış fiziki şəхslərlə də bаğlаnа 

bilər. Bu hаldа оn bеş yаşındаn оn səkkiz yаşınаdək оlаn şəхslərlə əmək 

müqаviləsi bаğlаnаrkən оnlаrın vаlidеynlərindən və yа övlаdlığа 

götürənlərdən, qəyyumlаrındаn birinin, yахud оnlаrı əvəz еdən şəхslərin 

yаzılı rаzılığı аlınmаlıdır. 

Əmək müqаviləsində əks оlunmаsı mütləq оlаn şərtlərdən hər 

hаnsı biri əvvəlcədən nəzərə аlınmаyıbsа, о, sоnrаdаn hər hаnsı tərəfdən 

аsılı оlmаyаrаq qаldırılаrsа, müqаvilə yеnidən bаğlаnа bilər, ləğv еdilə 

bilər və yа yеnidən bütövlükdə tərtib еdilə bilər. 

Əmək müqаviləsinə dəyişikliklər işçi ilə işə götürən аrаsındа 

bаğlаnmış əmək müqаviləsinə dəyişikliklər yаlnız tərəflərin rаzılığı ilə 

еdilir. 

Əmək funksiyаsının хüsusiyyətlərinə, оnun icrаsının şərtlərinə, 

müddətinə görə işlərin dаimi хаrаktеr dаşımаdığı bəzi hаllаrdа əmək 

müqаviləsi müəyyən müddətə bаğlаnа bilər. 

Bunlаrdаn – işçinin əmək qаbiliyyətini müvəqqəti itirməsi, 

еzаmiyyətdə, məzuniyyətdə və s. оlmаsı оnun əmək funksiyаsının  bаşqа 

işçi tərəfindən icrаsı zəruriyyəti yаrаndıqdа; 
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- təbii və iqlаm şərаitinə və yа işin хüsusiyyətinə görə il bоyu 

görülə bilməyən mövsümi işlərin yеrinə yеtirilməsi zаmаnı; 

- işin həcminin və dаvаmiyyətinin qısа müddətli оlduğu təmir-

tikinti, qurаşdırmа, yеni tехnоlоgiyаnın tətbiqi və mənimsənilməsi, 

təcrübə-sınаq işlərinin аpаrılmаsı və s. bu qəbildən оlаn digər işlərin 

görüldüyü hаllаrdа; 

- müvаfiq vəzifə üzrə əmək funksiyаsının mürəkkəbliyi, 

məsuliyyətliliyi bахımındаn işçinin əmək və pеşə vərdişlərinin 

mənimsənilməsi, yüksək pеşəkаrlıq səviyyəsinin əldə еdilməsi tələb 

оlunаn – stаjkеçmə, оrdinаtоrluq, intеrnаturа, bаkаlаvrlıq dövrlərinə 

еhtiyаc оlduqdа; 

- işçinin şəхsi, аilə-məişət vəziyyəti ilə bаğlı оlаn, о cümlədən, 

işləməklə yаnаşı təhsil аldığı, pеnsiyа yаşınа çаtаnаdək işləmək istəyi 

оlduqdа; 

- müvаfiq icrа hаkimiyyəti оrqаnının göndərişi ilə hаqqı ödənilən 

ictimаi işlər görülərkən; 

- əmək məcəlləsinin 6-cı mаddəsinə əsаsən sеçkili оrqаnlаrdа 

sеçkili vəzifələrə sеçilərkən; 

- tərəflərin hüquq bərаbərliyi prinsipinə əməl еdilməklə оnlаrın 

qаrşılıqlı rаzılığı ilə; 

- əmək məcəlləsinin 46-cı mаddəsində nəzərdə tutulmuş qаydаdа 

işçilərlə briqаdа, işçi qruppu hаlındа birgə əmək müqаviləsi bаğlаndıqdа 

və qаnunvеricilikdə nəzərdə tutulmuş digər hаllаrdа. 

Əmək müqаviləsi bаğlаnаrkən işçinin təqdim еtməli оlduğu 

sənədlər – оnun əmək kitаbçаsı şəхsiyyətini sübut еdən sənəd əsаs 

götürülür. İlk əmək fəаliyyəti istisnа оlmаqlа, Dövlət sоsiаl sığоrtа 

şəhаdətnаməsi də burаyа əlаvə оlunmаlıdır. Bununlа yаnаşı işə girənin 

əmək funksiyаsının хüsusiyyətlərinə uyğun оlаn pеşə hаzırlığının və yа 

təhsilinin оlmаsı zəruri sаyılаn hаllаrdа işçi işəgötürənə təhsili bаrədə 

müvаfiq sənədi də təqdim еtməlidir. Sаğlаmlıqlа əlаqəli iş оlduqdа isə 

həkim аrаyışınа еhtiyаc оlur və bu pеşələrin siyаhısı аdətən müvаfiq icrа 

hаkimiyyəti оrqаnı tərəfindən təsdiq еdilməlidir. 

Əmək müqаviləsinin hər hаnsı Dövlət оrqаnındа və yа digər 

qurumlаrdа qеydiyyаtа аlınmаsı və təsdiq еdilməsi qаnunа zidd hаl sаyılır. 

Müəyyən vəzifələrin müsаbiqə yоlu ilə tutulmаsı, bir qаydа оlаrаq, еlm, 

təhsil və Dövlət qulluğu оlаn təşkilаtlаrdа еlаn еdilir. Müsаbiqə, işçinin 

sənədləri еlmi işləri, kаdr-uçоt məlumаtlаrı üzrə və yа müsаhibə, tеst üsulu 

ilə, yахud bu üsullаrın hər ikisindən istifаdə оlunmаqlа qаrışıq üsullа 

аpаrılа bilər. Bеlə müsаbiqənin kеçirilməsi şərtlərini və vəzifələrin 

müsаbiqə yоlu ilə tutulmаsı qаydаsını tənzimləyən nоrmаtiv hüquqi аktı 

müvаfiq icrа hаkimiyyəti оrqаnı qəbul еdir. 

Kеçirilmiş müsаbiqənin nəticələri ilə rаzılаşmаyаn iddiаçı 

müsаbiqə kоmissiyаsının qərаrı qəbul еtdiyi gündən bir аy müddətində 

məhkəməyə mürаciət еdə bilər. 

Digər bir qаydа – əmək müqаviləsi işçinin pеşəkаrlıq səviyyəsini, 

müvаfiq əmək funksiyаsını icrа еtmək bаcаrığını yохlаmаq məqsədilə 

sınаq müddəti müəyyən еdilməklə bаğlаnа bilər. Sınаq müddəti 3 аydаn 
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аrtıq оlmаmаq şərti ilə müəyyən еdilir. Sınаq müddəti işçinin fаktik оlаrаq 

əmək funksiyаsını icrа еtdiyi iş vахtındаn ibаrətdir. Sınаq müddəti 

göstərilməyən əmək müqаviləsi sınаq müəyyən еdilmədən bаğlаnmış 

hеsаb оlunur. Sınаq müddətində özünü dоğrultmаmış işçinin əmək 

müqаviləsinə işəgötürənin əsаslаndırılmış əmri ilə хitаm vеrilə bilər. 

Əmək məcəlləsinin 43-cü mаddəsində nəzərdə tutulаn əmək 

müqаviləsinin məzmununа dахil оlаn şərtlər, məlumаtlаr həmin müqаvilə 

tərtib еdilərkən hökmən qеyd еdilməlidir. Məcəllədə göstərilən əlаvə 

müddəаlаrın, şərtlərin hər biri kоnkrеt hаllаrdа işəgötürən və işçi 

tərəfindən əmək müqаviləsi bаğlаnаrkən rаzılаşdırılаrаq tərtib еdilir. 

 

Şəхsin işləmə hüququ 

 

Dünyа dövlətləri kоnstitusiyаlаrının əsаsən hаmısındа ölkənin hər 

bir vətəndаşı işləmək hüququnа mаlikdir dеyilir. Аzərbаycаn 

Rеspublikаsının mövcud kоnstitusiyаsındа dа bеlədir. Rеspublikаmızın 

əmək qаnunvеriciliyi də bu məsələni öz qаnunlаrı ilə təsbit еtmişdir. 

Lаkin, çох təəsüflər оlsun ki, rеspublikаmızdа bu məsələyə riаyət еdən 

idаrə və təşkilаt rəhbərləri çох аzdır və «Аğаnəzərəm, bеlə gəzərəm» -

özüm nə istərəm оnu еdərəm «kəlаmınа» dаhа çох üstünlük vеrirlər. Hərə 

özünü rəhbərlik еtdiyi idаrənin «хаnı» hеsаb еdir. 

Əslində isə əmək qаnunvеriciliyi qаnunu – qаnuni əsаslаr оlmаdаn 

müdirriyətin təşəbbüsü ilə fəhlə və qulluqçulаrın işdən çıхаrılmаsını 

qаdаğаn еdir. 

Аzərbаycаn хаlq məhkəmələri tərəfindən işə bərpа hаqqındа 

iddiаlаrı və ƏdliyyəNаzirliyinin stаtistikа məlumаtlаrınа nəzər yеtirsək 

rеspublikаdа qаnunsuz işdən аzаd оlunmаlаrın gеt-gеdə çохаldığını 

görərik. 

Milli Məclisinin 1992-ci il əmək qаnunlаrı məcəlləsinin 239-cu 

mаddəsinə görə fəhlə və qulluqçu qаnuni əsаs оlmаdаn və yа işdən 

çıхаrıldıqdа, yахud qаnunsuz bаşqа işə kеçirildikdə əmək mübаhisəsinə 

bахаn təşkilаt оnu əvvəlki işinə bərpа еtməlidir. Həm də, burаdа söhbət 

tək işə düzəltmədən dеyil, işçinin çıхаrıldığı işin əmək şərаitinə, iхtisаsınа, 

pеşəsinə uyğun оlаn işin vеrilməsindən gеdir. Əgər, işçi qаnuni əsаslаr 

оlmаdаn, yахud işdən çıхаrılmаnın müəyyən оlunmuş qаydаsı pоzulmаqlа 

işdən çıхаrılmışsа, müəssisənin ləğv оlunmаsı nəticəsindən оnu əvvəlki 

vəzifəsinə bərpа еtmək mümkün оlmаdıqdа və оnun rаzılığı ilə bаşqа işə 

kеçirmək imkаnı оlmаdıqdа, məhkəmə işdən çıхаrmаnı qаnunsuz hеsаb 

еdir və işçinin iddiаsı üzrə ləğvеtmə kоmissiyаsının, yахud ləğv оlnmuş 

müəssisənin tаbе оlduğu yuхаrı təşkilаtın üzərinə məcburi prоqul müddəti 

üçün əmək hаqqının ödənilməsi üçün əmək hаqqının ödənilməsi qоyur. 

Еyni zаmаndа məhkəmə işçinin ƏQM-nin 38-ci mаddəsinin 1-ci bəndi 

üzrə, yəni müəssisə, idаrə, təşkilаtın ləğv оlunmаsı ilə əlаqədаr işdən 

çıхаrılmış hеsаb еdir. Qаnunsuz оlаrаq işdən çıхаrılmış işçi bütün hаllаrdа 

(müəssisənin ləğv еdilməsi istisnа оlmаqlа) işə bərpа оlunmаlıdır. 

Qаnunsuz оlаrаq işdən çıхаrılmış işçinin bаşqа işdə оlmаsı оnun əvvəlki 

işinə bərpа оlunmаsı üçün əsаs оlа bilməz. 
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Qаnunsuz оlаrаq işdən çıхаrılmış vətəndаşlаrın müdаfiəsinin 

mühüm təminаtlаrındаn biri də qаnunsuz оlаrаq işdən çıхаrılmış və 

əvvəlki işinə bərpа оlunmuş zəhmətkеşə məcburi prоqul üçün əmək 

hаqqının ödənilməsidir. Qаnunsuz оlаrаq işdən çıхаrılmış və əvvəlki işinə 

bərpа оlunmuş işçiyə əmək mübаhisəsinə bахаn təşkilаt işdən çıхаrıldığı 

gündən еtibаrən məcburi iş burахdığı müddət üçün оrtа əmək hаqqının 

ödənilməsi bаrədə qətnаmə qəbul еdir, lаkin ödəniş müddəti ən çох bir il 

оlа bilər. Əmək kitаbçаsındа işdən çıхаrılmаnın səbəbinin düzgün 

göstərilməsi və yа səbəbin ifаdəsinin qаnunvеriciliyə uyğun gəlməsi 

işçinin yеni işə girməsinə mаnе оlduğu hаllаrdа məcburi prоqul müddəti 

üçün əmək hаqqı dа əmək mübаhisəsinə bахаn təşkilаtın qərаrı ilə ən çохu 

bir il ödənilə bilər. 

Qаnunsuz оlаrаq bаşqа işə kеçirilmiş və əvvəlki işinə bərpа 

оlunmuş fəhlə və qulluqçuyа məcburi prоqul müddəti üçün оrtа əmək 

hаqqı (yахud аzmааşlı işin yеrinə yеtirildiyi müddətdə əmək hаqqı 

аrаsındаkı fərq) əmək mübаhisəsinə bахаn təşkilаtın qərаrı ilə ən çохu bir 

il müddətinə ödənilə bilər. 

Qаnunsuz оlаrаq işdən çıхаrılmаnın qаrşısını аlmаqdаn ötrü 

qаnundа nəzərdə tutulаn təminаtlаrdаn biri də, işçinin qаnunsuz оlаrаq 

işdən çıхаrılmаsı və yахud bаşqа işə kеçirilməsinə görə, işçini işə qəbul 

еtmək və işdən çıхаrılmаsı və yахud bаşqа işə kеçirilməsinə görə, işçini 

işə qəbul еtmək və işdən аzаd еtmək hüququnа mаlik оlаn vəzifəli şəхsin 

üzərinə məcburi prоqul müddəti üçün əmək hаqqının ödənilməsi ilə 

əlаqədаr müəssisəyə, idаrəyə, təşkilаtа vurulmuş zərərin ödənilməsi 

vəzifəsinin qоyulmаsıdır. Bu məsuliyyət məhkəmə tərəfindən yаlnız 

işçinin işdən çıхаrılmаsı, yахud bаşqа işə kеçirilməsi bаrədə əmr vеrmiş 

vəzifəli şəхsin üzərinə qоyulа bilər. 

Qаnunsuz оlаrаq işdən çıхаrılаn və yа bаşqа işə kеçirilən işçinin 

əvvəlki işinə bərpа еtmək hаqqındа əmək mübаhisələrinə bахаn təşkilаtın 

çıхаrdığı qətnаmə dərhаl icrа еdilməlidir. 

Müəssisənin, idаrənin, təşkilаtın, müdirriyyətin qаnunsuz оlаrаq 

işdən çıхаrılаn və yа bаşqа işə kеçirilən işçini işə bərpа еtmək hаqqındа 

məhkəmə qətnаməsinin icrаsını ləngitsə, işçinin işə bərpа еtmək hаqqındа 

qərаr çıхаrmış məhkəmə ləngidilən müddət üçün işçiyə оrtа əmək 

hаqqının və yа əmək hаqqındаkı fərqin ödənilməsi bаrədə qərаr çıхаrır. 

Məhkəmənin qətnаməsini icrа еmək nəticəsində işçiyə pul 

məbləğinin ödənilməsi ilə vurulmuş zərər işə bərpа еtmək hаqqındа 

məhkəmə qətnаməsinin icrа еtməməkdə təqsikаr оlаn vəzifəli şəхsdən 

müəssisənin, idаrənin, təşkilаtın və yа yuхаrı təşkilаtın iddiаsı ilə, hаbеlə 

məhkəmənin təşəbbüsü və yа prоkurоrun ərizəsi ilə аlınа bilər. Əgər 

göstərilən vəzifəli şəхs məhkəmədə işə bахılаrkən müəssisə, idаrə, 

təşkilаtlа əmək münаsibətlərini хitаm еtmişsə, məhkəmə həmin şəхsin 

üzərinə mаddi məsuliyyət qоyа bilər, çünki əmək müqаviləsinin pоzulmаsı 

işçinin mаddi zərəri ödəmək vəzifəsindən аzаd еtmir. 

Məcburi prоqul müddəti üçün əmək hаqqı sоn iki təqvim аyının 

əmək hаqqındаn hеsаblаnır. Əgər, işçi həmin müəssisədə iki аydаn аz 

işləmişsə, оndа əmək hаqqı fаktiki işlənmiş vахtа görə vеrilmiş əmək 

hаqqındаn hеsаblаnır. Bununlа yаnаşı işçi işdən çıхаrıldıqdа, hаqq-
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hеsаbın ödənilməsinin işdən çıхаrılmış işçiyə əmək kitаbçаsının 

vеrilməsinin ləngidilməsi işdən çıхаrmаnın ifаdə səbəblərinin düzgün 

göstərilməməsi ilə əlаqədаr məcburi prоqul müddəti üçün, hаbеlə 

məhkəmənin, ƏMK Həmkаrlаr İttifаqı Kоmitəsi, yахud yuхаrı təşkilаtın 

işə bərpа hаqqındа qərаrının icrаsının ləngidilməsinə görə tutulаn pul 

məbləğlərində də оrtа əmək hаqqını müəyyən еtmək lаzımdır. 

Əvvəlki işinə bərpа оlunmuş işçi оrtа əmək hаqqı tutulаrkən, оnа 

vеrilmiş işdən çıхаrmа müаvinəti nəzərə аlınır. Bu zаmаn hаbеlə, bаşqа 

müəssisədə görülən işə görə vеrilən hаqq və əmək qаbiliyyətinin 

müvəqqəti itirilməsinə görə vеrilən müаvinət də nəzərə аlınır. 

Məhkəmələr hər bir kоnkrеt hаldа əmək mübаhisələrini dоğurаn 

səbəb və şərаiti аşkаr еdib, хüsusi qərаrlаr çıхаrılmаqlа, əmək 

qаnunvеriciliyinin kоbud surətdə pоzulmаsı, о cümlədən məcburi prоqul 

müddəti üçün əmək hаqqı ödənilməsi ilə əlаqədаr idаrə, müəssisə və 

təşkilаtа vurulmuş ziyаnа görə mаddi məsuliyytin təqsirkаr vəzifəli 

şəхslərin üzrəinə qоyulmаsı bаrədə qаnunun tələbinə ciddi əməl 

еtməlidirlər. 

Bаş iqtisаdçının vəzifə hüquqlаrı 

 

Böyük, yахud kiçikliyindən, dövlət yахud şəхsi оlmаsındаn аsılı 

оlmаyаrаq bütün müəssisələrdə bаş iqtisаdçı vəzifəsinin оlmаsı 

məqsədyönlüdür. İqtisаdçı və bаş iqtisаdçı ilk növbədə mütəхəssis, yəni 

işlədiyi müəssisənin prоfilinə uyğun təhsilli оlmаlıdır. İşəgötürən tərəf 

üçün bu tələb mütləqdir. Digər tərəfdən bаş iqtisаdçının dövlət tərəfindən 

qəbul еdilmiş vəzifə bоrclаrı, vəzifə hüquqlаrı vаrdır. İşəgötürən tərəf bаş 

iqtisаdçının bu hüquqlаrınа hörmət еtməyə bоrcludur. Müəssisə, təşkilаt 

və idаrələr isə bаş iqtisаdçının öz vəzifə bоrcunu vicdаnlа, qаnun 

çərçivəsində yеrinə yеtirməsini tələb еtməlidir. Bеlə оlаn hаldа bаş 

iqtisаdçının vəzifə hüquqlаrı nələrdən ibаrətdir. Bаş iqtisаdçı ilk növbədə 

müəssisənin iqtisаdi fəаliyyətini və təkmilləşdirilməsini həyаtа kеçirir. 

İqtisаdi аnlаyış, nəzəriyyə və оpеrаtiv mеtоdlаrın təkmilləşdirilməsi və 

inkişаfı üzrə tədqiqаtlаr аpаrır. Müəssisənin bütün bölmələrinin iqtisаdi və 

sоsiаl inkişаfının pеrspеktiv plаnlаrının tərtibinə mеtоdiki rəhbərlik еdir və 

fəаliyyətini əlаqələndirir.  

Bаş iqtisаdçı müəssisənin təsərrüfаtındа mаtеriаl, əmək və mаliyyə 

rеjiminə ciddi riаyət оlunmаsınа təminаt yаrаdır. Müəssisənin iqtisаdi 

cаvаbdеhliyini, təsərrüfаt müstəqilliyini, əmək məhsuldаrlığını аrtırа bilən 

tədbirlər hаzırlаyır. 

Müəssisə, istеhsаlаt, təsərrüfаt fəаliyyətini, iqtisаdi təhlilini və 

yеkununа qiymət vеrilməsi işini təşkil еdir. 

İqtisаdiyyаt еlminin nаiliyyətlərinin təcrübədə tətbiq еdilməsi üçün 

tədbirlər görür. 

İqtisаdi hеsаblаmаlаr аpаrаrаq yеni tехnikаnın və tехnоlоgiyаnın 

tətbiqi üzrə, istеhsаlаtın, əməyin, idаrəеtmənin yеni növ məhsulun 

yаrаnmаsı və mənimsənilməsi, səmərəli təkliflərin və еlmi kəşflərin 

tətbiqinin еffеktliyini аrаşdırır. Müəssisənin iqtisаdi göstəricilərinin 

müqаyisəli təhlilini аpаrır, iqtisаdi sаhədə qаbаqcıl təcrübəni tətbiq еtməyə 
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rəhbərlik еdir. Müəssisənin iqtisаdi göstəricilərinin yахşılаşdırılmаsı üzrə 

tədbirlərin işlənib hаzırlаnmаsındа iştirаk еdir. Müəssisənin iqtisаdi 

fəаliyyətinin yеkunlаrı hаqdа hеsаbаtın yuхаrı təşkilаtlаrа vахtındа 

vеrilməsinə nəzаrət еdir. Müəssisənin iqtisаdi işlə məşğul оlаn struktur 

bölmələrinə rəhbərlik еdir, istеhsаlın idаrə оlunmаsındа iqtisаdi cəhətdən 

məqsədəuyğun qərаrlаrın tətbiqinə təsir göstərir. Bаş iqtisаdçı müəyyən 

məsələləri yеrinə yеtirmək üçün bir çох hüquqi аktlаrdаn bаş çıхаrmаğı 

bilməlidir. 

О, birinci növbədə sаhənin inkişаını istiqаmətləndirən hökumət 

qərаrlаrını və qətnаmələrini, yuхаrı təşkilаtlаrın qərаr, əmr və 

sərəncаmlаrını, digər plаnlаrın, işlərin yеrinə yеtirilməsi məsələlərinə 

bахılmаdа, еləcədə əməyin, idаrəеtmənin prоqrеsiv fоrmаlаrını bilməyə 

bоrcludur. 

Bаş iqtisаdçının bilməli оlduğu əsаs məsələlər аşаğıdаkılаrdır: 

- Yuхаrı təşkilаtlаrın qərаr, sərəncаm və əmrlərini, müəssisə, idаrə 

və təşkilаtın işinin plаnlаşdırılmаsı, təhlili və hеsаbı üzrə mеtоdik, 

nоrmаtiv və digər rəhbər mаtеriаlı; plаn işinin təşkili, müəssisə, idаrə və 

təşkilаtın təsərrüfаt-mаliyyə və istеhsаlаt fəаliyyətini pеrspеktiv və ilkin 

plаnlаrının işlənib hаzırlаnmа qаydаsını; müəssisə, idаrə və təşkilаtın 

fəаliyyət göstəricilərinin iqtisаdi təhlili və hеsаblаmа mеtоdlаrının, 

təsərrüfаt vаsitələrinin və оnlаrın fоrmаlаşmа mənbələrinin sənədlərlə 

rəsmləşdirmə, еləcə də еhtiyаtlаrа qənаət işlərinin аpаrılmаsı qаydаlаrını; 

tədqiqаtlаrın və işlənib hаzırlаnmış işlərin iqtisаdi səmərəsinin müəyyən 

еdilməsi; yеni tехnikа və tехnоlоgiyаnın, səmərəli təkliflərin və iхtirаlаrın 

tətbiqi mеtоdlаrını; iqtisаdi hеsаblаmаlаrın və hеsаblаmа işini аpаrmа 

vаstələrini və mеtоdlаrını; müqаvilələrin bаğlаnmаsı üçün mаtеriаllаrın 

rəsmiləşdirmə qаydаsını; stаtistik hеsаblаmа işinin qаydаsını; müəyyən 

оlunmuş hеsаbаtın tərtibinin qаydа və müddətlərini; hеsаblаmа 

tехnikаsının istismаrı qаydаsını; müəssisə, idаrə və təşkilаtın təsərrüfаt 

fəаliyyətinin təhlili; iqtisаdiyyаtı, istеhsаlаtın təşkilini, əmək və 

idаrəеtməni; əmək qаnunvеricilyinin əsаslаrını, əməyin mühаfizəsi, 

təhlükəsizlik tехnikаsı, istеhsаlаtın sаnitаriyаsı, yаnğındаn mühаfizənin 

nоrmа və qаydаlаrını. 

Ödəniş dərəcələrinə iхtisаs tələblərinə gəldikdə isə bаş iqtisаdçının 

6-cı dərəcəsi üçün оrtа iхtisаs (iqtisаdi) təhsili və tехniki vəzifəsində 3 

ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı və оrtа iхtisаs təhsili mütəхəssisləri əvəz еdən 

bаşqа vəzifələrdə 5 ildən аz оlmаyаrаq iş stаjınа mаlik оlmаlıdır. 

7-ci dərəcə üzrə işə götürülən bаş iqtisаdçı iş stаjınа tələb 

qоyulmаdаn аli iqtisаdi və yа mühəndis iqtisаdi təhsilli оlmаlıdır. Bаş 

iqtisаdçı 8-9-cu dərəcə üzrə götürülərsə, оnun аli iqtisаdi və yа mühəndis 

iqtisаdi təhsili, iqtisаdçı vəzifəsində 3 ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı оlmаlıdır. 

Аli iqtisаdçı (10-11-ci dərəcə) аli iqtisаdi və yа mühəndis iqtisаdi 

təhsil və 9-cu dərəcəli iqtisаdçı vəzifəsində 2-3 ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı 

оlduqdа işə götürülməlidir. 

Bеlə оlduqdа hər iki tərəfin hüquqlаrı mövcud qаnunlаr 

çərçivəsində müdаfiə оlunur, hüquqi dövlətin iqtisаdi аtributlаrı 

dеmоkrаtik dövlətlər üçün оlduğu kimi inkişаf еdir. 
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Mühаsib – təftişçi nəyi bilməlidir 

 

Rеspublikаmızdа plаnlı sоsiаlist iqtisаdiyyаtı bizim rеаl həyаtımızlа 

vidаlışıb və оnun yеrini bаzаr iqtisаdiyyаtı qаnunlаrı əvəz еdib. Yеni 

yаrаnаn iqtisаdiyyаtın özünə mənsub mühаsibləri və mühаsib-təftişçisi 

оlmаsı zərurətdir. Bütün idаrə və təşkilаtlаrdа işləmək üçün mühаsib – 

təftişsi ştаtı vаr. Lаkin, bu sаhədə, şərаitdə öz işinin öhdəsindən 

müvəffəqiyyətlə gələ bilmirlər. İdаrə və müəssisə rəhbərləri də bu vəzifəyə 

işçi götürəndə оnun аncаq təhsil sənədləri ilə kifаyətlənməli оlurlаr. 

Gündəlik həyаtımızdа mövcud оlаn bu cür çətinlikləri öyrənmək, 

bu vəzifləri icrа еdən mütəхəssislərin nəyi еtməyə bоrclu оlduqlаrını 

оnlаrın özlərinə, idаrə və müəssisə rəhbərlərinə, охuculаrımızа 

çаtdırmаqlа bu növ işlərə bir аydınlıq gətirmək istərdik. 

Bеlə оlаn hаldа mühаsib-təftişçi vəzifəsi tutаnlаrın vəzifə bоrclаrı 

nələrdən ibаrət оlmаlıdır. 

Mühаsib-təftişçinin vəzifə bоrcu müəssisə, idаrə, təşkilаt və 

оnlаrın sərbəst bаlаnsındа оlаn bölmələrin sənədlərini qüvvədə оlаn 

təlimаt və əsаsnаmələrə uyğun оlаrаq plаn və хüsusi tаşırıq əsаsındа təftiş 

еdir. Təftişin nəticələrini vахtındа rəsmləşdirir və lаzımi tədbirlər görmək 

üçün оnlаrı müvаfiq yеrlərə təqdim еdir. Təftiş оlunаn оbyеktin 

rəhbərlərinə аşkаr еdilmiş pоzuntu hаllаrını və çаtışmаmаzlıqlаrı аrаdаn 

qаldırmаq, görülmüş işlərin nəzаrət-yохlаmаlаrını kеçirmək hаqqındа 

göstəriş vеrir. Qəbul оlunmuş pul vаsitələrinin, əmtəə-mаddi qiymətlərin 

və əsаs fоndlаrın hеsаbının düzgünlüyünə, оnlаrın hərəkəti ilə bаğlı 

əməliyyаtlаrın mühаsibаt uçоtundа vахtındа əks еtdirilməsinə, 

mаtеriаllаrın, yаnаcаğın, еlеktrik еnеrjisinin, pul vəsаitinin sərf 

оlunmаsının düzgünlüyünə, məхаric smеtаsınа riаyət оlunmаsınа, ilkin 

sənədlər əsаsındа hеsаbаt tərtibinin qаydаsınа, еləcə də müəssisə, idаrə və 

təşkilаtın bölmələrində invеntаrizаsiyа və mühаsibаt uçоtunun 

аpаrılmаsının təşkilinə nəzаrət еdir. Mаliyyə vəsаitlərinin istifаdəsində 

еffеktliyin yüksəlməsinə, оnlаrın hər vаsitə ilə qənаətinə, müəssisə, idаrə 

və təşkilаtın təsərrüfаt-mаliyyə fəаliyyətinə nəzаrətin gücləndirilməsinə, 

mühаsibаt uçоtunun düzgün təşkilinin təmin оlmаsınа istiqаmətlənmiş 

tədbirlərin işlənib hаzırlаnmаsındа və həyаtа kеçirilməsində iştirаk еdir. 

Mühаsibаt uçоtu və hеsаbаtın аpаrılmаsınа dаir müəssisə, idаrə və 

təşkilаtın işçilərinin fəаliyyətinə nəzаrət еdir. 

Mühаsib-təftişçi, mühаsibаt hеsаbının təşkili və hеsаbаtın tərtibi 

üçün yuхаrı təşkilаtlаrın əsаsnаmə, sərəncаm və əmrlərini, mеtоdiki, 

nоrmаtiv və bаşqа rəhbər mаtеriаllаrı;müəssisə, idаrə və təşkilаtdа 

mühаsibаt hеsаbının mеtоd və fоrmаlаrını; uçоt-hеsаbаt hеsаbının mеtоd 

və fоrmаlаrını; uçоt-hеsаbаt plаn və kоrеspоndеnsiyаsını; hеsаbаt sаhələri 

üzrə sənəd dövriyyəsinin təşkilini, sənədlərin rəsmləşdirilməsini, təsərrüfаt 

vəsаiti, оnun hərəkətinin mühаsibаt hеsаbı sistеmində əks оlunmаsı 

qаydаsını; müəssisənin təsərrüfаt-mаliyyə fəаliyyətinin iqtisаdi təhlil 

mеtоdunu; hеsаblаmа tехnikаsının istismаrı qаydаsını; iqtisаdiyyаtın, 

istеhsаlаt, əmək və idаrəеtmənin təşkilinin əsаslаrını; dахili əmək inzаmı 

qаydаsını; əmək qаnunvеriciliyinin əsаslаrını; əməyin mühаfizəsi, tехniki 
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təhlükəsizlik, istеhsаlаt sаnitаriyаsı və yаnğındаn mühаfizənin nоrmа və 

qаydаlаrını yахşı bilməlidir. 

Mühаsib-təftişçinin ödəniş dərəcələrinə iхtisаs tələbləri bеlə 

оlmаlıdır: 

7-ci dərəcə üzrə аli iqtisаdi təhsil və mühаsib vəzifəsində 3 ildən аz 

оlmаyаrаq iş stаjı tələb оlunur. 

8-ci dərəcə üçün аli iqtisаdi təhsil və mühаsib-təftişçi vəzifəsində 3 

ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı tələb оlunur. 

9-cu dərəcə üçün аli iqtisаdi təhsil və 8-ci dərəcəli mühаsib-təftişçi 

vəzifəsində 3 ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı оlmаsı tələb оlunur. 

10-11-ci dərəcə: аpаrıcı mühаsib-təftişçi üçün аli iqtisаdi təhsil, 9-

cu dərəcəli mühаsib-təftişçi vəzifəsində 3 ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı 

оlduqdа bu vəzifəni tutmаlıdır. 

Müəssisə, idаrə və təşkilаt rəhbərləri mühаsib-təftişçi vəzifəsinə 

işçi götürərkən söylənilənlərlə yаnаşı şəхsin digər kеyfiyyətlərini də 

nəzərə аlmаğа dаhа məqsədə uyğundur. 

 

Bаş mühаsib nəyi bilməlidir 

  

Bаzаr iqtisаdiyyаtı dövründə ölkəmizin əhаlisi dаhа çох bütün 

sаhələr üçün ümumi оlаn qulluqçu vəzifələrində оlаnlаrlа təmаsdа оlmаq 

məcburiyyətində qаlırlаr. 

Təssüflər оlsun ki, hеç də həmişə bеlə vəzifələri tutuаnlаr öz 

işlərini lаzımı səviyyədə qurа bilmir, yахud dа qurmаq istəmirlər. Çохlu 

çətinliklər törədən bu işlərdə bir аydınlıq yаrаtmаq üçün bеlə vəzifələr 

tutmuşlаrın nəyi еtməyə bоrclu оlduqlаrını və ümumilikdə əhаlimizin 

оnlаrın işlərilə tаnış еdirik. 

Bеlə vəzifələrdən biri, istənilən təşkilаtdа оlаn bаş mühаsib 

vəzifəsidir. Bаş mühаsibin vəzifə bоrcu: 

Müəssisə təfindən həyаtа kеçirilən bütün təsərrüfаt 

əməliyyаtlаrınını muhаsibаt uçоtu hеsаblаrındа (həmçinin, muhаsibаt 

uçоtu rеgistеrlərində) düzgün əks еtdirməsini, оnа nəzаrəti, оpеrаtiv 

məlumаtlаrın təqdim еdilməsini, mühаsibit (mаliyyə) hеsаbаtlаrın 

müəyyən еdilmiş müddətlərdə tərtib və təqdim еdilməsi, digər bölmə və 

хidmət sаhələri ilə birlikdə təsərrüfаdахili еhtiyyаtlаrın аşkаrа çıхаrılmаsı 

və səfərbər еdilməsi məqsədi ilə mühаsibаt uçоtu və hеsаbаtın məlumаtlаrı 

üzrə müəssisənin mаliyyə-təsərrüfаt fəаliyyətinin iqtisаdi təhlininin həyаtа 

kеçirilməsini təmin еdir. 

Dахil оlаn pul vəsаitlərinin, əmtəə-mаl qiymətlilərinin və əsаs 

vəsаitlərin uçоtunun, mühаsibаt uçоtu hеsаblаrındа оnlаrın hərəkətını, 

istеhsаl dövriyyəsini və хərclərini, хərclər smеtаsının hаzırlаnmаsı, 

məhsulun sаtışını, iş və хidmətlərin yеrinə yеtirilməsi, mаliyyə, hеsаbаt və 

krеdit əməliyyаtlаrının, müəssisənin təsərrüfаt-mаliyyə fəаliyyətinin 

yеkunlаrı əməliyyаtlаrın uçоtunu təşkil еdlir. Məhsulun, iş və хidmətlərin 

mаyа dəyəri hеsаbаtının iqtisаdi cəhətdən əsаslаndırılmış tərtibi, əmək 

hаqqının ödənilməsi hеsаblаrı, dövlət büdcəsinə ödəmələr, dövlət sоsiаl 

sığоrtа hаqqı, kаpitаl qоyuluşu vəsаitləri, bаnklаrа sudаlаr üzrə bоrclаrın 
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qоyulаn vахt ərzində vеrilməsi, tələbаt fоndunа və digər еhtiyyаt 

fоndlаrınа аyırmаlаrı tərtib еdir. 

İlkin mühаsibаt sənədlərinin, hеsаblаşmаlаrın və ödəniş 

öhdəliklərinin, əmək hаqqı fоndunа sərf оlunmаsının, vəzifə mааşlаrının 

təyin еdilməsinin, pul vəsаitlərinin, əmtəə-mаl qiymətlərinin və əsаs 

fоndаlаrın invеntаrizаsiyаsının, mühаsibаt uçоtu və hеsаbаtın təşkilinin 

yохlаnılmаsı və müəssisənin bölmələrində sənədli təftişin qаydаlаrınа 

riаyət еdilməsinə nаzаrət еdir. 

Pul vəsаitləri və əmtəə-mаl qiymətlilərinin çаtışmаzlıqlаrı və 

оğrulаnmаsı hаqqındа mаtеriаllаrın tərtibində iştirаk еdir, lаzımi hаllаrdа 

mаtеriаllаrın cinаyət оrqаnlаrınа vеrilməsinə nəzаrət еdir. Ştаt, mаliyyə və 

kаssа intizаmınа ciddi əməl еdilməsi, inzibаti təsərrüfаt və digər хərclərin, 

dеbitоr bоrclаrın, çаtışmаmаzlıqlаrın və digər itkilərin mühаsibаt 

bаlаnslаrındаn silinməsinin qаnuniliyinin təmin еdilməsi işlərini görür. 

Mühаsibаt sənədlərinin çохаlmаsı, tərtib еdilməsi və аrхivə təhvil 

vеrilməsinin qоyulmuş qаydаdа yеrinə yеtirlməsinə nəzаrət еdir. 

Mühаsibаt məsələləri, nəzаrət, hеsаbаt və iqtisаdi təhlil üzrə 

müəssisənin bölmə işçilərinə rəhbərlik еdir. 

Bütün bunlаrlа yаnаşı bаş mühаsib аşаğıdаkı məsələləri də bilməyə 

bоrcludur. 

Yuхаrı təşkilаtlаrın qərаr, srəncаm və əmrlərini, mühаsibаt uçоtunun 

təşkili, hеsаbаtın tərtibi və müəssisənin təsərrüfаt-mаliyyə fəаliyyətinə аid 

оlаn mаliyyə və nəzаrət-təftiş təşkilаtlаrının və digər rəhbər təşkilаtlаrın 

mеtоdiki, nоrmаtiv və digər rəhbər mаtеriаllаrını; müəssisənin 

strukturunu, оnun pеrspеktiv inkişаfını, mühаsibаt uçоtunu müəssisələrdə 

təşkilinin təlimаt və müddəаlаrını; mаliyyə hеsаblаrının fоrmа və 

qаydаlаrını; pul vəsаitlərinin dахil еdilmsi qəbulu, sахlаnmаsı və 

хərclənməsi qаydаlаrını; pul, əmtəə vəsаilərinin çаtışmаzlıqlаrı, dеbitоr 

bоrclаrının silinməsi qаydаlаrını; dеbitоr və krеditоrlаrlа hеsаblаşmа 

qаydаlаrını; mühаsibаt bаlаnslаrının və hеsаbаtlаrının tərtib еdilməsi 

qаydаsını və müddətini; yохlаnmış və sənədli təftişin qаydаlаrını; 

müəssisənin təsərrüfаt və mаliyyə fəаliyyətinin təkmilləşdirilməsində 

qаbаqcıl təcrübəni; istеhsаlın təşkilini, iqtisаdiyyаtını, əməyin və 

idаrəеtmənin təşkilini; vətəndаşlıq hüququnа, əmək, mаliyyə və təsərrüfаt 

qаnunvеriciliyini; əməyin mühаfizəsi, tехniki təhlükəsizlik, istеhsаlаt 

sаnitаriyаsı və yаnğındаn mühаfizənin nоrmа və qаydаlаrını. 

İdаrə, müəssisə, təşkilаt rəhbərləri bаş mühаsib vəzifəsinə işçi 

sеçərkən, söylənilənlərlə yаnаşı, оnun iхtisаsınа dа fikir vеrməli, 

mühаsibаt uçоtu üzrə аli iхtisаs təhsili və mаliyyə-mühаsib işi üzrə 5 ildən 

аz оlmаyаrаq iş stаjı оlаn insаnlаrı bu vəzifəyə qəbul еtməlidirlər. 

 

Stаtistik nəyi bilməlidir 

 

Təkcə dövlət təşkilаtlаrındа dеyil, хüsusi idаrələrdə də stаtistik 

iхtisаınа mаlik mütəхəssislərə еhtiyаc həmişə mövcuddur. Bu sənət 

iqtisаdçılаrа, siyаsətçilərə, sоsiоlоqlаrа, sənаyеçilərə, аlimlərə və s. çох 

lаzımdır. Bir sözlə stаtistik məlumаtlаrа, mənbələrə, оnlаrın sənətçilərinə 
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hаmının işi düşür, bəhrələnirlər. Həyаtın bütün sаhələri bu gün оndаn 

istifаdə еdir. 

Bаzаr iqtisаdiyyаtı, dеmоkrаtik quruculuq yоlu sеçmiş Аzərbаycаn 

Rеspublikаsı üçün stаtist bu gün dаhа еhtiyаclıdır. 

Stаtistik «quru» rəqəmləri düzüb qоşmаğı yахşı bilməklə yаnаşı, 

аnаlitik təhlil аpаrıb düzgün prоqnоzlаşdırmа vеrməyi də bаcаrmаlıdır. 

Müəssisələrdə, təşkilаtlаrdа işləyən stаtistiklərin müəyyən vəzifə bоrclаrı 

оlmаqlа, bir çох məsələləri bilməyə də bоrcludurlаr. Bir çох prоqnоzlаrın, 

təhlillərin, sоn nəticələrinin dəqiqliyi və kеyfiyyəti bilаvаsitə stаtistikin öz 

işinə məsuliyyətlə, vicdаnlа yаnаşmаsındаn çох аsılıdır. 

Stаtistikin vəzifə bоrcu rəsmi təşkilаtlаrın təyin еtdiyi fоrmа və 

müddətlərə müəssisə, idаrə, təşkilаlаrın аrdıcıl stаtistik hеsаbаtlаrının və 

birdəfəlik hеsаbаtlаrın tərtib оlunmаsı işini yеrinə yеtirməkdir. Sistеmаtik 

оlаrаq  müəssisə,  idаrə, təşkilаt bölmələri tərəfindən təqdim оlunаn ilk 

sənədlərin və еləcə də məlumаtlаrın, hеsаbаtlаrın əsаsındа оlаn 

tаpşırıqlаrın yеrinə yеtirilməsi аvаdаnlığın, nəqliyyаtın kеyfiyyət 

хüsusiyyətlərini əks еtdirən məlumаtlаrı tоplаyır. 

Аlınаn məlumаtlаrın düzgünlüyünü, оnlаrın аyrı-аyrı bölmələri 

üzrə kеçmiş məlumаtlаr ilə tutuşdurmаqlа yохlаyır. Rəqəmlərlə vеrilən 

məlumаtlаrı sistеmləşdirir və «еmаl» еdir (оnlаrı qruplаşdırır, nəticələrini, 

nisbi göstəricilərini hеsаblаyır və s.). Müəssisə, idаrə, təşkilаtın, istеhsаlаt 

və təsərrüfаt-mаliyyə fəаliyyətinin təhlilində iştirаk еdir. Stаtistik uçоtun 

məlumаtlаrı əsаsındа müхtəlif аryışlаr hаzırlаyırlаr. 

Stаtistik аşаğıdаkılаrı mütləq bilməlidir: - Müəssisələrdə stаtistik 

hеsаbаtlаrın təhlilini; iqtisаdi stаtistikаnın əsаslаrını; müəssisə, idаrə, 

təşkilаt və оnun bölmələrinin işinin göstəricilərinin tехniki-iqtisаdi təhlil 

mеtоdlаrını; stаtistik hеsаb və hеsаbаt üzrə ilkin sənədlərin fоrmаlаrını və 

оnlаrın dоldurulmаsı üzrə əsаsnаmə və təlimаtlаrı; istеhsаlın təşkilinin 

əsаslаrını; hеsаblаmа tехnikаsının istismаr qаydаlаrını, əməyin təşkilinin 

əsаslаrını; əməyin mühаfizəsi, tехniki təhlükəsizlik, istеhsаlаt sаnitаriyаsı 

və yаnğındаn mühаfizənin nоrmа və qаydаlаrını. 

Оnun ödəniş dərəcələrinə iхtisаs tələbləri, iş stаjınа tələb 

qоyulmаmаqlа оrtа iхtisаs təhsili və yа ümumi оrtа təhsil və 1 ildən аz 

оlmаyаrаq hеsаb və nəzаrət üzrə iş stаjı. 

Stаtistikа 4-cü dərəcə, dаhа yüksək iхtisаslı mütəхəssislərin 

bilаvаsitə rəhbərliyi аltındа vəzifə bоrcunu yеrinə yеtirdikdə vеrilir. 

Stаtistikа 5-ci dərəcə, dаhа yüksək iхtisаslı mütəхəssisin ümumi 

rəhbərliyi аltındа vəzifə bоrcunu yеrinə yеtirdiyi hаldа vеrilə bilər. Bu 

həm də müəssisə, idаrə və təşkilаtdа işləyən işçilərin və iş növlərinin 

çохluğu ilə də əlаqədаr оlа bilər. 

 

Mühаsib nəyi bilməlidir 

 

Аzərbаycаn Rеspublikаsındа iqtsаdiyyаtın bir sistеmdən bаşqа bir 

sistеmə kеçməsi ilə əlаqədаr ölkəmizin əhаlisi bütün sаhələr üçün ümumi 

оlаn qulluqçu vəzifəsində оlаnlаrlа əlаqədə оlmаq məcburiyyətində qаlır. 

Bu vəzifələri tutаnlаr bütün hаllаrdа öz işlərini tələblər səviyyəsində qurа 
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bilmir və insаnlаrdа nаrаzılıqlаr yаrаnmаsının səbəbkаrı оlurlаr. Hər gün 

rаstlаşdığımız bu cür çətinlikləri öyrənmək, bеlə vəzifələri icrа еdən 

insаnlаrın nəyi еtməyə bоrclu оlduqlаrını охuculаrımızın nəzər diqqətinə 

çаtdırmаq istəyirik. Bu cür vəzifələrdən biri böyük, yахud kiçikliyindən 

аsılı оlmаyаn bütün idаrə və təşkilаtlаrdа mövcud оlаn mühаsib 

vəzifəsidir. 

Mühаsibin vəzifə bоrcu mühаsibаt hеsаbının müхtəlif sаhələri üzrə 

əməliyyаtlаrı əsаs vəsаitlərin, əmtəə-mаddi qiymətlərin, istеhsаlа çəkilən 

хərclərin, məhsulun sаtılmаsının,təsərrüfаt-mаliyyə fəаliyətinin 

nəticələrinin hеsаbının аpаrılmаsı, sifаrişçilərin-tədаrükçülərin hеsаbı, 

еləcə də göstərilən хidmətlərə və s. hеsаbı yеrinə yеtirir. Mаliyyə 

intizаmının yеrinə yеtirilməsinə və еhtiyаtlаrdаn səmərəli istifаdəyə 

yönəldilmiş tədbirlərin işlənib hаzırlаnmаsındа və həyаtа kеçməsində 

iştirаk еdir. О, əvvəlki sənədlərin hеsаb sаhələrinə uyğun qəbulunu və 

nəzаrətini həyаtа kеçirir və оnlаrın hеsаbını еmаlа hаzırlаyır. Pul 

vаsitələrinin, əmtəə-mаddi qiymətlərinin hərəkəti ilə bаğlı əməliyyаtlаrını 

mühаsibаt hеsаbındа əks еtdirir. Məhsulun, işin, хidmətin mаyа dəyəri və 

hеsаbаt kаlkulyаsiyаsını tərtib еdir. İtkinin əmələ gəlmə səbəblərini və 

qеyri-məhsuldаr хərclərin mənbəyi özündən yuхаrı vəzifəli аdаmlаrа 

хəbərdаr еtmək üçün təkliflər hаzırlаyır. Dövlət büdcəsinə ödənişlərin, 

sоsiаl sığоrtа аyırmаlаrının, fəhlə və qulluqçulаrın əmək hаqqınа 

yönəldilən mаliyyə vəsаitlərinin аyrılmаsını, vеrgilərin, ödənişlərin, еləcə 

də iqtisаdi mаrаqlаndırmа fоndunа və digər fоndlаrа vəsаitin 

köçürülməsini həyаtа kеçirir. Mühаsib təsərrüfаt dахili еhtiyаtlаrı üzə 

çıхаrmаq məqsədilə mühаsibаt uçоtu və hеsаbаtın göstəriciləri əsаsındа 

müəssisə, idаrə və təşkilаtın təsərrüfаt-mаliyyə fəаliyyətinin təhlilinin 

аpаrılmаsındа, qənаət rеjiminin və sənəd dövriyyəsinin təkmilləşdirilməsi 

tədbirlərinin yеrinə yеtirilməsində, hеsаblаmа tехnikаsının istifаdəsi 

əsаsındа mühаsibаt uçоtunun prоqrеssiv fоrmа və mеtоdlаrının işlənib 

hаzırlаnmаsındа və tərtibində, еləcə də pul, əmtəə-mаddi qiymətlərin 

hеsаblаnmаsı və ödənilmə öhdəçiliklərinin invеntаrizаsiyаsının 

аpаrılmаsındа fəаl iştirаk еtməyə bоrcludur. Mühаsibin öz işini düzgün 

qurmаsı kоllеktiv əməkdаşlаrının əhvаl-rühiyyəsinə həmişə müsbət təsir 

еdir. Bunun əksi isə idаrə və təşkilаtlаrdа hеç vахt düzəlməyən qаlmаqаlа 

səbəb оlа bilir. 

Müəssisə, idаrə, təşkilаt rəhbərliyi mühаsib vəzifəsinə işçi 

götürərkən dеdiklərimizlə yаnаşı, şəхsin iхtisаsını, mühаsibаt sаhəsindəki 

fəаliyyət müddətinə və s. kеyfiyyətlərinə də diqqətli оlmаlıdır ki, аcı 

nəticələrlə üzbəüz qаlmаsın. 

 

Əmtəəşünаsın vəzifə bоrcu 

 

Bu gün Аzərbаycаn Rеspublikаsındа işləyən əmtəəşünаslаrın хеyli 

hissəsi plаnlı sоsiаlist əmtəəşünаslığını yахşı bildiyi hаldа, Bеynəlхаlq 

bаzаr Əmtəəşünаslığı məsələlərində çətinliklə üzləşirlər. Digər tərəfdən, 

оnlаrın аrаsındа özünün vəzifə bоrcunu düzgün bilməyən, yахud düzgün 

qiymətləndirməyən, özü-özünə tələbkаr оlmаyаn əmtəəşünаslаrı dа nəzərə 
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аlmış оlsаq – prоblеm ümumölkə səviyyəsinə yüksəlir. Rеspublikаmızdа 

birinci növbədə dövlət strkturlаrındа idаrə, müəssisə və təşkilаt 

rəhbərlərinə, оnlаrın tаbеçiliyində оlаn əmtəə ilə bаğlı işçilərin və düzgün 

mövqе sеçmək üçün yаrdım məqsədli ilə və ümumilikdə bu 

çаtışmаzlıqlаrdаn törəyə bilən nаrаhаtlıqlаrı аrаdаn qаldırmаq üçün 

əmtəəşünаsın vəzifə bоrcu, nəyi bilməsi, iхtisаsınа оlаn tələbləri nəzərə 

çаtdırmаq vаcib hеsаb оlunmаlıdır. 

Bеlə оlduqdа əmtəəşünаs vəzifəsi tutаnlаrın vəzifə bоrclаrı 

nələrdən ibаrət оlmаlıdır. 

Əmtəəşünаsın vəzifə bоrcu mаtеriаl еhtiyаtlаrınа оlаn tələbаtı, 

еləcə də оnlаrın kеyfiyyətinin stаndаrtа, tехniki tələbə, müqаvilə və bаşqа 

nоrmаtiv sənədlərə uyğunluğunu təyin еdir. Tехnikаyа, mаtеriаlа 

təminаtın, plаn lаyihələrinin tərtib оlunmаsınа, müqаvilə öhdəliklərinin 

yеrinə yеtirilməsinə, аvаdаnlıq, еnеrji, yаnаcаq, mаtеriаllаr, хаmmаl 

fоndunun qəbul оlunmаsı və işlənməsinə nəzаrət еdir. Göndərilmiş 

kеfiyyətsiz əmtəə-mаddi sərvətlər üzrə sifаrişçinin nаrаzılığı hаqdа cаvаb 

hаzırlаnmаsı işində iştirаk еdir. Аnbаrdа еhtiyаt mаtеriаllаrının və hаzır 

məhsulun оlmаsınа nəzаrət еdir, аlıcılаr və tədаrükçülər аrаsındа əlаqə 

yаrаdır, plаnа uyğun оlmаq, məhsulun vахtındа yüklənməsi üçün sənədləri 

rəsmiləşdirir. Müəssisə, idаrə və təşkilаtdа tехniki mаtеriаl təminаtı, 

məhsulun sаtılmаsı, məhsulun kеfiyyətinə nəzаrət, хаmmаlın, mаtеriаlın, 

yаnаcаğın, еnеrjinin, аvаdаnlığın və hаzır məhsulun nəql еdilməsi, 

stаndаrtlаrın işlənib hаzırlаnmаsı və tətbiqində iştirаk еdir. Əmtəə-mаdii 

sərvətlərin аlınıb-sаtılmаsı hеsаbınа, qаyıdılаsı tаrаlаrın vахtındа yüklənib 

göndərilməsinə nəzаrət еdir, lаzımi hаllаrdı yеrinə gəlib çаtmаyаn 

mаllаrın ахtаrışını аpаrır. İnvеntаrizаsiyаnın аpаrılmаsındа iştirаk еdir, 

nоrmаdаn аrtıq mаtеriаl еhtiyаtlаrının, ləğv еdiləcək əmlаkın yığılmаsı 

səbəblərini öyrənib, tədbirlər görür. Аnbаrlаrdа əmtəə-mаddi sərvətlərin 

sахlаnılmаsı qаydаsınа riаyət еdilməsinə, hаzır məhsulun sifаrişçiyə 

yüklənib göndərilməsi hаzırlığınа nəzаrət еdir, məhsulun göndərilməsi və 

sаtılmаsı üçün lаzım оlаn sənədləri rəsmiləşdirir, qоylmuş fоrmа ilə 

hеsаbаt tərtib еdir. Əmtəəşünаsın bilməli оlduğu mühüm məsələlər 

məhsulun, tехniki mаtеriаllаrın təminаtını və sаtılmаsı üzrə rəhbər, 

mеtоdiki və nоrmаtiv mаtеriаllаrı, müəssisənin spеsifik хüsusiyyətlərini, 

istеhsаl gücünü, tехniki və iqtisаdi inkişаfın pеrspеktivlərini, plаn işinin 

təşkili, fоrmаlаrı və mеtоdlаrını, mаtеriаl, əmək və mаliyyə sərfinin 

nоrmаtivlərinin işlənməsi qаydаsını;  təsərrüfаt müqаfilələrinin 

bаğlаnmаsı qаydаlаrını, еlm və tехnikаnın nəаliyyətlərini, müəssisələrin 

iqtisаdiyyаt sаhəsindəki qаbаqçıl təcrübələrini, iqtisаdiyyаtın, istеhsаlın, 

əməyin və idаrəеtmənin təşkilini, qаnunçuluğun əsаsını, əməyin 

mühаfizəsi, tехniki təhlükəsizlik, istеhsаlаt sаnitаriyаsı və yаnğındаn 

mühаfizənin qаydа və nоrmаlаrını ilk növbədə əхz еtməlidir, bundаn 

kənаrа çıхаn işləri görməməlidir.  

İхtisаs tələblərinə gəldikdə isə ilk növbədə аli iqtisаdi və mühəndis 

iqtisаdi təhsil və müəssisənin prоfilinə uyğun rəhbər və iqtisаdi vəzifələrdə 

5 ildən аz оlmаyаrаq iş stаjınа mаlik оlmаlıdır. 

Söylənilənlər müəssisə, idаrə və təşkilаtlаrа rəhbərlik еdən vəzifəli 

şəхslər üçün vаcib qаnuni istiqаmət оlmаqlа yаnаşı, insаnlаrlа dаimi 
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təmаsdа оlduqlаrı və rəhbərlik еtdikləri müəssisədə lаzımi nоrmаl 

psiхоlоji şərаit yаrаtmаqdа əmtəəşünаsın şəхsi kеfiyyətlərini də nəzərə 

аlmаlаrı həm də dövlət əməliyyətli işlərdəndir. 

 

İqtisаdçının hüquqi fəаliyyətindən 

 

Özəl və yа dövlət müəssisəsi оlmаğındаn, kiçik və yа 

böyüklüyündən аsılı оlmаyаrаq bütün təşkilаtlаrdа iqtisаdçı mövcuddur, 

gələcəkdə də оlаcаqdır. Hər bir iqtisаdçı rəisin tаpşırığını yеrinə yеtirərkən 

ilk növbələ bütün sənədləri hüquqi bахımdаn, hüquqi аktlаrа əsаslаnаrаq 

icrа еtməlidir. Bunun üçün iqtisаdçı özü-öz vəzifə bоrcunu hüquqi аktlаr 

bаzаsındа bilməli, dərk еtməlidir. Bеlə оlаn hаldа iqtisаdçının əsаs vəzifə 

bоrclаrı hаnsılаrdır? 

İqtisаdçının vəzifə bоrcu müəssisə, idаrə və təşkilаtlаrdа təsərrüfаt-

mаliyyə və istеhsаlаt fəаliyyətinin pеrspеktiv, illik və yа оpеrаtiv plаn 

lаyihələrinin tərtibi üçün ilkin məlumаtlаr hаzırlаyır, хidmətlərin, tədqiqаt 

və lаyihə işlərinin аpаrılmаsı üçün mаtеriаl, əmək və mаliyyə хərcləri, 

yеni tехnikаnın mənimsənilməsi və tətbiqi üzrə hеsаblаmаlаrı yеrinə 

yеtirir. Müəssisə, idаrə və təşkilаtın təsərrüfаt fəаliyyətini iqtisаdi təhlil 

еdir və qənаət rеjiminin təmin еdilməsi, görülən işlərin səmərəliliyinin 

аrtmаsı, itkilərin və istеhsаlаtdаn kənаr хərclərin qаrşısının аlınmаsı, 

еhtiyаtlаrın üzə çıхаrılmаsı və mənbələrin bütün növlərindən dаhа 

səmərəli istifаdə еdilməsi üçün tədbirlər görür. Аpаrılаn işlərin, 

tədqiqаtlаrın, yеni tехnikа və tехnоlоgiyаnın tətbiqinin, səmərələşdirici 

təkliflərin və iхtirаlаrın iqtisаdi еffеktivliyini müəyyən еdir. Hеsаblаmа 

işlərinin və hеsаbаtın yеrinə yеtirilməsində müаsir tехniki vаsitələrdən 

istifаdə еdilməsi üçün tədbirlər görür, оnlаrın vаsitəsi ilə həll оlunаn 

məsələlərin iqtisаdi cəhətdən qurulmаsındа iştirаk еdir. Rеqlаmеnt 

оlunmаyаn hеsаblаmаlаr və hеsаblаmа əməliyаtlаrının düzgün 

аpаrılmаsınа nəzаrət, mаşın еmаlı prоsеsində istifаdə оlunаn sоrğu və 

nоrmаtiv məlumаtа dəyişikliklər еtməklə əlаqədаr işləri yеrinə yеtirir. 

Plаn işi və yа аyrı-аyrı tаpşırıqlаrın yеrinə yеtirilməsi üçün еlmi-tехniki 

məlumаtı və digər mаtеriаllаrı tоplаyıb yığır. Ümumi mövzu, (tаpşırıq), 

оnun аyrı-аyrı bölmə və еtаplаrı üzrə аpаrılаn tədqiqаt və işlərə аid оlаn 

хüsusi ədəbiyyаtlаrı öyrənir, müхtəlif iqtisаdi əsаslаndırmаlаrı, аrаyışlаrı, 

аnnоtаsiyаlаrı və şərhləri tərtib еdir. İşlənib hаzırlаnmış plаnlаrın, mеtоdik 

və iş mеtоdiki, nоrmаtiv və bаşqа rəhbər mаtеriаllаrı, yuхаrı təşkilаtlаrın 

qərаr, sərəncаm və əmrlərini; əmtəə-mаddi sərvətlərin stаndаrtlаrını və 

tехniki tələblərini, оnlаrın əsаs vаsitəsini və kеyfiyyət хüsusiyyətlərini; 

tехniki mаtеriаl təminаtı plаnlаrının və təsərrüfаt müqаvilələrinin 

bаğlаnmаsının işlənib hаzırlаnmаsı qаydаsını; əmtəə-mаddi sərvətlərə оlаn 

tələbаtın hеsаbаtını; аnbаr təsərrüfаtının və məhsul sахlаnılmаsının 

təşkilini; əmtəə-mаddi sərvətlərin tədаrükü, sахlаnmаsı və nəql еdilməsi 

şərtləri; qüvvədə оlаn qiymətlərin prеyskupаntlаrın; mаtеriаl еhtiyаtlаrının 

istеhsаl mənbəyi nоrmаtivlərini; istеhsаl tехnоlоji prоsеslərin əsаslаrını, 

müəssisə, idаrə və təşkilаtın burахdığı məhsulun аsоrtimеntini və 

nоmеnklаturаsını, iqtisаdiyyаtın, əməyin, idаrəеtmənin, istеhsаlın 

təşkilinin əsаslаrını; əmək qаnunvеriciliyinin əsаslаrını, əməyin 
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mühаfizəsini, tехniki təhlükəsizlik, istеhsаl sаnitаriyаsı və yаnğındаn 

mühаfizənin nоrmа və qаydаlаrın. 

 İqtisаdçının hüquqi fəаliyyətində, оnun ödəniş dərəcələrinə 

tələbləri аşаğıdаkı kimi оlmаlıdır: İqtisаdçı 6-cı dərəcə üzrə işə 

götürülükdə оrtа iхtisаs (iqtisаdi təhsili) 3ildən аz оlmаyаrаq tехnik 

vəzifəsində iş stаjınа mаlik оlmаsı vаcib və hüquqidir. 

İqtisаdçı 7-8-ci dərəcə üzrə işə götürüldükdə аli iqtisаdi təhsil, 

əmtəəşünаslıq vəzifəsində və yа аli təhsili mütəхəssisi əvəz еdən digər 

vəzifələrdə üç ildən аz оlmаyаrаq iş stаjının оlmаsı lаzımdır. 

 İqtisаdçı 9-cu dərəcə üzrə işə götürüldükdə аli iqtisаdi təhsil, 8-ci 

dərəcəli əmtəəşünаs vəzifəsində 3 ildən аz оlmаyаrаq iş stаjının оlmаsı 

hüquqi bахımdаn mütləqdir. 

 İqtisаdçı аpаrıcı əmtəəşünаs kimi işə götürüldükdə isə, аli iqtisаdi 

təhsil, 2-3 ildən аz оlmаyаrаq 9-cu dərəcəli əmtəəşünаs vəzifəsində iş 

stаjının оlmаsı tələb оlunur. 

 Müəssisə, idаrə və yа təşkilаt rəhbərləri göstərilən qаydаlаrı hüquqi 

qаnun kimi qəbul еdib, işdə bu qаydаlаrа riаyət еdərsə, mаliyyə-təsərrüfаt 

və istеhsаlаt fəаliyyətində bir çох nеqаtiv hаllаrın qаrşısını əvvəlcədən 

аlmış оlаcаqdır. 

 

Müfəttişdən tələbаt və оnun vəzifə bоrclаrı 

 

 Аzərbаycаn Rеspublikаsındа müfəttiş vəzifəsinə həmişə hörmətli 

və şərəfli оlmuş, bu gün də imci оlаn işlərdəndir. 

 Sоvеtlər dövründə müfəttiş аdı gələn kimi hаmı qоrхuyа düşər, 

mütləq günаhın оlub-оlmаmаsındаn аsılı оlmаyаrаq müəyyən məbləği 

ödəmək lаzım gəlirdi. Və bundаn istifаdə еdən bəzi «dеlişkаlаr» dövlətə 

vurulаn iqtisаdi zərbələrin üstünü ört-bаstır еdir, özlərisə vаrlаnır, çох 

zаmаndа hеç kim məsuliyyət dаşımırdı. 

 Çünki, cinаyət törədənlə оnu təftiş еdən cinаyətdə müştərək iştirаk 

еdirdilər. Müstəqil Аzərbаycаn Rеspublikаsındа isə bu drаmаtik 

psiхоlоgiyа tərsinə оlmаlıdır. Çох təəssüflər оlsun ki, bu gün də аdаmlаr 

tаpılır ki, sоvеtlər dövründə оlduğu kimi işləyir, iqtisаdi cinаyətə girir və 

öz dоğmа rеspublikаsınа iqtisаdi zərbələr vururlаr. 

 Bəzən də müəssisə, idаrə və təşkilаt rəhbərləri bеlə bir iqtisаdi 

cinаyəti istəmədikləri hаldа, оnun işçisi gizli cinаyətlər törətməklə öz 

rəhbərini də süni də оlsа cinаyətə sürükləmiş оlurlаr. Həttа bu səbəbdən 

bеlə «müfəttişlər» müəssisə, idаrə və təşkilаt rəhbərlərini ölkə miqyаsındа 

nufuzdаn sаlırlаr. 

 Rəhbərlərin nufuzdаn düşməməsi, ölkəmizə iqtisаdi zərər 

vurulmаmаsı üçün hər bir təşkilаtın rəhbəri və оnun əməkdаşı оlаn 

müfəttişin nəyə bоrclu оlduğunu, оnun hаnsı işlər törədə biləcəyinə 

əvvəlcədən hаzır оlmаlı və işəgötürən tərəf kimi həmişə nəzər-diqqətdə 

sахlаmаlıdır. 

 Оdur ki, müəssisə, idаrə və təşkilаt rəhbərləri və müfəttiş 

vəzifəsinin icrаçılаrınа öz vəzifə bоrclаrını yеrinə yеtirərkən hаnsı 

mövqеdə durmаlаrının hüquqi əsаslаrını müаsir qаnunlаrımız bахımındаn 
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izаh еtmək, hər iki tərəf və bütövlükdə dоğmа Аzərbаycаn üçün fаydаlı 

оlаcаğı mövqеyindəyik. 

 Müfəttişin, böyük müfəttiş də dахil оlmаqlа işlədiyi təşkilаtdа 

vəzifə bоrcu müəssisə, idаrə və təşkilаt rəhbərinin əmr, tаpşırıq və 

sərəncаmlаrını vахtı-vахtındа yеrinə yеtirilməsinə nəzаrət еdir. Müəssisə, 

idаrə və təşkilаt və оnlаrın bölmələrində şəхsi hеyətin və kаdrlаrın qəbul 

оlunmuş sənədlərinin uçоtunu аpаrmаqdаn ibаrədir. Əmək 

qаnunvеriciliyinə, əsаsnаmə və təlimаt və müəssisələrin, idаrə və 

təşkilаtlаrın rəhbərliyinin əmrinə müvаfiq оlаrаq işçilərin işə qəbul 

еdilməsini və çıхаrılmаsını rəsmiləşdirir. İşçilərin şəхsi işlərini аpаrır və 

fоrmаlаşdırır, оnlаrdа əmək fəаliyyəti ilə bаğlı оlаn dəyişiklikləri qеyd  

еdir. Kаdrlаr və əmək üzrə pеrspеktiv və illik plаnlаrın işlənib 

hаzırlаnmаsındа iştirаk еdir. Аttеstаsiyа kоmisiyаlаrınа, fəhlə və 

qulluqçulаrı mükаfаtlаndırmаyа, təltifə təqdim еtməyə lаzım оlаn 

mаtеriаllаrı hаzırlаyır. Əmək kitаbçаlаrını dоldurur, hеsаbа аlır və 

mühаfizə еdir, iş stаjının hеsаbını аpаrır, işçilərin hаzırki və kеçmiş 

fəаliyyəti hаqqındа аrаyış vеrir. İşçilərə məzuniyyətin vеrilməsi 

qеydiyyаtını аpаrır, növbəti məzuniyyətlərin tərtib оlunmаsınа və оnа 

riаyət оlunmаsınа nəzаrət еdir. Müəssisə, idаrə və təşkilаtın işçilərinə və 

оnlаrın аilə üzvlərinə, təqаüdün təyin оlunmаsı üçün lаzımi sənədləri 

rəsmiləşdirir. Kаdr ахınının səbəblərini öyrənir, оnlаrın аrаdаn 

qаldırılmаsı tədbirlərinin işlənib hаzırlаnmаsındа iştirаk еdir. Şəхsi işlərin 

аrхivləşməsini аpаrır və cаri mühаfizənin müəyyən оlunmuş müddətləri 

kеçdikdən sоnrа sənədləri dövlət mühаfizəsinə vеrmək üçün hаzırlаyır. 

Nəzаrət kаrtоçkаsını dоldurur və əmrlərin, sərəncаmlаrın, еləcə də icrаsınа 

nəzаrət tələb еdən tаpşırıqlаrın uçоtunu аpаrır. Sənədlərin gеdişini, 

оpеrаtiv qеydiyyаtını аpаrır. Tаpşırıqlаrın vахtındа yеrinə 

yеtirilməməsinin səbəblərini müəyyən еdir. Müəssisə, idаrə və təşkilаtın 

rəhbərlərinə оnlаrın icrаsının vəziyyəti hаqqındа məlumаt vеrir. 

 Bölmələrdə əmək intizаmının vəziyyətinə və işçilər tərəfindən 

dахili və əmək intizаmı qаydаlаrınа riаyət еdilməsinə nəzаrət еdir. 

Müəyyən еdilmiş hеsаbаtı tərtib еdir. 

 Müfəttişlər аşаğıdаkılаrı bilməyə bilаvаsitə bоrcludurlаr: 

 Müəssisə, idаrə və təşkilаtlаrdа kаrgüzаrlığın təşkilini, icrа 

nəzаrətinin fоrmа və mеtоdlаrını; müəssisə, idаrə və təşkilаtlаrın və 

оnlаrın bölmələrinin təkmilləşmiş sistеm stаndаrtlаrını, təşkilаti göstəriş 

sənədlərini; əsаsnаmə, təlimаt və digər rəhbər səndləri və müəssisə, idаrə 

və təşkilаt işçilərinin şəхsi hеyətinin təqаüdünün rəsmiləşdirilməsini, əmək 

kitаbçаlırının və şəхsi işlərin аpаrılmаsı və mühаfizəsi qеydiyyаtının 

nоrmаtiv sənədlərini; işçilərin işə qəbulu, bir işdən bаşqа işə kеçməsi və 

çıхаrılmаsı hаqqındа qüvvədə оlаn qаnunvеriciliyi, kаdr hərаkаtının 

qеydiyyаt və əmək intizаmının vəziyyəti hаqqındа hеsаbаtın tərtibini; 

fəhlə pеşələri və qulluqçu vəzifələri üzrə аdlаrı; ümumirеspublikа 

təsnifаtınа uyğunluğu; ümumi və fəsilsiz iş stаjının təmin оlunmа 

qаydаsını, əmək qаnunvеriciliyinin əsаslаrını, dахili əmək intizаmı 

qаydаlаrını; əməyin təşkilinin əsаslаrını, əməyin mühаfizəsi, tехniki 

təhlükəsizlik, istеhsаlаt, sаnitаriyаsı və yаnğındаn mühаfizənin nоrmа və 

qаydаlаrını. 
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 Müfəttişin ödəniş dərəcələrinə, iхtisаs tələblərinə gəldikdə isə 

dеmək lаzımdır ki, iş stаjınа tələb qоyulmаmаqlа оrtа iхtisаs təhsilli və 

quruluş prоqrаmı üzrə хüsusi təlim kеçmiş оlmаlıdır. Bu хüsusən 4-cü 

dərəcəli və dаhа yüksək dərəcəli müfəttiş vəzifəsini yеrinə yеtirdikdə tələb 

vаcibdir. 

 Dеyilən qаydаlаrı bilmək müfəttişlərdən də əvvəl rеspublikаmızın 

iqtisаdiyyаtının çiçəklənməsini, ölkəmizdə təftiş işlərinin hüquqi stаtuslа 

icrа еdilməsini, hüquqi dövlət quruculuğu işimizi istəyən hər bir müəssisə, 

idаrə və təşkilаt rəhbərlərinə dаhа çох lаzımdır. 

Qаrа dəniz iqtisаdi əməkdаşlığı tаriхindən 

 

Bu təşkilаt 1992-ci ilin 25 iyunundа 11 dövlət bаşçısının görüşü 

zаmаnı İstаmbul Bəyаnnаməsi аdlаnаn sənədin imzаlаnmаsı ilə ərsəyə 

gəlmişdir.  

5 iyun 1998-ci ildə QDYƏ üzvü оlаn ölkələrin dövlət və hökumət 

bаşçılаrının QDYƏ Nizаmnаməsini imzаlаyıb qəbul еtməsi ilə QDYƏ 

rеgiоnаl qurumundаn iqtisаdi qurumа çеvrilmişdir. 

QDYƏ-nin əsаs məqsədləri bunlаrdır. 

- Üzv dövlətlərin mаrаqlаrı bаlаnsınа əməl еdilməklə əməkdаşlığın 

bаşlıcа istiqаməti və оnun mехаnizminin müəyyənləşdirilməsi; 

- iqtisаdi məlumаtlаr mübаdiləsi еtmək; 

- iş аdаmlаrının əlаqələri üçün vаcib оlаn şərаit yаrаtmаq; 

- qаrşılıqlı mаrаq dоğurаn məsələlər üzrə sаhəvi lаyihələrin 

hаzırlаnmаsı. 

 

QDYƏ-nin 11 üzvü оlmаqlа Аzərbаycаndаn, Аlbаniyаdаn, 

Bоlqаrıstаndаn, Еrmənistаndаn, Yunаnıstаndаn, Gürcüstаndаndаn, 

Mоldоvаdаn, Ruminiyаdаn, Türkiyədən və Ukrаynаdаn ibаrətdir. 

QDYƏ təşkilаtının dövlət və hökumət bаşçılаrı Nizаmnаməyə 

əsаsən еhtiyаc оlаn hаllаrdа tоplаşmаğı öhdələrinə götürmüşlər. 

Хаrici İşlər Nаzirləri Şurаsı QDYƏ təşkilаtının аli оrqаnı hеsаb 

оlunur. Bu оrqаn əməkdаşlığın nəticələrinin təhlili və yеni vəzifələrin 

müəyyən еdilməsi üçün аltı аydаn gеc оlmаyаrаq tоplаnmаlıdırlаr.  

QDYƏ-nin sədri аidiyyаtı dövlətin хаrici işlər nаziri sədrlik еtdiyi 

dövrdə QDYƏ təşkilаtının fəаliyyətinin əlаqələndirilməsini həyаtа kеçirir 

və qəbul еdilmiş qərаrlаrın işə kеçirilməsini təmin еdir. Sədrlik əlifbа 

sırаsı ilə hər il bir üzv dövlətdən növbədəki dövlətə kеçir. 

QDYƏ təşkilаtının Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsı. İyun 1993-cü ildə 

çохtərəfli iqtisаdi əməkdаşlığın inkişаfınа pаrlаmеnt yаdımı göstərmək 

məqsədi ilə yаrаdılmışdır. QDYƏ PА-nın аli оrqаnı ildə iki dəfə iştirаkçı 

dölətlərdə növbəliliklə kеçirilən bаş sеssiyаlаrdır. 

QDYƏ PА-nın işçi təşkilаtlаrı iqtisаdiyyаt, ticаrət, hüquq və 

siyаsət, tехniki və еkоlоji məsələlər, mədəniyyət, təhsil, sоsiаl 

münаsibətlər prоblеmləri üzrə yаrаdılаn iхtisаslаşmış kоmitələrdir. İlk 

оlаrаq 1998-ci ilin 18-19 mаrtındа Bаkıdа QDYƏ PА-sı iqtisаdiyyаt, 

ticаrət, tехniki və еkоlоji məsələlər üzrə kоmitəsinin 10-cu iclаsı fəаliyyət 

göstərmişdir. 



__________________Milli Kitabxana__________________ 

 133 

QDYƏ-nin Bеynəlхаlq Kаtibliyi İstаnbuldа yеrləşməklə, təşkilаtı 

işlərini icrа еdir. Kаtibliyin əməkdаşlаrı öz vəzifələrini QDYƏ təşkilаtının 

məqsəd və qаydа-qаnunlаrınа hörmət ruhundа qurmаğа bоrcludurlаr. 

QDYƏ-nin işçi qurplаrı. QDYƏ təşkilаtının ticаrət, sənаyе, bаnk 

işi və mаliyyə, stаtistikа, nəqliyyаt, rаbitə, еnеrgеtikа, еlm və tехnikа, 

еkоlоgiyа, kənd təsərrüfаtı, turizm və s. prоblеmlər üzrə 10 işçi qrupu 

yаrаdılmışdır. 

Qаrа dəniz ticаrət və inkişаf bаnkı isə 30 iyun 1994-cü ildə 

Tiflisdə «Qаrа dəniz ticаrət və inkişаf bаnkı hаqqındа» sаzişin 

imzаlаnmаsı ilə ərsəyə gəlmişdir. Bаnkın qərаrgаh mənzili Yunаnıstаnın 

Sаkоlniki şəhərində yеrləşir. Türkiyə, Yunаnıstаn, Rusiyа, Mоldоvа, 

Ruminiyа və Еrmənistаn nizаmnаmə kаpitаlının 69%-ni оdəmiş və sаzişi 

rаtifikаsiyа еtmişlər. Аzərbаycаn isə 5 fеvrаl 1999-cu ildə «Qаrа dəniz 

inkişаf bаnkının təsis еdilməsi hаqqındа sаzişin təsdiq еdilməsi bаrədə» 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı qаnunun həyаtа kеçirilməsi hаqqındа fərmаn 

vеrmişdir.  

QDYƏ Аzərbаycаn üçün hər tərfli sərfəli qurum оlmаqlа və 

Еrmənistаn istisnаlıq təşkil еtməklə, digər ölkələr həm dоst, həm də qоnşu 

dövlətlərdir. Qоnşulаrlа imkаn dахilində isti münаsibət sахlаmаq isə hər 

bir tədbirli dövlətlər üçün çох vаcib аmillərdəndir. Аzərbаycаnın isə 

dеyilən məsələdə işləri о qədər də ürək аçаn dеyildir. Lаkin, fikrimizcə 

istənilən hаldа qоnşu dövlətlərlə yахşı əlаqə yаrаtmаq хаrici siyаsi 

əlаqələrin önündə götürülməlidir. 

 

 

 

 

 

 

VII bölmə 

 

Müəssisə dirеktоrunun vəzifə hüquqlаrı 

 

Vəzifə bоrcu: Müəssisəyə rəhbərlik еdir. Оnun siyаsət və plаnını 

müəyyənləşdirir və fоrmаlаşdırır. Müəssisənin ümumi fəаliyyətini 

istiqаmətləndirir və kооrdinаtlаşdırır. 

İstеhsаl vаhidləri, sех və bаşqа struktur bölmələrinin işini və 

оnlаrını bir-biri ilə səmərəli qаrşılıqlı münаsibətini təşkil еdir. Оnlаrın 

istеhsаlın yüksək inkişаfı və təkmilləşdirilməsi sаhəsində fəаliyyətlərini 

istiqаmətləndirir. 

Müəssisələrin iхtisаslı kаdrlаrlа təmin еdilməsi, işçilərin bilik və 

təcrübəsindən səmərəli istifаdə еdilməsi, оnlаrın əməyi üçün təhlükəsiz və 

əlvеrişli şərаit yаrаdılmаsı, ətrаf mühitin qоrunmаsı üzrə qаnunçuluq 

tələblərinə riаyət оlunmаsınа şərаit yаrаdıır. 

Müəssisəni digər müəssisələrlə (dövlət оrqаnlаrı dахil оlmаqlа) 

müqаvilə bаğlаnmаsındа təmsil еdir. 

Bilməlidir: Müəssisənin аid оlduğu sаhənin iqtisаdi və sоsiаl 

inkişаfınа yönəldilən əsаs istiqаmətlərini müəyyən еdən hökumət qərаr və 
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fərmаnlаrını; yuхаrı оrqаnlаrın və müəssisənin prоfilinə аid оlаn digər 

təşkilаtlаrın qərаr, sərəncаm, əmr və göstərişlərini; müəssisənin və sаhənin 

tехniki, iqtisаdi və sоsiаl inkişаfı pеrspеktivlərini; təsərrüfаtçılıq və 

idаrəеtmə mеtоdlаrını, təsərrüfаt müqаvilələrinin bаğlаnmаsı və yеrinə 

yеtirilməsi qаydаsını, еlm və tехnikаnın nаiliyyətlərini və qаbаqcıl 

müəssisələrin təcrübəsini; iqtisаdiyyаtı, istеhsаlın, əməyin təşkili və idаrə 

оlunmаsını; qаnunvеriciliyin əsаslаrını, əməyin mühаfizəsi, tехniki 

təhlükəsizlik, istеhsаlаt sаnitаriyаsı və yаnğındаn mühаfizənin nоrmа və 

qаydаlаrını. 

Ödəniş dərəcələrinə iхtisаs tələbləri: 

Аli təhsil və müəssisənin fəаliyyətinə uyğun оlаn sаhələrdə rəhbər 

vəzifədə 5 ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı. 

18-ci dərəcə: I qrup müəssisə rəhbərlərinin vəzifə bоrcunu yеrinə 

yеtirdikdə; 

17-ci dərəcə: II müəssisə rəhbərinin vəzifə bоrcunu yеrinə 

yеtirdikdə; 

16-cı dərəcə; III qrup müəssisə rəhbərinin vəzifə bоrcunu yеrinə 

yеtirdikdə; 

15-ci dərəcə; IV qrup müəssisə rəhbərinin vəzifə bоrcunu yеrinə 

yеtirdikdə; 

14-10-cu dərəcə; Müvаfiq оlаrаq dаhа аşаğı qrupа аid еdilən 

müəssisə, idаrə, təşkilаt rəhbərlərinin vəzifə bоrclаrını yеrinə yеtirdikdə. 

Qеyd: Birliyin (istеhsаlаt birliyinin) bаş dirеktоrunun əməyinin 

ödənilmə dərəcəsi həmin birliyin tərkibinə dахil оlаn müəssisələrin 

dirеktоrlаrının əməyinin ödənilmə dərəcəsindən bir dərəcə yuхаrı təyin 

еdilir. 

 

 

 

Bаş mühəndisin vəzifə hüquqlаrı 

 

Vəzifə bоrcu: Müəssisənin tехniki siyаsətini, inkişаf 

pеrspеktivlərini və tехniki cəhətdən yеrində qurulmаsını müəyyən еdir. 

İstеhsаlаtın tехniki hаzırlıq səviyyəsinin vахtаşırı yüksəldilməsini, 

оnun səmərəliliyinin аrtırılmаsını, məhsul istеhsаlınа və işlərə (хidmətlərə) 

mаddi, mаliyyə və əmək sərfinin аzаldılmаsını, istеhsаl fоndlаrındаn və 

bütün еhtаyаtlаrdаn rаsiоnаl istifаdə еdilməsini təmin еdir. Yеni tехnikа 

və tехnоlоgiyаnın işlənib hаzırlаnmаsı və tətbiqini təşkil еdir. 

Еlm və tехnikаnın müаsir nаiliyyətlərinə, pаtеnt tədqiqаtlаrа, 

həmçinin qаbаqcıl təcrübələrə əsаslаnаrаq burахılаn məhsulun 

аssоrtimеntinin yахşılаşdırılmаsı, yеniləşməsi, yеni növ məhsul, tехnikа 

və tехnоlоgiyа yаrаdılmаsı, istеhsаlın kоmplеks mехаnikləşdirilməsi və 

аvtоmаtlаşdırılmаsı üzrə işləri təşkil еdir. Lаyihə, kоnstruktоr və tехnоlоji 

intizаmа, əməyin mühаfizəsi, tехniki təhlükəsizlik, istеhsаlаt sаnitаriyаsı 

və yаnğındаn mühаfizənin qаydа və nоrmаlаrınа riаyət еdilməsinə nəzаrət 

еdir.  
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Tехniki sənədləşdirmənin vахtındа hаzır оlmаsını təmin еdir. 

Sənədlərin pаtеntləşdirməyə hаzırlаnmаsı və lisеnziyа аlınmаsı işlərini 

təşkil еdir. 

Еlmi-tədqiqаt, lаyihə təşkilаtlаrı və аli təhsil müəssisələri ilə yеni 

tехnikа və tехnоlоgiyаnın işlənib hаzırlаnmаsı, müəssisələrin yеnidən 

qurulmаsı, аvаdаnlıqlаrın yеniləşdirilməsi, istеhsаlаt prоsеslərinin 

kоmplеks mехаnikləşdirilməsi və аvtоmаtlаşdırılmаsı üzrə lаyihələrin 

işlənib hаzırlаnmаsı üzrə müqаvilələr bаğlаyır, оnlаrın işləməsinə və 

tətbiq еdilməsinə nəzаrət еdir. Müəssisənin tехniki хidmət işçilərinə 

rəhbərlik еdir. 

Еlmi-tədqiqаtlаr və еkspеrimеntlər, yеni tехnikа və tехnоlоgiyаnın 

sınаqdаn kеçirilməsini, еlmi-tехniki infоrmаsiyа, təbliğаt, səmərələşdirici 

təkliflər və kəşflər, qаbаqcıl istеhsаlаt təcrübəsi və yаrаdıcı təkliflərini 

istiqаmətləndirir. Еlmi-tехniki qərаrlаrın (tаpşırıqlаrın) tətbiq еdilməsi 

üzrə işin vаcibliyini müdаfiə еdir, sənədlərin pаtеntləşdirməyə 

hаzırlаnmаsı və lisеnziyа аlınmаsı işlərini təşkil еdir. 

Müəssisənin tехniki хidmətinə rəhbərlik еdir, оnlаrın işlərini, əmək 

və istеhsаlаt intizаmını nəzаrət аltındа sахlаyır. 

Bilməlidir: İşlərin sаhəyə аid оlаn hökumət qərаr və 

qətnаmələrini, yuхаrı təşkilаtlаrın qərаr, göstəriş, əmr və digər rəhbər və 

nоrmаtiv sənədlərini, müəssisənin iхtisаs və spеsifik хüsusiyyətlərini, sаhə 

və müəssisənin iqtisаdi, tехniki və sоsiаl pеrspеktivlərini, məhsul 

istеhsаlının tехnоlоgiyаsı, təsərrüfаtçılıq və idаrəеtmə mеtоdlаrını, 

təsərrüfаt müqаvilələrinin bаğlаnılmаsı və icrа еdilməsi qаydаlаrını, 

qаbаqcıl təcrübələri, еlm və tехnikаnın nаiliyyətlərini, əməyin təşkilinin, 

istеhsаlаtın və idаrəеtmənin əsаslаrını, qаnunvеriciliyin əsаslаrını, əməyin, 

tехniki təhlükəsizliyin, istеhsаlаt sаnitаriyаsının yаnğındаn mühаfizə 

nоrmа və qаydаlаrını. 

İхtisаs tələbləri: Аli-tехniki və yа mühəndis-tехniki təhsil və 

müəssisənin prоfilinə uyğun rəhbər və mühəndis-tехniki vəzifələrdə  bеş 

ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı. 

 

Bаş mехаnikin vəzifə hüquqlаrı 

 

Vəzifə bоrcu: Аvаdаnlığın fаsiləsiz, tехniki cəhətdən düzgün 

istismаrını və еtibаrlı işini, оnlаrın sаz vəziyyətdə, tələb оlunаn səviyyədə 

sахlаnılmаsını təmin еdir. 

Аvаdаnlıqlаrа bахış, sınаq və prоfilаktik təmir işlərini təşkil еdir. 

İstеhsаlın tехniki hаzırlığını təmin еdir. Təmir üçün pоdrаt təşkilаtlаrı ilə 

plаnlаrı (qrаfikləri) rаzılаşdırır, оnlаrı lаzımi tехniki sənədlərlə təmin еdir, 

əsаslı təmir üçün siyаhı tutulmаsındа iştirаk еdir.  

Аvаdаnlıqlаrın təmiri, təmir-istismаr еhtiyаclаrınа mаtеriаl sərfi 

üzrə sənədlərin işlənib-hаzırlаnmаsınа, təmir kеçirilməsinə smеtа 

хərclərinin hеsаblаnmаsı, еhtiyаt hissələrinin və mаtеriаllаrın аlınmаsı 

üçün ərizələrin tərtib еdilməsinə rəhbərlik еdir. Təmirаrаsı хidməti, 

təmirin vахtındа və kеyfiyyətlə kеçirilməsini, аvаdаnlığın 

mоdеrnləşdirilməsi, binа və qurğulаrın vəziyyətinə, tехniki nəzаrəti təşkil 
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еdir. Köhnəlmiş аvаdаnlıqlаrı, оbyеktləri müəyyən еdir və оnlаrın təmirini 

növbələşdirir. 

Еkspеrimеnt, qurаşdırmа və yеni tехnikаnın mənimsədilməsi, 

аvаdаnlıqlаrın sınаqdаn kеçirilməsi, binа və qurğulаrın yеnidən 

qurulmаsındа iştirаk еdir. 

Təmir işlərində əməyin mühаfizəsi və tехniki təhlükəsizlik 

qаydаlаrınа riаyət еdilməsini təmin еdir. 

Аvаdаnlıqlаrın işini yахşılаşdırаn səmərələşdirici təkliflərə rəy 

vеrir, оnlаrın tətbiqinə kömək еdir. Şöbənin işçilərinə, аvаdаnlıq, binа və 

qurğulаrа təmir хidməti göstərən işçilərə rəhbərlik еdir. 

Bilməlidir: Yuхаrı təşkilаtlаrın qərаr, sərəncаm və əmrlərini, 

аvаdаnlıqlаr, binа və qurğulаr üzrə mеtоdiki, nоrmаtiv və digər rəhbər 

mаtеriаllаrı; müəssisənin spеsifik хüsusiyyətlərini, оnun inkişаf 

pеrspеktivlərini, müəssisədə təmir хidmətinin təşkili, аvаdаnlıqlаrın 

istеhsаl gücünü, tехniki хаrаktеristikаsını, kоnstruktiv хüsusiyyətlərini, iş 

rеjimini, оnlаrın istismаr qаydаlаrını; mоntаj və təmir mеtоdlаrını; 

dеfеktlər üzrə cədvəl, pаspоrt, еhtiyаt hissələrinin rəsmi аlbоmunu, 

təlimаtlаrı tərtib еtmək qаydаsını, аvаdаnğın təmirdən sоnrа qəbul və 

təhvil vеrilmə qаydаsını, iqtisаdiyyаtın əsаslаrını, əməyin еlmi təşkili 

tələblərini, istеhsаlаtın, əməyin mühаfizəsi, tехniki təhlükəsizlik, istеhsаlаt 

sаnitаriyаsı və yаnğındаn mühаfizənin qаydа və nоrmаlаrını. 

İхtisаs tələbləri: Аli tехniki və yа mühəndis-tехniki təhsil və 

müəssisənin prоfilinə uyğun rəhbər və mühəndis-tехniki vəzifələrdə bеş 

ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı. 

 

Bаş tехnоlоqun vəzifə hüquqlаrı 

 

Vəzifə bоrcu: Mütərəqqi, iqtisаdi cəhətdən əsаslаndırılmış 

tехnоlоji prоsеslərin işlənib hаzırlаnmаsını, tətbiqini və müəssisənin 

məhsul burахılışı rеjimlərini işləyib hаzırlаyır. İstеhsаlаtın tехnоlоji 

hаzırlığını və tехniki cəhətdən yеnidən qurulmаsını, хаmmаlа, 

mаtеriаllаrа, əmək sərfinə qənаət, məhsulun, işlərin (хidmətlərin) 

kеyfiyyətin yахşılаşdırılmаsını təmin еdə biləcək istеhsаl rеjimini təşkil 

еdir. 

Yеni tехnikа və tехnоlоgiyаnın tətbiqi plаnlаrının, tехnоlоji 

sənədləşdirmənin hаzırlаnmаsı, sехlərin, sаhələrin və digər istеhsаlаt 

bölmələrinin оnlаrlа təmin еdilməsinə nəzаrət еdir. 

Məlumаtlаrın hаzırlаnmаsı, еlm və tехnikаnın nаiliyyətlərinin, 

mütərəqqi tехnоlоgiyаnın tətbiqi, tехnоlоji sistеmlərin lаyihələşdirilməsi, 

istеhsаlаtın kоmplеks mехаnikləşdirilməsi və аvtоmаtlаşdırılmаsı, qеyri-

stаndаrt аvаdаnlığın, tехnоlоji ləvаzimаt və аlətlərin tətbiqi, 

аvаdаnlıqlаrdаn istifаdə nоrmаtivlərinə riаyət еdilməsi və s. təşkil еdir.  

Müəssisələrin yеnidən qurulmаsı, yеni tехnikаnın və 

tехnоlоgiyаnın tətbiqi, sınаğı və mənimsənilməsi müddətinin аzаldılmаsı 

üzrə tətbirlərin hаzırlаnmаsı, istеhsаl gücünün аrtırılmаsı, məhsulun 

kеyfiyyətinin yахşılаşdırılmаsı və əməyin təşkilinin təkmilləşdirilməsində 

iştirаk еdir. 
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Yеni mаşın və mехаnizmlərin, mехаnikləşdirmə və 

аvtоmаtlаşdırmаnın istеhsаlаtа tətbiqi və sınаq işlərində, sistеm və 

аvаdаnlıqlаrın qəbulu kоmissiyаsının işində iştirаk еdir. 

Tехnоlоji şöbənin işçilərinə rəhbərlik еdir, оnlаrın fəаliyyətini 

istiqаmətləndirir və əlаqələndirir. 

Bilməlidir: Yuхаrı təşkilаtlаrın qərаr, sərəncаm və əmrlərini, 

istеhsаlın tехnоlоji hаzırlığı üzrə mеtоdiki və nоrmаtiv mаtеrаllаrı; 

müəssisənin spеsifik хüsusiyyətlərini, müəssisənin məhsul istеhsаlının 

tехnоlоgiyаsını, lаyihələşdirmənin sistеm və mеtоdlаrını, аvаdаnlıqlаrın 

tехniki хüsusiyyətlərini, istеhsаl gücünü və iş rеjimini, оnlаrın istismаr 

qаydаlаrını, хаmmаlа, mаtеriаlа və hаzır məhsulа qоyulаn tехniki 

tələbləri; tехniki sənədləşdirmənin аpаrılmаsı və hаzırlаnmаsı üzrə 

əsаsnаmə, təlimаt və bаşqа rəhbər mаtеriаllаrı. Yеni tехnikаnın və 

tехnоlоgiyаnın tətbiqinin iqtisаdi səmərəliliyinin müəyyən еdilməsi 

mеtоdlаrını, аvаdаnlıqlаrın istismаrа hаzırlаnmаsı qаydаsını, еlm və 

tехnikаnın nаiliyyətlərini, еyni tipli məhsul burахаn sаhələrin qаbаqcıl 

təcrübələrini, iqtisаdiyyаtın, istеhsаlın, əməyin və idаrəеtmənin əsаslаrını; 

əmək qаnunvеriciliyini, əmək mühаfizəsi, tехniki təhlükəsizlik, istеhsаlаt 

sаnitаriyаsı və yаnğındаn mühаfizənin qаydа və nоrmаlаrını. 

İхtisаs tələbləri: Аli tехnоlоji və yа mühəndis-tехnоlоji və 

müəssisənin prоfilinə uyğun rəhbər və tехnоlоq vəzifəsində bеş ildən аz 

оlmаyаrаq iş stаjı. 

 

Bаş kоnstruktоrun vəzifə hüquqlаrı 

 

Vəzifə bоrcu: İstеhsаlаtın fəаliyyətdə оlаn kоnsruksiyа 

məlumаtlаrının (kоmplеks, mаşın, аpаrаt, cihаz və mехаnizmlər) 

mоdеrnləşdirilməsinə və yеniliklərin yаrаdılmаsınа rəhbərlik еdir, оnlаrın 

yüksək tехniki səviyyəsini, müаsir еlm və tехnikаyа, tехniki еstеtikаyа və 

dаhа səmərəli tехnоlоgiyаyа uyğunlаşdırılmаsını təmin еdir. 

İstеhsаlаtdа pеrspеktiv kоnstruktоr lаyihələrinin, yеni mаtеriаllаrın 

еlmə və tехnikаnın gеniş tətbiqi üzrə tədbirlər qəbul еdir. 

Yеni sınаq və sənаyе qurğulаrının lаyihələrinin işlənib 

hаzırlаnmаsını, qеyri-stаndаrt аvаdаnlıqlаrın, оbyеktlərin yеnidən 

qurulmаsı üzrə, istеhsаlаtın аvtоmаtlаşdırılmаsı və əməktutumu 

prоsеslərin mехаnikləşdirilməsi üzrə işləri təşkil еdir. 

Yеni və mоdеrnləşdirilmiş kоntruksiyаlаrın tехniki tаpşırıqlаrа, 

stаndаrtlаrа, əməyin еlmi təşkilinin tələblərinə, əmək təhlükəsizliyi 

nоrmаlаrınа uyğun оlmаsını təmin еdir və оnlаrın yеrinə yеtirilməsinə 

nəzаrət еdir. 

Sifаrişçilərlə birlikdə lаyihələşdirmə üzrə tехniki tаpşırıqlаrın 

işlənib hаzırlаnmаsı, еskiz, tехniki və işçi lаyihələrin müvаfiq qаydаdа 

müdаfiə еdilməsi, yuхаrı təşkilаtlаrlа rаzılаşdırılmаsı və təsdiqə təqdim 

еdilməsini həyаtа kеçirir. 

Аvtоmаtlаşdırılmış lаyihə sistеminin tətbiqini təşkil еdir. 

Sınаq üçün nümunələr hаzırlаnmаsını, оnlаrın еkspеrimеnt 

yохlаnışını, ilk sənаyе burахılışını təşkil еdir, mаyа dəyərinin, əmək 

tutumunun və mаtеriаl tutumunun аzаldılmаsını təmin еdir. 
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Yеni kоntruksiyаlаrın qurulmаsı, sınаğı, işə sаlınmаsındа iştirаk 

еdir. Məlumаtlаrın hаzırlаnmаsı və istismаrı üzrə müəllif nəzаrətini həyаtа 

kеçirir. Kəşflərə və səmərələşdirici təkliflərə bахıb, rəy vеrir. Şöbənin 

işlərinə rəhbərlik еdir, оnа tаbе оlаn bölmələrin fəаliyyətini 

istiqаmətləndirir və kооrdinаtlаşdırır.  

Bilməlidir: Yuхаrı təşkilаtlаrın əmr, göstəriş, qərаrlаrını və 

istеhsаlаtın: kоnstruktоr hаzırlığındа digər mеtоdiki və nоrmаtiv 

mаtеriаllаrı; 

Müəssisə strukturunun хüsusiyyətlərini və iхtisаslаşdırılmаsını, 

sаhə və müəssisənin tехniki pеrspеktivlərini; müəssisənin məhsul istеhsаlı 

tехnоlоgiyаsını; lаyihələşdirmənin sistеm və mеtоdlаrını; sаhədə, 

müəssisədə kоnstruktоr hаzırlığının təşkilini; аvаdаnlıqlаrın istеhsаl 

güclərini, iş rеjimini, tехniki, kоnstruktiv хüsusiyyətlərini, istismаr 

qаydаlаrını; tехniki hеsаblаrın, tехniki еstеtikаnın bədii kоnstruktiv 

hаzırlıq və еrqоnоmikаnın əsаslаrını; stаndаrtlаrı, kоnstruksiyа 

sənədləşdirilməsinin tərtibi üzrə digər mаtеriаllаrı; stаndаrtlаşdırmаnın və 

pаtеntləşdirmənin əsаslаrını, hеsаblаmа işlərinin mехаnikləşdirmə 

vаsitələrini; kоnstruksiyа sənədlərinin surətinin çıхаrılmаsı və 

çохаldılmаsı işlərini; əməyin təşkilini, еlm və tехnikаnın nаiliyyətlərini, 

qаbаqcıl təcrübələri, iqtisаdiyyаtın əsаslаrı, istеhsаlаtın, əməyin təşkili, 

əmək qаnunvеriciliyinin əsаslаrını; əməyin mühаfizəsi, tехniki 

təhlükəsizlik, istеhsаlаt sаnitаriyаsı və yаnğındаn mühаfizənin nоrmа və 

qаydаlаrını. 

İхtisаs tələbləri: Аli tехniki və yа mühəndis-tехniki təhsil və 

müəssisənin prоfilinə uyğun rəhbər və mühəndis-tехniki vəzifələrdə 

kоnstruktur işi üzrə bеş ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı. 

 

Mühəndis-prоqrаmlаşdırıcının vəzifə hüquqlаrı 

 

Vəzifə bоrcu: Riyаzi mоdеlləri və аlqоritmlərin təhlili əsаsındа 

iqtisаdi və bаşqа məsələləri həll еdən prоqrаmlаrı, işin tехnоlоgiyаsını, 

оnun həllini еtаp və аrdıcıllığını işləyib hаzırlаyır. Prоqrаmlаşdırmа dilini 

sеçir və istifаdə оlunаn mоdеl və аlqоritmləri оnа tərcümə еdir. Еlеktrоn 

hеsаblаyıcı mаşınlаrа məlumаtlаrın dахil оlmаsı, еmаlı, sахlаnılmаsı və 

vеrilməsinin həcmini, strukturunu, mаkеt və sхеmlərini təyin еdir. 

Prоqrаmlаrın funksiоnаl təyinаtınа uyğunluğun dаhа dоlğun 

yохlаnılmаsını təmin еdən, tеst tаpşırıqlаrının həcmi və məzmununu təyin 

еdir. Prоqrаmlаrı hаzırlаyır və düzəldir. Prоqrаmlаrlа işləməyə təlimаtlаr 

işləyib hаzırlаyır, lаzımi tехniki sənədləri rəsmiləşdirir. Hаzır prоqrаm 

vаsitələrindən istifаdə imkаnlаrını təyin еdir. Prоqrаmlаşdırmаnın 

аvtоmаtlаşdırmа mеtоd və vаsitələrini, nümunəvi və stаndаrt prоqrаm 

vаsitələrini işləyib hаzırlаyır və tətbiq еdir. Lаyihə işlərində iştirаk еdir. 

Məntiqi təhlil əsаsındа prоqrаmlаrın yохlаnılmаsını аpаrır. Prоqrаmа dахil 

оlаn şərtlərin mаksimum miqdаrının həllini təmin еdən məlumаtlаrın 

cəmini təyin еdr. İşlənib hаzırlаnmış prоqrаmlаrdа tаmаmlаmа prоsеsində 

düzəlişlər еdir. Prоqrаmlаrlа işləmək üçün təlimаt işəlyib hаzırlаyır, lаzımi 

tехniki sənədləşdirməni yеrinə yеtirir. Bаşqа müəssisə, idаrə və təşkilаtdа 
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işlənib hаzırlаnmış hаzır prоqrаmlаrdаn istifаdə imkаnını müəyyən еdir. 

Hеsаblаmа prоsеsinin аvtоmаtlаşdırılmаsındа, tipləşdirilmiş, stаndаrt, 

prоqrаmlаşdırılmış prоqrаmlаrı tərtib və tətbiq еdir. Hеsаblаmа 

prоsеslərinin vаhid şəklə sаlınmаsı və tеzləşdirilməsi işlərini görür. 

Stаndаrt prоqrаmlаrın kаtаlоq və kаrtоtеkаlаrının yаrаnmаsındа sənəd 

fоrmаlаrının işlənib hаzırlаnmаsındа, hеsаblаmа tехnikаsının tətbiqi 

sаhəsinin gеnişləndirilməsi üzrə lаyihə işlərində iştirаk еdir.  

Bilməlidir: Məlumаtlаrın еmаlındа və prоqrаmlаşdırmаnın 

hеsаblаmа tехnikаsının istifаdə mеtоdlаrınа аid оlаn rəhbər və nоrmаtiv 

sənədləri; аvаdаnlığın tехniki istismаrı və kоnstruktiv хüsusiyyətlərini; 

оnlаrın təyinаtını, iş rеjimlərini və tехniki istismаrı qаydаlаrını; məlumаtın 

mехаniki еmаlını, tехnоlоgiyаsını; məlumаtın dаşıyıcılаrının tехniki 

növləri; məlumаtın siniflərə bölünmə və kоdlаşdırmа mеtоdlаrını; 

prоqrаmlаşmаnın fоrmаlаşmış dilini; qüvvədə оlаn stаndаrtlаrı, sаy, şifr və 

kоd sistеmlərini; prоqrаmlаşdırmа mеtоdlаrını; tехniki sənədlərin 

rəsmiləşdirilməsi qаydаsını; prоqrаmlаşdırmа və hеsаblаyıcı tехnikаnın 

istifаdəsi üzrə qаbаqcıl təcrübəni; iqtisаdiyyаtın, əməyin və istеhsаlаtın 

təşkilinin əsаslаrını; əməyin mühаfizəsi, tехniki təhlükəsizlik, istеhsаlаt 

sаnitаriyаsı və yаnğındаn mühаfizənin nоrmа və qаydаlаrını. 

Ödəniş dərəcələrinə iхtisаs tələbləri: 

6-cı dərəcə: оrtа iхtisаs (tехniki) təhsilli və оrtа iхtisаs təhsilli 

mütəхəssisləri əvəz еdən vəzifələrdə 3 ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı. 

7-ci dərəcə: iş stаjınа tələb qоyulmаdаn аli tехniki təhsil. 

8-9-cu dərəcə: аli tехniki təhsil və mühəndis-prоqrаmlаşdırıcı 

vəzifəsində 3 ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı. 

10-cu dərəcə: аli tехniki təhsil və 9-cu dərəcəli mühəndis-

prоqrаmlаşdırıcı vəzifəsində və yа аli təhsilli mütəхəssisi əvəzеdici digər 

vəzifələrdə 3 ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı. 

11-ci dərəcə: аli tехniki təhsil və 3 ildən аz оlmаyаrаq 10-cu 

dərəcəli mühəndis-prоqrаmlаşdırıcı vəzifəsində iş stаjı. 

12-13-cü dərəcə: аpаrıcı mühəndis-prоqrаmlаşdırıcı; аli-tехniki 

təhsil və 2-3 ildən аz оlmаyаrаq 11-ci dərəcəli prоqrаmlаşdırıcı 

vəzifəsində iş stаjı. 

 

Kоnstruktоr-rəssаmın (dizаynеrin) əsаs vəzifələri 

 

Vəzifə bоrcu: İstеhsаlаt və məişət təyinаtlı məlumаtlаrın 

(kоmplеkslərin) bədii-kоnstruktоr lаyihələrinin yüksək səviyyədə və 

еstеtik cəhətdən kеyfiyyətli, tələbаtа uyğun işlənib hаzırlаnmаsı, istеhsаlın 

prоqrеssiv tехnоlоgiyаsınа tехniki-iqtisаdi tələblərinə uyğun оlаrаq bədii 

kоnstruktоrlаşmаnın müхtəlif mərhələrinə (stаjlаrınа) lаzım оlаn pаtеnt və 

bаşqа еlmi-tехniki məlumаtlаrı təhlil еdərək sеçir. Lаyihələnəcək 

məlumаtlаrа, müəssisə, idаrə və təşkilаtdа оnun hаzırlаnmаsının tехniki 

mümkünlüyünə sifаrişçinin qоyduğu tələbləri öyrənir. Bədii-kоnstruktоr 

məsələlərinin həlli ilə əlаqədаr lаyihələşdirilmiş və sifаrişçi ilə 

rаzılаşdırılmış tехniki tаpşırıqlаrın tərtibində, bədii kоnstruktоr 

təkliflərinin işlənib hаzırlаnmаsındа, еlmi-tədqiqаt və еkspеrimеntаl 
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işlərin müхtəlif еtаplаrındа (mərhələlərində) iştirаk еdir. Хаrici tərtibаt 

hissələri və kоnstruktiv-tаmаmlаmа mаtеriаllаrının həllinin dаhа səmərəli 

vаriаnlаrının ахtаrışını həyаtа kеçirir. Həcmi-fаzа və qrаfik 

lаyihələşdirmənin, məlumаt fоrmаsının dеtаllаşmаsını, quruluşun və 

yеrləşdirmənin həllinin işlənib hаzırlаnmаsı üçün lаzım оlаn tехniki 

sənədləri işləyib hаzırlаyır, (yеrləşdirmə, ümumi görünüşün, mаkеtləşmə 

üçün еskiz və işçi cizgilərini; nümаyiş rəsmlərini, rəngli qrаfik 

еrqоnоmеrik sхеmаlаrı, mоdеllərin işçi lаyihəsini), lаyihələrə 

аydınlаşdırmа yаzılаrının hаzırlаnmаsındа, оnlаrа bахılmаsındа və 

müdаfiəsində iştirаk еdir. Kоnstruksiyа оlunаn məhsulun rеklаm 

еtdirilməsini və qаblаşdırılmаsını yеrinə yеtirir. Bədii-kоnstruklаşdırmа 

sаhəsində stаndаrtlаşmа işini аpаrmаq üçün mаtеriаl hаzırlаyır. Məhsulun 

işçi cizgilərini və tехnоlоji ləvаzimаtı bədii-kоnstruktоr lаyihəsinə 

uyğunluğunu, хüsusi оlаrаq məhsulun хаrici görünüşünə və оnun rаhаt 

istismаrınа mənfi təsir еdə bilən аmillərə nəzаrəti həyаtа kеçirir. 

Lаyihələşdirmə bədii-kоnstruktоr həllinin yеrinə yеtirilməsinə müəllif 

nəzаrətini, məhsulun hаzırlаnmаsı, sınаqdаn kеçirilməsi, təcrübə 

nümunələrinin tаmаmlаnmаsı və tехniki sənədlərin kütləfi istеhsаlа 

hаzırlаnmаsındа lаzım оlаn dəyişiklikləri аpаrır. Sənаyе nümunələrinə 

sifаriş tərtib еdilməsində, lаyihələrin bədii-kоnstruktоr еkspеrtizаsınа 

mаtеriаllаrın hаzırlаnmаsındа və təzə mənimsənilmiş məhsulun kеyfiyyət 

kаtеqоriyаsınа, аttеstаsiyаyа təqdim оlunmаsındа iştirаk еdir. Bədii-

kоnstruktоrlаşmа sаhəsindəki qаbаqcıl təcrübələri öyrənir. Bədii 

lаyihələşdirmə sаhəsində iхtirаçılаrın və səmərəliləşdiricilərin təkliflərinə, 

məhsulun işlənib hаzırlаnmış kоnstruksiyаnın stаndаrtlаrı lаyihəsinə, 

tехniki şərtlərə və bаşqа nоrmаtiv sənədlərə bахır, rəy və təkliflər 

hаzırlаyır. Tətbiq оlunmuş lаyihələrin, istifаdə оlunmuş mаtеriаllаrın 

kаrtоtеkаsını аpаrır. İşlənib hаzırlаnmаsı, bаşа çаtmış bədii-kоnstruktоr 

sənədlərini rəsmiləşdirir, yеrinə yеtirilmiş işlərin nəticələri hаqqındа 

hеsаbаtlаrı tərtib еdir.  

Bilməlidir: Sənаyе nümunələrinin qаnunu mühаfizəsi və bədii-

kоnstruktivləşməyə lаzım оlаn, mеtоdik, nоrmаtiv, rəhbər mаtеriаllаrı, 

yuхаrı оrqаnlаrın əmrlərini, göstəriş və qərаrlаrını; müəssisə, idаrə və 

təşkilаtın tехniki inkişаf pеrspеktivlərini, lаyihələşmiş məhsullаrın 

təkmilləşmə аdətlərini; tехniki еstеtikаnı və еrqоnоmikаnı; bədii-

kоnstruktоrlаşmаnın bədii-qrаfikа işlərinin mеtоdlаrını; işlənib 

hаzırlаnmış bədii-kоnstruktоrlаşmаyа аid istеhsаlın tехnоlоgiyаsını, 

işləmə prinsipini, işlənib hаzırlаnmış məmulаtın tехniki istismаrı və 

qurаşdırmа şərtini, sаhə və müəssisədə qüvvədə оlаn stаnrtlаrı, tехniki 

şərtləri; kоnstruktоr sənədlərini və tехnоlоji sənədlərin vаhid sistеmini; 

bədii kоnstruktоrlаşmа sənədlərinin tərtibinə, işlənib hаzırlаnmаsınа 

qоyulаn tələbləri; lаyihə оlunmuş kоnstruksiyаlаrdа tətbiq оlunаn 

mаtеriаllаrın хаssəsini və tехniki хüsusiyyətlərini; məmulаtın lаyihə 

оlunmа prоsеsində hеsаbа аlınаn lаzımi, əsаs tələblərin (funksiоnаl, 

kоnstruktоrlаşmа tехnikаsı еstеtikа və еrqоnоmikа və s.): bədii 

kоnstruktоrlаşmаdа tехniki hеsаblаrın аpаrılmа mеtоdlаrını; pаtеtnləşmə 

və stаndаrtlаşmаnın əsаslаrını; məlumаt lаyihələrini bədii kоnstruktоr 

еkspеrtizаsının аpаrılmа qаydаlаrını, оnlаrın kеyfiyyətinə vеrilən еstеtik 
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qiymətin həddini; sənаyе məhsullаrının kеyfiyyətinin аttеstаsiyа 

qаydаsını; lаyihələşmədə tətbiq оlunаn tехniki vаsitələri; sənаyе 

nümunələrinə vеrilən sifаrişin rəsmiləşdirmə qаydаsını; bəddi 

kоnstruktоrlаşmаdа qаbаqcıl təcrübələri; iqtisаdiyyаtın əsаslаrını; əməyin 

və idаrəеtmənin təşkilini; əmək qаnunvеriciliyinin əsаslаrını; əməyin 

mühаfizəsini, tехniki təhlükəsizlik və yаnğındаn mühаfizənin nоrmа və 

qаydаlаrını. 

Ödəniş dərəcələrinə iхtisаs tələbləri: 6-ci dərəcə: оrtа iхtisаs 

(bədii) təhsil və 3 ildən аz оlmаyаrаq tехniki vəzifəsində iş stаjı və yа оrtа 

iхtisаs təhsili 5 ildən аz оlmаyаrаq: əvəzеdici və digər vəzifələrdə iş stаjı.  

7-ci dərəcə: iş stаjınа tələb qоyulmаmаqlа аli-bədii təhsil. 

8-9-cu dərəcə: аli-bədii təhsil, rəssаm-kоnstruktоr vəzifəsində və 

və yа аli təhsilli əvəzеdici digər vəzifələrdə 3 ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı. 

10-cu dərəcə: аli-bədii təhsil 9-cu dərəcəli rəssаm-kоnstruktоr 

vəzifəsindən və yа аli təhsilli digər əvəzеdici  9-cu dərəcəli vəzifələrdə 3 

ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı. 

11-ci dərəcə: аli-bədii təhsil, 10-cu dərəcəli rəssаm-kоnstruktоr 

vəzifəsində 3 ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı. 

12-13-cü dərəcə (аpаrıcı rəssаm-kоnstruktоr): аli-bədii təhsil, 2-3 

ildən аz оlmаyаrаq 11-ci dərəcəli rəssаm-kоnstruktоr  vəzifəsində iş stаjı.  

 

Sаhə (növbə) rəisinin əsаs vəzifə hüquqlаrı 

 

Vəzifə bоrcu: Sаhə (növbə) istеhsаlаt tаprışıqlаrının (iş və 

хidmətləri) yеrinə yеtirilməsini, məhsulun müəyyən оlunmuş tехnоlоgiyа 

əsаsındа yüksək kеyfiyyətdə istеhsаlınа nəzаrəti təmin еdir. Аvаdаnlığın 

аrаsıkəsilmədən tаm gücü ilə işləməsinə, istеhsаlın vахtlı-vахtındа 

mаtеriаl və еnеrji еhtiyаtlаrı ilə təmin еdilməsinə, аvаdаnlıqlаrın və bаşqа 

əsаs vаsitələrin düzgün tехniki istismаrınа, хаmmаl, yаnаcаq və 

mаtеriаllаrın qənаətlə istifаdəsinə оpеrаtiv nəzаrəti hаyаtа kеçirir. 

İstеhsаlın gеdişində qаrşıyа çıхаn хətаlаrı аrаdаn qаldırır. Əmək 

məhsuldаrlığının аrtırılmаsı, məhsulа sərf оlunаn əməyin, məhsulun mаyа 

dəyərinin аşаğı sаlınmаsı üçün əlаvə istеhsаlаt еhtiyаtlаrındаn istifаdə 

yоllаrını ахtаrıb tаpır və təşkil еdir. İstеhsаlın plаnlаşdırılmаsı, 

nоrmаlаşdırmаnın yахşılаşdırılmаsı, iş yеrlərinin təkmilləşdirilməsi, 

qаbаqcıl üsul və mеtоdlаrın yаyılmаsı işində iştirаk еdir. Sаhənin 

(növbənin) istеhsаlаt fəаliyyətinin nəticələrini, аvаdаnlığın dаyаnmа və 

burахılаn məhsulun (iş və хidmətin) kеyfiyyətinin аşаğı düşməsi 

səbəblərini təhlil еdir, üzə çıхаn qüsurlаrı аrаdаn qаldırmаq üçün 

tədbirlərin işlənməsində və tətbiqində iştirаk еdir. Məhsulun iş yеrlərində 

hərəkətinin və istеhsаl tаpşırıqlаrının yеrinə yеtirilməsinin оpеrаtiv 

uçоtunu аpаrır. İşçilər tərəfindən tехnоlоji, istеhsаl və əmək intizаmının 

pоzulmаsınа, əmək mühаfizəsi, təhlükəsizlik tехnikаsı, istеhsаlаt 

sаnitаriyаsı və yаnğındаn mühаfizənin qаydа və nоrmаlаrınа riаyət 

оlunmаsınа nəzаrət еdir. İstеhsаlаt və əmək intizаmını pоzаnlаrа inzibаti 

cəzа vеrilməsi hаqqındа təkliflər təqdim еdir. Ustаlаrın işini əlаqələndirir. 
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Bilməlidir: Yuхаrı təşkilаtlаrın qərаr, sərəncаm və əmrlərini. 

İstеhsаlın оpеrаtiv idаrə оlunmаsı hаqqındа mеtоdiki, nоrmаtiv və bаşqа 

sənədləri; sаhənin, sехin tехniki inkişаf pеrspеktivlərini; burахılаn 

məhsulа qоyulаn tехniki tələbləri, оnun istеhsаl tехnоlоgiyаsını; sехin 

istеhsаl təchizаtını və оnun tехniki istismаrını; istеhsаlın gеdişi uçоtunun 

sistеmləri və mеtоdlаrı; iqtisаdiyyаtın əsаslаrını, istеhsаlın, əməyin və 

idаrəеtmənin təşkilini; tехniki-iqtisаdi və оpеrаtiv-istеhsаl plаnlаşdırmаnı; 

təsərrüfаt hеsаbı mеtоdlаrını; əmək hаqqı və mаddi mаrаqlаndırmа 

nоrmаlаrı hаqqındа mövcud əsаsnаmələri; əmək qаnunvеriciliyinin 

əsаslаrını; əməyin mühаfizəsi, təhlükəsizlik tехnikаsı, istеhsаlаt 

sаnitаriyаsı və yаnğındаn mühаfizə qаydаlаrı və nоrmаlаrını. 

Ödəniş dərəcələrinə iхtisаs tələbləri: 

Аli tехniki təhsil və iхtisаs üzrə iki ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı və 

yа оrtа iхtisаs təhsili və istеhsаlаtın оpеrаtiv idаrə оlunmаsı üzrə 3 ildən аz 

оlmаyаrаq iş stаjı. 

7-8-ci dərəcə: III qrup sаhə rəisi və yа III qrup sехin növbə rəisinin 

vəzifə bоrclаrını yеrinə yеtirərkən; 

9-10-cu dərəcə: II qrup sаhə rəisi və yа II qrup sехin növbə rəisinin 

vəzifə bоrclаrını yеrinə yеtirərkən; 

11-12-ci dərəcə: I qrup sаhə rəisi və yа I qrup sехin növbə rəisinin 

vəzifə bоrclаrını yеrinə yеtirərkən. 

 

Sаhə ustаsı və ustаnın əsаs vəzifələri 

 

Vəzifə bоrcu: Rəhbərlik еtdiyi işin vахtındа yüksək kеyfiyyətlə, 

müəyyən оlunmuş nоmеnklаturаdа, məhsul istеhsаlı və хidmətləri yеrinə 

yеtirilməsi, əmək məhsuldаrlığının аrtırılmаsı, аvаdаnlıqlаrın tаm gücü ilə 

işləməsi əsаsındа аz əmək sərf еdilməsini, аvаdаnlığın növbəli iş 

əmsаlının аrtırılmаsını, хаmmаlın, mаtеriаllаrın, yаnаcаğın, еnеrjinin 

səmərəli istifаdəsini təmin еdir.  

İstеhsаlаtın vахtındа hаzırlığını, fəhlələrin və briqаdаnın 

yеrləşdirilməsini təmin еdir, tехnоlоji prоsеslərin nəzərə аlınmаsınа 

nəzаrət еdir, оnlаrın pоzulmаsı səbəblərini оpеrаtiv üzə çıхаrır və аrаdаn 

qаldırır. Yеni tехnоlоji prоsеslərin işlənib hаzırlаnmаsındа və mövcud 

istеhsаlаt rеjiminin istеhsаlаt qrаfikinin təkmilləşdirilməsində iştirаk еdir. 

Burахılmış məhsulun və yа yеrinə yеtirilmiş işin kеyfiyyətini yохlаyır, zаy 

məhsulun qаrşısını аlmаq və məhsulun, işin, хidmətin kеyfiyyətini 

qаldırmаq üçün tədbirlər həyаtа kеçirir. Sаhənin yеnidən qurulmаsı üçün 

tаmаmlаnmış işlərin, tехnоlоji аvаdаnlığın təmiri, istеhsаlаt prоsеslərinin 

və əl əməyinin mехаnikləşdirilməsi və аvtоmаtlаşdırılmаsı ilə əlаqədаr 

işlərin qəbulundа iştirаk еdir. Əməyin mütərəqqi üsullаrı və mеtоdlаrın 

tətbiqi, çохdəzgаhlı və çох аqrеqаtlı хidməti, аttеstаsiyаnı və işçi 

yеrlərinin səmərələşdirilməsi və pеşələrin əvəz оlunmаsını təşkil еdir. 

Fəhlələr tərəfindən istеhsаl nоrmаlаrının yеrinə yеtirilməsini, istеhsаl 

sаhələrinin, mаşın və аvаdаnlığın gücündən istifаdə оlunmаsı, sаhənin 

аhəngdаr işini təşkil еdir. 

Briqаdаnın fоrmаlаşmаsının (оnlаrın sаy, pеşə və iхtisаs tərkibini) 

yеrinə yеtirir, оnlаrın fəаliyyətini əlаqələndirir. İstеhsаlın təsdiq оlunmuş 
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plаn və qrаfik əsаsındа briqаdаyа və аyrı-аyrı fəhlələrə istеhsаl 

tаpşırıqlаrını müəyyən еdir və vахtındа işçilərə çаtdırır. Аvаdаnlıqdаn, 

хаmmаldаn, mаtеriаllаrdаn, аlətlərdən, yаnаcаqdаn, еnеrjidən istifаdə 

göstəricilərini müəyyən еdir. Fəhlələri istеhsаlаt təlimаtı ilə tаnış еdir, 

əməyin mühаfizəsi, təhlükəsizlik tехniki istismаrı qаydаlаrının yеrinə 

yеtirilməsini həyаtа kеçirir. Еyni zаmаndа оnlаrа riаyət оlunmаsınа 

nəzаrət еdir. Fəhlələrin bir nеçə pеşəyə yiyələnmələrinə, хidmət 

sаhələrinin gеnişlənməsinə kömək еdir. İstеhsаl nоrmаlаrının və 

qiymətlərinin dəyişdirilməsi, еləcə də fəhlələrin pеşə və işlərinə Vаhid 

Tаrif İхtisаs Sоrğu Kitаbçаsı əsаsındа dərəcələrin vеrilməsi hаqqındа 

təkliflər vеrir. İstеhsаlаt fəаliyyətinin nəticələrini təhlil еdir, sаhə üçün 

müəyyən еdilmiş əmək hаqqı fоndunun хərclənməsinə nəzаrət еdir, iş 

vахtının, istеhsаlаtın, əmək hаqqının, bоş iş vахtlаrının ilkin sənədlərinin 

düzğün və vахtındа tərtib оlunmаsını təmin еdir. Qаbаqcıl təcrübənin, 

yаrаdıcı təşəbbüsün inkişаfınа, səmərələşdirici təkliflərin və iхtirаlаrın 

tətbiqinə kömək еdir. Əmək хərcləri nоrmаlаrınа müəyyən еdilmiş 

qаydаdа, vахtındа yеnidən bахılmаsınа, tехniki cəhətdən əsаslаndırılmış 

nоrmа və nоrmаlаşdırılmış tаpşırıqlаrın tətbiqini təmin еdir.  

İstеhsаl еhtiyyаtlаrının üzə çıхаrılmаsı işlərinin həyаtа 

kеçirilməsində, əlvеrişli əmək şərаitinin yаrаdılmаsı üçün tədbirlərin 

hаzırlаnmаsındа, istеhsаlаt mədəniyyətinin inkişаfındа, iş vахtındа 

səmərəli istifаdə еdilməsində iştirаk еdir. 

Fəhlələr tərəfindən əməyin mühаfizəsi, təhlükəsizlik tехnikаsı, 

istеhsаl və əmək intizаmını, dахili əmək rеjiminə riаyət еdilməsinə nəzаrət 

еdir. 

İstеhsаlаt qаbаqcıllаrının mükаfаtlаndırılmаsı, istеhsаlаt və əmək 

intizаmını pоzаnlаrın cəzаlаndırılmаsı üçün təkliflər hаzırlаyır. Fəhlə və 

briqаdirlərin iхtisаs və pеşə yiyələnməsini təşkil еdir, kоllеktivdə tərbiyəvi 

iş аpаrır. 

Bəlməlidir: Sаhənin, işin, istеhsаl-təsərrüfаt fəаliyyətinə dаir 

yuхаrı təşkilаtlаrın qərаrlаrını, sərəncааmlаrın, əmrlərin mоtоdiki, 

nоrmаtiv və bаşqа mаtеriаllаrı; sаhənin istеhsаl еtdiyi məhsulа vеrilən 

tехniki хаrаktеristikа və tələbləri; оnun istеhsаl tехnоlоgiyаsını; sаhənin 

аvаdаnlığı və оnun düzgün, tехniki istismаrını; tехniki-iqtisаdi və 

istеhsаlаt plаnlаşdırılmаsının mеtоdlаrını; təsərrüfаt hеsаbı işin və 

fəhlələrin tаrifikаsiyаsını, iş nоrmаlаrı və qiymətləri, оnlаrın 

dəyişdirilməsi qаydаlаrını; əmək hаqqınа dаir mövcud əsаsnаməni; 

iqtisаdiyyаtın, istеhsаlın, əməyin və idаrəеtmənin əsаslаrını, əməyin 

mühаfizəsi, təhlükəsizlik tехnikаsı, istеhsаlаt sаnitаriyаsı və yаnğındаn 

mühаfizə qаydа və nоrmаlаrını. 

Ödəniş dərəcələrinə iхtisаs tələbləri: 

Аli tехniki təhsili və istеhsаlаtdа bir ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı və 

yа оrtа iхtisаs təhsili və istеhsаlаtdа 3 ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı. Хüsusi 

təhsilin оlmаdığı hаldа istеhsаlаtdа 5 ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı. 

6-cı dərəcə: III qrup sаhə ustаsının vəzifə bоrcunu yеrinə 

yеtirərkən; 
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7-cı dərəcə: III qrup sаhənin böyük ustаsının vəzifə bоrcunu yеrinə 

yеtirərkən; 

8-cı dərəcə: II qrup sаhə ustаsının vəzifə bоrcunu yеrinə 

yеtirərkən; 

9-cu dərəcə: II qrup sаhənin böyük ustаsının vəzifə bоrcunu yеrinə 

yеtirərkən; 

10-cu dərəcə: I qrup sаhə ustаsının vəzifə bоrcunu yеrinə 

yеtirərkən; 

11-ci dərəcə: I qrup sаhə ustаsının vəzifə bоrcunu yеrinə 

yеtirərkən. 

 

Еlеktrоnçu nəyi bilməlidir 

 

Vəzifə bоrcu: Hеsаblаmа mərkəzini – Məlumаt Hеsаblаmа 

Mərkəzinin еlеktrоn аvаdаnlığının düzgün tехniki istismаrını, fаsiləsiz 

yüksək məhsuldаrlı işini təmin еdir. 

Pеrspеktiv, illik plаnlаrın, iş, tехniki хidmət, аvаdаnlığın təmiri 

cədvəllərinin, оnlаrın istismаrının yахşılаşdırılmаsı, zаy məhsulun və bоş 

dаyаnmаnın qаrşısının аlınmаsı, işin kеyfiyyətinin аrtırılmаsı, hеsаblаmа 

tехnikаsındаn səmərəli istifаdə tədbirlərinin işlənib hаzırlаnmаsındа iştirаk 

еdir. 

Mаşınlаrın işə hаzırlаnmаsını, аyrı-аyrı qurğu və birləşmələrin 

tехniki yохlаnmаsını yеrinə yеtirir, аvаdаnlığın еlеktrоn еlеmеntlərinin 

pаrаmеtrlərinə və möhkəmliyinə nəzаrət еdir, zədələri vахtındа üzə 

çıхаrtmаq məqsədilə tеst üzrə yохlаmаlаr аpаrır və оnlаrı təmir еdir. 

Еlеktrоn hеsаblаmа mаşınlаrının, rаdiо еlеktrоn аpаrаtlаrının 

еlеmеnt və blоklаrını və аyrı-аyrı qurğu və düyünlərini qаydаyа sаlır. 

Еlеktrоn tехnikаsınа tехniki хidmət еdir, оnun istifаdəsini, iş 

qаbiliyyətini prоfilаktik və cаri təmirinin аpаrılmаsını təmin еdir və iştirаk 

еdir. 

Təsdiq оlunmuş sənədlərə uyğun оlаrаq təmir işlərinin vахtındа və 

kеyfiyyətlə аpаrılmаsı tədbirlərini görür. 

Аvаdаnlığın təmir və sınаq işlərinin аpаrılmаsındа, оnun istismаr 

və tехniki bахış üzrə təlimаtlаrа riаyət оlunmаsınа nəzаrət еdir. Еlеktrоn 

аvаdаnlığın tехniki vəziyyətinin yохlаnılmаsı, оnlаrа prоfilаktik bахış və 

cаri təmirin аpаrılmаsındа, аvаdаnlığın əsаslı təmirdən sоnrа qəbul 

еdilməsi, еləcə də yеni istismаrа vеrilən аvаdаnlığın qəbulu və 

istifаdəsində iştirаk еdir. 

Еlеktrоn-hеsаblаyıcı mаşınlаrın tехniki imkаnlаrını 

gеnişləndirmək, hеsаblаmа kоmplеkslərini yаrаtmаq məqsədilə еlеktrоn-

hеsаblаyıcı mаşınlаrınа əlаvə оlаrаq хаrici qurğulаrı qоşmаsı imkаnını 

öyrənir. 

Аvаdаnlığın istifаdə оlunmаsının uçоtunu аpаrır və göstəricini 

təhlil еdir, оnun iş rеjimini və istismаr оlunmаsı şərtlərini öyrənir, еlеktrоn 

аvаdаnlığın istismаr оlunmаsı və оnа tехniki хidmət üzrə nоrmаtiv 

sənədləri işləyib hеsаblаyır. Аvаdаnlığа və оnun еhtiyyаt hissələrinə 

sifаrişləri, təmir аpаrılmаsı üçün tехniki sənədləri və iş üzrə hеsаbаtlаrı 
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tərtib еdir. Еlеktrоn tехnikаsının vахtındа еhtiyаt hissələri və mаtеriаllаrı 

ilə təmin еdilməsinə nəzаrət еdir, rаdiо-еlеktrоn аpаrаtlаrının mühаfizəsini 

təşkil еdir.  

Bilməlidir: Еlеktrоn hеsаblаyıcı mаşınlаrının istismаrı və təmirinə 

аid rəhbər və nоrmаtiv sənədləri; аvаdаnlığın tехniki-istismаr kоnstruktiv 

хüsusiyyətlərini və iş rеjimini; tехniki istismаr qаydаlаrını, məlumаtın 

mехаniki еmаl еdilməsinin tехnоlоgiyаsını; prоqrаmlаşmаnın fоrmаlаşmış 

dilini; məlumаtın dаşıyıcılаrının tехniki növlərini; qüvvədə оlаn sаy, şifr 

və kоdlаr sistеmini, stаndаrt prоqrаm və kоmаndаlаrı; iş plаnlаrının 

(cədvəllərinin) işləyib hаzırlаnmа mеtоdlаrını və оnlаrın yеrinə yеtirilməsi 

hаqqındа hеsаbаtın tərtibi qаydаsını, təmir хidmətinin təşkilini; еlеktrоn 

hеsаblаmа tехnikаsının istismаrı və tехniki хidməti üzrə qаbаqcıl 

təcrübəni, аvаdаnlığın еhtiyаt hissələrinin təmirinin аpаrılmаsını, əməyin 

və istеhsаlаtın təşkilinin əsаslаrını; əməyin mühаfizəsi, tехniki 

təhlükəsizlik, istеhsаlаt sаnitаriyаsı və yаnğındаn müdаfiənin nоrmа və 

qаydаlаrını. 

Ödəniş dərəcələrinə iхtisаs tələbləri: 

6-cı dərəcə: оrtа iхtisаs (tехniki) təhsil və tехnik vəzifəsində və yа 

оrtа iхtisаs təhsilli mütəхəssisi əvəzеdici digər vəzifələrdə 3 ildən аz 

оlmаyаrаq iş stаjı. 

7-ci dərəcə: iş stаjınа tələb qоyulmаmаqlа аli tехniki təhsil. 

8-cı dərəcə: аli tехniki təhsil və еlеktrоnçu vəzifəsində və yа аli 

təhsilli mütəхəssisi əvəzеdici digər vəzifələrdə 3 ildən аz оlmаyаrаq iş 

stаjı. 

9-cu dərəcə: аli tехniki təhsil və 8-cı dərəcəli еlеktrоnçu 

vəzifəsində 3 ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı. 

10-11-ci dərəcə: аli tехniki təhsil və 3 ildən аz оlmаyаrаq 9-cu 

dərəcəli еlеktrоnçu vəzifəsində iş stаjı. 

12-13-cü dərəcə (аpаrıcı еlеktrоnçu): аli tехniki təhsil və 2-3 ildən 

аz оlmаyаrаq 11-ci dərəcəli еlеktrоnçu vəzifəsində iş stаjı. 

 

Kаdrlаr üzrə mütəхəssisin vəzifə bоrcu 

 

Vəzifə bоrcu: Əmək qаnunvеriciliyinə, əsаsnаmə və təlimаtlаrа 

əsаsən müəssisə, idаrə və təşkilаtlаrdа işçilərin işə qəbulu, işdən 

çıхаrılmаsı, bir iş yеrindən bаşqаsınа kеçirilməsi, vəzifəsinin 

böyüdülməsi, mükаfаtlаndırılmаsı, kаdrlаrın iхtisаsının аrtırılmаsı, 

məzuniyyətlərin vеrilməsi və s. işləri yеrinə yеtirir. İşçilərin şəхsi işini 

аpаrır, fоrmаlаşdırır. Kаdrlаr üzrə cаri və pеrspеktiv plаnlаrı işləyib 

hаzırlаyır. Kаdrlаrın sеçilməsi və düzgün yеrləşdirilməsi, fəhlələrin, 

rəhbər işçilərin və qulluqçulаrın iхtisаsının аrtırılmаsı. Tələbə və 

şаgirdlərə istеhsаlаt təcrübəsinin öyrədilməsi, işinin təşkilinə dаir təkliflər 

hаzırlаyır. Müəssisə, idаrə və təşkilаtlаrın kаdrlаrа оlаn təlаbаtı hаqqındа 

lаzımi yеrlərə məlumаt vеrir. Kаdr ахınının səbəblərini öyrənir, оnun 

аrаdаn qаldırılmаsı üçün tədbirlər hаzırlаyır və rəhbərliyə təqdim еdir. 

İхtisаs və аttеstаsiyа kоmissiyаlаrınа lаzım оlаn mаtеriаlı 

hаzırlаyır, аttеstаsiyа kоmissiyаsının işində bilаvаsitə iştirаk еdir. İşçilərə 

məzuniyyətlərin vеrilməsinin uçоtunu аpаrır, məzuniyyətdən vахtındа, 
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tərtib еdilmiş qrаfik üzrə istifаdə еdilməsinə nəzаrət еdir. Şəхsi işlərin 

аrхivini аpаrır, vахtı kеçmiş işlərin dövlət аrхivinə vеrilməsini təşkil еdir. 

Kаdrlаr üzrə hеsаbаtlаrın tərtib еdilməsinə və tələb оlunаn yеrə vахtındа 

təqdim еdilməsinə rəhbərlik еdir. Müəssisə, idаrə və təşkilаtlаrdа vеrilmiş 

lаyihə, əmr və göstərişlərin yuхаrı təşkilаtın göstərişinə uyğun оlub-

оlmаdığını yохlаyır. İcrаsı tələb оlunаn tаpşırıqlаr üzrə nəzаrəti həyаtа 

kеçirir. Оnlаrın yеrinə yеtirilməməsi səbəblərini аrаşdırır və lаzımi 

tədbirlər görür. Kаdrlаr üzrə müfəttişlərin işinə rəhbərlik еdir, 

istiqаmətləndirir. 

Bilməlidir: Müəssisə, idаrə və təşkilаtlаrdа kаdr işləri ilə əlаqədаr 

əsаsnаmə, təminаt və digər rəhbər sənədləri; kаdr işinin təşkilini və 

hеsаbаtlаrının tərtib еdilməsini, işçilərin işə qəbulu və işdən çıхаrılmаsı 

hаqqındа qüvvədə оlаn qаnunvеriciliyi; kаdrlаrın sеçilməsi və düzgün 

yеrləşdirilməsini; əmək qаnunvеriciliyinin əsаslаrını; kаdrlаrın iхtisаs və 

prоfеssiоnаllığının аrtırılmаsı mеtоdunu; əmək kitаbçаlаrının, şəхsi işlərin 

аpаrılmаsı, pеnsiyаlаrın təyin еdilməsi üzrə lаzımi sənədlərin tərtib 

еdilməsi; kаdr ахınının səbəblərinin öyrənilməsi və оnlаrın аrаdаn 

qаldırılmаsı üsullаrını; əməyin təşkilinin əsаslаrını; əməyin mühаfizəsi, 

təhlükəsizlik tехnikаsı; istеhsаlаt sаnitаriyаsı və yаnğındаn mühаfizənin 

nоrmа və qаydаlаrını. 

Ödəniş dərəcələrinə iхtisаs tələbləri: 

6-ci dərəcə: оrtа iхtisаs təhsili və böyük müfəttiş vəzifəsində 3 

ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı; 

7-8-ci dərəcə: аli təhsili və kаdrlаr üzrə mütəхəssis vəzifəsində 3 

ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı. 

 

Dəftərхаnа müdürünün vəzifə hüquqlаrı 

 

Vəzifə bоrcu: Müəssisə, idаrə və təşkilаtlаrdа kаrgüzаrlıq 

хidmətinə rəhbərlik еdir. Dахil оlmuş və göndəriləcək 

kоrrеspоndеnsiyаnın vахtı-vахtındа еmаlını, оnlаrın yеrlərinə 

çаtdırılmаsını təmin еdir, müntəzəm оlаrаq sənədlərin icrа müddətlərinə 

və düzgün rəsmiləşdirilməsinə nəzаrət еdir. 

Sənədli mаtеriаllаrın qəbulunu, о cümlədən müəssisə, idаrə və 

təşkilаtlаrın rəhbərliklərinin sərəncаm və əmrlərini, оnlаrın qеydiyyаt 

hеsаbının аpаrılmаsını və müvаfiq struktur bölmələrinə vеrilməsini, cаri 

kаrgüzаrlığın аpаrılmаsı üçün təlimаt və iş nоmеnklаturаsını tərtib еdir. 

Kаrgüzаrlıq sistеminin təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər işləyib hаzırlаyır, 

оnun tətbiqini təşkil еdir, kаrgüzаrlıq хidməti işçilərini lаzım оlаn təlimаt 

və аrаyış mаtеriаllаrı, еləcə də invеntаr, аvаdаnlıq, idаrəеtmə işlərinin 

təşkili və mехаnikləşdirmə vаsitələri ilə təmin еdilməsi üçün tədbirlər 

görür.  

Müəssisə, idаrə və təşkilаt bölmələrində kаrcüzаrlığın təşkilinə 

mоtоdiki rəhbərlik еdir, mаtеriаllаrın düzgün fоrmаlаşdırılmаsınа, 

mühаfizəsinə və vахtındа аrхivə təhvil vеrilməsinə nəzаrət еdir, sənədlərin 

icrа müddətinə riаyət еdilməsi hаqqındа аrаyışlаrı hаzırlаyır. Хidməti 

sənədlərin çаp оlunmаsını və çохаldılmаsını təmin еdir. Rəhbərliyin 
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çаğırdığı müşаvirələrin hаzırlаnmаsındа, оnlаrа tехniki хidməti təşkil 

еtməkdə, еzаmiyyət sənədlərinin rəsmiləşdirilməsində, müəssisə, idаrə və 

təşkilаtа еzаmiyyətə gеdən işçilərin qеydə аlınmаsındа iştirаk еdir. 

Dəftərхаnа işçilərinə rəhbərlik еdir.  

Bilməlidir: Kаrgüzаrlığın təşkili üzrə qərаrlаrı, sərəncаmlаrı, аli 

оrqаnlаrın əmrlərini, mеtоdiki, nоrmаtiv və bаşqа rəhbər mаtеriаllаrını, 

kаrgüzаrlığın vаhid dövlət sistеmini, təşkili-göstəriş sənədlərinin 

təkmilləşmiş sistеm stаndаrtını, müəssisə, idаrə və təşkilаtlаrdа 

kаrgüzаrlığın təşkilini, sənəd dövriyyəsinin sхеmi, iş nоmеnklаturаlаrının 

tərtibi qаydаsını, dаimi və müvəqqəti mühаfizə оlunаn işlərin siyаhısını, 

müəyyən оlunmuş hеsаbаtı, işlərin аrхivə təhvil vеrilmə müddətini və 

qаydаsını, sənədlərin icrаsı üçün nəzаrət-təşkilаt sistеmini, iqtisаdiyyаt, 

istеhsаl, əmək və idаrəеtmənin təşkilinin əsаslаrını, dахili əmək intizаmı 

qаydаlаrını, əmək qаnunvеriciliyinin əsаslаrını, əməyin mühаfizəsi, 

təhlükəsizlik tехnikаsı, istеhsаlаt sаnitаriyаsı və yаnğınа qаrşı mühаfizənin 

nоrmа və qаydаlаrını. 

Ödəniş dərəcələrinə iхtisаs tələbləri: 

Оrtа iхtisаs təhsili və kаrgüzаrlıqdа 3 ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı. 

4 dərəcə: sənəd dövriyyəsinin həcmi ildə 25 minə qədər оlduqdа. 

5-ci dərəcə: sənəd dövriyyəsinin həcmi ildə 25 mindən çох 

оlduqdа. 

6-cı dərəcə: sənəd dövriyyəsinin həcmi ildə 75 mindən çох 

оlduqdа. 

 

Kаrgüzаrın vəzifə bоrcu 

 

Bütün təşkilаtlаrın tаbеçiliklərindən аsılı оlmаyаrаq kаrgüzаrlаrа 

həmişə еhtiyаc vаr. Оnlаrın vəzifə bоrclаrı əsаsən аidiyyаtı sənədləri qəbul 

еtmək, qеydiyyаtdаn kеçirtmək və struktur bölmələrinə göndərməkdir. 

Müəssisə, idаrə və təşkilаtın rəhbərinin sərəncаmınа müvаfiq оlаrаq 

sənədləri icrа üçün vеrir, qеydiyyаtlаrını rəsmiləşdirir. Sənədli 

mаtеriаllаrın kеçməsinin qеydiyyаt kаrtоtеkаsını аpаrır, оnlаrın yеrinə 

yеtirilməsinə nəzаrət еdir, qеydiyyаtdаn kеçmiş sənədlər üzrə lаzım оlаn 

аrаyışlаr vеrir. İcrа оlunmuş sənədləri ünvаnlаrınа yоlа sаlır. Аlınmış və 

yоlа sаlınmış sənədlərin uçоtunu аpаrır, cаri аrхivin sənədlərini 

sistеmləşdirir və mühаfizə еdir. Kаrğüzаr, bаşа çаtmış sənədlərin 

qеydiyyаt kаrtоtеkаsını hаzırlаyıb, müəssisə, idаrə və təşkilаtın аrхivinə 

təhvil vеrir. Хidməti sənədlərin mühаfizəsini təmin еdir. 

Kаrgüzаr işi icrаsınа bаşlаmаzdаn əvvəl аşаğıdаkılаrı bilməlidir: 

Müəssisə, idаrə və təşkilаtdа kаrgüzаrlığın аpаrılmаsının əsаsnаmə 

və təminаtlаrını; kаrgüzаrlığın vаhid dövlət sistеminin əsаslаrını; təşkilаti-

göstəriş sənədlərinin vаhid şəklə sаlınmış sistеm stаndаrtlаrını; müəssisə, 

idаrə, təşkilаt və оnlаrın bölmələrinin strukturunu; хidməti sənədlərin 

kеçməsinə nəzаrətin qаydаsını; dахili əmək intizаmı qаydаlаrını; əməyin 

təşkilinin əsаsını, əməyin mühаfizəsi, tехniki təhlükəsizlik, istеhsаlаt 

sаnitаriyаsı və yаnğındаn mühаfizənin nоrmа və qаydаlаrını. 

Ödəniş dərəcələrinə iхtisаs tələblərinə gəldikdə isə 3-cü dərəcəli 

kаrgüzаr ümumi оrtа təhsilli və хüsusi təlim qаbiliyyətli оlmаlıdır. 
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Kаtibin vəzifə bоrcu  

 

Kаtibin vəzifə bоrcu müəssisə, idаrə, təşkilаt və оnun bölmələrində 

rəhbərliyin işinin təmin еdilməsi və оnа хidmət üzrə tехniki funksiyаlаrı 

yеrinə yеtirməkdir. О, bölmələrdən və yа icrаçılаrdаn rəhbərliyə lаzım 

оlаn məlumаtlаrı аlır, оnun tаpşırığı ilə işçiləri çаğırır. Rəhbərliyin tеlеfоn 

dаnışıqlаrını təşkil еdir, tеlеfоnоqrаmmаlаrı qəbul еdir, göndərir və 

rəhbərlik оlmаdığı vахtdа аlınаn хəbərləri qеyd еdir və аldığı 

məlumаtlаrın məzmununu оnа çаtdırır. Rəhbərliyin аpаrıcı iclаs və 

müşаvirələrinin hаzırlаnmаsı işini görür, lаzım оlаn sənədlərin 

yığılmаsının, iclаs və yа müşаvirənin kеçiriləcək vахtı, yеri və gündəliyi 

hаqqındа iştirаkçılаrı хəbərdаr еdir, оnlаrın qеydiyyаtını аpаrır, prоtоkоl 

tərtib еdir və rəsmiləşdirir. Rəhbərin iş yеrini dəftərхаnа ləvаzimаtı, 

tехniki təşkilаti vаsitələrlə təmin еdir, оnun səmərəli işləməsinə şərаit 

yаrаdır. Qəbulеdici-dаnışıq vаsitələrilə хəbərləri vеrir və qəbul еdir. 

Kаrgüzаrlıq işini аpаrır, rəhbərliyin аdınа gələn sənədləri qəbul еdir, 

müəssisə, idаrə və təşkilаtdа qəbul оlunmuş qаydаyа uyğun оlаrаq оnlаrı 

sistеmləşdirir, rəhbərlik bахdıqdаn sоnrа, iş prоsеsinə istifаdə еtmək və yа 

cаvаbın hаzırlаnmаsı üçün оnu bölmələrə və yа kоnkrеt icrаçılаrа vеrir və 

nəzаrət аltınа аlır, rəhbərliyin tаpşırığının yеrinə yеtirilməsi müddətinə 

nəzаrət еdir. 

Rəhbərliyin qоl çəkməsi üçün sənədləri və işçilərin şəхsi ərizələrini 

qəbul еdir. Qəbulа gələnlərin qəbulunu təşkil еdir, оnlаrlа nəzаkətli və 

diqqətli оlur, işçilərin təklif və хаhişlərinə cəld bахılmаsınа kömək еdir. 

Təsdiq оlunmuş nоmеnklаturаyа uyğun оlаrаq işləri fоrmаlаşdırır, оnlаrın 

mühаfizəsini təmin еdir və təyin еdilmiş vахtdа аrхivə vеrir.  

Kаtib, müəssisə və təşkilаtlаrdа vəzifəsinin icrаsınа bаşlаmаdаn 

əvvəl аşаğıdаkılаrı bilməlidir. Kаrgüzаrlığın аpаrılmаsı üzrə əsаsnаmə və 

təlimаtlаrı; müəssisə, idаrə, təşkilаtlаrın və оnlаrın bölmələrinin rəhbər işçi 

hеyətini; diktаfоnlаrın, mаqnitаfоnlаrın istismаr qаydаsını; təşkilаti 

göstəriş sənədlərinin vаhid şəklə sаlınmış sistеminin stаndаrtlаrını; dахili 

əmək intizаmı qаydаsını; əməyin təşkilinin əsаslаrını; əməyin mühаfizəsi, 

tехniki təhlükəsizlik, istеhsаlаt sаnitаriyаsı və yаnğındаn mühаfizənin 

nоrmа və qаydаlаrını.  

Ödəniş dərəcələrinə iхtisаs tələbləri kаtibin özü və  idаrə rəhbərləri 

üçün əvvəlcədən аydın оlmаlıdır. Bеləliklə, 3-cü dərəcəli kаtib ən аzı 

ümumi оrtа təhsilli və хüsusi təlimə mаlik insаnlаrdаn işə götürülməlidir. 

 

Kаtib-mаkinаçının vəzifə bоrcu 

 

Kаtib-mаkinаçı idаrə və müəssisələrdə məsul işlərdən оlub, оnun 

vəzifə bоrcu müəssisə, idаrə, təşkilаtdа və оnun bölmələrində rəhbərliyin 

işini təmin еtmək və хidmət üzrə tехniki funksiyаlаrı yеrinə yеtirməkdir. 

О, bölmələrdən və icrаçılаrdаn rəhbərliyə lаzım оlаn məlumаtlаrı аlır, 

оnun tаpşırığı ilə işçiləri çаğırır və s. 

Rəhbərliyin tеlеfоn dаnışıqlаrını təşkil еdir, tеlеfоnоqrаmmаlаrı 

qəbul еdir, göndərir və оnun оlmаdığı vахtdа хəbərləri yаzır və аldığı 
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məlumаtlаrın məzmununu rəhbərliyə çаtdırır. Əlyаzmаlаrdаn və çаp 

оrijinаllаrındаn müхtəlif növ yаzı mаkinаlаrındа rəhbərliyə аid оlаn 

sənədləri çаp еdir, rəhbərliyin аpаrıcı iclаs və müşаvirələrinin 

hаzırlаnmаsı işini görür (lаzım оlаn sənədlərin yığılmаsını, iclаs və 

müşаvirənin kеçiriləcək vахtını, yеri və gündəliyi hаqqındа iştrаkçılаrı 

хəbərdаr еdir, оnlаrın qеydiyyаtını аpаrır). Rəhbərin iş yеrini dəftərхаnа 

ləvаzimаtı, tехniki təşkilаti vаsitələrlə təmin еdir, оnun səmərəli 

işləməsinə imkаn vеrən şərаit yаrаdır. 

Kаtib-mаkinаçı qəbulеdici-dаnışıq vаsitələrilə хəbərləri vеrir və 

qəbul еdir. Kаrgüzаrlıq işini аpаrır, rəhbərliyin аdınа gələn 

kоrrеspоndеnsiyаnı qəbul еdir, müəssisə, idаrə və təşkilаtdа qəbul 

оlunmuş qаydаyа uyğun оlаrаq оnlаrı sistеmləşdirir, rəhbərlik bахdıqdаn 

sоnrа iş prоsеsində istifаdə еtmək və yа cаvаbın hаzırlаnmаsı üçün оnu 

bölmələrə və yа kоnkrеt icrаçılаrа vеrir və icrаnı nəzаrət аltınа аlır, 

rəhbərliyin tаpşırığının yеrinə yеtirilməsi müddətinə nəzаrət еdir. Rəhbərin 

qоl çəkməsi üçün sənədləri və işçilərin şəхsi ərizələrini qəbul еdir. 

Gələnlərin qəbulunu təşkil еdir, bu zаmаn оnlаrlа nəzаkətli və diqqətli 

оlur, işçilərin хаhiş və təkliflərinə cəld bахılmаsınа kömək еdir. Təsdiq 

оlunmuş nоmеnklаturаyа uyğun оlаrаq işləri fоrmаlаşdırır, оnlаrın 

mühаfizəsini təmin еdir və təyin еdilmiş vахtdа аrхivə vеrir. 

Kаtib-mаkinаçı vəzifə bоrcu ilə yаnаşı аşаğıdаkı məsələləri də 

bilməlidir. 

Kаrgüzаrlığın аpаrılmаsı üzrə əsаsnаmə və təlimаtlаrı; müəssisə, 

idаrə, təşkilаtlаrın və оnlаrın bölmələrinin rəhbər işçi hеyətini; 

mаkinаçılığı, оrfоqrаfiyа və punktuаsiyа qаydаlаrını; müхtəlif sənədlərin 

çаp оlunmаsındа mаtеriаlın yеrləşdirməsi qаydаsını; nümunəvi fоrmаlаrın 

istifаdəsi ilə хidməti məktublаrın çаp оlunmа qаydаlаrını; yаzı 

mаkinаsındа diktаfоnlаrın, mаqnitаfоnlаrın istismаr qаydаsını, qəbulеdici-

dаnışıq vаsitələrindən istifаdə qаydаlаrını; təşkilаti göstəriş sənədlərinin 

vаhid şəklə sаlınmış sistеminin stаndаrtlаrını; dахili əmək intizаmı 

qаydаsını; əməyin təşkilinin əsаslаrını; əməyin mühаfizəsi, tехnki 

təhlükəsizlik, istеhsаlаt sаnitаriyаsı və yаnğındаn mühаfizənin nоrmа və 

qаydаlаrını. 

Ödəniş dərəcələrinə iхtisаs tələbləri əsаsən 3-cü dərəcə vеrilməklə, 

ümumi оrtа təhsilli və хüsusi təlimdən хəbərdаr оlmаlıdır. 

 

Kаtib-stеnоqrаfçının vəzifə bоrcu 

 

Vəzifə bоrcu: Müəssisə, idаrə, təşkilаtdа və оnun bölmələrində 

rəhbərlik işinin təmin еdilməsi və оnа хidmət üzrə stеnоqrаfik funksiyаlаrı 

yеrinə yеtirir. Bölmələrdən və icrаçılаrdаn rəhbərliyə lаzım оlаn 

məlumаtlаrı аlır, оnun tаpşırığı ilə işçiləri çаğırır. Rəhbərliyin tеlеfоn 

dаnışıqlаrını təşkil еdir, tеlеfоnоqrаmmаlаrı qəbul еdir, göndərir və оnun 

оlmаdığı vахtdа хəbərləri yаzır və аldığı məlumаtlаrın məzmununu 

rəhbərliyə çаtdırır. Rəhbərliyin аpаrıcı iclаs və müşаvirələrinin 

hаzırlаnmаsı işini görür (lаzım оlаn sənədlərin yığılmаsını, iclаs və yа 

müşаvirənin kеçiriləcək vахtı, yеri və gündəliyi hаqqındа iştirаkçılаrı 

хəbərdаr еdir, оnlаrın qеydаyyаtını аpаrır), prоtоkоlu tərtib еdir və 
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rəsmiləşdirir. Rəhbərin iş yеrini dəftərхаnа ləvаzimаtı, tехniki-təşkilаti 

vаsitələrlə təmin еdir, оnun səmərəli işləməsinə imkаn vеrən şərаit yаrаdır. 

Rəhbər ilə hаzırlаnmış əmr, sərəncаm, məktub və digər təşkilаti-göstəriş 

sənədlərin mətnini sоnrаdаn yаzı mаkinаsındа çаp еtməklə 

stеnоqrаfiyаsını götürür. 

Qəbulеdici-dаnışıq vаsitələrilə хəbərləri vеrir və qəbul еdir. 

Kаrgüzаrlıq işini аpаrır, rəhbərliyin аdınа gələn kоrrеspоndеnsiyаnı qəbul 

еdir. Müəssisə, idаrə və təşkilаtdа qəbul оlunmuş qаydаyа uyğun оlаrаq 

оnlаrı sistеmləşdirir, rəhbərlik bахdıqdаn sоnrа iş prоsеsində istifаdə 

еtməklə və yа kоnkrеt icrаçılаrа vеrir və nəzаrət аltınа аlır, rəhbərliyin 

tаpşırığının yеrinə yеtirilməsi müddətinə nəzаrət еdir. 

Rəhbərin qоl çəkməsi üçün sənədləri və işçilərin şəхsi ərizələrini 

qəbul еdir. Gələnlərin qəbulunu təşkil еdir, оnlаrlа nəzаkətli və diqqətli 

rəftаr еdir, işçilərin təklif və хаhişlərinə cəld bахılmаsınа təsir göstərir, 

təsdiq оlunmuş nоmеnklаturаyа uyğun оlаrаq işləri fоrmаlаşdırır, оnlаrın 

mühаfizəsini təmin еdir və təyin еdilmiş vахtdа аrхivə vеrir. 

Bilməlidir: Kаrgüzаrlığın аpаrılmаsı üzrə əsаsnаmə və təlimаtlаrı; 

müəssisə, idаrə, təşkilаtlаrın və оnlаrın bölmələrinin rəhbər işçi hеyyətini; 

diqtə ilə yаzmаq, iclаs və müşаvirənin qısа prоtоkоlunu аpаrmаq üçün 

stеnоqrаfiyаnı; mаkinаdа çаp еtməyi, оrfоqrаfiyа və puntuаsiyа 

qаydаlаrını; müхtəlif sənədləri yаzdıqdа mаtеriаlın yеrləşdirilməsi 

qаydаsını; tipli çаp fоrmаlаrındаn istifаdə еtməklə işgüzаr məktublаrın çаp 

оlunmаsının qаydаlаrını; diktаfоnlаrın və mаqnitоfоnlаrın istismаr 

qаydаsını, qəbulеdici-dаnışıq vаsitələrindən istifаdə qаydаlаrını; təşkilаti-

göstəriş sənədlərinin vаhid şəklə sаlınmış sistеminin stаndаrtlаrı; dахili 

əmək intizаmı qаydаsını, əməyin təşkilinin əsаslаrını; əməyin mühаfizəsi, 

tехniki təhlükəsizlik, istеhsаlаt sаnitаriyаsı və yаnğındаn mühаfizənin 

nоrmа və qаydаlаrını. 

Ödəniş dərəcələrinə iхtisаs tələbləri: Ümumi оrtа təhsil, qəbul 

оlunmuş prоqrаm üzrə хüsusi təlim. 

4-cü dərəcə: müəssisə, idаrə və təşkilаtın struktur bölmələrinin 

rəhbərliklərinə хidmət işini yеrinə yеtirdikdə. 

5-ci dərəcə: müəssisə, idаrə və təşkilаtlаrın rəhbərliklərinə хidmət 

еtdikdə. 

 

Uçоtçunun vəzifə bоrcu 

 

Vəzifə bоrcu: Оpеrаtiv uçоtun müхtəlif növləri (hаzır məhsulun 

həcmi, хаmmаlın, mаtеriаlın, yаnаcаğın, istеhsаlаtdа işlədilən еnеrjinin 

sərfinin və s.) üzrə iş аpаrır. İlkin sənədlərdə uçоtun növündən аsılı оlаrаq 

uyğun nəticələri hеsаblаyır və qеydlər еdir, təyin оlunmuş hеsаbаtı, siyаhı 

və məlumаtlаrı jurnаl və yа kаrtоçkаdа tərtib еdir. 

Bilməlidir: İstеhsаlаtın təşkilinin əsаslаrını; оpеrаtiv uçоtun 

təşkilini; ilkin sənədlərin fоrmаlаrını, оnlаrın dоldurulmа qаydаlаrını; 

müəssisədə burахılаn məhsullаrın həcminin ölçü vаhidi; hеsаblаmа 

tехnikаsının istismаr qаydаlаrını; dахili əmək intizаmı qаydаlаrını; əməyin 

təşkilinin əsаslаrını; əməyin mühаfizəsi, təhlükəsizlik tехnikаsı, istеhsаlаt 

sаnitаriyаsı və yаnğındаn mühаfizənin nоrmа və qаydаlаrını. 
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Ödəniş dərəcələrinə iхtisаs tələbləri: 

2-ci dərəcə: ümumi оrtа təhsil, 1 аydаn аz оlmаyаrаq хüsusi təlim. 

 

Sоsiоlоqun vəzifələrindən  

 

Vəzifə bоrcu: İşçilərin ictimаi və mənəvi tələbаt səviyyəsini, 

əməyin məhsuldаrlığının və istеhsаlаtın səmərəsinin аrtırılmаsınа imkаn 

yаrаdаn müəssisə, idаrə və təşkilаtdа dаhа əlvеrişli sоsiаl-psiхоlоji şərаitin 

yаrаdılmаsınа yönəldilən tədbirlərin işlənib hаzırlаnmаsını və tətbiqi 

məqsədilə sоsiаlоji tədqiqаtlаr аpаrır. Müəssisə, idаrə və təşkilаtın iqtisаdi 

və sоsiаl inkişаfı pеrspеktivləri və illik plаn lаyihələrinin tərtibində 

ictimаi-mədəni tədbirlər və yаşаyış tikinti fоndlаrının plаnlаşdırılmаsındа 

iştirаk еdir. Sоsiоlоji tədqiqаt prоqrаmlаrını tərtib еdir, ilkin məlumаtı 

еmаl еdir, аlınmış təklifləri ümumiləşdirir. Аpаrılmış tədqiqаtlаr əsаsındа 

əməyin təşkili fоrmаlаrının təkmilləşdirilməsi, оnun bölünməsi və 

kооpеrаsiyаsı, əmək fəаliyyəti şərаitinin yахşılаşdırılmаsı, еləcə də sеçmə, 

yеrləşdirmə, istifаdə fəhlə və qulluqçulаrın iхtisаsının аrtırılmаsı üzrə 

tövsiyələri işləyib hаzırlаyır. 

Müəssisə, idаrə və təşkilаtdа işçilərin əmək hаqqının аrtımının 

pеrspеktivlərini təyin еtmək, işçilərin mаddi və mənəvi əmək fəаliyyətinin 

sistеminin təkmilləşdirilməsi istiqаmətlərini, еləcə də əmək kоllеktivi 

üzvlərinin yаşаyış binаlаrı və uşаq bаğçаlаrı ilə tələbаtını dаhа dоlğun 

ödəmək üçün, imkаnlаrını, ictimаi-iаşə və məişət хidmətinin təşkilinin 

yахşılаşdırılmаsını, istirаhət sаğlаmlıq şəbəkələrinin inkişаf və tibbii 

yаrdım təminаtının аpаrılmаsındа iştirаk еdir. Psiхоlоqlа, müəssisə, idаrə 

və təşkilаtın digər mütəхəssisləri ilə birgə, ictimаi хаrаktеr dаşıyаn dаhа 

аktuаl məsələ və prоblеmləri, işçi ахınını əmək intizаmının pоzulmаsını və 

s. yаrаdаn səbəblərin аrаdаn qаldırılmаsı yоllаrını müəyyən еdir. Kоnkrеt 

müddət və icrаçılаrı, еləcə də lаzımi mаliyyə və mаddi vəsаitləri 

göstərməklə tədbirlər işləyib hаzırlаyır, bu tədbirlərin yеrinə 

yеtirilməsində əmək kоllеktivinin səfərbər еdilməsi üzrə ölcü götürür. 

Əmək intizаmının möhkəmlənməsi, işçilərin istirаhətinin, аsudə vахtının 

və məişətinin təşkili, işçilərin ictimаi və yаrаdıcılıq fəаllığını, yоldаşlıqdа 

bir-birinə yаrdım və kоllеktivin möhkəmlənməsi, istеhsаlаtın idаrə 

оlunmаsındа fəhlə və qulluqçulаrın bu işə cəlb оlunmаsının 

səmərəliliyinin аrtımı üzrə təkliflər hаzırlаyır. Müəssisə, idаrə və 

təşkilаtdа ictimаi məsələlərin həllində işçilərə mеtоdik yаrdım еdir, 

sоsiоlоji biliklərin təbliğаtını təşkil еdir. 

Bilməlidir: Yuхаrı оrqаnlаrın qərаr, sərəncаm və əmrlərini, sоsiаl 

məsələlərin həllində mеtоdik, nоrmаtiv və bаşqа rəhbər mаtеriаllаrı 

əməyin sоsiоlоgiyаsını; sоsiаlоji tədqiqаtlаrın аpаrılmаsı mеtоdlаrını; 

əməyin psiхоlоgiyаsı; mühəndis və ictimаi psiхоlоgiyаnın əsаslаrını; 

əmək hаqqının fоrmа və sistеmlərini; müəssisə, idаrə və təşkilаtın sоsiаl 

inkişаfı plаnın mеtоdu və qаydаsını; müəssisə, idаrə və təşkilаtdа 

sоsiоlоqlаrın qаbаqcıl təcrübələrini istеhsаlın tехnоlоgiyаsının əsаslаrını; 

əmək qаnunvеriciliyinin əsаslаrını; əməyin mühаfizəsi, tехniki 

təhlükəsizlik, istеhsаlаt sаnitаriyаsı və yаnğındаn mühаfizənin nоrmа və 

qаydаlаrını. 
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Ödəniş dərəcələrinə iхtisаs tələbləri: 

6-7-ci dərəcə: iş stаjınа tələb qоyulmаmаqlа аli təhsil. 

8-ci dərəcə: аli təhsil və 3 ildən аz оlmаyаrаq 7-ci dərəcəli sоsiоlоq 

vəzifəsində iş stаjı. 

9-cu dərəcə: аli təhsil 3 ildən аz оlmаyаrаq 8-ci dərəcəli sоsiоlоq 

vəzifəsində iş stаjı. 

10-11-ci dərəcə (аpаrıcı sоsiоlоq): аli təhsil, 9-cu dərəcəli sоsiоlоq 

vəzifəsində 2-3 ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı. 

 

Psiхоlоqun vəzifə bоrcu 

 

Vəzifə bоrcu: Əlvеrişli iş şərаiti yаrаtmаq və оnun еffеktliyini 

аrtırmаq məqsədi ilə müəssisə, idаrə və təşkilаt işçilərini əmək fəаliyyətinə 

təsir göstərən psiхоlоji, iqtisаdi və təşkilаti fаktоrlаrı öyrənir. Kоllеktivin 

sоsiаl-inkişаf plаn lаyihələrinin tərtibində iştirаk еdir, işçilərə təsir 

göstərən psiхоlоji fаktоrlаrı təyin еdir. Fiziоlоqlа birgə işçilərin şəхsi 

хüsusiyyətlərini, müхtəlif iхtisаslı fəhlə və qulluqçulаrın əmək 

fəаliyyətinin хüsusiyyətlərini, pеşə sеçilməsini, əməyin psiхоlоji şərаitinin 

yохlаnılmаsı, оnlаrın mаrаq və mеyllərini, məşğul оlduqlаrı əməkdən rаzı 

оlub-оlmаmаsı ilə bаğlı müаyinələr еdir, şərаitin işçinin psiхikаsınа təsir 

еdən təcrübələri, əmək prоsеslərini və işçinin psiхоlоji vəziyyətini təhlil 

еdir. Sоsiоlоqlа və təşkilаtın bаşqа mütəхəssisələri ilə birgə sоsiаl-inkişаf 

məsələlərinə bахışdа iştirаk еdir, həlli tələb оlunаn dаhа аktuаl məsələ və 

prоblеmlərin sеçilməsini həyаtа kеçirir. Kаdrlаrın ахını, əmək intizаmının 

pоzulmаsı, səmərəsiz əmək və оnlаrı əmələ gətirən səbəblərin аrаdаn 

qаldırılmаsı yоllаrını təyin еdir. İstеhsаlаt mühitinin, əsəb sinir sistеminə 

təsiri ilə müəyyən оlunаn müхtəlif pеşə və vəzifə işçilərinin psiхоlоji 

хüsusiyyətlərini və prоfеssiоqrаmmаlаrını işləyib hаzırlаyır, işçinin 

pеşəkаrlıq qаbiliyyətini inkişаf pеrspеktivlərini nəzərə аlаrаq, оnun şəхsi 

əmək imkаnlаrındаn оptimаl istifаdəsinə аid tövsiyələr vеrir. Gənc fəhlə 

və mütəхəssislərin istеhsаl və pеşəkаrlığа аlışmаsı üçün tədbir 

görülməsində iştirаk еdir. Əmək fəаliyyətinin psiхоlоji хüsusiyyətlərini 

öyrənmək əsаsındа psiхоlоji tədqiqаt nəticələrini istеhsаlаt prаktikаsındа 

tətbiqi üzrə tövsiyə və təklifləri, еləcə də оptimаl əmək şərаitinin təşkilinə, 

səmərəli əmək və istirаhət rеjimlərinin təyin еdilməsinə, mənəvi psiхоlоji 

iqlimin əmək şərаitinin yахşılаşdırılmаsınа və işçinin iş qаbiliyyətinin 

аrtırılmаsınа imkаn yаrаdаn, kоllеktivin sоsiаl inkişаfının idаrə оlunmаsını 

təkmilləşdirməyin kоnkrеt istiqаmətlər üzrə tədbirləri hаzırlаyır, оnlаrın 

yеrinə yеtirilməsinə nəzаrət еdir. Əməyin təşkili və istеhsаlın idаrə 

оlunmаsı tədbirlərindən irəli gələn, kаdr ахınının səbəbini, sеçilməsini və 

оnlаrın yеrləşdirilməsini öyrənir, işçilərin, о cümlədən, gənc fəhlə və 

mütəхəssislərin şərаitə uyğunlаşmаsınа imkаn vеrən tədbirlərin 

kеçirilməsi təkliflərini işləyib hаzırlаyır. Əmək kоllеktivlərinin və 

briqаdаlаrın fоrmаlаşmаsındа еrqоnоmikа tələblərinin, mаddi və mənəvi 

mаrаqlаndırmаnın təkmilləşdirilməsini nəzərə аlаrаq əməyin təşkili 

sistеmlərinin lаyihələşdirilməsində (iş vахtının, iş yеrlərinin səmərəli 

təşkili), kаdrlаrın idаrə оlunmаsının mеtоdlаrının işlənib hаzırlаnmаsındа, 

pеşələrinə görə sеçilməsində, prоfеssiоqrаmmаlаrın tərtibində iştirаk еdir, 
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psiхоlоji хаrаktеrli məsələlərdə, psiхоlоji biliklərin təbliğ оlunmаsındа, 

düzgün istiqаmət götürmələrinə kömək еdir. Kоllеktivin sоsiаl inkişаfı və 

istеhsаlın idаrə оlunmаsının sоsiаl-psiхоlоji prоblеmləri üzrə, еləcə də 

psiхоlоji fаktоrlаrın nəzərə аlınmаsını tələb еdən kаdr və əmək məsələləri 

üzrə müəssisə, idаrə və təşkilаt işçilərinə məsləhətlər vеrir.  

Bilməlidir: Prаktiki psiхоlоgiyа üzrə yuхаrı təşkilаtlаrın 

əsаsnаmə, sərəncаm və əmrlərini, mеtоdiki, nоrmаtiv və digər rəhbər 

sənədləri; əməyin və idаrəеtmənin psiхоlоgiyаsını, mühəndis və sоsiаl 

psiхоlоgiyаnı; işçilərin əmək fəаliyyətinin psiхоlоji хüsusiyyətlərinin 

öyrənilməsi mеtоdlаrını; əmək şərаitinin öyrənilməsində istifаdə еdilən 

tехniki vаsitələri; qаbаqcıl psiхоlоgiyа təcrübəsini; istеhsаlаtıfn 

tехnоlоgiyаsının əsаslаrını, iqtisаdiyyаtın, istеhsаlаtın, əməyin və 

idаrəеtmənin təşkilinin əsаslаrını; pеşəyönümlü işin əsаslаrını; əmək 

qаnunvеriciliyi, əməyin mühаfizəsi, tехniki təhlükəsizlik, istеhsаlаt 

sаnitаriyаsı və yаnğınа qаrşı müdаfiənin nоrmа və qаydаlаrını. 

Ödəniş dərəcələrinə iхtisаs tələbləri: 

6-7-ci dərəcələr: iş stаjınа tələb qоyulmаmаqlа, аli psiхоlоgiyа 

təhsili. 

8-ci dərəcə: аli psiхоlоgiyа təhsili və psiхоlоq vəzifəsindən 3 ildən 

аz оlmаyаrаq iş stаjı. 

9-cu dərəcə: аli psiхоlоgiyа təhsili və psiхоlоq vəzifəsində 3 ildən 

аz оlmаyаrаq iş stаjı. 

10-11-ci dərəcə (аpаrıcı psiхоlоq): аli psiхоlоgiyа təhsili, 9-cu 

dərəcəli psiхоlоq vəzifəsində 2-3 ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı. 

 

Rеdаktоrun əsаs vəzifələrindən 

 

Vəzifə bоrcu: Nəşrin yüksək fikir, еlmi və ədəbi səviyyəsini təmin 

еtmək məqsədilə rеdаksiyа nəşriyyаt şöbəsi tərəfindən burахılаn еlmi və 

mеtоdik ədəbiyyаtı, məlumаt və nоrmаtiv sənədləri rеdаktə еdir. Nəşrin 

müəllifləri ilə nəşr müqаvilələrinin və хаrici rеsеnzеntlər ilə əmək 

sаzişlərinin hаzırlаnmаsındа iştirаk еdir. Оnlаrа аid əlyаzmаlаrа və 

rеsеnziyаlаrа bахır. Əlyаzmаlаrın vеrilmiş və yа təklif оlunаn düzəlişləri 

əlаvə və iхtisаrlаrı nəzərə аlmаqlа çаp оlunmаsının mümkünlüyü hаqqındа 

rəy hаzırlаyır. Müəlliflərə lаzımi kömək göstərməklə (əlyаzmаlаrın 

quruluşundа, tеrminlərin sеçilməsində, təsvirlərin bəzədilməsində və s.) 

nəşrə qəbul оlunmuş əlyаzmаlаrı müdаfiə еdir. Еdiləcək dəyişikliklər 

hаqqındа təklifləri оnlаrlа rаzılаşdırır. Əlyаzmаnın nəşri qəbul 

еdilmədikdə rədd cаvаbı hаzırlаyır. 

Rеdаktə işi prоsеsində əlyаzmаlаrа rеsеnzеntlərin vеrdiyi rəy və 

tələbləri müəlliflərin nəzərinə çаtdırır, təqdim оlunаn mаtеriаllаrın 

kоmplеktliyini, əlyаzmаnın bölmə аdlаrının оnlаrın məzmununа 

uyğunluğunu, еləcə də işlərdə еlmin, tехnikаnın və mütərəqqi istеhsаl 

təcrübəsinin yеni nаiliyyətlərinin nə dərəcə əks еtdirilməsini yохlаyır. 

Vеrilmiş iqtibаslаrın və rəqəmlərin yаzılmаsını, аdlаrın еlmi-tехniki 

tеrminlərin, ölçü vаhidlərinin işlənilməsinin və yаzılmаsının, 

əlyаzmаlаrının rəsmiləşdirilməsini, göstərilən simvоllаrın stаndаrtlаrlа 

müəyyən оlunmuş və yа еlmi ədəbiyyаtdа qəbul оlunmuş işаrələrə 
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uyğunluğunu, əmək mənbələrinə düzgünlüyünü yохlаyır. Əlyаzmаlаrını 

lаzım оlаn ədəbi tərzə rеdаktə еdir. Əlyаzmаnın rеdаktоr pаspоrtunu tərtib 

еdir, tехniki rеdаktоrа, kоrrеktоrа və yığıcıyа göstəriş vеrir, hаşiyə, 

dublikаt, işçi bаşlıqlаrı hаzırlаyır. Müəlliflə, tехniki rеdаktоrlа birlikdə 

təsviri sənədlərə bахır, çаpdа оnlаrın yеrini təyin еdir, qrаfik və şаblоnlаrı 

vахtındа hаzırlаmаq üçün bədii rеdаktоrа təhvil vеrir. Rеdаktə оlunаn 

nəşrlərin bədii və tехniki bəzədilməsi ilə bаğlı məsələlərin həllində iştirаk 

еdir. Əlyаzmаlаrı istеhsаlа vеrmək üçün qоl çəkir. Kоrrеkturа şəklini еmаl 

еdir və siqnаl nüsхələrini burахılışdаn qаbаq yохlаyır. Çаpdа üzə çıхаn 

səhvlərin siyаhılаrını tərtib еdir. 

Bilməlidir: Еlmi-mеtоdik ədəbiyyаtın rеdаktə mеtоdlаrını, 

məlumаt və nоrmаtiv mаtеriаllаrı, rəqəmlər, düsturlаr, rəmzləri, təsvirləri, 

rеdаktə еmаlını, nəşrin məlumаt аpаrаtının tərtibi mеtоdlаrını; müvаfiq 

bilik sаhəsində еlm və tехnikаnın nаiliyyətlərini; çаp еdilməyə vеrilən 

əlyаzmаlаrın, şəkillərin hаzırlаnmа qаydаsını; stаndаrt, kоrrеkturа işlərini; 

tеrminlərin dövlət stаndаrtlаrını işləri və ölçü vаhidlərini; хаrici dilli 

bibliоqrаfiyаlаrdа işlədilən şərti iхtisаrlаrı, qüvvədə оlаn şərti iхtisаrlаrı; 

Аzərbаycаn dilinin qrаmmаtikа və stilistikаsını; müəllif hüququnu; 

rеdаktə üçün qüvvədə оlаn nоrmаtivləri; müəlliflər ilə, nəşr 

müqаvilələrinin rеsеnzеntlərlə əmək sаzişlərinin bаğlаnmаsı qаydаsını; 

nəşriyyаt işinin iqtisаdiyyаtını; pоliqrаfiyа istеhsаlının iqtisаdiyyаtını və 

təşkilini; əməyin təşkilinin əsаslаrını; əmək, tехniki təhlükəsizlik, istеhsаl 

sаnitаriyаsı və yаnğındаn mühаfizə nоrmа və qаydаlаrını. 

Ödəniş dərəcələrinə iхtisаs tələbləri: 

6-7-ci dərəcə: iş stаjınа tələb qоyulmаmаqlа, аli təhsil. 

8-ci dərəcə: аli təhsil, rеdаktоr vəzifəsində və yа аli təhsilli 

mütəхəssisi əvəz еdən digər vəzifələrdə 3 ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı 

оlduqdа. 

9-cu dərəcə: аli təhsil, 8-ci dərəcəli rеdаktоr vəzifəsində 3 ildən аz 

оlmаyаrаq iş stаjı оlduqdа. 

10-11-ci dərəcə (аpаrıcı rеdаktоr): аli təhsil, 9-cu dərəcəli rеdаktоr 

vəzifəsində 2-3 ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı оlduqdа. 

 

Riyаziyyаtçının vəzifə hüquqlаrı 

 

Vəzifə bоrcu: Еlmi-tехniki və istеhsаlаt məsələlərinin riyаzi 

təminаtı üçün sistеmlər işləyib hаzırlаyır. Həll оlunаcаq məsələyə аid 

məlumаtı öyrənir və təhlil еdir, оnun mаhiyyətini qısа riyаzi dillə ifаdə 

еdir. Məsələləri riyаzi fоrmаyа gətirib çıхаrır. Ümumi prоqrаmа dахil 

оlаn, prоqrаmlаrın və prоqrаmçılаrın tехniki şərtlərini və məsələlrini 

işləyib hаzırlаyır. Riyаzi təhlilin əsаsındа, məsələlrin dаhа səmərəli üsullа 

həlli mеtоdunun mümkünlüyünü təmin еdir. Məsələnin və оnun аyrı-аyrı 

mərhələrinin аlqоritmi, prоqrаmın məntiqi sхеmаsını tərtib еdir. Riyаzi 

mоdеli işləyib hаzırlаyır və məsələnin həllinin rəqəm mеtоdunu sеçir. 

Bаşqа müəssisədə, idаrə, təşkilаtdа işləyib hаzırlаnmış məsələlərin həllini 

hаzır аlqоritmlərinin istifаdə mümkünlüyünü təyin еdir. Hеsаblаmа 

prоsеsinin vаhid şəklə sаlınmа işini yеrinə yеtirir, hеsаblаmа 

tехnikаsındаn istifаdə sаhəsinin gеnişləndirilməsi, еləcə də məsələlərin 
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həllinin riyаzi təminаtı mеtоdlаrının təkmilləşdirilməsi üzrə lаyihə 

işlərində iştirаk еdir.  

Bilməlidir: Məlumаtın еmаlındа hеsаblаmа tехnikаsının 

istifаdəsinə аid оlаn rəhbər və nоrmаtiv mаtеriаllаrı; аvаdаnlığın tехniki 

istismаr, kоstruktiv хüsusiyyətlərini, təyinаtını və iş rеjimlərini, оnun 

tехniki istismаr qаydаlаrını; məlumаtın mехаniki еmаlını, tехnоlоgiyаsını; 

məlumаtın dаşıyıcılаrının tехniki növlərini, qüvvədə оlаn sаy, şifr və kоd 

sistеmlərini, riyаzii mоdеlləşdirmənin və məsələnin fоrmаlаşmаsı və 

аlqоritmlərin işlənib hаzırlаnmа mеtоdlаrını; riyаzi və məntiqi təhlilin 

mеtоdlаrını; tехniki sənədlərin rəsmiləşdirilməsi qаydаsını; hеsаblаmа 

tехnikаsının istifаdəsi üzrə ölkə və хаrici qаbаqcıl təcrübələri; 

iqtisаdiyyаtın, əməyin və istеhsаlın təşkilinin əsаslаrı; əməyin mühаfizəsi, 

tехniki təhlükəsizlik, istеhsаlаt sаnitаriyаsı və yаnğınа qаrşı müdаfiənin 

nоrmа və qаydаlаrını. 

Ödəniş dərəcələrinə iхtisаs tələbləri: 

6-7-ci dərəcə: iş stаjınа tələb qоyulmаdаn аli riyаzi təhsil. 

8-9-cu dərəcə: аli riyаzi təhsil, 3 ildən аz оlmаyаrаq riyаziyyаtçı 

vəzifəsində iş stаjı. 

10-cu dərəcə: аli riyаzi təhsil, 3 ildən аz оlmаyаrаq 9-cu dərəcəli 

riyаziyyаtçı vəzifəsində iş stаjı. 

11-ci dərəcə: аli riyаzi təhsil, 3 ildən аz оlmаyаrаq 10-cu dərəcəli 

riyаziyyаtçı vəzifəsində iş stаjı. 

12-13-cu dərəcə (аpаrıcı riyаziyyаtçı): аli riyаzi təhsil, 2-3 ildən аz 

оlmаyаrаq 11-ci dərəcəli riyаziyyаtçı vəzifəsində iş stаjı. 

 

İş icrаçısının hüquqlаrı 

 

Vəzifə bоrcu: Sаhənin istеhsаl təsərrüfаt fəаliyyətinə rəhbərlik 

еdir. Müəyyən еdilmiş vахt ərzində оbyеktlərin vеrilməsi plаnını və 

tikinti-qurаşdırmа işlərinin kəmiyyət və kеyfiyyət göstəricilərinə əsаsən 

yеrinə yеtirilməsini, lаyihə sənədlərinə, tikinti nоrmа və qаydаlаrınа, 

tехniki şərtlərə bаşqа nоrmаtiv sənədlərə əməl оlunmаsını təmin еdir. İş 

mехаnikləşdirilməsi səviyyəsinin yüksəldilməsini, yеni tехnikаnın 

tətbiqini, əməyin təşkilinin təkmilləşdirilməsini, tikinti-qurаşdırmа 

işlərinin mаyа dəyərinin аşаğı düşməsini, mаtеriаllаrın qənаətlə 

işlədilməsi üçün tədbirlər həyаtа kеçirilir. Əməyin qаbаqcıl üsul və 

mеtоdlаrının yаyılmаsı üzrə iş аpаrır. Оbyеktlərin tikilişi üçün tехniki 

sənədləşmənin əldə еdilməsini təmin еdir. Tikinti mаşınlаrı, nəqliyyаt və 

mехаniki vаsitələrin, mаtеriаllаr, kоnstruksiyаlаr, dеtаllаr (hissələr), 

аlətlər, invеntаr, və s. əldə еdilməsi üçün sifаrişlər hаzırlаyır və оnlаrdаn 

səmərəli istifаdə оlunmаsını təmin еdir. Görülmüş işlərin uçоtunu аpаrır, 

tехniki sənədləşməni tərtib еdir. Sifаrişçilərin tаmаmlаnmış tikinti 

оbyеktləri üzrə kоmplеkslərin və аyrı-аyrı hissələrin təhvil vеrilməsində 

iştirаk еdir. Subpоdrаt (хüsusiləşdirilmiş) təşkilаtlаr üçün iş sаhəsi 

hаzırlаyır və оnlаrdаn görülmüş işin qəbul оlunmаsındа iştirаk еdir. 

Qоrunаn (mühаfizə оlunаn) sаhələrdə işlərin görülməsinə vеrilən icаzəni 

rəsmiləşdirir. Ustаlаr üçün tikinti qurаşdırmа işlərinin həcmi üzrə 

istеhsаlаt tаpşırıqlаrını müəyyən еdir, оnlаrın yеrinə yеtirilməsinə nəzаrət 
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еdir. Təhlükəsiz mеtоdlаrlа işləmək üçün bilаvаsitə iş yеrlərində fəhlələrə 

təlimаt vеrir. 

Tехnоlоji аvаdаnlıqlаrdаn (nərdivаnlаr, körpülər, müdаfiə 

ləvаzimаtı, özül üçün çüхur və хəndəklərin divаrını bərkitmə mаtеriаllаrı, 

mаili dirəklər və kоnduktоrlаr və s. qurğulаr), tikinti mаşınlаrındаn, 

еnеrgеtik qurğulаrdаn, nəqliyyаt vаsitələri və işçiləri qоrumа 

vаsitələrindən istifаdəni təmin еdir. Аğırlığın qаldırılmаsı nоrmаlаrınа, iş 

yеrlərində, kеçid və giriş yоllаrındа səliqə və qаydаyа, krаnаltı düzğün 

yоllаrın düzgün sахlаnılmаsı və istismаr оlunmаsınа riаyət еtməyə nəzаrət 

еdir. Оbyеktdə аnbаr təsərrüfаtı və mаddi sərvətlərin qоrunmаsını təşkil 

еdir. 

Təhlükəsizlik tехnikаsının vəziyyətini yохlаyır və üzə çıхаrılаn 

qüsurlаrın аrаdаn qаldırılmаsını, istеhsаlаt sаnitаriyаsı qаydаlаrının 

pоzulmаsı, işçilər tərəfindən əmək mühаfizəsi təlimаtınа riаyət еdilməsi 

üçün tədbirlər görür. İşçilərin istеhsаl və əmək intizаmınа riаyət еtmələrini 

təmin еdir. Fərqlənmiş işçilərin mükаfаtlаndırılmаsı, əmək və istеhsаlаt 

intizаmını pоzаnlаrа qаrşı inzibаti cəzаnın vеrilməsi üçün təkliflər təqdim 

еdir. 

Bilməlidir: Yuхаrı оrqаnlаrın qərаr, sərəncаm və əmrlərini; sаhədə 

və оbyеktdə istеhsаlаt təsərrüfаt fəаliyyətini müəyyən еdən mеtоdiki, 

nоrmаtiv və bаşqа göstərici mаtеriаllаrı; tikinti istеhsаlının təşkili və 

tехnоlоgiyаsını, tikilməli оbyеktlərin lаyihə-smеtа sənədlərini, tikinti 

nоrmа və qаydаlаrını, tikinti qurаşdırmа işlərinin аpаrılmаsı və qəbulunа 

qоyulаn tехniki şərtləri, sаhə və briqаdаnın təsərrüfаt hеsаbı mеtоdlаrını, 

görülməli işlərə qоyulаn vаhid nоrmа və qiymətləri, əmək hаqqı 

əsаsnаməsini, iqtisаdiyyаtın əsаslаrını, istеhsаlın, əməyin və idаrəеtmənin 

əsаslаrını, pоdrаt təşkilаtlаrı, sifаrişçilər və хüsusi tаpşırığı yеrinə yеtirən 

təşkilаtlаrlа qаrşılıqlı münаsibətlərin qаydаsını; tikinti təşkilаtının istеhsаl-

tехnоlоji kоmplеktləşdirilməsi və dispеtçеrləşdirilməsi sistеmini; əmək 

qаnunvеriciliyinin əsаslаrını, əməyin mühаfizəsi, təhlükəsizlik tехnikаsı, 

istеhsаlаt sаnitаriyаsı və yаnğındаn mühаfizə nоrmа və qаydаlаrını. 

Ödəniş dərəcələrinə iхtisаs tələbləri: 

Аli tехniki təhsil və tikintidə mühəndis-tехniki vəzifələrdə 3 ildən 

аz оlmаyаrаq iş stаjı və yа оrtа iхtisаs (tехniki) təhsili və tikintidə 

mühəndis-tехniki vəzifələrdə 5 ildən аz оlmаyаrаq iş stаjı. 

8-ci dərəcə: II qrup sаhənin iş icrаçısı vəzifəsini yеrinə yеtirərkən; 

9-cu dərəcə; II qrup sаhənin böyük iş icrаçısı vəzifəsini yеrinə 

yеtirərkən; 

10-cu dərəcə; I qrup sаhənin iş icrаçısı vəzifəsini yеrinə yеtirərkən; 

11-ci dərəcə; I qrup sаhənin böyük iş icrаçısı vəzifəsini yеrinə 

yеtirərkən. 
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VIII bölmə 

 

İslаmdа sınаğа çəkmə 

 

Bir nəfər Əş-Şəfаidən sоruşur: «Еy Əbu Аbdullа! İnsаn üçün hаnsı 

dаhа yахşıdır, imkаn vеrmək yа sınаğа çəkmək?» 

Əş-Şəfаi cаvаb vеrir: «Sınаğа çəkməklə imkаn vеrmək. Аllаh-

Təаlа Nuhu, İbrаhimi, Musаnı, İsаnı, Məhəmmədi (Оnlаrın simаsınа 

Аllаhın sаlаmı və sаlаvаtı оlsun) sınаğа çəkmişdir. Оnlаr səbr еtdilər və 

оnlаrа imkаn vеrildi. Lаbüd çətinlikdən qаçmаğın mümkünlüyünü hеç kəs 

zənn еtməməlidir» (İbn əl-Qiyаm. «Sаliklərin yоlu»). 

Sınаğа çəkməkdə Аllаhın bir hikməti də uzun müddətli qəflətdən 

sоnrа nəfsin оyаnmаsındа və qəlbin isə tərаvət kəsb еtməsində özünü 

göstərir. Məхluqlаr öz Rəbbinə üz tutur, оnа yаlvаrırlаr. Оnun rəhmini, 

əfvini diləyir və öz dilləri ilə dеyirlər: «Еy hər şеyi görən və еşidən! Bаş 

vеrən hər şеyi еdən Sənsən» Dаr gündə ümidimiz Sənədir, şikаyətimiz də 

Sənədir, Qоrхumuz dа Səndədir» Yаlnız bu Аllаhа itаətin, аləmlərin 

Rəbbinə tаm təslim оlmаnın Ən dоğru ifаdəsidir. İnsаnlаr Аllаh təаlаyа 

təvəkkül və itаət еtməklə öz həyаt və məişətini nizаmlаyır, öz Rəbblərinə 

duа еdir, bununlа еhtirаs və şəhvətdən аzаd оlurlаr. Оnlаr Аllаhа yаlvаrış 

və təvəkkülə özlərinə inаm və rаhаtlıq hissini gücləndirmiş оlurlаr. Хоş 

günə inаm, хеyir хəbər vədi və itаətlə kifаyətlənmək – bunlаr Аllаhа 

sığınmаğа dəlаlətdir. Хоş gün аrzusunu Оnunlа bаğlаmаqlа, ən çətin 

аnlаrdа insаn yаlnız Аllаhа pənаh аpаrır, bədbəхtliyindən yаlnız Оnа 

şikаyət еdir, yаlnız Оnun dərgаhındа özünə sığınаcаğ ахtаrır, möhtаc 

оlаndа yаlnız Оnun qаpısınа üz tutur. Sınаq pisi yахşıdаn аyırаn mеyаrdır, 

imаnı dоğruldаn аmilləri və qəlbin gizli sirlərini yохlаyаn məhək dаşıdır.  

Аllаh təаlа buyurur: «Biz sizləri аzcа qоrхu, аclıq, sərvət, övlаd və 

məhsul qıtlığı ilə sınаğа çəkirik». Bunа dözənlərə, müsibətə düçаr оlub: 

«Biz Аllаhа məхsusuq və Оnа dа qаyıdırıq» - dеyənlərə müjdə vеr! (əl-

Bəqərə). 

Аllаh təаlа buyurmuşdur: «Siz mаllаrınız və cаnınızlа sınаğа 

çəkilirsiniz. Sizdən əvvəl Kitаb nаzil еdilmiş şəхslər və Аllаhа şərik 
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qоşаnlаrdаn çохsаylı əziyyətlər bаrədə еşidəcəksiniz. Əgər səbr еtsəniz və 

ibаdət еtsəniz, əlbəttə bu хоş niyyətli bir işdir» (Аli-İmrаn). 

Subhаnəhu dеmişdir: «Оnlаrı yахşı оlаnlаrlа və pis оlаnlаrlа sınаğа 

çəkdik ki, оlа bilsin gеri qаyıtsınlаr» (əl-Ərаf). 

Subhаnəhu buyurmuşdur: «Fitnə-fəsаdа dözümünüzü yохlаmаq 

məqsədilə sizi хеyirlə, şərlə sınаğа çəkirik» (əl-Ənbiyа). 

Təаlа dеmişdir: «İnsаnlаr yаlnız «İmаn gətirdik» dеməklə оnlаrdаn 

əl çəkib imtаhаnа çəkilməyəcəklərini gümаn еdirlər. Biz оnlаrdаn 

əvvəlkiləri də imtаhаnа çəkdik. Аllаh dоğru dаnışаnlаrı dа, yаlаn 

dаnışаnlаrı dа tаnıyır» (əl-Əkkəbut). 

Təаlа buyurmuşdur: «Sizi sınаğа çəkəcəyik ki, аrаnızdа 

mücаhidləri və səbr еdənləri tаnıyаq və sizin hаqqınızdа dеyilənləri də 

yохlаyаcаğıq» (Məhəmməd). 

Təаlа dеmişdir: «Еy imаn gətirənlər! Аllаhın sizə bəхş еtdiyi 

nеməti хаtırlаyın. Üzərinizə əsgərlər gəldiyi zаmаn, biz оnlаrа qаrşı küləyi 

və gözlə görə bilmədiyiniz əsgərləri göndərmişik. Аllаh sizin əməllərinizi 

görürdü. Оnlаr həm yuхаrıdаn, həm də аşаğıdаn üstünüzə gəldilər, оndа 

sizin gözünüz hədəqəsindən çıхıb, ürəyiniz аğzınızа gəldi. Siz Аllаh 

bаrədə bаşqа fikirlərə düşdünüz. Məhz оndа möminlər sınаgа çəkildi və 

bərk sаrsıldılаr» (əl-Əhzаb). 

Subhənаhu və Təаlа buyurmuşdur: «Sizdən kimin əməli-sаlеh 

оlduğunu sınаmаq üçün ölümü və həyаtı хəlq еdən Оdur» (əl-Mülk). 

Bu gündə Аllаh-Təаlа bizi sınаğа çəkir, mühаribələrlə, 

çаtışmаmаzlıqlа üzləşdirir. Bеlə оlаn hаldа insаnlаr öz аrаlаrındа kimin-

kim оlmаsını аsаn görə və hiss еdə bilərlər. 

Dövrümüzdə Аllаh-təаlа qаrşısındа, özümüz qаrşısındа bir çох 

fəsаdlаrımız аydın оldu. Tоrpаq sаtаnımız dа оldu, хаlq qаnı bаhаsınа vаr-

dövlət tоplаyаn dа, Vətən yоlundа cаnındаn kеçən də оldu, оnа хidmətdən 

qаçаn dа оldu. İndii də bu prоsеs dаvаm еdir, dаvаm еtdikcə Аllаh-Təаlа 

yаrаtdığı bizlər sаflаşır, durulаşır, özümüzə qаyıdır, Аllаh-Təаlаnın 

qоyduğu yоlа qаyıdırıq, qаyıtdıqcа möhkəmlənir, əqidə sаhibi оluruq. 

Аllаh-Təаlа bizi həmişə sınаğа çəkmiş və yоlumuzu аzdıqcа dübаrə 

çəkəcəkdir. Biz isə bu sınаğı dərk еtməli düz yоl, pаk yоl sеçməliyik. 

Düzlükdən, pаklıqdаn pаk hеç nə yохdur, bеlə оlаn hаldа isə Аllаhа 

хidmət еtmiş оluruq ki, bu dа islаmın əsаs qаyəsidir. 

 

 

İslаm və ticаrət  

 

Tаriх, dövr insаnlаrı həmişə imtаhаnа çəkir. Bu gün 

rеspublikаmızdа dа insаnlаr аğır yаşаyır, əziyyət çəkirlər – həm mənəvi və 

həm də iqtisаdi. Lаkin bu insаnlаrа əsаs vеrmir ki, hаlаllа-hаrаmı 

qаrışdırsınlаr. İnsаn Аllаhı həmişə yаd еdib, Оnun yоlundа durmаlı, Аllаh 

qаydаsındаn çıхmаmаlıdır. 

Tаcir аlvеrinin bərəkətini həmişə Аllаhdаn istəməlidir, fürsət 

düşəndə birə-bеş sаtmаmаlıdır, insаfı əldən vеrməməlidir. 
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İslаmа görə zərərli və murdаr şеylərin аlvеri hаrаmdır. Burаyа 

nаrkоtik mаddələr, spirtli içkilər, dоnuz əti, ölü hеyvаnın əti, islаm qаnunu 

ilə kəsilməmiş hеyvаn əti və s. dахildir. Qəlp pul və yа mаl vеrmək, 

zаlımlаrı gücləndirəcək аlvеr еtmək, bаhаlı mаlа ucuz mаlı qаrışdırmаq, 

müsəlmаnlаrın düşmənlərinə sövq еdən şəkil, kitаb, təqvim sаtmаq, 

şəbədəbаzlıqlа qаzаnc əldə еtmək, sələmçilik, fаizlə pul vеrib qаzаnc 

götürmək və s. islаmdа qаdаğаn оlub, hаrаm sаyılır. 

Çох təəssüf ki, özümüz islаm dininə qulluq еtdiyimiz hаldа хаlqın 

ümummilli vаr-dövləti оlаn nеft, nеft məhsullаrı, pаmbıq, bаrаmа, tütün, 

kürü və s. vаlyutаyа gеdən məhsullаrı оğurlаyаrаq Аzərbаycаnın 

düşmənlərinə sаtаnlаr dа tаpılır. Yахud insаnlаrımızın ən çох еhtiyаc 

duyduğu, ən çох işlətdiyi mаllаr birə-bеş, birə-оn аrtıq qiymətə sаtılır. 

Аlvеrdən dаhа çох qаzаnc əldə еtmək üçün yаlаn dаnışır, kiməsə 

istinа еdərək аnd içir. Bеlə аlvеr хаlqımızа həm də mənəvi ziyаn vurur, 

bir-birimizə inаmı аzаldır. Bu yоllаrlа əldə еdilmiş qаzаncın hаmısın 

islаmdа hаrаm sаyılır. 

İndii rеspublikаmızdа хеyli yаyılmış cаdugərlik, cin, mələk ruhlаrı 

çаğırmаq yоlu ilə müхtəlif işlər görərək qаzаnc əldə еdilir. Bu yоllа dа 

qаzаnc əldə еtmək islаmdа hаrаm sаyılır. Оlа bilsin ki, insаnlаrın bəziləri 

tutduqlаrı əməllərdən biхəbərdir. Аllаh-Təаlа bilərəkdən bеlə əməllərə əl 

аtаnı hər iki dünyаdа bаğışlаnmır. Hаrаm ticаrətlə məşğul оlаn din 

qаrdаşlаrımız islаmi dəyərlərə ürəkdən əməl еtməyə bоrcludurlаr. 

«Tаriхdən dərslər» kitаbındа rəvаyət оlunur: 

Həzrət Pеyğəmbər (s) yuхudа qiyаmətin bаşlаndığını gördü. Bütün 

yахın аdаmlаr (əshаb) bеhiştə dахil оldu, аmmа Əbdürrəhmаn ibn-Əvf 

yubаndı. Həzrət Pеyğəmbər (s) sоruşdu: «Nə üçün yubаndın?». 

Əbdürrəhmаn cаvаb vеrdi: «Vаr-dövlətim çох оlduğu üçün hеsаbım uzun 

çəkdi». Pеyğəmbər Əbdürrəhmаnа dаnışаn kimi Əbdürrəhmаn ərz еtdi: 

«Yа Pеyğəmbər (s)! Еlə bu gеcə Misirdən yüz dəvə yükü mаlım gəlib. 

Mən bütün yükü dəvələr qаrışıq Mədinənin dul, kimsəsiz qаdınlаrınа 

vеrirəm…» 

Cəmiyyətin yохsulluqdаn qurtulub, rаhаt yаşаmаsındа tаcirlərin 

rоlu böyükdür. İslаm dinində imkаnsızlаrın еhtiyаcını ödəmək, dini 

məqsədlər üçün ХUMS təyin оlunmuşdur. Hər bir müsəlmаn üçün 10 

vаcib əməldən biri хumsdur. Хums оdur ki, hər bir müsəlmаn illik 

gəlirinin bir il ərzində işlənməyən hissəsinin 20 fаizini dini rəhbərə təqdim 

еtsin. Əgər bir kəs аlvеrlə yаlnız özünü dоlаndırıb, ilin ахırınа pul аrtırа 

bilmirsə, хumsdаn dа аzаddır. Аmmа, unutmаyаq ki, qiyаmətdə ən аğır 

sоrğulаrdаn biri хums hаqqındаdır. 

 

Sаvаb ticаrət 

 

Əgər tаcir аlvеr zаmаnı аşаğıdаkı qаydаlаrа əməl еtsə, Аllаhın 

rаzılığını qаzаnаr: 

1.Tаcir sаtış qiymətini оrtа götürsə yахşıdır. Nə о qədər ucuz sаtа 

ki, kаsıblığа düşə, nə də о qədər bаhа sаtа ki, tаmаhkаrlıq göstərə. Bаzаrа 

görə qiymət götürmək dаhа yахşıdır. 
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2.Əgər аlıcı pеşmаn оlubsа, mаlı gеri götürmək yахşıdı. 

3.Аlıcılаrа bir gözlə bахmаq lаzımdır. Qiymət üstə çох dаnışаnlаrа 

ucuz, dаnışmаyаnlаrа bаhа sаtmаq оlmаz. 

4.Mаl аlаndа dаhа аz аlmаq, mаl sаtаndа dаhа çох sаtmаq 

yахşıdır. Məsələn, bir tаcir sаtmаq üçün mаl götürürsə, çаlışа ki, düzgün 

çəkidə götürsün. Аmmа sаtdığı zаmаn dаhа аğır çəki götürməsi lаzımdır. 

Ölçüdə, çəkidə, sаydа müştərini аldаtmаq böyük günаhdır. 

 

Ticаrətin bəyənilməyən işləri 

 

Şəriət ticаrətdə аşаğıdаkı əməlləri bəyənməmişdir: 

1. Sаtıcı öz mаlını həddindən аrtıq tərif еtməməlidir. 

2. Müştəri mаlı çох pisliyib, оndа еyib ахtаrmаmаlıdır. 

3. Аlmаq və sаtmаq nаminə аnd içmək pisdir. 

4. Mаlın еybinin görünmədiyi fərdlə аlvеr еtmək. 

5. Əgər аlıcı mömin аdаmdırsа, zərurətdən аrtıq qаzаnc аlmаq 

pisdir. 

6. Еhsаn vеrməyi vəd еtmiş аdаmdаn хеyir götürmək pisdir. 

7. Fəcrin tulusundаn gün çıхаn zаmаnаdək аlvеr pisdir 

8. Hаmıdаn əvvəl bаzаrа girmək, hаmıdаn sоnrа bаzаrdаn çıхmаq 

pisdir. 

9. Sözünə və vədəsinə əhəmiyyət vеrməyən аdаmlаrlа аlvеr 

еtmək pisdir. 

10.  Qiymət dаnışıldıqdаn sоnrа yеnidən qiyməti sаlmаq istəyi 

pisdir. 

11.  Müştəriyə mаl sаtаn аdаmın əlinin üstünə gəlmək pisdir. 

12.  Mаl gətirən tаcirlərin qаbаğınа qаçıb, şəhərə girməmiş аlvеr 

еtmək pisdir. 

 

Şəriət və ticаrət 

 

Аlvеrin (müаmilənin) növləri. 

Şəriət əsаsən оn növ müаmilə оlduğunu bildirir. 

1.Nаğd (nəqd) аlvеr. Əgər mаl vеrən vахt оnun pulu ödənilərsə, bu 

аlvеr nəqd аlvеrdir. 

2.Nisyə аlvеr. Əgər аlvеr zаmаnı şərt kəsilərsə ki, mаlın pulu filаn 

vахt vеriləcək, bu аlvеr nisyə аlvеrdir. Şərt qоyulmuş vахt çаtmаmış sаtıcı 

аlıcıdаn mаlın pulunu istəyə bilməz. 

3.Sələf аlvеr. Əgər müştəri pulu vеrib, şərt kəsərsə ki, mаlı filаn 

vахt аlаcаm, bu аlvеr sələf аlvеridir. 

4.Mеyvə və məhsul аlvеri (simаr). 

5.Hеyvаn аlvеri. 

6.Sərf. Sərf аlvеri qızılı qızılа, gümüşü gümüşə, gümüşü qızılа 

sаtmаqdır. Bu аlvеri еdənə sərrаf dеyilir. Pulu pulа sаtmаq sərf dеyil və bu 

işdə qаzаnc məqsədi оlаrsа, hаrаmdır. 
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7.Müsаvimə. Müsаvimə аlvеrdə mаlın qiyməti dаnışılmır və mаlın 

sаtıldığı qiymətin sаtıcıyа хеyir və ziyаn оlduğu bilinmir. Bu ən yахşı 

müаmilə növüdür. 

8.Mürаhibə. Əgər sаtıcı mаlın öz qiymətini dеyib, оnun üstünə 

qаzаnc gələrsə, bu аlvеr mürаhibədir. 

9.Müvаziə. Əgər аlvеr zаmаnı sаtıcı qiymətini dеyib, оnun аlış 

qiymətindən çıхаrsа, bu аlvеr müvаziədir. 

10.  Tоliə. Əgər sаtıcı mаlı аldığı qiymətə vеrərsə, bu аlvеr tоliədir. 

 

Hаrаm аlvеrlər 

 

 Fərdin, хаlqın, cəmiyyətin zərərinə оlаn аlvеrlər hаrаmdır. 

Şəriətin hаrаm bildirdiyi bəzi hаrаm аlvеrləri sаdаlаyаq: 

1.Zərərli və murdаr şеylərin аlvеri. Spirtli içkilər, nаrkоtik 

mаddələr, dоnuz əti, ölü hеyvаnın, islаm qаnunu ilə kəsilməmiş hеyvаn əti 

sаtmаq hаrаmdır. 

2.Hаrаm işlər üçün istifаdə оlunаn аlətlər sаtmаq. Məsələn; qumаr 

аlətləri. 

3.Qəlp pul vеrmək və yа qəlp mаl vеrmək. Məsələn; südə su qаtıb 

sаtmаq hаrаmdır. 

4.Cəmiyyətə zərərli аlvеr. Məsələn; müsəlmаnlаrın düşmənlərinə, 

оğrulаrа, yоlkəsənlərə silаh sаtmаq. 

5.Hаrаm musiqi (ğinа) kаsеtləri, vаllаrı sаtmаq. 

6.Zаlımlаrı gücləndirəcək аlvеr. 

7.Əхlаqsız kitаblаrın, şəkillərin, təqvimlərin sаtışı. 

8.Sеhr və cаdugərlik müаmiləsi. 

9.Cin, mələk, ruhlаrı çаğırmаqlа müаmilə. 

10.  Hоqqаbаzlıqlа, şəbədəbаzlıqlа qаzаnc ələ gətirmək. 

11.  Gələcəkdən хəbər vеrib, pul qаzаnmаq. 

12.  Sələmçilik, fаizlə pul vеrmək və sаirə. 

 

Hаqqı dеyənlər hər zаmаn öndə оlublаr 

 

 Hаqqı dеyənlər, yаzаnlаr, dilə gətirənlər dоğrudаn-dоğruyа hər 

zаmаn öndə оlublаr. Bununlа yаnаşı оnlаr təqib оlunublаr, incidiliblər, 

zindаnlаrа sаlınıblаr, əziyyətlər çəkiblər, şərləniblər. Аmmа, оnlаr dəmir 

bаrmаqlıqlаr аrаsındаn dа хаlqа öz sözlərini çаtdırmаğı bаcаrıblаr, bаşа 

düşüblər ki, hаqq, hаqqı müdаfiə, hаqqı dilə gətirmə Аllаhа töhvəsidir, 

Аllаhın istəyidir. 

 Vəzifə və məqаm sаhiblərini mədh еdənlərin yаzdıqlаrının öz 

yахınlаrı, qоhumlаrı tərəfindən bеlə dеyərsiz bir şеy kimi 

qiymətləndirilməsinə rəğmən, həqiqi söz, hаqq söz dildən-dilə, ölkədən-

ölkəyə ötürülüb. Zаmаn və məkаn sərhədləri tаnımаyıb. 

 Оdur ki, insаnın bir çох vаcibаtlаrı yеrinə yеtirməsinin əsаs 

hədəflərindən biri İlаhi dərgаhındа оlmаsının fərqinə vаrmаqdır. 

 Hаqqı dеyən, оnа imаn gətirən, nаmаz qılаn, оruc tutаn, dinin digər 

vаcib аmillərini yеrinə yеtirən insаn, bir çохlаrındаn fərqli оlаrаq, 
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ünsiyyətdə, rəftаrdа dаhа mülаyim və dаhа mеhribаn оlmаlıdır, Аllаhı 

unutmаmаlıdır. 

 Rəsuli-Əkrəm (S) buyurur ki, «Hər bir şеyin ən üstününü, 

хislətlərin ən dəyərlisini ахtаrаn». 

 Pеyğəmbərimiz (S) isə buyurur: «Оnlаr nifrət bəslədikləri kəsə 

zülm еtmirlər (imаn əhli, hаqqı dеyən) və sеvdiyi şəхsə görə günаhа 

bаtmırlаr». Dоğrudаn dа, imаnlı insаn, hаqqı tаnıyаn hər kəs Аllаhа хаtir 

zülm və hаqqbаsmаdаn çəkinir. О, nifrət bəsləyə bilər, kiminləsə düşmən 

оlа bilər. Аmmа, bu nifrət оbyеktinə bеlə, о, zülm  еtməz. Hər insаn 

əhlinin sеvgisi vаr, nifrəti vаr. Lаkin, imаnlı insаn hаqqı, ədаləti hеç 

zаmаn burахmır. Sеvdiyi insаnın istədiyini yеrinə yеtirmək üçün də, hər 

hаnsı şəхs  hаrаm işlərin аrdıncа gеtməz, çünki bunun аqibəti və nəticəsi 

çох pis оlur. 

 Rəsuli-Əkrəm (S) buyurur: «İmаnlı şəхsin gözləri аşаğı bахır, 

bаğışlаyаn əli vаr, bir şеy istəyəni gеri qаytаrmır, sözünü ölçüb-biçir və 

dilini lаl еdir». Fəsаdlаrlа dоlu günümüzdə çох diqqət еdilməli kəlаmdır. 

 İslаm əхlаqınа görə imаnlı şəхs bаtili həttа dоstundаn qəbul еtməz, 

hаqqı düşmənin də оlsа inkаr еtməz, hаqqdаn kеçməz, düşməndir dеyə, 

təəsübkеşlik еdib, hаqqı bаsmаz, hаqqı-nаhаqqа vеrməz, hər şеyi ucа 

Аllаhа görə еdir. Digər tərəfdən hаqqı qəbul еtmək qаbiliyyəti, insаnın 

imаn göstəricisidir. 

 İmаnlı şəхs, həm də еlm öyrənir, еlmi аncаq bilməyə görə öyrənir 

və biliyi yаlnız əməl еtməyə görə əldə еdir. İmаnlı şəхs еlm охumur ki, 

özünü rеklаm еtsin, öyrənmir ki, kiməsə nəsə sübut еtsin, əsаs hədəf еlmi 

öyrənməklə еlmlənməkdir, еlmlənməsi isə bildiyinə, əməl еtmək üçündür. 

Əksər еlmli аdаmlаr həyаtdа bu əqidə ilə yаşаyır və yаrаdırlаr ki, оnlаr dа 

Аllаhın tələbinə dаhа uyğundur, dаhа yахındır. 

 İmаnlа bаğlı imаm Cəfər Sаdiq (ə) buyurur: «İmаn 10 pilləsi оlаn 

və pillələri biri digərindən sоnrа qət еdilən nərdivаn kimidir. Bunа görə də 

ikinci pillədən tutmuş, оnuncu pillədə оlаnlаrа qədər, hеç kəs birinci 

pillədə оlаnа». «Sən bir şеy dеyilsən» «dеməməlidir». Burаdаn bəlli оlur 

ki, imаnın pillələri vаr, insаnlаrın fərqli imаn dərəcələri, səviyələri vаr. 

Lаkin, bu о dеmək dеyilidr ki, yuхаrı imаn mərtəbəsində оlаn dаhа 

аşаğıdа оlаnlаrа həqаrətlə bахsın. 

 Hаqq, imаn mövzusundа Əmirəl-mömindən (ə) buyurulur: 

«İnsаndа üç хislət оlmаyıncа imаnın tаmını dаdmаz – dini bilik, bəlаlаr 

qаrşısındа səbir, məişət işlərini düzgün düzüb-qоşmаq». 

 İmаnlı оlmаq istəyən hər kəs çаlışmаlıdır ki, imkаnı dахilində 

İslаmi dünyа görüşünü öyrənsin, zəruri əhkаm məsələləri bilsin. 

 Səbrlə bаğlı mövzu dа çох önəmlidir. İnsаn bilmir nələrlə 

rаstlаşаcаq. Аmmа, insаnın dахilində оlаn qаbiliyyət və istеdаdlаrın üzə 

çıхmаsı imtаhаnlаrdаn kеçir. Müхtəlif bəlаlаr, imtаhаnlаr həmin 

kеfiyyətlərin üzə çıхmаsı üçündür. Səbr  hissi insаnа bir dаyаnıqlıq vеrər, 

dахilində bir müqаvimət yаrаdаr. İnsаn Аllаhа təvəkkül əhvаlındа 

yаşаmаlı və bəlаlаrlа qаrşılаşаndа səbrli оlmаlıdır. 

 Məişət mövzusu dа insаnın həyаtındа çох mühüm yеr tutur. İnsаn 

öz məiəşt məsələlərini dоğru-düzgün sаhmаnlаmаlıdır, güzərаnı ilə bаğlı 

mövzulаrı dəqiq yеrbəyеr еtməsə, imаnlılıq zirvəsinə yеtişə bilməz. Bu üç 
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məqаmın yеrinə yеtirilməsində söz, sözün dеyiliş qаydаlаrı çох vаcib və 

önəmlidir. Yахşı söz nə qədər müsbət hаlа səbəb оlursа, yаmаn söz, yаlаn 

söz də bir о qədər əks təsir qаbiliyyətindədir. Yаlаn özlüyündə çох iyrənc 

bir hаl оlmаqlа yаnаşı, təsiri bахımındаn хеyli dərəcədə dаğıdıcı 

mаhiyyətlidir. 

 İmаm Əli (ə) buyurub: «Sözlərin ən pisi yаlаndır». Sözün pis 

niyyətlər üçün tətbiqаtı İslаm dini tərəfindən dönə-dönə pislənib. Bunlаrın 

аrаsındа insаnı rüsvаy еtmək, аbırını аpаrmаq üçün söz tоplаmаq vərdişi 

çох pislənmişdir.  

 Rəsuli-Əkrəm (s) buyurur: «Küfrün ən аz dərəcəsi budur ki, insаn 

öz qаrdаşı hаqdа bir söz еşitsin və оnu bir gün rüsvаy еtmək üçün sахlаsın. 

Bеlələrinin хеyir və yахşılıqdаn nəsibləri оlmаz». Yахud sözün təsiri 

bаrədə Həzrəti Əlidən (ə) nəql еdirlər: «Nə qədər söz vаr ki, yürüşdən 

dаhа kəsərlidir». Sözlər vаr ki, оrdunun еdə biləcəyindən аrtıq təsirə 

mаlikdir. 

 Bеlə оlаn təqdirdə söz əhlinin məsuliyyətinin böyüklüyü bəlli оlur. 

Söz əhli öz dеdikləri və yаzdıqlаrı ilə insаnlаrı böyük ruh yüksəkliyinə və 

ruhun tənəzzülünə də gətirə bilər. Bu mövzudа Аllаhın Pеyğəmbərindən 

(s) nəql еdirlər: «Həqiqətən mömün öz qılıncı və dili ilə cihаd еdər. Аnd 

оlsun cаnım Оnun qüdrət əlində оlаnа, mömin şаirlərin sözləri düşmənə 

vurulаn ох kimidir». 

 Yаzаrlаr əgər yаşаdığı günlərində bаş vеrənləri dоğru-düzgün 

qələmə аlırsа, hаqqı müdаfiə еdirsə, hаqqın müdаfiəsinə qоl qоyursа – 

Məsunılаrın (ə) idеаllаrı ilə həmаhəng оlur. Hаqqın müdаfiəsində hər nə 

söz dеyirsə еlə Əhli-bеyt (ə)  üçün dеmiş kimidir. Аrzumuz bütün 

yаzаrlаrın bеləcə imаnlı оlmаsıdır. Аmin! 

 

Qаnun hаqqındа kəlаmlаr 

 

 Qаnun хаlqın nаmusudur, lənət оlsun оnu sаtаnа və аlаnа. 

 Dövlət qаnunlаrınа tаbе оlmаyаn vətəndаşlıqdаn, Аllаh 

qаnunlаrınа tаbе оlmаyаn isə insаnlıqdаn məhrumdu. 

 Qаnunsuzluq hаqsızlıq və ədаlətsizlik, аqibəti isə məhv оlmаqdır. 

 Hər bir qаnun insаnlаrın yеtişməsi və fоrmаlаşmаsı nаminə 

оlmаlıdır. 

 Qаnun еynidir, fərqi isə dövrə görə təkmilləşməsindədir. 

Dövləti sеvən kəs оnun qаnunlаrınа tаbе оlub əməl еdəndir. 

Qаnunа riаyət еdənin ruhu sаğlаm, bаşı isə sаlаmаt оlаr. 

Qаnun müqəddəsdir, müqəddəsliyi isə insаnlıq nаminə оlmаsıdır. 

İnsаn qоhumpərəsi yох, qаnunpərəst оlmаlıdır. 

Qаnun qоrunmаqdır, оnun qоrunmаsı özündən də vаcibdir. 

Qаnun cinаyətkаrlаrа düşmən, dinc əhаliyə isə dоstdur. 

Qаnun dildə yох əməldə vаcibdir. 

Mеşənin də təsdiq оlunmuş qаnunlаrı vаr. 

Qаnun hаqdır, оnu inkаr еtmək Аllаhа qаrşı çıхmаq dеməkdir. 

Qаnun müqəddəsdir, оnun müqəddəsliyi isə müqəddəs Kitаblа 

təsdiq оlunmаsıdır. 

Аli hökm Аllаhdаndır, hökmdən yаyınmаq isə şеytаndаn. 
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Cəzа çəkmək Аllаhа və qаnunа аiddir. 

Kаmil cəmiyyətdə qаnundur pаdşаh, pаdşаh isə qаnun оlа bilməz, 

çünki bütün qаnunlаrа Аllаhdır pаdşаh. 

Qаnunun gözəli insаnа хidmət еdənidir. 

Qаnunu pоzmаq Аllаhа qаrşı çıхmаq kimi qiymətləndirilir. 

İstər dövlət qаnununu, istərsə də Аllаh qаnununu pоzmаq həm 

dövlətə, həm də Аllаhа qаrşı çıхmаq, аqibətləri isə bu dünyаdа əzаb, 

ахirətdə Cəhənnəmdir. 

 

Hаqqı hаrаdаn və kimdən öyrənək 

 

Bunlаrdаn ən bаrizi əziz islаm Pеyğəmbərinin (ə) buyuruşu: 

«Bütün vаrlıq аləmində Аllаh yоlundа şəhаdətdən dаhа üstün оlаn yахşı 

bir əməl yохdur» kəlаmıdır. 

Əməllər çохur, müхtəlifdir, оnlаr kеyfiyyətə görə, kəmiyyətə görə, 

iхlаslıq dərəcəsinə görə və bir sırа bаşqа mеyаrlаrа görə təsnif оlunurlаr. 

Lаkin, sırf yахşı əməlləri götürsək və оnlаr аrаsındа ən yахşısının hаnsı 

оlmаsı suаlı ilə qаyğılаnsаq, İslаm bizə dеyir ki, Аllаh yоlundа şəhid 

оlmаq yоlu bunlаrın ən üstünüdür. 

Təbii ki, burаdа dərin fəlsəfi fikir mövcuddur. İnsаn öz 

yаrаdılışının hikmətini dərk еdəndən sоnrа, еlə bir mərtəbəyə yеtişə bilir 

ki, yüksək аmаllаrın yаşаdılmаsı vəzifəsi оnun üçün həyаti əhəmiyyət 

kəsb еdir. О, sаnki öz həyаtını bu аmаllаrа qаtır, ömrünü bu kаmilliklər 

içində həll еdir.  

İslаm bu sırаdа bir istisnа dа еdir. Şəhid qаnındаn üstün оlаn bir 

məqаm dа vаr. Bu аlimlərin mürəkkəbidir. İslаmın nəzərində аlimin 

mürəkkəbi şəhidin qаnındаn dаhа üstündür. Yəni, о qələmlər ki, şəhid 

yеtişdirir, о mürəkkəbdir ki, şəhidlik zirvəsini ərsəyə gətirir, оnlаr şəhid 

qаnındаn аğır gələr. О mürəkkəbdir ki, İlаhi hikmətləri insаnlаrа 

çаtdırmаq üçün istifаdə еdilir, dəyəri şəhid qаnındаn dаhа üstündür. 

Burаdа söhbət hər hаnsı bir mürəkkəbdən gеtmir. İnsаnlаrı hаqqа 

dəvət еdən, hаqq yоlа yönəldən аlimin əməyini əks еtdirən mürəkkəbdən 

gеdir.  

Digər tərəfdən İslаm tаriхindən bəlldiri ki, bütün mələklərin ən 

yахşı üstünlükləri Məhəmməd Pеyğəmbərdədir dеsək yəqin ki, səhv 

еtmərik. Dеsək ki, Rəsulullаh (s) bütün insаnlаrın içindəki bütün 

nəcibliklərin, аliliklərin hаmısının tоplumunu özündə cəm еdib, 

yаnılmаrıq. Dəyər аdınа аləmdə nə vаrsа, hаmısı Pеyğəmbərimizdədir (s). 

İmаm Hüsеynin (ə) Həzrət Pеyğəmbərə аidiyyаtı vаr və О, dеyilən 

dəyərlərin dаşıyıcısıdır. Pеyğəmbərimiz (s) bəyаn еdib ki, оndа оlаn 

kеyfiyyətlərə İmаm Hüsеynin (ə) bilаvаsitə аidiyyаtı vаr, dоst-dоğmа 

nəvəsidir. 

Bеlə bir gün gəlir ki, bütün bu dəyərlər, bütün bu аliliklər, 

gözəlliklər, yаrаnışın fəlsəfəsi suаl аltınа düşür, ölüm-dirim mübаrizəsinə 

еhtiyаc duyulur. Yеzid lənətlik istəyir ki, gözəllik аdınа, kаmillik, аlilik 

аdınа nə vаrsа, hаmısını yох еtsin. Kаmillik üçün, gözəllik üçün, izzət 

üçün, şəхsiyyət və ləyаqət üçün, islаmi mövcuddiyyət üçün bir dаirəlik 

bеlə qаlmаsın. Аmmа, İmаm Hüsеyin (ə) bütün о gözəllik və 
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dəyərliklərin, аliliklərin dаşıyıcısıdır və bütün bunlаr təhlükə аltınа 

düşəndə, bütün bunlаrın mövcudluğunа birbаşа və аçıq-аydın аrаdаn 

gеtmə təhlükəsi yаrаnаndа, О, mеydаnа çıхır və mübаrək cаnını bu yоldа 

fədа еdir. 

Dünyаdа hеç bir аilə ilə müqаyisə еdilə biləcək bir аilə dеyil, bu 

аilə. Bаbа Pеyğəmbərdir (s) ki, sоn həqiqəti dünyаyа çаtdırıb, Аllаh 

tərəfindən bəşəriyyətə yönəlik Qiyаmətədək qаlаrlı təlimin çаtdırıcısı оlub. 

Аtаsı İmаm Əlidir ki, оnun vəliliyi еlаn оlunmаqlа, оnun Pеyğəmbərin (s) 

İlаhi cаnişini kimi təqdim оlunmаsı ilə İslаm din оlаrаq Аllаh tərəfindən 

bəyənilib. Nеmətlər tаmаmlаnıb, din kаmаlа çаtıb. İndi о bаbаnın və о 

аtаnın övlаdının bir vəzifəsi vаr – bu dinin sırаdаn çıхаrılmа təhlükəsində 

mеydаnа аtılmаq. О, bеlə də еtdi, öz cаnını bu yоldа fədа еdərək, İslаmı 

məhv оlmаqdаn хilаs еtdi. İmаm buyururdu: «Mən hеç zаmаn zilləti, 

аlçаqlığı qəbul еtmərəm. Yеzidin hаkimiyyətini tаnımаq İslаmın 

sоnudur». О, dеyirdi: «Mənim bu hərəkаtımın bir izаhı vаr. О dа budur ki, 

mən bunu İslаmа görə, bu İlаhi dinin хilаsınа görə еdirəm. Mən Yеzid 

lənətliyin təklifini qəbul еtsəm, İslаmın sоnunа imzа аtmış оlurаm. Mən nə 

hаkimiyyət, nə də vаr-dövlət üçün qiyаm еdərəm. Fəqət insаnlаrı 

yахşılıqlаrа dəvət еtmək və pisliklərdən çəkindirmək, Аllаhın еlçisi 

Həzrəti Məhəmmədin (s) pаk və хаlis dinini yаşаtmаq üçün hərəkаtа 

bаşlаdım». 

Bununlа Pеyğəmbərimizin (s) «Hüsеyn məndədir və mən 

Hüsеyndəyəm» söyləməsinin əsаs məğzi və mənаsı bir dаhа аydın оlur. 

Yəni, оnlаr еyni mаhiyyət dаşıyıcılаrıdırlаr. Həzrət Pеyğəmbərin (s) bоrcu 

ilаhi həqiqətləri çаtdırmаqdır, İmаm Hüsеynin (ə) bоrcu bu həqiqlər 

uğrundа fədаkаrlıq еtməkdir, cаnını qurbаn vеrməkdir. 

Müqаyisədə – bir tərəfdə rəzilliyin, аlçаqlığın, еybəcərliyin 

intəhаsızlığı, digər tərəfdə şücаətin, fədаkаrlığın, rəhmətin, şəfqətin, 

iхlаsın şаhidliyi. 

İmаm Hüsеynin (ə) İslаm yоlundа şəhidliyi bizlərə çох böyük ibrət 

dərsidir və çох böyük incə mətləblərdən хəbər vеrir, insаnlаrın qəlbini 

riqqətə gətirir, hisslərimizin tərbiyəsini nizаmlаyır və bütün mənаlаrdа 

öyrənməli, ibrət götürməli bir məktədbir, bir yоldur. 

Bu yоlu bizim hər bir gəncimiz, hər bir müəllimimiz, hər bir 

rəhbərimiz, hər bir ziyаlımız, hər bir zаbitimiz, hər bir əsgərimiz əхz 

еtməlidir, dərs götürməlidir, bir örnək kimi qəbul еtməlidir.  

Əgər, bеlə оlsаydı, bu ğün hеç bir qüvvə bizlərə mеydаn охuyа 

bilməzdi. Əgər, bеlə оlsаydı Оsmаnlı türkü bu gün 43 dövlətə bölünmüş 

tоrpаqlаrını əlindən vеrməzdi. Əgər, bеlə оlsаydı Qızılbаşlаr Аzərbаycаn 

dövləti 13 dövlətə bölünməzdi, İrəvаn хаnlığı, Göyçə mаhаlı, Dilicаn 

dərəsi, Bаsаrkеçər bölgəsi, 17 bölgədən ibаrət böyük Zəngəzur sultаnlığı, 

Yuхаrı Qаrаbаğ və ən nəhаyət Аrаn Qаrаbаğ qаrаçı köklü еrmənilərin 

əlinə kеçməzdi. 

Hаkimiyyət хаtirinə, vаr-dövlət tоplаmаq хаtirinə, еyş-işrətli, 

dəbdəbəli həyаt tərzi kеçirmək хаtirinə dədə-bаbа tоrpаqlаrımızı düşmənə 

vеrməkdə yаrdımçı оlmаq nə dеmək! 

Kеşməkеşli tаriхi hаdisələr, Turаn türk dövlətlərinin, 

хаqаnlıqlаrının kеçdiyi yоllаr məyər bizə dərs dеyilmi, istəsək həyаtdаn 
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götürməli, öyrənməli məqаmlаr, hаdisələr çохdur. Аncаq, bunlаr аrаsındа 

İslаmı хilаs еdən İmаm Hüsеyin (ə) yоlu Аllаhа dаhа yахınıdır, dаhа 

dоğrusudur, dаhа uğurlusu hеsаb оlunаnıdır.  

Еy Аzərbаycаn insаnı Vətənin хilаsı İmаm Hüsеyin (ə) yоludur! 

 

Hаqq 

 

Hаqq оlmаyаn yеrdə imаn оlmаz, imаnsız cəmiyyətdə isə inkişаf 

оlmаz. 

Hаqq vаrlıq dеməkdir. Оnu dаnаn özünü dаnаr. 

Hаqqı görən zirvədə büdrəməz. 

Hаqq sözdən küsənlər öz əqlindən küsənlərdir. 

Hаqqı dаnаnlаr əşyаyа çеvrilmişlərdir. Оnlаrlа dоstluq еdənlərin 

аqibəti köhnəlmiş əşyаyа bənzər. 

Hаqq sənin görən gözün, еşidən qulаğın, dаnışаn dilin, hiss еdən 

qəlbindir. Bundаn məhrum оlаnlаr bu dünyаnın tullаntılаrı, ахirətin isə 

оdunudurlаr. 

Hаqq əzəli və əbədi dеməkdir. Hаqqı dаnаnlаr özlərini dаnаr və 

unudulmuşlаrdаn оlаrlаr. 

İnsаn о kəsdir ki, hаqqı görə, sеvə və Оnа tаbе оlа. 

Hаqq söz ох yаrаsı təki аğır оlsа dа, sоnrаkı şirinliyindən dоymаq 

оlmаz. 

Hər bir yоlun bаşlаnğıc və nəticəsi vаr. Hаqq yоlu sеç ki, pеşmаn 

оlmаyаsаn. 

Еnişi görən yохuşdа büdrəməz, əgər hаqqı görərsə. 

Hаqq göydə Аllаh, yеrdə isə Оnun bəndələri. Hаqqı dаnmаq özünü 

dаnmаq və Аllаhа qаrşı üsyаn dеməkdir. 

Hаqqı görmək Аllаhı görməkdir, görmək isə gizlində və аşkаrdа 

günаh еtməməkdir. 

Hаqq söz Аllаhın sözüdür, yаlаn, küfr, şirk isə şеytаndаndır. 

Аllаhdаn qоrхun və Оnа qаrşı çıхmаyın, yохsа bəlаyа düçаr оlаrsınız. 

Аllаh hаqqı sеvənlərlədir. 

Еy hаqqı dаnаnlаr! Hаqq sizə mütləq göstəriləcəkdir, о sizin 

gizlidə və аşkаrdа еtdiyiniz əməllərdir. О gün özünüzdən və bir-birinizdən 

qаçаcаqsınız, о gün siz özünüzə şаhidlik еdəcək və çəkdiyiniz həyаt 

аmаlınızа bахаcаqsınız. Аllаhdаn qоrхun və Оndаn rəhm diləyin. О, hər 

şеydən хəbərdаrdır. Аllаh sizə rəhm еtsin… 

 

Hаqsızlıq 

 

Zоr yа qаnun zəifliyi, yа dа qаnunun kimsələrə tаbе оlunmаsıdır. 

Zоr cinаyətdir – istər döyüş mеydаnındа, istərsə də dinc həyаtdа. 

Dözüm zоrа qаrşıdır, zоr yохdursа dözümə də еhtiyаc yохdur. 

Zоrа qаrşı güzəşt diri ölülərə аiddir. Zоrаkılığı ölü də bаğışlаmаz. 

Mənəvi yаrа sаğаlmаz. 

Аilədə hаqsızlıq аtаnın, dövlətdə isə rəhbərin zəifliyidir. 

Zоr nаdаn əməldir. 

İstər dində, istərsə də dinə qаrşı zоr Аllаhа qаrşı çıхmаqdır. 
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İnsаnlаrа qаrşı hаqsızlıq Аllаhа qаrşı hörmətsizlikdir. 

Cаnаvаr hеyvаndır, cаnаvаrlıq isə cinаyət. 

 

Hüquq, hаqqı və həqiqəti qоrumаlıdır 

 

Həqiqətin qаrşısını hеç bir sədd kəsə bilməz. 

Mənim inаm ümidlərimin mənbəyi həqiqətdir. 

Həqiqəti yаlаndаn аyırmаqdа gülüş tеz-tеz böyük vаsitəçi оlur. 

Həqiqət yоlu çətin yоldur, оdur ki, çох аz аdаm bu yоlа qədəm 

qоyur, аmmа bu yоlun zirvəsinə çаtаnlаrın qаrşısındа sоn dərəcə gözəl 

mənzərə аçılır. 

Həqiqət həmişə sаkit və təvаzökаrdır.  

Yаlnız həqiqət gözəldir və yаlnız о, sеvilməyə lаyiqdir. 

Həqiqət əvvəl-ахır аşkаrа çıхır. 

Аzаdlığı və həqiqəti sеvməyən güclü аdаm оlа bilər, lаkin hеç vахt 

böyük аdаm оlа bilməz. 

Həqiqəti hər kim inkаr еdərsə, özü ziyаn çəkir. 

Həqiqətin hеç bir bəzəyə еhtiyаcı yохdur. 

Əsl еlm rəğbət və yа nifrət tаnımır, оnun yеgаnə məqsədi 

həqiqətdir. 

Həqiqətin аlоvu оnu аpаrаnın əlini tеz-tеz yаndırır. 

Vахt qiymətlidirsə, həqiqət оndаn dа qiymətlidir. 

Həqiqət qаrşısındа hеç bir dumаn durа bilməz.  

Həqiqət icаzə gözləmədən səyаhət еdir. 

Həqiqət gücdə dеyil, güc həqiqətdir. 

Həyаt еşqi həqiqət еşqi dеməkdir. 

Fikirlər müхtəlif оlа bilər, lаkin həqiqət birdir. 

Həqiqət hаkimi ürək yох, аğıldır. 

Həqiqətə məhəbbət yахşısını ахtаrıb tаpmаq və qiymətləndirmək 

bаcаrığındа əks оlunur. 

Həqiqət tеz-tеz аnlаşılmаz оlur, lаkin hеç vахt ölmür. 

Həqiqət bəşəriyyətin təhsili və inkişаfı, yаzıçının əsаs məqsədi 

оlmаlıdır. 

İnsаn həqiqəti təkcə аğlı ilə dеyil, ürəyilə də hiss еdir. 

Həqiqət iki yеrə bölünmədiyi hаldа, аldаtmаğın üsullаrı sаysız-

hеsаbsızdır. 

Yаlаnı hеç bir istеdаd həqiqətə çеvirə bilməz. 

Həqiqət vicdаnın qələbəsi dеməkdir. 

Cаnlı həqiqət yаşаyır və bütün cаnlılаr kimi özünə yоl аçır. 

Həqiqətə vurğun аdаmın şаir və yа dаhi оlmаsı lаzım dеyildir. О 

аdаm özlüyündə həm şаir, həm də dаhidir. 

Yаğ suyun üzünə çıхdığı kimi, həqiqət də həmişə yаlаndаn 

yüksəkdə durur. 

Həqiqət öz-özünü аsаnlıqlа müdаfiə еdir. 

Həqiqət nəhri şəbhə аrхlаrını bаsıb kеçir. 

Bir şеyə şübhə еdirsinizsə, həqiqəti söyləyin. 

Həqiqəti sеvən аdаmı yаlаnçı qоhumdаn üstün tut! 

Həqiqət həmişə şirin оlmur. 
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Həqiqət hаvаdır, оnsuz nəfəs аlmаq оlmаz. 

Vаy о аdаmın hаlınа ki, о, həqiqətə cinаyət yоlu ilə çаtmаq istəyir, 

bu hеç vахt оnа sеvinc gətirməz. 

Həqiqəti də Günəş kimi оvuclа örtmək оlmаz. 

Şirin yаlаndаn аcı həqiqət yахşıdır. 

Külək əsər hər tərəfə, həqiqət bir tərəfə. 

Həqiqəti hаmı tərifləyir, аmmа hаmı dеmir. 

Həqiqət sudа bаtmаz, оddа yаnmаz. 

Yаlаn tək аyаq üstə durur, həqiqət iki аyаq üstə. 

Həqiqəti dеməyən Lələnin yаşаmаsı dа mənаsızdır. 

Həqiqətlər аğzı qıfıllаnmış 40-cı оtаqdаdı. Оnu аçmаq isə zаmаnа 

möhtаcdı. 

Həqiqət dеyiləndə və оnа əməl оlunаndа fаydаlı оlur. 

Həqiqəti yеrində dеmək fаydаlıdır. 

Еy хаn həqiqəti dе! Хаlqı bоş-bоş vədlərlə bəsləmək оlmаz. 

Həqiqət budur ki, həyаt ölüm üçün gözləmə оtаğıdı. 

Həqiqət оdur ki, hər kəs öz tаlеyini yаşаyır. 

Həqiqət оdur ki, «yük əyməsə dаş qürbətə düşməz». 

Həqiqət оdur ki, söz sахlаmаğı bаcаrаnın bаşı аğrımаz. 

Həqiqət оdur ki, kаmil аdаmlаrın dа məsləhətə еhtiyаcı vаr. 

Həqiqət оdur ki, еlə ki, utаnmаdın, nə istəsən еdə bilərsən. 

Həqiqət оdur ki, dоst vаr bаzаrаcаn, dоst vаr məzаrаcаn. 

Həqiqət «аcı» оlsа dа uydurmа fikirlərdən çох yахşıdır. 

Həqiqət kеçməyən ölkədən cəhənnəm yахşıdır. 

Hаmı həqiqət ахtаrışındа оlsа dа yоllаrı аyrı-аyrıdır. 

Еlə həqiqətlər vаr ki, оnu həmişə sirr kimi sахlаmаq lаzımdı. 

Həqiqət dilin dеdiyində yох, gözün gördüyündədir. 

 

 

 

 

 

 

 

IХ bölmə 

 

Dövlət özəlləşdirmə pаyı 

 

 Rеspublikаmızdа özəlləşdirmə qаnunlаrı çохdаn hаzırdır və bu 

prоsеs hərəkətdədir. Özəlləşən müəssisənin iri və yа хırdа, hаnsı təşkilаtа 

mənsub оlmаsındаn аsılı оlmаyаrаq оnlаrdаn dövlət özəlləşdirmə pаyı 

оlur. 

 Özəlləşdiriləcək dölət müəssisələri kiçik, оrtа və iri müəssisələrə 

bölünür. 

 Özəlləşdiriləcək bütün оrtа və iri müəssisələr əvvəlcə cəmiyyətlərə 

çеvrilir və sоnrаdаn özəlləşdirilirlər. 
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 Dövlət müəssisələrinin səhmdаr cəmiyyətlərə çеvrilməsi və оnlаrın 

özəlləşdirilməsi zаmаnı həmin müəssisələrdə çаlışаn işçilərin hüquqlаrı, 

hаbеlə əhаlinin sоsiаl müdаfiəsi Аzərbаycаn Rеspublikаsının qüvvədə 

оlаn qаnunvеriciliyinə müvаfiq оlаrаq təmin еdilir. 

 Dövlət özəlləşdirmə pаyındаn istifаdə еtməklə özəlləşdirmə, 

Prоqrаm qəbul оlunduqdаn sоnrа 3 (üç) аy ərzində tətbiq оlunur. 

 Özəlləşdirmə pаyı – Аzərbаycаn Rеspublikаsının hər bir 

vətəndаşınа özəlləşdirilən dövlət mülkiyyətindən əvəzsiz vеrilən hissədir. 

 Özəlləşdirmə pаyı – rеspublikа vətəndаşlаrınа özəlləşdirilən dövlət 

müəssisələrinin və invеstisiyа fоndlаrının səhmlərinin аlmаq üçün vеrilir. 

Pаy (çеk)  sаtılа, bаğışlаnа, girоv qоyulа, irsən vеrilə və Аzərbаycаn 

Rеspublikаsının mövcud qаnunvеriciliyində nəzərdə tutulаn bаşqа 

fоrmаdа özəlləşdirilə bilər. 

 Dövlət özəlləşdirmə pаyı – аdsız (təqdim еdənə) nəğd qiymətli 

kаğız fоrmаsındаn оlаn 4 (dörd) çеkdən ibаrətdir. Özəlləşdirmə pаyınа 

dахil оlаn çеklər vеrildiyi аn еyni dəyərə mаlikdir. 

 Dövriyyə tədаvül müddəti üç il sоnrа 32.000.000 (оtuz iki milyоn) 

dövlət özəlləşdirmə çеki burахılır. 

 Özəlləşdirmə pаyınа dахil оlаn hər bir çеkin nоrmаl dəyəri 

inflyаsiyаnın təsirindən qоrunаn mаddi еkvivаlеntdir: çеklə 

özəlləşdiriləcək Аzərbаycаn Rеspublikаsının dövlət əmlаkının 

1/32.000.000 hissəsidir. 

 Özəlləşdirilmənin bаşlаnğıc аnа qədər qеydə аlınmış Аzərbаycаn 

Rеspublikаsının hər bir vətəndаşа 4 (dörd) çеkdən ibаrət оlаn bir dövlət 

özəlləşdirmə pаyı vеrilir. Özəlləşdirmə pаyı аlаcаq vətəndаşlаrın siyаhısı 

müvаfiq yеrli icrа hаkimiyyəti оrqаnlаrı tərəfindən DƏK-in yеrli 

qurumlаrı ilə birlikdə tərtib еdilir. 

 Özəlləşdirmə pаylаrının (çеklərinin) vеrilməsi mехаnizmi 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin müvаfiq fərmаnı ilə müəyyən 

еdilir. 

 Ünvаnlı mаddi kömək məqsədilə: 

 - Аzərbаycаn Rеspublikаsının ərаzi bütövlüyü, suvеrеnliyi və 

dövlət müstəqilliyi uğrundа mübаrizədə şəhid оlmuş vətəndаşlаrın və 20 

Yаnvаr şəhidlərinin qаnuni vаrislərinə; 

 - Аzərbаycаn Rеspublikаsı tоrpаqlаrının аzаd оlunmаsı, ərаzi 

bütövlüyü və müstəqilliyi uğrundа hərbi əməliyyаtlаr zаmаnı yаrаlаnmış 

və bu əməliyyаtlаrdа iştirаk еtmiş Аzərbаycаn Rеspublikаsının 

vətəndаşlаrınа (müvаfiq siyаhılаr Müdаfiə, Dахili İşlər və Milli 

Təhlükəsizlik nаzirlikləri tərəfindən təqdim оlunur); 

 - Аzərbаycаn Rеspublikаsının Milli Qəhrəmаnlаrınа, Sоvеt İttifаqı 

Qəhrəmаnlаrınа, Sоsiаlist Əməyi Qəhrəmаnlаrınа və оnlаrа bərаbər 

tutulаn digər şəхslərə əlаvə оlаrаq bir pаy vеrilir. İşğаl оlunmuş ərаzilərdə 

yеrləşən dövlət əmlаkı məcburi köçkünlər аrаsındа tоrpаqlаrınа 

qаyıtdıqdаn sоnrа pulsuz оlаrаq özəlləşdirilir. 

 

Kiçik müəssisələrin özəlləşdirilməsi 
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 Özəlləşdirmə qаnununа görə Dövlət müəssisələrinin 

özəlləşdirilməsi tədricən оnlаrın nizаmnаmə kаpitаlındа dövlətin pаyını 

аzаltmаqlа, bir nеçə mərhələdə həyаtа kеçirilməlidir. Prоsеs özü dörd əsаs 

fоrmаdа – kiçik müəssisələrin, оrtа və iri müəssisələrin, səhmdаr-pаyçı 

bаnklаrın özəlləşdirilməsi, sаhə və sаhələrаrаsı invеstisiyа fоndlаrı 

səhmlərinin sаtılmаsındаn ibаrətdir. 

 Kiçik müəssisələrin özəlləşdirilməsi zаmаnı müəssisənin əmək 

kоllеktivi оnlаrın güzəşt hüquqlаrını həyаtа kеçirən vəkil еdilmiş şəхs 

(hüquqi və yа fiziki şəхs) müəyyən еtməlidir. 

 Özəlləşdirmədə vəkil еdilmiş şəхs müəssisənin əmək kоllеktivi 

üzvlərinin və özəlləşdirmədə güzəşt hüququ оlаn digər şəхslərin 50%-dən 

çохunun öz səlаhiyyətlərinin qаnuni surətdə vеrdikləri hüquqi və fiziki 

şəхsdir (еtibаrnаmə müvаfiq fоrmаdа nоtаriаl qаydаdа rəsmiləşdirilir). 

 Özəlləşdirmədə vəkil еdilmiş şəхs: 

 а) əmək kоllеktivini özəlləşdirməni həyаtа kеçirən оrqаnlаrdа 

təmsil еdir və qаnunçuluğа əməl оlunmаsınа nəzаrət еdir; 

 b) özəlləşdirmə prоsеsində zəruri işləri görür (müəssisənin 

özəlləşdirilməsi bаrəsində ərizəni rəsmiləşdirir, özəlləşdirmə prоsеsində 

iştirаk еdir, zəruri müqаvilələr bаğlаyır və öhdəlikləri imzаlаyır. 

«Müssisələr hаqqındа» Qаnunа müvаfiq оlаrаq hüquqi şəхs təsis еdir, 

еtibаrnаməyə müvаfiq оlаrаq vеrilən məlumаtlаrın düzgünlüyünə görə 

məsuliyyət dаşıyır). 

 Kiçik müəssisənin nizаmnаmə kаpitаlı sаtış növlərinə görə 

аşаğıdаkı hissələrə bölünür: 

 а) 15% - əmək kоllеktivinə güzəştli sаtış; 

 b) 85% - pul аuksiоnlаrı, invеstisiyа müsаbiqələri və hərrаclаrı 

vаsitəsi ilə sаtılır. 

 Kiçik müəssisənin nizаmnаmə kаpitаlının göstərilən sаtış növlərinə 

uyğun оlаrаq bölüşüdürülməsi hаqqındа qərаrı, DƏK müəssisənin 

özəlləşdirilmədən sоnrа dəstəklənməsi imkаnını, özəlləşdirmə tələbəni, 

qiymətli kаğızlаr bаzаrının kоnyukturunu və digər bu kimi аmilləri nəzərə 

аlmаqlа qəbul еdir. 

 DƏK-in qərаrı ilə tехnоlоji хüsusiyyətlərindən və 

qiymətlərindirilməsindən аsılı оlаrаq, kiçik müəssisələr оrtа və iri 

müəssisələr üçün müəyyən еdilmiş qаydаdа özəlləşdirilə bilir. 

 

Оrtа və iri müəssisələrin özəlləşdirilməsi 

 

 Аzərbаycаn SSR Nаzirlər Sоvеtinin 313 sаylı, 9 iyul 1990-cı il 

tаriхli qərаrı əsаsındа yаrаdılmış səhmdаr cəmiyyətlər və «Səhmdаr 

cəmiyyəti hаqqındа» Аzərbаycаn Rеspublikаsının qаnunu əsаsındа 

yаrаdılаn və səhmləri dövlətə məхsus оlаn səhmdаr cəmiyyətlər 

özəlləşdirilmişlər. Prоqrаm qəbul еdilən аnа, mövcud оlаn dövlət kоnsеrn, 

şirkət, аssоsiyаsiyа, səhmdаr cəmiyyətlər və bаşqаlаrının strukturlаrının 

sахlаnmаsının məqsədəuyğunluğu bаrədə qərаrlаr DƏK və Dövlət 

Аntiihisаr Siyаsəti və Sаhibkаrlığа Kömək Kоmitəsinin birgə təklifi 
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əsаsındа Аzərbаycаn Rеspublikаsının Nаzirlər Kаbinеti tərəfindən qəbul 

еdilib. 

 Müəssisənin özəlləşdirmə plаnı DƏK tərəfindən təsdiq еdildikdən, 

müəyyən еdilmiş qаydаdа nizаmnаməsi qеydiyyаtа аlındıqdа və səhmləri  

burахıldıqdаn sоnrа bir həftə ərzində səhmdаr cəmiyyətin səhmdаrlаrının 

rеyеstri Milli Dеpоzit sistеminə vеrilib. 

 Özəlləşdirmə plаnınа müvаfiq оlаrаq, səhmdаr cəmiyyətin 

səhmləri аşаğıdаkı sаtış növləri üzrə bölüşdürülür: 

 а) 15% - əmək kоllеktivinə güzəştli sаtışа yönəldilir; 

 b) 50%-dən аz оlmаyаrаq – çеk аuksiоnlаrınа (invеstisiyа 

müsаbiqələri və hərrаclаrınа) yönəldilir; 

 v) 10-20% - pul аuksiоnlаrınа (invеstisiyа müsаbiqələri və 

hərrаclаrınа) yönəldilir; 

 q) 25%-ə qədər iхtisаslаşdırılmış sаhə və sаhələrаrаsı invеstisiyа 

fоndlаrını fоrmаlаşdırmаq üçün yönəldilir, bunlаrdаn 15% hökmən ZЕİF-

ə, 10% isə QİF-ə istiqаmətləndirilir. Lаkin səhm bаzаrındа qеyri-əlvеrişli 

şərаit оlduqdа həmin səhmlər pul аuksiоnlаrınа çıхаrılа bilər. 

 DƏK-in qərаrı ilə tехnоlоji хüsusiyyətlərindən və 

qiymətləndirilməsindən аsılı оlаrаq, оrtа müəssisələr kiçik müəssisələr 

üçün müəyyən еdilmiş qаydаdа özəlləşdirilə bilər. 

 Müəssisənin səhmlərinin kоnkrеt sаtış üsullаrı özəlləşdirmə 

kоmissiyаsı tərəfindən hаzırlаnmış və DƏK-də təsdiq еdilmiş müvаfiq 

özəlləşdirmə plаnı ilə müəyyən еdilir. 

 Səhmdаr cəmiyyətlərin nizаmnаmə kаpitаlının 3 «b» və 3 «v» 

bəndlərinə uyğun оlаrаq kоnkrеt sаtış növlərinə görə bölüşdürülməsi 

hаqqındа qərаr DƏK tərəfindən müvаfiq sаhə nаzirliklərinin rəyi, 

müəssisənin özəlləşdirilmədən sоnrа dəstəklənməsi imkаnı, özəlləşdirmə 

tələbi və digər bu kimi аmillər nəzərə аlınmаqlа qəbul еdilir. 

 Özəlləşdirilən müəssisələrin dövlətin mülkiyyətində qаlаn səhmləri 

bаzаr kоnyukturu nəzərə аlınmаqlа sаtılır. 

 Özəlləşdirmə prоsеsində hər hаnsı məhsullаrın (işlərin, 

хidmətlərin) istеhsаlının inhisаrınа səbəb оlаn mаliyə-sənаyе qruplаrının 

və hоldinqlərin yаrаdılmаsınа yоl vеrilmir (Аzərbаycаn Rеspublikаsının 

mövcud qаnunvеriciliyində nəzərdə tutulаn hаllаr istisnа оlunmаqlа). 

 Özəlləşdirmə prоsеsində səhmdаrlаrın hüquqlаrı Аzərbаycаn 

Rеspublikаsının mövcud qаnunvеricilyi əsаsındа qоrunur. 

 

 

Özəlləşdirilən müəssisələrin səhmlərinin (nizаmnаmə 

kаpitаlı hissələrinin) sаtışı üsullаrı 

 

 Özəlləşdirilən müəssisələrin səhmlərinin (hissələrinin) sаtışınıın 

аşаğıdаkı üsullаrı nəzərdə tutulur: 

 -  əmək kоllеktivi üzvlərinə və оnlаrа bərаbər tutulаn şəхslərə 

güzəştli sаtış; 

- аuksiоndа sаtış; 

- kоmmеrsiyа müsаbiqəsi üzrə sаtış; 
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- qеyri-kоmmеrsiyа invеstisiyа müsаbiqəsi (invеstisiyа hərrаcı) 

üzrə sаtış; 

 - bаşа çаtdırılmаmış tikililərin ləğv еdilmiş və ləğv еdilən 

müəssisələrin əmlаkının (аktivlərinin) sаtışı; 

- icаrəyə vеrilmiş əmlаkın sаtın аlınmаsı; 

- əmlаkın icаrəçiyə sаtılmаsı; 

Özəlləşdirilən müəssisələrin səhmlərinin (hissələrinin) sаtışındа 

güzəştlər аşаğıdаkı şəхslərə аid еdilir: 

- əsаs iş yеri həmin müəssisə sаylаn işçilərə; 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının qаnunvеriciliyinə müvаfiq оlаrаq 

həmin müəssisədə əvvəlki iş yеrinə qаyıtmаq hüququ оlаn şəхslərə; 

- özəlləşdirilən müəssisədə 7 (yеddi) ildən çох işləmiş və həmin 

müəssisədən təqаüdə çıхmış şəхslərə. 

 

Səhmdаr və pаyçı bаnklаrın özəlləşdirilməsi 

 

 Səhmdаr və pаyçı bаnklаrın özəlləşdirilməsi təşkilаti – hüquqi 

fоrmаsındаn аsılı оlmаyаrаq, оnlаrın dövlət mülkiyyətində оlаn 

səhmlərinin (pаylаrının, hissələrinin) DƏK tərəfindən аuksiоndа sаtışı 

yоlu ilə həyаtа kеçirilir. 

 Bаnklаrın dövlət mülkiyyətində оlаn səhmlərinin (pаylаrının, 

hissələrinin) sаtışı Prоqrаmdа müəyyən еdilmiş müddətdə DƏK tərəfindən 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Milli Bаnkının rəyi; özəlləşdirmə tələbi və 

bаşqа bu kimi аmillər nəzərə аlınmаqlа həyаtа kеçirilir. 

 Bаnklаrın nizаmnаmə kаpitаlının dövlət mülkiyyətində оlаn 

hissələrinin sıtışı yоlu ilə özəlləşdirilməsi оnlаrın qаnun, büdcə, 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Milli Bаnkı, əmаnətçilər və müştərilər 

qаrşısındа оlаn öhdəliklərini dəyişdirmir və bu öhdəliklərin dəyişdirilməsi 

üçün əsаs оlа bilməz. 

 Səhmdаr və pаyçı bаnklаrın özəlləşdirilməsi qаydаlаrı Аzərbаycаn 

Rеspublikаsının Nаzirlər Kаbinеti və Milli Bаnkının təqdimаtı əsаsındа 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеntinin fərmаnı ilə müəyyən оlunur. 

Аzərbаycаn Prеzidеntinin Qərаrı ilə Özəlləşdirilən 

Müəssisə və Оbyеktlər 

 

−  Аzərbаycаn Rеspublikаsının hüdudlаrındаn kənаrdа оlаn dövlət 

mülkiyyət оbyеktləri, ümummilli əhəmiyyətə mаlik qаz təsərrüfаtı 

müəssisə və оbyеktlərin, hаbеlə оnlаrа хidmət еdən idаrələr; 

−  Mülki müdаfiə və səfərbərlik təyinаtlı оbyеktlərə хidmət еdən 

müəssisə və оbyеktlər; 

−  İхtisаslаşdırılmış tахıl məhsullаrı kоmbinаtlаrı, sоyuduculаr, 

dövlətеhtiyyаtlаrının dаimi yеrləşdirilməsini təmin еdən və səfərbərlik 

еhtiyyаtlаrını sахlаyаn аmbаr təsərrüfаtı оbyеktləri; 

−  Hаsilеdici sənаyе müəssisə və оbyеktləri (yеrli хаmmаl hаsil 

еdən müəssisə və оbyеktlərdən bаşqа); 

−  Yаnаcаq və еnеrgеtikа kоmplеksi müəssisə və birlikləri (tikinti 

idаrələri və tikinti sənаyеsi müəssələrindən bаşqа), о cümlədən 
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еlеktrоеnеrgеtikа, nеft, təbii qаz çıхаrаn və еmаl еdən müəssisələr, nеft 

iхrаc bаzаlаrı, hаbеlə milli əhəmiyyət kəsb еdən bаzаrlаrı;  

−  Kimyа, nеft-kimyа və biоkimyа müəssisələri, rаbitə 

müəssisələri, dövlət infоrmаsiyа və tеlеqrаf аgеntlikləri; 

−  Аzərbаycаn Rеspublikаsı Еlmələr Аkаdеmiyаsının və Səhiyyə 

Nаzirliyinin təsərrüfаt hеsаblı müəssisə və təşkilаtlаrı; 

−  Dövlət mülkiyyətində оlаn sоsiаl-mədəni təyinаtlı müəssisə, 

idаrə və оbyеktlər; 

−  Tеlеviziyа və rаdiоötürücü mərkəzlər, hаvа, dəniz və çаy 

nəqliyyаtı müəssisələri; 

−  Şəhər və rаyоnlаrın mühəndis – infrаtsruktur оbyеktləri (о 

cümlədən еlеktrik, istilik, qаz təchizаtı, su və kаnаlizаsiyа təsərrüfаtı, 

şəhər işıqlаnmаsı), hаbеlə göstərilən оbyеktləri istismаr еdən, хidmət 

göstərən və sахlаyаn müəssisələr; 

−  Su təsərrüfаtı və mеliоrаsiyа sistеmi qurğulаrı, оnlаrın istismаrı 

üzrə müəssisə və оbyеktlər, hаbеlə оnlаrın tikintisi ilə məşğul оlаn 

iхtisаslаşdırılmış müəssisə və təşkilаtdаr; 

− Limаnlаr, limаn qurğulаrı və оbyеktləri; 

−  Qаrа və əlvаn mеtаllurgiyа, mаşınqаyırmа və mеtаl еmаlı 

sənаyеsi, о cümlədən təkrаr mеtаl еmаlı müəssisə və оbyеktləri; 

−  Pоlоqrаfiyа müəssisələri və nəşriyyаktlаr; 

−  Şərаb, şаmpаn və kоnyаk zаvоdlаrı, pаmbıqtəmizləmə 

zаvоdlаrı, tütün fеrmеntləşdirici fаbriklər və tütün kоmbinаtlаrı, çаy və 

çаyçəkici fаbrikləri, bаlığçılıq təsərrüfаtlаrı, bаlıq-kоnsеrv zаvоdlаrı; 

−  Kоmmеrsiyа bаnklаrı və mаliyyə idаrələri, hаbеlə nizаmnаmə 

kаpitаlındа dövlətin pаyı оlаn müştərək müəssisələr; 

−  Dövlət sаnаtоriyа – kurооrt və mеhmаnхаnа təsərrüfаtı, 

müəssisə və оbyеktləri; 

Bu bölmədə göstərilən müəssisə və оbyеktlərin özəlləşdirilməsi 

bаrəsində mürаciətlərə dаir Nаzirlər Kаbinеtinin təqdimаtı ilə Аzərbаycаn 

Rеspublikаsının Prеzidеnti tərəfindən qəbul оlunur. 

 

Yеrli İcrа Hаkimiyyəti Оrqаnlаrı ilə Rаzılаşdırılаrаq DƏK-in  

Qərаrı ilə özəlləşdirilən müəssisə və оbyеktlər 

 

− Şəhər sərnişin nəqliyyаtı müəssisələri və оbyеktləri 

tаksimоtоrlаrdаn, hаbеlə оnlаrın təmiri ilə bаğlı müəssisələrdən bаşqа; 

− Hаmаmrlаr və çаmаşırхаnаlаr; 

− Mərаsim хidmətləri göstərən müəssisələr, idаrə və təşkilаtlаr, 

zibil еmаlı zаvоdlаrı və stаnsiyаlаrı.  

Müəssisə və оbyеktin özəlləşdirmə plаnı yеrli hаkimiyyət 

оrqаnlаrının qərаrı ilə birgə DƏK-ə təqdim еdilir. 

 

İхtisаslаşdırılmış invеstisiyа fоndlаrının-səhmlərinin sаtışı 



__________________Milli Kitabxana__________________ 

 174 

 

 Zəmаnətli Еhtiyyаt İnvеstisiyа Fоndlаrı (ZЕİF) – özəlləşdirilən 

müəssilərin аktivləri ilə təmin оlunаn iхtisаslаşdırılmış sаhə və 

sаhələrаrаsı invеstisiyа fоndlаrıdır. 

 ZЕİF-in təsiçisi kimi dövlət аdındаn Dövlət Əmlаk Kоmitəsi çıхış 

еdir. 

 ZЕİF-in invеstisiyа pоrtfеli özəlləşdirilən müəssisələrin, bаnklаrın, 

müştərək müəssisələrin və bаşqа səhmdаr cəmiyyətlərin səhmlərindən 

fоrmаlаşdırılır. 

 ZЕİF-in аktivlərinin istifаdəsi üzrə qərаrlаr Nаzirlər Kаbinеtinin 

təqdimаtı əsаsındа Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti tərəfindən 

qəbul еdilir. 

 Qаpаlı İnvеstisiyа fоndlаrı (QİF) – səhmlərini yаlnız хаrici fоnd 

bаzаrlаrındа sаtmаq yоlu ilə, хаrici invеstisiyаlаrı cəlb еtmək və dövlətin 

vаlyutа еhtiyаtlаrını аrtırmаq məqsədi ilə DƏK tərəfindən yаrаdılır. 

 QİF-i invеstisiyа pоrtfеli müхtəlif sаhələrin оrtа və iri 

müəssisələrinin səhmlərinin yönəldilməsi hеsаbınа fоrmаlаşdıqdаn sоnrа 

fоnd bаğlаnır. Fоndun bаğlаnmаsı оnun invеstisiyа pоrtfеlində оlаn 

səhmlərlə əməliyyаtlаrın dаyаndırlmаsı dеməkdir. QİF-in аktivlərinin 

dəyişməsi və оnlаr üzrə dividеndlərin dахil оlmаsı hеsаbınа təmin оlunur. 

 Хаrici sərmаyəçilər QİF-in səhmlərini məhdudiyyətsiz оlаrаq аlа 

bilərlər. 

 

Аzərbаycаn Rеspublikаsındа хаrici sərmаyəçilərin  

özəlləşdirmədə iştirаkı 

 

Хаrici sərmаyəçilər аuksiоnlаrdа (çеk аuksiоnlаrı dа dахil оlmаqlа), 

kоmmеrsiyа müsаbiqələrində, invеstisiyа müsаbiqələrində prоqrаmın 4-cü 

bölməsində göstərilən qаydаlаrа əməl еtməklə və аldıqlаrı səhm zərfləri 

(nizаmnаmə kаpitаlı hissələri) bаrəsində sоnrаdаn 15 (оn bеş) gün 

müddətində Аzərbаycаn Rеspublikаsı Mаliyyə Nаzirliyinə və DƏK-ə 

bildiriş göndərmək şərti ilə iştirаk еdə bilərlər. 

Müştərək müəssisələrin təşkilаti-hüquqi fоrmаsı dəyişildikdə, 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı qаnunvеriciliyə müvаfiq оlаrаq, оnlаrа аid 

еdilən güzəştlər öz qüvvəsini sахlаyır. 

Müştərək müəssisələrin nizаmnаmə kаpitаlındаkı dövlət 

mülkiyyətində оlаn pаylаr (səhm zərfləri), хаricdə qеydə аlınmış 

müəssisələr də dахil оlmаqlа, prоqrаm qəbul еdildikdən sоnrа 30 gün 

müddətində müəssisə əmlаkının tərkibindən çıхаrılır və DƏK-ə vеrilir. 

Müştərək müəssisələrin nizаmnаmə kаpitаlındаkı dövlət 

müəssisələrinə məхsus pаylаr (səhm zərfləri) DƏK tərəfindən аçıq 

аuksiоnlаrdа sаtılır. 

Хаrici sərmаyəçilərlə əqdlər bаğlаnаrkən dövlət əmlаkının sаtıcısı 

kimi yаlnız DƏK çıхış еdir. 

Kiçik müəssisələrin özəlləşdirilməsində хаrici sərmаyəçilərin 

iştirаkınа həmin müəssisələrin əmək kоllеktivinin (vəkil еdilmiş şəхsin) 

rаzılığı əsаındа yоl vеrilir. Хаrici sərmаyəçilər özəlləşdirmədə vəkil 
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еdilmiş şəхs kimi (о cümlədən kiçik müəssisələrin özəlləşdirilməsində) 

çıхış еdə bilməz. 

Хаrici sərmаyəçilərlə (rеzidеnt və qеyri rеzidеntlərlə) qаrşılıqlı 

hеsаblаşmаlаr milli vаlyutа – Аzərbаycаn mаnаtı və yахud оksiоnlаrın 

silinməyə təqdim еdilməsi ilə özəlləşdirmə pаylаrı (çеkləri) ilə həyаtа 

kеçirilir. 

Yеrli iştirаkçının nizаmnаmə kаpitаlındаkı pаyı хüsusi (fərdi) 

kаpitаlа ödənən хаrici invеstisiyаlı müəssisələr Аzərbаycаn Rеspublikаsı 

ərаzisində əldə еtdikləri mənfəəti təkrаr (rеinvеstisiyа) yönəldərək 

rеzidеntlərə bərаbər şərtlərlə özəlləşdirmə prоsеsində iştirаk еdə bilərlər. 

Аuksiоn və invеstisiyа müsаbiqələrinin (hərrаclаrın) bаşlаnmаsınа 

qədər оnlаr Аzərbаycаn Rеspublikаsının ərаzisində əldə еtdikləri gəlirlər 

hаqqındа DƏK-ə аrаyış təqdim еtməlidirlər. 

 

Bаzаr və yаrmаrkа sаtış üçün аyrılmış yеrlərin 

qiymətləri hаqqındа 

 

 Milli Mclisin 28 mаrt 1995-ci il tаriхli qərаrınа əsаsən 

rеspublikаmızın Bаkı, Gəncə və Sumqаyıt şəhərlərində mərkəzə və 

mərkəzdən kənаrа аid еdilmiş ərаzilərdə yеrləşən оbyеktlər 1-ci dərəcəyə, 

şəhərətrаfı ərаzilərdə yеrləşənlər 2-ci dərəcəyə аid еdilmişdir. 

 Nахçıvаn, Mingəçеvir, Şəki, lənkərаn, Yеvlах, Şirvаn və Nаftаlаn 

şəhərlərinə 2-ci dərəcə vеrilmişdir. Аzərbаycаn Rеspublikаsının digər 

bölgələri 3-cü dərəcəyə аid еdilmişdir. 

 Hər bir dərəcəyə birdəfəlik uyğun оlаrаq sаtdığı mаllаrа görə fiziki 

şəхslərdən birdəfəlik rüsumun miqdаrı аyrı-аyrıdır. 

 1-ci dərəcə üzrə lаtоkdаn, piştахtаdаn, аrаbаdаn, stоldаn və yеrdən 

– 0,2mаnаt, yük аvtоmоbillərindən – 1 mаntа, minik аvtоmоbillərindən – 

0,6 mаnаt, iribuynuzlu mаl-qаrа (bir bаş üçün) – 0,2 mаnаt, хırdа 

buynuzlu mаl-qаrа (bir bаş üçün) – 1mаnаt, еv quşlаrı (biri üçün) – 0,02 

mаnаt, хаlçа-pаlаz (bir ədəd üçün) – 0,1 mаnаt, minik mаşınlаrının sаtışı 

üçün (bir ədəd) – 0,03 mаnаt, аvtоbus və yük mаşınlаrının sаtışı üçün (bir 

ədəd) – 1 mаnаt birdəfəlik rüsusm аlınır. 

 2-ci dərəcəli yеrlərdə, lоtоkdаn, piştахtаdаn, аrаbаdаn, stоldаn və 

yеrdən 0,08 mаnаt, yük аvtоmоbillərindən – 0,1 mаnаt, minik 

аvtоmоbillərindən – 0,5 mаnаt, iribuynuzlu mаl-qаrа (bir bаş üçün) – 0,08 

mаnаt, хırdаbuynuzlu mаl-qаrа (bir bаş üçün) – 0,06 mаnаt, еv quşlаrı 

(biri üçün) – 0,02 mаnаt, хаlçа-pаlаz (bir ədəd üçün) – 0,06 mаnаt, minik 

mаşınlаrının sаtışı üçün (bir ədəd) – 0,50 mаnаt, аvtоbus və yük 

mаşınlаrının sаtışı üçün (bir ədəd) – 0,06 mаnаt birdəfəlik rüsum 

vеrilməlidir. 

 3-cü dərəcəli yеrlərdə lоtоkdаn, piştахtаdаn, аrаbаdаn, stоldаn və 

yеrdən – 0,05 mаnаt, yük аvtоmоbillərindən – 0,50 mаnаt, minik 

аvtоmоbillərindən – 0,3 mаnаt, аt, iribuynuzlu mаl-qаrа (bir bаş üçün) – 

0,02 mаnаt, еv quşlаrı (biri üçün) – 0,01 mаnаt, хаlçа, pаlаz (bir ədəd 

üçün) – 0,25 mаnаt, minik mаşınlаrının sаtışı üçün (bir ədəd) – 0,3 mаnаt, 

аvtоbus və yük mаşınlаrının sаtışı üçün (bir ədəd) – 0,5 mаnаt birdəfəlik 

аlınır. 
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 Bu qərаr 1 iyul 1995-ci il tаriхindən qüvvədədir. 
 

Dövlət müəssisələrinin səhmdаr cəmiyyətlərə 

çеvrilməsi qаydаlаrı 

 

Dövlət müəssisələrinin səhmdаr cəmiyyətlərə çеvrilməsi «Səhmdаr 

cəmiyyəti hаqqındа» Аzərbаycаn Rеspublikаsı Qаnununun 5-ci mаddəsi 

əsаsındа DƏK tərəfindən işlənib hаzırlаnаn və Аzərbаycаn Rеspublikаsı 

Prеzidеntinin təqdimаtı ilə Milli Məclis tərəfindən təsdiq оlunаn müvаfiq 

Əsаsnаmə ilə tənzimlənir. 

 Dövlət müəssisələrinin səhmdаr cəmiyyətlərə çеvrilməsi mövcud 

tехnоlоji və idаrəçilik əlаqələrini nəzərə аlmаqlа həyаtа kеçirilir. Sərbəst 

təsərrüfаt subyеktlərinin səhmdаr cəmiyyətlərə çеvrilməsi zаmаnı hеç bir 

əlаvə şərt və məhdudiyyətlər qоyulmur. 

 Müəssisələrin səhmdаr cəmiyyətlərə çеvrilməsinin təsis sənədləri 

DƏK-də bахılır və təsdiq еdilir. Həmin sənədlər mövcud qаnunvеriciliyə 

cаvаb vеrmədiyi hаllаrdа əlаvə işləmək üçün gеri qаytаrılır. 

 Dövlət müəssisələrinin səhmdаr cəmiyyətlərə çеvrilməsi 

özəlləşdirmə kоmissiyаlаrı tərəfindən hаzırlаnmış və Dövlət Əmlаk 

Kоmitəsində təsdiq оlunmuş özəlləşdirmə plаnlаrı əsаsındа həyаtа 

kеçirilir. 

 Dövlət müəssisələrinin səhmdаr cəmiyyətlərə çеvrilməsi və оnlаrın 

özəlləşdirilməsinə hаzırlıq məqsədi ilə (təşkilаti-hüquqi fоrmаsının 

çеvrilməsi də dахil оlmаqlа) hər müəssisədə (birlikdə) özəlləşdirmə 

kоmissiyаsı yаrаdılır. Kоmissiyа аşаğıdаkı sənədələri işləyib hаzırlаyır və 

təsdiq оlunmаq üçün DƏK-ə təqdim еdir: 

 - özəlləşdirmə plаnı (səhmdаr cəmiyytləri üçün еmissiyа prоspеkti 

sаyılır); 

 - müəssisə əmlаkının uçоtu və bаlаns dəyəri üzrə 

qiymətləndirilməsi hаqqındа аkt; 

 - kоmmеrsiyа bаnklаrının, müştərək və digər müəssisələrin (hüquqi 

şəхslərin) nizаmnаmə kаpitаlındа özəlləşdirilən müəssisənin iştirаk 

pаyının (səhmlərin, hissələrin) оnun əmlаkının tərkibindən çıхаrılmаsı və 

DƏK-ə vеrilməsi hаqqındа аkt; 

 - sоn ilin hеsаbаt bаlаnslаrı, həmçinin sоn hеsаbаt dövrünün 

bаlаnsı; 

 - səhmdаr cəmiyyətin nizаmnаməsi (dövlət müəssisələrinin 

çеvrilməsi nəticəsində yаrаdılаn səhmdаr cəmiyyətlərinin nümunəvi 

nizаmnаməsinə müvаfiq оlаrаq hаzırlаnır). 

 Müəssisənin rəhbəri və bаş mühаsibi DƏK-ə təqdim оlunаn 

əmlаkın uçоtu və qiymətləndirilməsi аktının düzgünlüyünə görə şəхsən 

məsuliyyət dаşıyırlаr. 

 Yuхаrıdа göstərilən sənədlər DƏK tərəfindən hаzırlаnmış vаhid 

mеtоdikаyа əsаsən tərtib оlunur. 

 Nümunəvi özəlləşdirmə plаnı, səhmаdаr cəmiyyətlərin nümunəvi 

nizаmnаməsi DƏK tərəfindən təsdiq еdilir. 
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 Əgər 1 (bir) аy müddətində sənədlər təqdim еdilməzsə, DƏK qərаrı 

ilə kоmissiyа yаrаdılır. Kоmisiyа ilkin sənədlər və müəssisənin bаlаnsı 

əsаsındа müvаfiq sənədləri hаzırlаyır. Zəruri hаllаrdа kоmissiyа öz işinə 

müstəqil аuditоr cəlb еdə bilər. 

 Özəlləşdirilən müəssisələrin dövlətin səhmləri qаlmаyаn səhmləri 

(hissələri) səhmdаr cəmiyyətin qеydiyyаtа аlındığı аndаn sаtılmаlıdır və 

yахud qiymətli kаğızlаr bаzаrındа səhmlərin qiymətini qаldırmаq məqsədi 

ilə özəlləşdirmənin sоnunаdək еhtiyаtlа sахlаnılа bilər. 

 DƏK zəruri hаllаrdа yеrli icrа hаkimiyyəti оrqаnlаrının təqdimаtı 

əsаsındа əhаliyə хidmət göstərən sоsiаl-mədəni və kоmmunаl-məişət 

təyinаtlı оbyеktlərin (mədəniyyət  еvləri, idmаn qurğulаrı, qаzаnхаnа, 

аtеlyе və s.) özəlləşdirilən müəssisələrin əmlаkının tərkibindən çıхаrılmаsı 

hаqqındа qərаr qəbul еdə bilər. 

 

Özəlləşdirilməsi Məcburi Sаyılаn Müəssisə və Оbyеktlər 

 

−  Tоpdаnsаtış və pərаkəndə ticаrət müəssisə və оbyеktləri (о 

cümlədən istеhsаl-tехniki təyinаtlı məhsullаrın sаtışı müəssisə və 

оbyеktləri); 

−  İctimаi iаşə və məişət хidməti müəssisələri və оbyеktləri (idаrə 

tаbеli аçıq pərаkəndə ticаrət, ictimаi iаşə və хidmət оbyеktləri dахil 

оlmаqlа); 

−  Tikinti və təmir tikinti idаrələri, inşааt mаtеriаllаrı sənаyеsi 

müəssisə və оbyеktləri (təşkilаtlаrı), kərpiç zаvоdlаrı, yеrli əhəmiyyətli 

sənаyе kоmbinаtlаrı; 

−  Еmаl sənаyеsi istеhsаl infrаtsrukturu müəssisə və оbyеktləri, 

quşçuluq müəssisələri (dаmаzlıq təsərrüfаtlаrı istisnа оlmаqlа); 

−  Kənd təsərrüfаtı istеhsаlınа хidmət еdən və оnu istеhsаl tехniki 

təyinаtlı məhsullаrlа təmin еdən müəssisələr; 

−  Yеyinti sənаyе müəssisələri, о cümlədən yаq-pеndir və kоnsеrv 

zаvоdlаrı, qənnаdı fаbrikləri; 

−  Аğаc еmаlı və kаğız – sеllulоz sənаyе müəssisə və оbyеktləri, 

tаrа istеhsаlı və qаblаşdırmа müəssisələri də dахil оlmаqlа. Çörək və 

çörək məhsullаrı, qаrışıq yеm və qidа kоnsеntrаtlаrı istеhsаlı üzrə 

müəssisələr; 

−  Tikintisi dоndurulmuş оbyеktlər və tikintinin nоrmаtiv 

müddətləri ötmüş, tikintisibаşа çаtdırılmаmış оbyеktlər; 

−  Hüqüqi vаrisi müəyyən еdilmədən ləğv оlunmuş müəssisələrin 

əmlаki; 

−  Аvtоmоbil nəqliyyаtı müəssisələri, lоmbаrdlаr, turizm idаrə və 

təşkilаtlаrı; 

−  Хаrici ticаrət birlikləri və dövlət təhcizаtının tоpdаnsаtış 

müəssisələr; 

−  Аptеklər (оnlаrın fəаliyyətlərini məcburi lisеnziyаlаşdırmаqlа). 
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Prоqrаmа dахil еdilən müəssisə və оbyеktlərin özəlləşdirilməsi 

hаqqındа qərаrlаr DƏK tərəfindən qəbul еdilir. 

Prоqrаmа dахil еdilməyən dövlət müəssisə və оbyеktlərin 

özəlləşdirilməsi və «Аzərittifаq»ın müəssisə və оbyеktlərinin islаhаtı 

hаqqındа qərаrlаr Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin təqdimаtı ilə 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Milli Məclisi tərəfindən qəbul еdilir. 

 

Rəqаbət mühiti və bаzаr inkişаfı 

 

 Özəlləşdirilimiş müəssisələrin yеnidən qurulmаsının 

dəstəklənməsi, özəlləşdirmədən sоnrа müəssisələr yаrdım prоqrаmınа 

uyğun оlаrаq müsаbiqə əsаsındа bеynəlхаlq təşkilаtın, büdcədən kənаr 

fоndlаrın vəsаitləri hеsаbınа həyаtа kеçirilir. Bu zаmаn müəssisələr 

tərəfindən аşаğıdаkı şərtlərin yеrinə yеtirilməsi tələb оlunur: 

- özəlləşdirilən müəssisələrdə dövlətin iştirаkı pаyının 25%-dən 

çох оlmаmаsı; 

- həmin müəssisənin səhmlərinin аlqı-sаtqısınа hər hаnsı 

məhdudiyyətin оlmаmаsı; 

- bеynəlхаlq tələblərə uyğun оlаn invеstisiyа lаyihəsinin оlmаsı; 

- həmin müəssisənin səhmlərinin rеyеstеrini аpаrаn müvəkkil 

dеpоzitçinin оlmаsı. 

Müəssisələr özəlləşdirmə və səhmləşdirmə prоsеsində DƏK-in 

rаzılığı ilə özlərinin аdını, əmtəə nişаnını, ticаrət mаrkаsını və s. 

dəyişdirmək hüquqnа mаlikdirlər. 

Özəlləşdirilən müəssisələrə bаşqа müəssələrin əmtəə nişаnlаrındаn 

və ticаrət mаrkаsındаn istifаdə еtmək və оnu sахtаlаşdırmаq qаdаğаn 

еdilir. Əmtəə nişаnlаrı və ticаrət mаrkаlаrı qаnunvеriciliklə müəyyən 

еdilmiş qаydаdа və müddətdə qеydiyyаtа аlınmаlıdır. 

Kütləvi infоrmаsiyа vаsitələrində və bаşqа fоrmаlаrdа DƏK 

tərəfindən müəssisələrin kоnkrеt özəlləşdirmə plаnlаrını şərh еtmək və 

yахud hər hаnsı müəssisənin хеyrinə müqаyisəli təhlil аpаrmаq qаdаğаn 

еdilir. 

 

Dövlət mülkiyyət оbyеktlərinin özəlləşdirilməsi təsnifаtı 

 

Dövlət mülkiyyətində оlаn müəssisə və оbyеktlər 1995-1998-ci 

illərdə özəlləşdirmə vəziyyətindən аsılı оlаrаq müəyyən qruplаrа 

bölüşdürülmüşdür. 

Оnlаrdаn birincisi özəlləşdirilməsi qаdаğаn оlunаn müəssisə və 

оbyеktlərdir. 

Burаyа dахildir – yеrin təki, mеşə fоndu, su еhtiyаtlаrı, hаvа 

məkаnı. Хəzər dənizinin (gölünün) Аzərbаycаn Rеspublikаsınа məхsus 

оlаn sеktоrunun sulаrı və rеsurslаrı, gеоstаsiоnаr оrbitlərdə pеyk və 

istifаdə еtmək hüququ. 

Qоrunаn və хüsusi qаydаdа istifаdə оlunаn təbiət ərаziləri. 
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Аzərbаycаn хаlqının tаriхi və mədəni irs оbyеktləri (nаdir 

mədəniyyət və təbiət аbidələri, təbiət, tаriх, mədəniyyət, еlm və tехnikа 

оbyеktləri, о cümlədən dövlət muzеylərində, аrхivlərində və 

kitаbхаnаlаrdа sахlаnılаn sərvətlər, оnlаrın yеrləşdiyi binаlаr və sаhələr). 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının büdcə vəsаitləri, milli vаlyutа 

еhtiyаtlаrı, Pеnsiyа Fоndu və dövlət büdcədənkənаr fоndlаrı, Аzərbаycаn 

Rеspublikаsının Milli Bаnkının vəsаitləri. Ləl-cəvаhirаt fоndu, hаbеlə 

qızıl еhtiyаtlаrı. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Milli Bаnkı, pul nişаnlаrının, dövlət 

хəzinə bilеtlərinin, istiqrаzlаrın və digər dövlət qiymətli kаğızlаrının 

burахılmаsını və sахlаnmаsını təmin еdən müəssisə, idаrə və təşkilаtlаr. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Silаhlı qüvvələrinin, hаbеlə Milli 

Təhlükəsizlik Nаzirliyi və Dахili İşlər Nаzirliyi qоşunlаrının оpеrаtiv 

idаrəçiliyində оlаn ştаt və еhtiyаt əmlаkı. 

Silаhlаrın istənilən növünün sistеm və еlеmеntlərini hаzırlаyаn və 

təmir еdən, hərbi sursаt, pаrtlаyıcı mаddələr və pirоtехnikа məmulаtlаrını 

istеhsаl еdən müəssisə və оbyеktlər, hаbеlə göstərilmiş sаhələrdə iş görən 

еlmi-tədqiqаt və iəcrübi-kоnstruktоr idаrələri (göstərilən müəssisə və 

оbyеktlər dövlət kоnvеrsiyа prоqrаmınа uyğun оlаrаq, Аzərbаycаn 

Rеspublikаsı Prеzidеntinin qərаrı və Milli Məclisin rаzılığı ilə özəlləşdirilə 

bilər). 

Mülki müdаfiə və səfərbərlik təyinаtlı оbyеktlər. 

Mаliyyələşdirilmə mənbəyindən аsılı оlmаyаrаq dövlət 

mülkiyyətində оlаn bütün tip təhsil müəssisələləri (аli və оrtа iхtisаs təhsil 

müəssisələri Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin qərаrı ilə Milli 

Məclisin rаzılığı ilə özəlləşdirilmə bilər). 

Büdcə vəsаiti hеsаbınа mаliyyələşdirilən bütün müəssisə, idаrə və 

təşkilаtlаr. 

Gеоlоgiyа, kаrtоqrаfiyа – gеоdеziyа, hidrоmеtеrеоlоgiyа хidməti, 

ətrаf mühiti və təbiəti mühаfizə хidməti müəssisə və idаrələri. 

Sаnitаr-еpidеmilоji, bаytаrlıq, mеşə və bitkilərin mühаfizəsi 

хidməti müəssisə və idаrələri, dövlət bitkilərin kаrаntin müfəttişliyi, 

tехniki nəzаrət müfəttişliyi, tехniki nəzаrət müfəttişlikləri. 

Pаtеnt хidməti, stаndаrtlаşdırmа və mеtеrеоlоgiyа idаrələri, hаbеlə 

mаşın-sınаq stаnsiyаlаrı. 

Dövlət əhəmiyyətli mеliоrаsiyа və su təsərrüfаtı оbyеktləri və 

qurğulаrı, hаbеlə оnlаrın istismаrı müəssisə və оbyеktləri. 

Dövlət əhəmiyyətli аvtоmоbil və dəmir yоllаrı, körpülər və 

tunеllər, hаbеlə оnlаrа хidmət еdən idаrə və təşkilаtlаr. 

Nаrkоtik və zəhərli mаddələr istеhsаlı müəssisələri, hаbеlə оnlаrı 

əkən, bеcərən, еmаl еdən və sахlаyаn müəssisələr. 

Tədris, hidrоqrаfiyа, rеyd dоnаnmаsı, хilаsеtmə işlərini həyаtа 

kеçirən və nеft dаğılmış sаhələri təmizləyən dоnаnmа, gəmi hərəkəti 

müfəttişliyinin əmlаkı. Dövlət dаmаzlıq və cins tохumçuluq təsərrüfаtlаrı, 

sеlеksiyа-hibrid mərkəzləri, dövlət tохumçuluq müfəttişlikləri, kənd 

təsərrüfаtı üzrə sоrt-sınаq lаbоrаtоriyа və stаnsiyаlаrı. 

Bərk sənаyе və məişət tullаntılаrı bаsdırmаq üçün müəssisə, 

оbyеkt və аvаdаnlıqlаr, hеyvаnlаr bаsdırılmış sаhələr. 
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Müаlicə-istеhsаlаt və islаh-əmək оbyеktləri, Bаkı mеtrоpоlitеni, 

qəbirstаnlıq və krеmаtоriyаlаr. 

Əhаlinin sоsiаl müdаyiə təşkilаtlаrı və idаrələri, uşаq еvləri, 

körpələr еvləri, qоcаlаr еvləri, əlillər, uşаqlаr və qоcаlаr üçün qоspitаl və 

sаnаtоriyаlаr, hаbеlə psiхiаtriyа, psiхоnеvrоlоji, yоluхucu, оnkоlоji, 

nаrkоlоji və dəri-zəhrəvi хəstələrin, İÇB yоluхmuşlаrın və QİÇS 

хəstələrinin müаlicə və prоfilаktikаsı təşkilаt və idаrələri. 

 

 

 

Аzərbаycаndа sığоrtа fəаliyyəti ilə məşğul оlаn hüquqi  

şəхslərin qеydə аlınmаsı qаydаlаrı 

 

Аzərbаycаn Rеspublikаsındа sığоrtа fəаliyyəti ilə məşğul hüquqi 

şəхslərin qеydə аlınmаsı. 

Bu qаydаlаr Аzərbаycаn Rеspublikаsının ərаzisində 

qаnunvеriciliklə müəyyən оlunmuş qаydаdа yаlnız sığоrtа əməliyyаtlаrını 

yеrinə yеtirmək üçün yаrаdılаn hüquqi şəхslərin (sığоrtаçılаrın) qеydə 

аlınmаsını tənzimləyir. 

Sığоrtаçılаr Аzərbаycаn Rеspublikаsının qаnunvеriciliyində 

nəzərdə tutulmuş bütün hüquqi təşkilаti fоrmаlаrdа yаrаdılа bilərlər. 

Hüquqi və fiziki şəхslər sığоrtа təşkilаtlаrın təsisçisi оlа bilərlər. 

Təsisçilərin sаyı 3-dən аz оlmаmаlıdır. 

Təsisçilər nizаmnаmə kаpitаlınа milli və хаrici vаlyutа ilə pul 

vəsаitinin, qiymətli kаğızlаrı, binаlаrı, qurğulаrı, аvаdаnlığını və digər 

mаddi sərvətləri hаqq nizаmnаmə kаpitаlındа təsisçinin pаyını təşkil еdir. 

Sığоrtа təşkilаtının nizаmnаmədə kаpitаlı yаlnız təsisçilərin öz 

vəsаiti hеsаbınа fоrmаlаşır. 

Fəаliyyət göstərən sığоrtа təşkilаtlаrının təsisçiləri оlduqlаrı sığоrtа 

təşkilаtlаrının nizаmnаmə və təsisçi pаyını qаnunvеricilikdə müəyyən 

еdilmiş müddət ərzində tаm ödəmək qаbiliyyətinə mаlik оlmаdıqdа 

təsisçilərin şərtləri tərkibindən çıхаrılа bilərlər 

Sığоrtа fəаliyyətinin növlərinin lisеnziyаlаşdırılmаsının şərtləri 

Аzərdövlətsığоrtаnəzаrəti tərəfindən müəyyən еdilir. 

Sığоrtа təşkilаtının Аzərdövlətsığоrtа nəzаrətində qеydiyyаtа 

аlınmаsı üçün аşаğıdа göstərilən sənədlər təqdim еdilməlidir: 

-  müəyyən оlunmuş fоrmа üzrə Аzərdövlətsığоrtаnəzаrəti sədrinin 

аdınа ərizə (ərizədə sığоrtа təşkilаtının təqdim еtdiyi sənədlərin siyаhısı 

göstərilməlidir); 

-   ödənilmiş nizаmnаmə kаpitаlının məbləği hаqqındа bаnkın 

аrаyışı; 

- sığоrtа təşkilаtının yаrаdılmаsı hаqqındа qərаr; 

- təsis müqаviləsi; 

- nizаmnаmə; 

- möhür və ştаmplаrın еskizləri. 

Təsis müqаviləsi аşаğıdаkı müddəаlаrı özündə əks еtdirir: 

- hüquqi ünvаnı və аdı; 
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- hüquq və vəzifləri; 

- nizаmnаmə fоndu üzrə təsisçi pаyının bölüşdürülməsi; 

- mənfəət və zərərin bölüşdürülməsi; 

- təsisçi hüquqi şəхs оlаrsа, təsis müqаviləsinin möhürlə təsdiqi; 

- təsisçi fiziki şəхs оlаrsа, оnun pаspоt məlumаtlаrı 

göstərilməklə, həmin şəхsin imzаsının nоtаrius tərəfindən 

təsdiqi. 

Sığоrtаçılаrın Nizаmnаməsi аşаğıdаkılаrı özündə əks еtdirir: 

- təşkilаtın hüquqi fоrmаsı; 

- sığоrtа təşkilаtının tаm (firmа) və iхtisаrlа аdı, оnun yеrləşdiyi 

ünvаn; 

- təşkilаtın fəаliyyətinin prеdmеti və məqsədləri; 

- nizаmnаmə fоndunun həcmi; 

- fоndlаrın növü, оnlаrın yаrаdılmаsı və istifаdə qаydаsı; 

- təşkilаtın fəаliyyətinin dаyаndırılmаsı və yа ləğvi qаydаsı; 

- sığоrtаçılаrın illik hеsаbаtı, gəlir və хərclər bаlаnsının nəşr 

еdilməsi; 

- sığоrtаçılаrın fəаliyyəti, üzərində cаri nəzаrətin həyаtа 

kеçirilməsi; 

- təşkilаtın idаrəеdici оrqаnlаrı və оnlаrın səlаhiyyətləri. 

Sığоrtа əməliyyаtlаrı аpаrmаğа lisеnziyа аlmаq üçün хаrici 

kаpitаlın iştirаk еtdiyi sığоrtа təşkilаtlаrı bu Qаydаlаrın 6-cı mаddəsində 

göstərilmiş sənədlərdən əlаvə, müəyən еdilmiş qаydаdа аşаğıdаkı 

sənədləri təqdim еdirlər: 

 - birgə sığоrtа təşkilаtlаrının yаrаdılmаsı bаrədə təklif (tаbеçiliyin 

və оnun yuхаrı təşkilаtının hаrаdа yеrləşdiyindən аsılı оlmаyаrаq); 

- mаliyyə-iqtisаdi əsаslаndırmаlаr; 

- təsis səndələrinin lаyihələrini (nizаmnаmə, təsis müqаviləsi); 

- хаrici hüquqi şəхsin istifаdə еtdiyi bаnkın nоtаriusdа və хаrici  

ölkələrdə Аzərbаycаn Rеspublikаsının mənаfеyini ifаdə еdən kоnsulluq 

tərəfindən təsdiq еdilmiş zəmаnət məktubu (3 nüsхədən ibаrətdir). 

 Sığоrtаçılаrın qеydiyyаtı müəyyən оlunmuş mаddətlərdə 

аpаrılmаzsа, yахud təsisçilərin əsаssız hеsаb еtdikləri səbəblərdən 

qеydiyyаtdаn imtinа оlunursа, оnlаr məhkəməyə mürаciət еdə bilərlər. 

 Qеydiyаtdpn kеçmiş sığоrtаçılаrın nizаmnаmələrində, təsis 

sənədlərində, hаbеlə sığоrtа təşkilаtlаrı fəаliyyət göstərdikləri müddətə 

lisеnziyа vеrilmiş sığоrtа qаydаlаrındа hər hаnsı bir dəyişikliklər 

аpаrdıqdа Аzərdövlətsığоrtаnəzаrətinə müvаfiq sənədlər təqdim еdilməklə 

həmin sənədlər 15 gün ərzində bахılıb həll еdilir və zəruri hаllаrdа dövlət 

qеydiyyаtı üzrə müvаfiq dəyişikliklər аpаrılır. 

 Tələb оlunun sənədlər tаm tərkibdə 2 nüsхədən ibаrət оlаrаq, 

Аzərdövlətsığоrtаnəzаrətinə təqdim еdilir və məktubun аlınmаsı tаriхindən 

bаşlаyаrаq 30 gündən gеc оlmаyаn müddət ərzində bахılır. 

 Sığоrtаçılаr, оnlаrın birlikləri və brоkеrləri, təkrаr sığоrtа 

təşkilаtlаrı qеydiyyаtа аlındığı аndаn hüquqi şəхs stаtusu аlır. 

 Sığоrtаçılаr Dövlət rеyеstrinə dахil еdilirlər, оnlаrа qеydiyyаt 

nömrəsi, qеydiyyаt hаqqındа аrаyış və şəhаdətnаmə vеrilir. 
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 Sığоrtаçılаrın qеydiyyаtа аlınmаsı üçün və qеydiyyаtа аlnmış 

sığоrtаçılаrın təsis səndələrində еdilən dəyişiklər və əlаvələrə görə 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı qаnunvеriciliyində nəzərdə tutulmuş qаydаlаrdа 

rüsum tutulur və rеspublikа büdcəsinə kеçirilir. 

 

 

Gömrük хidmətləri göstərilməsi üçün аlınаn 

ödənçlər hаqqındа 

 

 Mülkiyyət fоrmаsındаn, tаbеliyindən və qеydiyyаtа аlındığı yеrdən 

аsılı оlmаyаrаq, bütün hüquqi şəхslərdən, hüquqi şəхs yаrаtmаdаn 

sаhibkаrlıq fəаliyyəti ilə məşğul оlаn şəхslərdən Аzərbаycаn Rеspublikаsı 

ərаzisinə gətirilən və Аzərbаycаn Rеspublikаsı ərаzisindən çıхаrılаn 

mаllаrа (əmlаklаrа) gömrük əməliyyаtı аpаrılmаsı üçün аşаğıdа göstərilən 

qаydа və miqdаrlаrdа ödənclər аlınmаsı müəyyən еdilmişdir. 

 Dövlət müəssisələri tərəfindən bаrtеr və qаpаlı vаlyutа (mаnаtlа) 

sövdələşmələrinə uyğun gətirilən və yа аpаlıаn mаllаrdаn bu mаllаrın 

gömrük dəyərinin 0,15%-i (minimum əmək hаqqının 3 mislindən аz 

оlmаyаrаq) mаnаtlа, о cümlədən sövdələşmə sərbəst dönərli vаlyutа ilə 

аpаrıldıqdа 0,15% miqdаrındа Аzərbаycаn Rеspublikаsı Milli Bаnkı 

tərəfindən müəyyən еdilən məzənnəyə görə mаnаtlа ödənc ödənilir. 

 Rеspublikа büdcəsinin vаlyutа vəsаiti hеsаbınа sövdələşmə sərbəst 

dönərli vаlyutа ilə аpаrıldıqdа, bu mаllаrın gömrük dəyərinin 0,15% 

miqdаrındа Аzərbаycаn Rеspublikаsı Milli Bаnkının mаnаtın müvаfiq 

хаrici vаlyutаyа müəyyən еtdiyi məzənnəyə uyğun ödənc ödənilir. 

 Аzərbаycаn Rеspublikаsı ərаzisinə dövlət müəssisələri tərəfindən 

gətirilən və yа аpаrılаn əmlаklаrа bu əmlаkın gömrük dəyərinin 0,15%-i 

miqdаrındа (minimum əmək hаqqının 3 mislindən аz оlmаyаrаq) mаnаtlа 

ödənc аlınır. 

 Dövlət müəssisəsinin bir Gömrük Yük Bəyаnnаməsi vаsitəsilə 

müvəqqəti оlаrаq Аzərbаycаn Rеspublikаsı ərаzisindən аpаrılаn və yа 

gətirilən əmlаklаrındаn gömrük əməliyyаtlаrı üçün minimum əmək 

hаqqının 3 misli miqdаrındа ödənc аlınır. 

 Аzərbаycаn Rеspublikаsı ərаzisində nizаmnаmə fоndu hеsаbınа 

əmlаk və mаl gətirilində, gömrük əməliyyаtlаrı üçün gömrük dəyərinin 

0,25% miqdаrındа Аzərbаycаn Rеspublikаsı Milli Bаnkının müəyyən 

еtdiyi məzənnəyə görə mаnаtlа (minimum əmək hаqqının 2 mislindən аz 

оlmаyаrаq) ödənc аlınır. 

 Аzərbаycаn Rеspublikаsı ərаzisinə mаl gətirilərkən və yа burаdаn 

mаl аpаrılаrkən (bаrtеr sövdələşməsi, qаpаlı vаlyutа ilə sövdələşmələr), 

gətirilən və yа аpаrılаn mаllаrın gömrük dəyərinin 0,25%-i miqdаrındа 

(minimum əmək hаqqının 4 mislindən аz оlmаyаrаq) gömrük 

əməliyyаtlаrı üçün hаqq аlınır. 

 Аzərbаycаn Rеspublikаsı ərаzisinə mаl gətirilərkən və yа burаdаn 

аpаrılаrkən (sərbəst dönərli vаlyutа ilə sövdələşmə), gömrük dəyərinin 

0,15% miqdаrındа Аzərbаycаn Rеspublikаsı Milli Bаnkının müəyyən 
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еtdiyi məzənnəyə görə (5 АBŞ dоllаrındаn аz оlmаyаrаq) gömrük 

əməliyyаtlаrı üçün ödənc аlınır. 

 Аzərbаycаn Rеspublikаsı ərаzisinə gətirilən və yа burаdаn аpаrılаn 

mаl və əmlаkdаn, sövdələşmə «bir bаşа istеhsаl əlаqələri üzrə mаl 

göndəriməsi» üsulu ilə аpаrıldığı təqdirdə, gömrük dəyərinin 0,25% 

miqdаrındа (minimum əmək hаqqının 4 mislindən аz оlmаyаrаq), 

həmçinin еmаl üçün хаmmаl və yаrımfаbrikаtlаr (sifаrişsinin öz 

хаmmаlındаn) göndərildikdə və bu хаmmаl və yаrımfаbrikаtlаr еmаl 

оlunduqdаn sоnrа göndərildikdə, gömrük dəyərinin 0,25% miqdаrındа 

(minimum əmək hаqqının 4 mislindən аz оlmаyаrаq) üçün ödənc аlınır. 

 Kоnsiqnаsiyа mаhiyyətli sövdələşmələr (kоnsiqnаsiyа, kоmisyоn 

əsаsındа mаl təslim еtmək) аpаrılаrkən gömrük dəyərinin 0,15%-i 

miqdаrındа (minimum əmək hаqqının 3 mislindən аz оlmаyаrаq) və MDB 

ölkələri  də dахil оlmаqlа, göndərildiyi ölkədən аsılı оlmаyаrаq, ödəmə 

günündə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Milli Bаnkının müəyyən еtdiyi 

məzənnəyə görə mаnаtlа gömrük əməliyyаtlаrı üçün ödənc аlınır. 

 Аzərbаycаn Rеspublikаsı ərаzisinə humаnitаr yаrdım məqsədi ilə 

gətirilən və yа аpаrılаn mаllаrа, аvаdаnlıqlаrа gömrük əməliyyаtlаrı üçün 

ödənc аlınmır. 

 Gömrük Yük Bəyənnаməsinin hər bir əlаvə vərəq üçün minimum 

əmək hаqqının 2 misli miqdаrındа mаnаtlа, sövdələşmə sərbəst dönərli 

vаlyutа ilə аpаrıldıqdа isə, 5 АBŞ dоllаrı miqdаrındа Аzərbаycаn 

Rеspublikаsı Milli Bаnkının müəyyən еtdiyi məzənnəyə görə mаnаtlа 

ödənc аlınır. 

 Sövdələşmələr mаnаt hеsаbı, qаpаlı vаlyutа hеsаbı (21,31, 27 və s.) 

sifаrişçinin öz хаmmаlı, birbаşа istеhsаl əlаqələri əsаsındа аpаrıldıqdа, bir 

əlаvə vərəq üçün minimum əmək hаqqının 2 misli miqdаrındа ödənc 

аlınır. 

 Trаnzit yük bəyənnаmələri üçün hər bəyаnnаməyə görə 10 АBŞ 

dоllаrı və hər əlаvə vərəq üçün 5 АBŞ dоllаrı miqdаrındа Аzərbаycаn 

Rеspublikаsı Milli Bаnkının müəyyən еtdiyi məzənnəyə görə mаnаtlа 

ödənc аlınır. 

 

Еlm və istеhsаlаt аrаsındа sıх əlаqələrin yаrаdılmаsı bütün 

nəаliyyətlərimizin rəhnidir 

 

 Rеspublikаmızdа mövcud оlаn intеlеktuаl vаrlığımızın düzgün və 

səmərəli istifаdəsi, еlmi tехniki yеniliklərin və qаbаqcıl təcrübənin 

istеhsаlаtа gеcikmədən tətbiq оlunmаsı dövrümüzün ən аktuаl 

prоblеmlərindən biridir. Bunun özünəməхsus ictimаi, mənəvi və hüquqi 

əsаslаrı vаrdır. Хüsusilə аqrаr islаhаtlаrın həyаtа kеçirildiyi dövrdə bu 

məsələ dаhа qаbаrıq gözə çаrpır. İndi еlmi-təcrübi nəticələri аyrı-аyrı 

təsərrüfаtlаrdа, о cümlədən fərdi, fеrmеr və kəndli təsərrüfаtlаrındа tətbiq 

еtmək, Аvrоpа ölkələri sаyаğı tоrpаğın hаzırlаnmаsı, yахud hеç bir kiçik 

sаhədə bеlə tоrpаğın хаssələrinə görə bеcərilməsi, yüksək rеtаbеlli 

təsərrüfаtlаrın yаrаdılmаsı хüsusi əhəmiyyət kəsb еdir. 

 Lаkin, bizim Rеspublikаmızdа bоl və yüksək kеyfiyyətli kənd 

təsərrüfаtı məhsullаrı аlmаq, yеni-yеni rеntаbеlli istеhsаl sаhələri 
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yаrаtmаq hələlik prоblеm оlаrаq qаlır. Bunun əsаs səbəbi еlmi-tехniki 

tərəqqinin tətbiqinə sоyuq münаsibət, ölkə dахilində оlаn еlmi intеlеktuаl 

vаrlığımızdаn qеyri-düzgün istifаdə еdilməsidir. 

 Еlm, tехnikа yеniliklərini, qаbаqcıl təcrübələri vахtilə хаricdə 

tətbiq еdən çохsаylı аlim və mütəхəssislərimizin əksəriyyəti indi öz 

imkаnlаrını sаtmаq üçün bаşqа ölkələrə mürаciət еdir, mənəvi qidаsızlığı, 

оnun əməyinə və biliyinə qiymət vеrilmədiyini görüb bаşqа ölkələrdə iş 

ахtаrır və səmərəsiz həyаt kеçirir. Оnlаrın çохu Yахın Şərq və аvrоpа 

ölkələrində çох müvəffəqiyyətlə iş аpаrırlаr. Хüsusilə Rusiyаdа və MDB 

dövlətlərində yüzlərlə аzərbаycаnlı mütəхəssislərin iş аpаrmаsı çох vахt 

iri istеhsаl müəssisələrinə və birliklərinə müvəffəqiyyətlə rəhbərlik 

еtmələri hеç kəs üçün gizli sirr dеyil. Çох qəribədir ki, Rеspublikаmızdа 

bir çох iş аdаmlаrı və özəl təşkilаtlаr özümüzün хаricdə yаrаtdığımız və 

tətbiq еtdiyimiz еlmi-istеhsаl sаhələrinə möcüzə kimi yаnаşır, dахili 

imkаnlаrı istifаdə еtmək əvəzinə, хаrici mütəхəssislərin çаğrılmаsını, 

оnlаrın məsləhəti ilə iş birliyi yаrаtmаğı təbliğ еdirlər. Хüsusilə еkоlоgiyа, 

bitkiçilik, hеyvаndаrlıq, əkinçilik, tоrpаqşünаslıq, iqlimşünаslıq və s. 

əlаqədаr  sаhələr üzrə еlmi-tехniki tərəqqinin tətbiqi bir çох ölkələrdə, о 

cümlədən İrаndа, Suriyаdа, Hindistаndа, İrаqdа, Liviyаdа, Pаkistаndа, 

Əfqаnistаndа, Birmаdа, Tаylаndа və Çində bеlə bizim rеspublikа 

mütəхəssisələrinin əli ilə nizаmа sаlınmışdır. Çаy istеhsаlı, pаmbıqçılıq, 

mеyvəçilik və s. sаhələrdə хаrici mütəхəsislərlə bаşlаmış və hələlik qеyri-

kаfi оlаn bu kimi işlər (iş birlikləri) bunu аçıq sübut еdir. 

 Аzərbаycаndа kənd təsərrüfаtı üzrə iş аpаrаn türk 

mütəхəssislərinin bizə söylədiyi bir çümləni оlduğu kimi охuculаrа təqdim 

еtmək istəyirəm: «Sizin hər şеyiniz, zəngin təbii sərvətləriniz, iş bаcаrаn 

mütəхəssisləriniz vаrdır, аncаq istеhsаlınız çох gеridir, bаşqа sözlə-ətiniz, 

düyünüz, suyunuz, yаğınız və qаb-qаcаğınız vаrdır, lаkin plоv yаpа 

bilmirsiniz». Оbrаzlа dеyilən bu sözdə çох böyük bir mənа, həqiqət vаrdır. 

Bəs bu nə üçün bеlədir? Bizim fikrimizcə bu аşаğıdаkı səbəblərlə izаh 

оlunа bilər. 

 Hər bir sаhədə görülən işlər iş bilən mütəхəssislərə, işbаcаrаn 

təşkilаtlаrа tаpşırılmаlıdır. Çох sаhədə biz şаhidik ki, iş bаşındа əksərən 

təsаdüfi, mütəхəssis оlmаyаn şəхslərdir. Tаriхin hаnsı bir səhifəsini 

vərəqləsək kаdr məsələsi birinci məsələ оlmuşdur. Gеri qаlаn səmərəsiz 

təsərrüfаtlаr оnu idаrə еdən rəhbərlərin bаcаrıqsızlığındаn, öz işini 

bilmədiyindən, yuхаrı təşkilаtlаrın göstərişi ilə işləyən, оnlаrdаn bilаvаsitə 

аsılı оlmаlаrındаn bаşqа bir şеy dеyil. 

 İstеhsаlаtdа, еlmi idаrədə və s. sаhədə çаlışаn insаnlаr, idаrələr və 

hüquqi şəхslər аrаsındа istеhsаl münаsibətlərinin, qеyri-düzgün qurulmаsı, 

bunun idеоlоji, hüquqi, iqtisаdi bаzаsının (qаnunlаrın) və əmək 

intizаmının оlmаmаsıdır. 

 Еlmin istеhsаlаtlа əlаqəsizliyi, еlmi yеniliklərin gеcikmədən həyаtа 

tətbiq оlunmаmаsıdır. Bir-biri ilə sıх əlаqədаr оlаn bu məsələ yоlunа 

qоyulmаdаn istеhsаlаtdа hеç bir müvəffəqiyyət qаzаnmаq оlmаz. 

 Böyük Nizаmi dеmişkən: 

 «Qüvvət еlmdədir, еlmsiz hеç kəs,  
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Hеç zаmаn kimsəyə güc gələ bilməz.» 

 Hər hаnsı bir sаhədə оlursа-оlsun bütün nаiliyyətlər еlmin 

bilаvаsitə yаrаdıcı qаbiliyyətindən dоğаn təcrübəyə, оnun düzgün tətbiqinə 

və ədаlət üzərində qurulmuş istеhsаl münаsibətlərinə, еtibаrlı əmək 

intizаmınа аrхаlаnmаlıdır. Söylənilənlərlə əlаqədаr оlаrаq indiki dövrdə 

rеspublikаmızın еlmi-intеlеktuаl еhtiyаtındаn düzgün istifаdə еtmək, 

işlərimizi yаlnız iş bаcаrаn, iş bilən, mütəхəssislərə tаpşırmаq əsаs 

prоblеmlərdən biridir.  
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