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Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Али Аттестасийа Комиссийасынын 
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4. Щяр бир мягалянин сонунда верилмиш ядябиййат сийащысы Азярбайъан Республи-
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далары» барядя гцввядя олан Тялиматынын «Истифадя едилмиш ядябиййат» бюлмясинин 10.2-
10.4.6 тялябляри ясас эютцрцлмялидир. 

Китабларын (монографийаларын, дярсликлярин вя с.) библиографик тясвири китабын ады иля 
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SİYASİ-HÜQUQİ SİSTEMİN FORMALAŞMASININ  
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Bakı Dövlət Universiteti 
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Siyasi və hüquqi sistemlərin daimi dəyişkənliyi toplumun inkişafının obyektiv qanu-
nauyğunluqlarını şərtləndirən müxtəlif elementlərinin uzlaşmasına gətirib çıxarır. Bu baxım-
dan hüquq və siyasətin sistemli xarakterinin nəzəri aspektlərinin elmi təhlili, müasir dünyada 
Azərbaycanın siyasi və hüquqi həyatında inteqrasiya proseslərinin öyrənilməsi, cəmiyyətin 
inkişafının mühüm siyasi-hüquqi prinsipi kimi ədalətin təhlili, siyasi-hüquqi sistemin effektiv və 
səmərəli şəkildə formaşlaşdırılmasının metod və qaydaları sistemi kimi texnoloji yanaşmanın 
mahiyyətinin açılıb göstərilməsi birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. Məqalədə siyasi-hüquqi 
sistemin xüsusiyyətləri, onun formalaşmasının nəzəri aspektləri təhlilə məruz qalır, siyasət və 
hüququn inteqrasiyasının müasir vəziyyəti, siyasi-hüquqi prosesdə ədalət prinsipinin yeri, ha-
belə effektiv siyasi-hüquqi fəaliyyətin formalaşmasının mühüm qaydalarından biri kimi hüquqi 
texnologiyanın mahiyyəti araşdırılmaqla müəyyən nəticələrə gəlinir.  

 
Açar sözlər: siyasi-hüquqi sistem, normativ hüquqi baza, hüquq və siyasətin inteqra-

siyası, sistemli dəyişkənlik, ədalət prinsipi, milli hüquq mənbələri, mənəvi dəyərlər, metodlar 
sistemi, hüquqi texnologiya, qanunvericilik texnikası  

 

Siyasi-hüquqi sistemin quruluşunu, strukturunu izah etməyə, ən əvvəl isə 
konkret tarixi şəraitlərdə onun təşkil edilmə mexanizminin dərkinə və isti-
fadəsinə imkan verən sistemli-genetik yanaşmanın metodoloji əsaslandırılması 
müasir dövrümüzdə xüsusi aktuallığa malikdir. Cəmiyyətin siyasi-hüquqi siste-
minin formalaşmasını şərtləndirən amillərin, eləcə də bu sistemin ayrı-ayrı ele-
mentlərinin təhlilinə həsr olunmuş bir sıra tədqiqatlarda (8, 1-400; 7, 152; 15, 
94; 6, 47-56; 4, 1-521) siyasətin və hüququn təhlilinə sistemli yanaşmanın 
nəzəri-metodoloji və praktiki əhəmiyyəti, eləcə də cəmiyyətin siyasi-hüquqi 
sisteminin əsasını təşkil edən müxtəlif elementlərin məzmun və mahiyyətinin 
bir vəhdət halında baxılmasının vacibliyi vurğulanır.  

Müstəqilliyini yeni qazanmış ölkələrin, o cümlədən Azərbaycanın inkişa-
fının keçid dövrü adlandırılan ilk çağlarında onların siyasi-hüquqi sistemi bir 
sıra səciyyəvi cəhətləri ilə diqqəti cəlb edir, yəni müasir keçid prosesləri bə-
şəriyyət tarixinin ötən əsrlərində mövcud olan analoji vəziyyətlərdən mühüm 
dərəcədə fərqlənən bir sıra xarakteristikalara malikdir. Bu xüsusiyyətlər sosial-
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hüquqi hadisə və proseslərin xarakteristikası və əsas təmayüllərini başa düşmə-
yə, cəmiyyətin hüquqi sisteminin qurulması və onun dərk edilməsi üçün həlli 
vacib olan müasir metodoloji problemlərin səbəblərini üzə çıxarmağa imkan 
verəcəkdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, bir formasiyadan digər formasiyaya keçid əksər 
hallarda hesab olunduğu kimi, ictimai struktur və münasibətlərin – iqtisadi, 
siyasi, sosial, hüquqi, psixoloji, mənəvi və s. münasibətlərin lokal səciyyəli de-
yil, sistemli dəyişməsi ilə müşayiət olunur. Bu məqamın dərk edilməsi keçid 
dövründə dəyişikliklərin sistemli xarakterini anlamağa imkan verir. Onu da de-
mək lazımdır ki, sistemli dəyişkənlik keçid vəziyyətini yaşayan bütün ölkələr 
üçün tipik bir qanunauyğunluqdur. Ona görə də, əgər belə bir sual ortaya çıxsa 
ki, keçid dövründə hüquq, hüquq sistemi və onun institutları necə dəyişir, o 
zaman bu suala yalnız hüquq elminə istinadən cavab vermək o qədər də asan 
olmayacaq, çünki keçid dövrü mərhələsində yalnız hüquqda deyil, cəmiyyətin 
digər sferalarında da köklü dəyişikliklər baş verir. Buradan da aydın olur ki, 
normativ hüquqi bazanın dəyişməsinin səbəblərinin kökü yalnız cəmiyyətin 
hüquqi sistemində deyildir, daha çox bu təbəddülatlar digər ictimai münasi-
bətlər və institutlarla bağlıdır. Belə ki, bir çox problemlər vardır ki, ilk baxışda 
onlar qanunyaratma və ya hüquq tətbiqetmə sferarasında yaranırlar, əslində isə 
onların yaranmasının həqiqi mənbələri iqtisadi böhran, siyasi mübarizə, ekoloji 
fəlakətdir. Bu səbəblərin əsl mahiyyətinin üzə çıxarılması üçün sistemli yanaş-
manın metodologiyasının aydınlaşdırılması tələb olunur.  

Keçid dövrünün zaman sərhədlərinin qeyri-müəyyənliyi qanunvericilik 
fəaliyyətini mühüm dərəcədə çətinləşdirir və bu da əksər hallarda obyektiv ger-
çəkçiliyin qanunlarının qeyri-adekvatlığına aparıb çıxarır. Öz növbəsində, bu 
hal hüquq sisteminin və onun əsas sferaları olan qanunyaradıcılığı, hüquq tət-
biqetmə və hüquq düşüncəsinin təşəkkülünə təsir göstərməyə bilmir. Hazırda 
Azərbaycanın da yaşadığı keçid dövrünün cəmiyyətləri üçün sosial-siyasi və 
hüquqi orientirlərin təkamüli, tədrici deyil, radikal, qəti vasitə və tədbirlər, əv-
vəl mövcud olan ideoloji sistemin dağıdılması və yenisinin doğuluşu, cəmiy-
yətin, siyasətin və hüququn inkişaf idealları və məqsədlərinin qlobal transfor-
masiyası, əvvəlki dünyagörüşünün iflasa uğraması və yenisinin formalaşdırıl-
ması səciyyəvidir. Dəyişikliklər mərhələlərində (müasir keçid dövrü də istisna 
deyildir) cəmiyyətdə əvvəlki tarixi təcrübənin, ənənələrin və idealların inkar 
edilməsi kimi qanunauyğunluq qabarıq şəkildə üzə çıxır. Belə bir fikirlə razı-
laşmaq olar ki, «sovet hakimiyyətinin apologetikası (mədh edilməsi) öz yerini 
köhnə rejimin (yəni sovet hakimiyyətinə qədərki rejimin – X.İ.) ideolojiləşdi-
rilməsinə vermiş oldu» (11, 79). Başqa sözlə ifadə etsək, məsələn, Rusiyada 
monarxiya quruluşunun, Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyəti dövrünün apologe-
tikası formalaşdırılır. Belə yanaşma əvvəlki dəyərlərin daha məzmunlu və zən-
gin dəyərlərə çevrildiyi zaman dialektik inkar formasını tamamilə istisna edir. 
Əksinə, biz burada «lüzumsuz» inkar etmə ilə qarşılaşırıq. İqtisadi, maarif-
ləndirici, mədəni məsələlərin həllində insanların bütöv bir nəslinin şücaəti və s. 
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kimi hamıya məlum olan tarixi həqiqətlər «tarixin zibilliyi»nə göndərilir. Son 
nəticədə sosial-tarixi əlaqələr üzülür, nəsillər, onların dünyagörüşü və mənəvi 
dəyərləri toqquşdurulur.  

Dövlətlərin tarixi təkamülündəki keçid mərhələsi üçün xarakterik olan 
amillərin içərisində sosial prosesin modelləşdirilməsi və cəmiyyətin, dövlətin, 
hüququn qurulmasının real alternativ variantların formalaşdırılmasını; subyektiv 
faktorun, siyasi liderlərin fərdi və insani keyfiyyətlərinin mühüm əhəmiyyət kəsb 
etməsini; əhalinin həyat səviyyəsinin dəyişməsi (yəni, əhalinin əksər hissəsinin 
həyat səviyyəsinin kəskin surətdə aşağı düşməsi, sosial və iqtisadi tənzimləmə 
kimi dövlətin həyati vacib funksiyalarının zəifləməsi) və mövcud sosial müdafiə 
sisteminin dağılmasını; neqativ halların kəskin şəkildə artmasını; bu dövrə 
adekvat olan hüquq sisteminin formalaşdırılmasını qeyd etmək olar. 

Göstərilən xüsusiyyətlərlə yanaşı, hazırki dövrdə özünü biruzə verən 
daha bir cəhətin üzərində dayanmaq da yerinə düşərdi. Məsələ bundadır ki, 
postsosialist dövlətləri eyni tipli hüquq sisteminin yaradılması vəzifəsini həll 
edirlər, özü də bu zaman keçid dövrünün konstitusiya qanunvericiliyinə mü-
hüm əhəmiyyət verilir (9, 266-268). Həmin qanunvericiliyin əsasında eyni tipli 
hüquq sisteminin yaradılması cəhdi sosial, iqtisadi və psixoloji köklərə malik-
dir. Yəni vaxtilə vahid bir ərazidə yaşayan insanların düşüncələrində hələ də 
əvvəlki dövrün hüquqi məkanına aid bilgilər üsütünlük təşkil etdiyindən ha-
zırki dövrdə də qanunvericiliyin «ümumi köklər»dən qaynaqlanaraq inkişaf et-
məsi, qəbul edilən hüquqi aktların bir-birilə uzlaşması prosesi müşahidə edil-
məkdədir. Nəticə etibarilə postsosialist hüquq sisteminin real təşəkkülü həm 
ümumi cəhətləri, həm də fərqləri üzə çıxarır.  

Yuxarıda qeyd olunanlar, əlbəttə ki, nəhəngmiqyaslı dəyişikliklərin bütün 
çoxcəhətliliyini əks etdirə bilməz. Bununla belə, aparılmış təhlil hüququn 
ontoloji aspektlərini, hüquq sisteminə keçid proseslərinin deterministik faktor-
larının təsirini müəyyən etməyə imkan verir. Artıq ilk təxminlərdən aydın olur 
ki, keçid vəziyyətinin bir sıra xüsusiyyətləri hüquq sisteminin qurulması za-
manı dəyərlərin formalaşmasına bilavasitə və ya dolayı şəkildə təsir göstərir. 
Deyək ki, ölkə əhalisinin böyük hissəsinin həyat şəraitinin aşağı düşməsi, ci-
nayətkarlığın, məmurların korrupsiyaya qurşanmasının artması hüquq sistemi-
nin aksioloji tərəflərini, o xüsusda da bu sistemin qurulmasının metodlarını 
aktuallaşdırır. Cəmiyyətin tarixi inkişafının ayrı-ayrı dövrləri arasındakı əla-
qələrin unudulması, yəni hüquqi varislik və tarixilik prinsiplərinə etinasızlıq 
kimi xüsusiyyətlər estatizmə, yəni mövcud sosial quruluşu və ona müvafiq olan 
hüquq düşüncəsini və qanunvericiliyi radikal şəkildə dəyişdirmək və əvvəl-
kindən heç də yaxşı olmayan, yəni əvvəl mövcud olan dəyərləri saxlayan, eyni 
zamanda keçmişin bütün təzahürlərindən xali olan yeni quruluşun yaradılması 
istəyinə gətirib çıxarır. Bu isə, öz növbəsində, nəsillərin toqquşdurulmasını la-
büdləşdirir, nəticə etibarilə əhalinin bütöv təbəqələrinin fəal yaradıcı və mülki-
hüquqi həyatın axarından sıxışdırılıb çıxardılmasına səbəb olur. Göründüyü kimi, 
estatizm və onunla daxilən bağlı olan sosial-siyasi və hüquqi radikalizm ədalətlilik 
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və bərabərliyin müəyyən edilməsi məqsədilə hüququn obyektivliyi prinsipinə, 
hüququn yardımına ehtiyacı olan hər kəsə kömək etmək üçün hüqüq sistemindən 
səmərəli istifadə səylərinə cavab verən qanunvericilik bazasının yaradılmasına 
gətirib çıxara bilən metodologiyalara və dəyərlərə əsaslandığı zaman hüquqi 
dəyərə malik olurlar. Siyasi-hüquqi sistemin formalaşdırılmasının belə meyarları 
şok terapiyası metodlarını deyil, hüquq sistemin elementlərinin səmərəli şəkildə və 
mərhələli olaraq qurulmasının metodlarını nəzərdə tutur.  

Müasir vəziyyət Azərbaycan dövlətinin siyasi və hüquqi həyatında və 
onun müasir dünyadakı dövlətlərarası münasibətlərində inteqrasiya proseslə-
rinin xüsusi əhəmiyyət kəsb etməsi ilə xarakterizə olunur. Bu problemlərin xü-
susi aktuallığı Azərbaycan siyasətində və hüquq sistemində baş verən ciddi də-
yişikliklərlə bağlıdır. Dövlət və hüququn son dövrlərdə baş verən forma dəyi-
şikliyi o qədər əhəmiyyətli, ziddiyyətli və bəzən təxmin edilə bilməyəndir ki, 
bir çox hallarda siyasi və hüquqi elmlər bu prosesləri operativ şəkildə və nəzəri 
cəhətdən dərindən tədqiq etmək iqtidarında deyildirlər. Belə anlarda siyasi və 
hüquqi həyatın inteqrativ əsasında hansı daxili əlaqələrin durması barədə bi-
liklərə təlabat daha kəskin hiss olunmaqdadır. Bu tələbat yeni qlobal proses-
lərin üzə çıxması, Azərbaycanın siyasi-hüquqi maraqlarının müasir dövlətdaxili 
və dövlətlərarası sistemini müəyyən edən obyektiv və subyektiv faktorların 
dərk edilməsinin zəruriliyi nəticəsində daha da güclənir.  

Bu problemlərin həllini tapmaq üçün, ilk növbədə, müasir siyasi və hü-
quqi sistemlərin xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmaq lazımdır. Həmin xüsusiyyətlər 
əsasən insanın ali sosial dəyər kimi tanınmasından ibarətdir ki, bu da prinsip 
etibarilə bütün siyasi-hüquqi sistemi dəyişir, ona yeni xassə və cizgilər daxil 
edir. Bu yeni cizgilərin sırasında A.Çernenko aşağıdakıların qeyd edilməsini 
xüsusilə vacib hesab edir: 1) hüququn mahiyyətinin və onun anlamına nəzəri 
yanaşmaların dəyişməsi; 2) hüququn aparıcı əlaməti kimi ədalətlilik prinsipinin 
rolunun artırılması; 3) beynəlxalq hüquq normalarının milli hüququn mənbələri 
qismində tanınması; 4) qanunların və digər hüquqi aktların Konstitusiyaya uy-
ğunluğu üzərində konstitusion nəzarət; 5) insan hüquq və azadlıqlarının siyasi-
hüquqi sistemin dayanıqlı inkişafının əsasları kimi tanınması; 6) hüquqi döv-
lətin formalaşmasının mühüm şərti kimi güclü dövlətin, onun sosial və iqtisadi 
funksiyalarının təşəkkülü; 7) qloballaşma şəraitində dövlətin siyasi-hüquqi sis-
teminin dəyişməsi (14, 11). 

Hüquq və siyasətin inteqrasiyası problemi hüquqi dövlətin qurulmasına 
əngəl olan neqativ faktorların aradan qaldırılması problemi ilə birbaşa asılılıqdadır. 
Belə faktorlara qeyri-dövlətləşmənin radikal metodlarının özünü doğrultmayan 
nəzəriyyəsi və təcrübəsini, cəmiyyətin həyati əhəmiyyətli əsas sferalarından, 
xüsusilə də sosial-iqtisadi sferadan dövlətin maksimum dərəcədə kənarlaşdırıl-
masına nail olunması məqsədi ilə onun rolunun minimallaşdırılmasını aid etmək 
olar. Hüquqi dövlətin formalaşmasına mane olan səbəblərin aradan qaldırılması 
dövlətçiliyin «natamamlıq kompleksi»nin aradan qaldırılmasını tələb edir.  

Bu məqsədlərə nail olunması baxımından aşağıdakı əsas şərtləri ehtiva 
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edən güclü hüquqi dövlət konsepsiyasının bərqərar olması daha əlverişlidir. 
Birinci şərt, sosial və iqtisadi funksiyaların ikinci dərəcəlilikdən hüquqi döv-
lətin hakim funksiyalarına çevrilməsidir. Belə halda hüquq iqtisadiyyatın ef-
fektiv inkişafı amili kimi istifadə olunur. Sosial funksiyanın realizəsi insan hü-
quq və azadlıqlarının sıxışdırılması, sosial bərabərsizlik ilə şərtlənən kəskin 
problemlərin həllinə imkan yaradır. Bu zaman qanunvericiliyin özü inkişaf sti-
mulu alır, o, ümumdövlət maraqlarının reallaşdırılmasının güclü bir üsuluna 
çevrilir. İkinci şərt, zəif, «minimallaşdırılmış» dövlətin hüquqi qanuna, ədalət 
prinsipinə əsaslanan dövlətə çevrilməsidir. Hüquqi qanuna, hüququn sistemli-
məzmuni anlamına əsaslanaraq bu dövlət özünü avtoritar və totalitar idarəetmə 
metodlarından müdafiə etməyə yönəlik immunitet yaradır. Üçüncü şərt, dövlət 
əvvəlki tarixi təcrübəni, ənənələri, mənəvi-mədəni dəyərləri kənara atmamalı, 
bununla da bir nəslin digərinə, bir sıra müəyyən mənəvi və hüquqi dəyərlərin 
digərlərinə qarşı qoyulmasından yan keçilməsi naminə tarixi-səbəbiyyət əla-
qəsini qırmamalıdır. Dövlət yeni sosial-hüquqi gerçəkliyə əvvəlki dövrdə top-
lanmış bütün müsbət cəhətləri daxil edir, yəni həmin dövrləri güclü, sabit döv-
lətin formalaşmasının zəmini kimi istifadə edir. Dördüncü şərt, hüquqi dövlətin 
formalaşması onun qlobalizasiya şəraitində fəal iştirakını tələb edir, bu zaman o, 
özündə elə qüvvə və vasitələr tapır ki, onların köməyilə bu proseslər milli ma-
raqların təsdiqi və inkişafı məqsədilə dəyişkənliyə məruz qalır. Hüquqi dövlətin 
formalaşdırılmasının əsasında insan, şəxsiyyət, onun maraqları durduğundan 
sonuncunun inkişaf səviyyəsi hüquqi dövlətin inkişaf dərəcəsini əks etdirir.  

Siyasi-hüquqi institutların formalaşdırılmasının mühüm prinsiplərindən 
biri ədalət prinsipidir. Sosial və dövləti-hüquqi münasibətlər sistemində ədalət 
prinsipinin yerinə diqqət yetirməklə görmək olar ki, ədalət ideyası, onun mə-
nəvi və hüquqi perspektivləri ayrı-ayrı ölkələr və regionlar, ümumilikdə bütün 
dünya üçün prinsipial əhəmiyyətə malikdir. Otfrid Höffenin belə bir fikri ilə 
razılışmamaq mümkün deyildir ki, «ədalətin hökmran olduğu aləm dünən ol-
duğu kimi, bugünkü mərhələnin də düşüncə bələdçisidir» (13, 7). Bəşəriyyətin 
bütün müsbət səyləri – insan hüquq və azadlıqları uğrunda, millətlər və xalq-
ların hüquq bərabərliyi uğrunda mübarizə, əhalinin cəmiyyətin idarəetməsində 
iştirakı tələbi, gələcək nəsillərin kifayət qədər layiqli yaşaması ilə bağlı fikirlər 
və s. birbaşa və ya vasitəli olaraq ədalət ideyası ilə müəyyənləşdirilir. Ədalət 
prinsipi həmişə cəmiyyətin bütün tələblərinə və maraqlarına nüfuz edir, ona 
qlobal, ümumbəşəri mənəvi və hüquqi rakurs verir. Digər tərəfdən, bir qədər 
paradoksal görünsə də, bilavasitə ədalət ideyası indiki dövrdə maksimum 
dərəcədə şübhə doğurur və kəskin tənqidə məruz qalır. 

Bu tənqiddə iki əsas istiqaməti fərqləndirmək olar. Birinci halda ədalət 
ideyasının özü və onun dövlətin, onun institutlarının siyası-hüquqi fəaliyyə-
tində rolunun əhəmiyyətliliyi şübhə altına götürülür. Bu baxışın tərəfdarlarının 
arqumentləri ona söykənir ki, hakimiyyətin siyasi və hüquqi fəaliyyəti pozitiv 
qanunlarla tənzimlənir. Həmin qanunların əsas mənbəyi isə ölkənin əhalisi 
tərəfindən seçilən qanunvericilik hakimiyyəti orqanının qərarları sayılır. Qa-
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nunlar isə dövlət məcburetməsi yolu ilə realizə edilir. Bir sözlə, «hüquq haki-
miyyətlə vals oynayır, ədaləti isə rəqsə dəvət etməmişlər». Faktiki olaraq bu 
qapalı dairədə ədalət ideyasının dəyəri və təbii-hüquqi mahiyyəti itirilir. Həmin 
yanaşma hakimiyyətin mənşəyi, qanunların yaranmasının konkret mexanizmi, 
onların fəaliyyətinin xüsusiyyətləri, qanunlardan faydalanan şəxslərin dairəsi 
və s. ilə bağlı olan bütün təfərrüatları mötərizə arxasında saxlayan klassik hü-
quqi pozitivizmi ehtiva edir.  

Tənqidin ikinci istiqaməti tamamilə əks yanaşmanı ehtiva edir: ədalət 
ideyası anarxizm mövqelərindən tənqid edilir. Bu istiqamətin müdafiəçilərinin 
fikrincə, azadlıq prinsiplərinin müdafiəsi hətta ədalətli olsa belə hər hansı 
qadağa və göstərişlərdən prinsipial imtinanı tələb edir. Onlar belə hesab edirlər 
ki, azadlıq prinsipi naminə hər hansı məcburetməni, hər hansı tənzimləməni və 
deməli, dövlət-hüquqi birliyin (cəmiyyətin) hər hansı formasını inkar etmək 
lazımdır. Yəni dövlət heç kəsi heç bir şeyə məcbur etmədən və «gözə görsən-
məyərək» mövcud ola bilər. Ədalətlilik də hamının azad olmasından ibarətdir.  

Ədalət ideyasına münasibətlərin vəziyyətinin xarakterizə edilməsi iki 
əsas səbəbdən zəruridir. Birincisi, müasir dövrdə bu ideyanın xüsusi əhəmiy-
yəti daha nəzərə çarpandır. İkincisi, hüquq və ədalətin bağlılığı probleminin 
dərk edilməsində əsas agrılı, yəni problemli nöqtələr dəqiq ifadə olunur. Qeyd 
edək ki, problemin təhlili hüquqi pozitivizmin nümayəndələrindən, elecə də 
anarxizm mövqelərində dayananlardan gələn birtərəfli, yəni məhdud tənqidin 
ədalət, hüquq və mənəviyyat anlayışlarının dialektik təbiətlərinin açılıb göstə-
rilməsi yolu ilə aradan qaldırılmasını nəzərdə tutur. Əsas vəzifə hüququn 
mənəvi başlanğıclarının əsaslandırılmasından və bu mövqelərdən çıxış edərək 
– pozitivizmə zidd olaraq dövlət-hüquqi münasibətlərin limitlənmiş hüdudla-
rının üzə çıxarılmasından, - anarxizmə əks olaraq isə həmin münasibətlərin 
legitimliyinin müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. Qeyd etmək yerinə düşərdi 
ki, Azərbaycanın hüquqi ədəbiyyatında da hüquq və əxlaqın uyuşmazlığı haqda 
müəyyən məlumatlar sezilir, çünki qanunverici əxlaq normalarını hüquqa 
çevirmək iqtidarında deyildir.  

Hüquq, ədalət və mənəviyyat bir-birindən ayrı deyil, dövlət-hüquqi mü-
nasibətlərdə birlikdə mövcuddurlar və onların inkişaf dərəcəsindən asılı olaraq 
bu və ya digər formada təzahür edirlər, özü də ədalət hüquq və mənəviyyatın 
vəhdətinin yüksək təzahür formasıdır. Ədalət yalnız fəlsəfi, etik kateqoriya 
deyil, həm də müəyyən ictimai münasibətləri, bu münasibətlərə uyğun olan 
davranış qaydalarını, insanların hərəkət və əməllərini təsdiqləyən hüquqi an-
layışdır. Özünün konkret ifadəsini hüquq normalarında tapan ədalət həm də bu 
normaları tətbiq edən insanların əməllərində də təcəssüm edir (10, 5-12). 

Ədalətin tərkib hissələri olan hüquq və mənəviyyat ilk baxışda bir-birinə 
münasibətdə etinasız olan və müstəqil tərəflər kimi çıxış edən kateqoriyalar 
kimi göz önündə canlanır. Hüquq və mənəviyyatın fərqləndirilməsinin ontoloji 
əsası bu başlanğıclardan birinin hipertrafiyası təhlükəsini özündə gizlədir. Bu 
təsdiqin xeyrinə olaraq ən aydın arqument belə bir formada özünü ifadə edir ki, 
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«qanunla qadağan edilməyən hər şey icazə veriləndir». Geniş yayılmış, hamıya 
bəlli olan və bu gün də fəaliyyətini itirməyən bu formula son məqamda de-
mokratik həqiqət olmağa iddialıdər. Həqiqətən də, ilk baxışda o, hüquqi döv-
lətin tələbləri ilə uzlaşır, qanunun aliliyini nəzərə çarpdırır, lakin eyni zamanda 
nəzəriyyədə bu cür təsəvvür yanılmalara, təcrübədə isə volyuntarizmə və sui-
istifadələrə yol açır. Belə ki, həmin formulaya uyğun olaraq, yeganə və real 
qadağa qanun sayılır, insan əməllərinin tənzimləyicisi kimi adətlər, ənənələr, 
mənəviyyat sferası bütünlüklə xəyali bir şeyə çevrilir və adətlərə, ənənələrə 
əsaslanan mənəvi davranış meyarları öz mənasını itirir. Deməli, mənəviyyat-
sızlıq həm əlahiddə götürülmüş şəxsiyyətin, həm də dövlət və ictimai struktur 
və institutlarının aşkar fəaliyyət formasına çevrilir.  

Hüquq və mənəviyyatı münasibətlərin və dəyərlərin inteqral sisteminin 
ünsürü kimi nəzərdən keçirsək görərik ki, hər iki təzahürün norma tipləri 
ümumi anlayış definisiyası əsasına malikdirlər. Onların anlayışı üçün vahid 
olan həqiqət anlamıdır. Hüququn özünün əsasında elə həqiqətin ifadəsi durur. 
Mənəviyyat qanunları ədalətliyə əsaslanır, yəni, həqiqətə, etik düzgünlüyə söy-
kənirlər. Bununla da hüququn və mənəviyyatın anlamlarında humanislik aşkar 
olunur. Bu zaman qeyd etmək lazımdır ki, onların arasındakı fərq kənara atıl-
mır, sadəcə olaraq onların ümumi əsasına, həqiqət anlayışına istinadən ortadan 
götürülür. Hüquq və mənəviyyat insan davranışının nizamlayıcılarıdırlar və öz 
mahiyyəti etibarilə bir hadisənin-azadlığın iki tərəfidirlər. Onların vahidliyi elə 
azadlığın həyata keçirilməsi formasıdır.  

Hüquq və ədalətin nisbətinin məzmuni səviyyədə tədqiqi, onların ara-
sındakı immanent, daxili əlaqələrin açılmasını nəzərdə tutur. Hüquq və əxlaq 
ədalətin tərkib hissələri kimi, yalnız ayrı-ayrı münasibətlərdə müxtəlif olan tə-
rəflərin vahidliyi kimi deyil, həm də vahid mahiyyətə münasibətdə digər mü-
nasibət çərçivəsində birlik, eynilik kimi baxılır. Vahid mahiyyət qismində isə 
burada ədalət çıxış edir. Bu səviyyədə ədalət hüquq və əxlaqın, hüquq və mə-
nəviyyat haqqında ictimai baxışlara çevrilməsində ifadə olunan vahid mahiy-
yəti özündə ehtiva edir. Nəticədə, yeni xassə və keyfiyyətlərlə bir bütövlük 
yaranır. Burada biz bütöv və onun hissələrinin ümumi qanunauyğunluğu ilə 
qarşılaşırıq ki, hələ bunu öz zamanında Aristotel aşkar etmişdir (1, 1-280).  

Azərbaycanın yeni reallıqlara keçidi şəraitində yaradıcı və hüquqtətbiqi 
fəaliyyətin müvəffəqiyyətli alınması üçün effektiv idrak instrumentariləri və 
hüquq sisteminin yenilənməsinə kəskin ehtiyac hiss olunur. Hüquq sisteminin 
öyrənilməsinin və formalaşdırılmasının belə vasitələrindən biri hüquqi texno-
logiya ola bilər.  

Müasir dövrdə hüquq metodologiyasının təhlilinə həsr olunan işlərdə 
əsas diqqət hüququn dərk olunmasının metodoloji problemlərinə yönəlir, hü-
quqi texnologiya və hüquq sisteminin formalaşması metodları ilə bağlı mə-
sələlər isə diqqətdən yayınır. Bununla yanaşı, haqlı olaraq qeyd olunur ki, hü-
quq sistemi üçün hüquqi texnologiyaya riayət olunması, müvafiq prosedur və 
hüquqi standartların yerinə yetirilməsi, hüquqi hadisələrin dinamikliyi və sta-
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billiyinin ahəngliyi, həmçinin hüquqda ləngimə və stimullaşdırma tələbatı 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir (12, 301). 

Hüquqi texnologiyanın predmeti mürəkkəb struktura malikdir. Birincisi, 
o, konkret hüquqi reallığın, mikrososial hüquqi məkanın dərk edilməsi metod-
larını, bu məkan üçün spesifik olan qanuna uyğunluqları və sosial hüquqi qar-
şılıqlı əlaqələrin qavrama metodlarını özündə ehtiva edir. Bu metodlar hüquqi 
texnologiyanın obyektinin mahiyyətinə, onun mikroquruluşuna adekvat olma-
lıdır. Bu metodlardan istifadə edərək biz hüquqi texnologiyanın elmi əsasla-
rının, eləcə də onun spesifik təbiətinin nədən ibarət olması sualına cavab verə 
bilərik. İkincisi, hüquqi texnologiyanın predmetinə qurulma prosedurları və 
qaydaları, həm də metodlar sistemi daxildir. Hüququn metodologiyasının vəzi-
fəsi bütövlükdə (o cümlədən hüquqi texnologiyanın) bu metodları üzə çıxar-
maq, onların təhlilini aparmaq və onların necə tətbiq olunmasını və nəticədə 
nələrin alınmasını, cəmiyyətin hüquqi sisteminin formalaşdırılması üçün onla-
rın tətbiqinin nə dərəcədə effektiv olmasını izah etməkdən ibarətdir. Üçüncüsü, 
hüquqi texnologiyanın predmeti konkret vəzifələrin həlli üzrə vasitələr qis-
mində çıxış edən ictimai və hüquqi institutların istifadəsinə yönəlik tədbirlər 
sistemini əhatə edir. Burada konkret vəzifələr dedikdə, hüquqi gerçəkliyin 
formalaşması və fəaliyyətinin müxtəlif sferalarında effektiv və səmərəli hüquqi 
strukturların yaradılması başa düşülür. Hüquqi texnoloq üçün hüquqi institut 
normativ elementdən başqa hüquq siyasəti, hüquq normalarının realizə me-
xanizmi kimi digər reallıqları əhatə edir. Bu mənada hüquqi texnologiyanın 
predmetinə hüquqi əhəmiyyət kəsb edən bütün ictimai institutlar, o cümlədən 
qanunyaratma və hüquq tətbiqetmə funksiyasına malik institutlar daxildir. 

Hüquqi texnologiyanın əsasını sosial inkişafın qanunauyğunluqları, kon-
kret tarixi tələbatları və maraqları ilə müəyyənləşdirilən məqsədə uyğun surət-
də hüquq institutlarının və hüquq sistemlərinin effektiv və səmərəli şəkildə qu-
rulmasının metodları, qayda və vasitələri təşkil edir. Bu halda hüquq ictimai 
münasibətlərin dəyişməsi və inkişafı faktorları sistemində fəal əməli başlağıc 
kimi çıxış edir. «Hüquqi texnologiya» anlayışını «yuridik (hüquqi) texnika» 
anlayaışı ilə qarışdırmaq olmaz. Hüquq nəzəriyyəsində istifadə edilən sonuncu 
termin normativ aktların aydınlığını və ziddiyətsizliyini təmin etmək üçün on-
ların işlənib hazırlanması, formaya salınması və sistemləşdirilməsinin qaydala-
rı, vasitələri və üsullarının cəmini ehtiva edir. Yuridik texnikanın obyekti nor-
mativ sənədin mətnidir. Son dövrlərdə də hüquq ədəbiyyatında «yuridik tex-
nika» anlayışı digər interpretasiyada, yəni qanunvericilik texnikası kimi ifadə 
olunur. Belə ki, qanunvericilik texnikası qanunların və qanun qüvvəli aktların 
mahiyyəti və məzmununa uyğun olaraq daha səmərəli təşkili və məntiqi ardı-
cıllıqla formalaşdırılmasının üsul və qaydalar sistemi kimi baxılır (5, 25). Bu-
nunla yanaşı hüquqi texnika və qanunvericilik texnikasının hüquqi texnologiya 
ilə keyfiyyət fərqlərinə baxmayaraq onunla ümumi cəhətlərə də malikdir, yəni 
hüquqi texnologiya kimi onlar da metodların üsul və qaydaların praktiki istifa-
dəsinə istiqamətlənmişdir. Hüquqi texnologiyanın konseptual əsaslarını açmaq 

12 



imkanı verən ikinci problem, onun, yəni hüquqi texnologiyanın əsas fəaliyyət 
istiqamətləri – funksiyaları problemidir.  

Hüquqi texnologiyanın yerinə yetirdiyi funksiyalar içərisində texnoloq 
kimi şəxsiyyətin formalaşdırılmasını, hər bir fərddə sosial hüquqi aktivliyi, cə-
miyyət qarşısında, eləcə də öz qarşısında vətəndaşlıq məsuliyyətinin formalaş-
dırılmasının şərti kimi dünyagörüşü funksiyasını, analitik, konstruktiv-proqma-
tiv istiqamətləri ehtiva edən metodoloji funksiyanı, qnoseoloji və aksioloji 
funksiyaları göstərmək olar. 

Metodoloji funksiya bir tərəfdən konkret təhlil, yəni kokret vəziyyətlərin 
dərk edilməsi metodunun köməyi ilə bilgi alınmasını təmin edir, digər tərəfdən 
cəmiyyətin hüquqi sistemi və onun elementlərinin formalaşması və dəyiş-
məsinin metod və qaydalarını tətbiq və tədqiq etməyə imkan verir. Özünün ikili 
mahiyyəti baxımından metodoloji funksiya analitik və konstruktiv-praqmatik 
istiqamətlərdə realizə edilir. Analitik istiqamət və ona uyğun olan analitik 
metod vahid, empirik hüquqi hadisədən fikrin inkişafı hərəkətində ümumiyə və 
ya xüsusiyə, hadisədən hüquqi reallığın mahiyyətinə doğru hərəkəti nəzərdə 
tutur. Bunun sayəsində konkret nəzəri təzahür və proseslər bir-birindən asılı 
olmayan əlahiddə empirik hüquqi fenomenlər kimi deyil, konkret bütöv sistem 
kimi çıxış edirlər. Metodoloji funksiyanın konstruktiv-praqmatik istiqaməti hü-
quqi texnologiyada dayaq rolunu oynayır. Burada bilavasitə hüquqi texnolo-
giyanın spesifik təbiəti əks etdirilir. O, yalnız hüquqi gerçəkliyin dərk edilməsi 
müstəvisində metodların, qaydaların tətbiqini deyil, həm də ilk növbədə, bütöv-
lükdə cəmiyyətin hüquqi sistemini və daha mükəmməl, sosial cəhətdən əhə-
miyyətli və effektiv hüquqi institutların formalaşdırılması üçün mövcud hüquqi 
gerçəkliyin dəyişdirilməsinin metodları, qayda və üsullarının öyrənilməsi və 
istifadəsi üçün sonuncuların tətbiqini nəzərdə tutur.  

Qnesoloji funksiyanın məzmunu hüquqi sferaya və onun komponentlə-
rinə hüquqi texnologiyaların təsiri imkanları və hüdudlarını müəyyən edir, 
hüquqi texnologiya tərəfindən istifadə edilən bilgilərin həqiqiliyi meyarına 
xidmət edir. Nəhayət, aksioloji funksiya hüquqi texnoloqlar tərəfindən istifadə 
edilən tədbirlərin humanist və mənəvi meyarlarını irəli sürür. 

Hüquqi texnologiyanın konseptual əsasının təhlilində həll olunan vacib 
məsələlərdən biri də hüquqi texnologiyanın əsas xüsusiyyətləri və xarakte-
ristikası ilə bağlıdır. Bu xüsusiyyətlər aşağıdakılardır: 

- Hüquqi texnologiyanın mahiyyəti onun konstruktiv-praqmatik funksi-
yasında, hüququn və hüquq sisteminin formalaşdırlması və dəyişdirilməsi, bu 
sistemə effektivlik və rasionallıq verilməsi metodlarında ifadə olunur. 

- Hüquqi texnologiya sosial-iqtisadi faktorların dərk edilməsi ilə məh-
dudlaşmır. Əsas diqqəti o, hüquq subyektinin özünün, hüquqi texnoloqun ak-
tivliyinə, hüquqi texnoloqun real hüquqi məkana təsirinə, onun dəyişdirilmə-
sinə yönəldir. 

- Hüquqi texnologiyanın təsbitlərinə uyğun olaraq hüquqi determinasiya 
səlahiyyətli orqanlarının sadəcə məhsulu deyil, bu elə bir məhsuldur ki, sabit 
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cəmiyyətin formalaşdırılması və hüquq qaydasının müəyyən edilməsində, de-
mokratik cəmiyyətin və vətəndaşlıq institutlarının yaradılmasında spesifik 
məzmuna və sosial əhəmiyyətə malikdir. 

- Hüquqi texnologiya hüququn təkcə təsviri tərifinə deyil, onun sistemli məz-
mun tərifinə əsaslanır. Hüququn sistemli məzmun mahiyyəti hüquqi texnologiya 
subyektinin məqsədlərinin, mövcud hüquqi məkanın dəyişdirilməsinə və yenisinin 
qurulmasına yönələn tədbirlərin effektivliyinin qiymətləndirilməsində meyar hesab 
olunur və o, hüquqi təşkil etmə prosesinə rasional yanaşmanı təmin edir. 

Hüquqi texnologiyanın tədqiqi vəzifələrindən birincisi onun prinsiplə-
rinin dərk edilməsi və hüquq sisteminin konstruksiya edilməsində onların 
yerinin müəyəynləşdirilməsidir. Belə yanaşma effektivlik və səmərəlilik nöq-
teyi-nəzərindən hüquq sistemin formalaşdırılmasının təməl məqamlarını və 
şərtlərini anlamağa yardım edir.  

Hüquqi texnologiyanın mahiyyəti onun prinsip və metodlarında öz in-
kişafını tapır. Bu prinsiplərin içərisində obyektivlik, genetiklik, hüququn aktiv-
liyi və hüquq institutlarının, bütövlükdə hüquq sisteminin təkamülü, təndiqi ra-
sionalizm və s. göstərmək olar ki, onların da dərk edilməsi və istifadəsi hüquqi 
institutların təşkilində müstəsna rol oynayır. 

Hüquqi texnologiyanın elmi cəhətdən səmərəlilik dərəcəsi dərk edən sub-
yektin şüurunda real sosial-hüquqi situasiyanın, bu və ya digər hüquqi proses 
və institutların əks olunmasının adekvatlıq dərəcəsindən asılıdır. Hüquqi 
texnologiyanın istifadəsi hüququn spesifik təbiəti, onun konkret tarixi şəraitə, 
mövcud sosial və hüquqi situasiyaya uyğun olaraq qanunvericilik mühiti haq-
qında biliklə şərtlənirsə, onda o elmi metod statusuna malik olur. 

Bununla yanaşı, hüquqi texnologiyanın və onun analitik metodunun elmi 
əsaslarının müəyyənləşdirilməsinə dialektik yanaşma sosial determinizmin və 
ümumsosial qanunların inkarında deyil, onların, habelə tarixi zərurət kimi digər 
kateqoriyaların dərindən dərk edilməsində təzahür edir. Bu cür anlayışın ye-
niliyi ondan ibarətdir ki, qeyd olunan qanunların sosial və hüquq institutlarının 
təhlili və təşkilində fəaliyyət sferası əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşır. Onlar 
yalnız tənzimləyici rol oynayır. 

Hüququn və ya siyasətin elmi əsasının formalaşdırılmasının vacib şərti, 
mövcud reallığın yaxud situasiyanın spesifik qanunuyğunluqları, əlaqə və xa-
rakteristikasının açılması, daha sonra hüquq və ya siyasi institutların yeni mo-
dellərinin təhlili və qurulması, yaxud mövcud olanların korreksiyası üçün zə-
ruri olan informasiyanın toplanmasıdır. Hüquq terxnoloqu dəqiq bilməlidir ki, 
hansı konkret tədqiqatların əsasında o, faktiki dəyişikliklərin məqsədəuyğun-
luğu barədə nəticəyə gəlib. Yalnız bundan sonra o, sosial və ya hüquq institu-
tunun, hüquq sisteminin, onun elementlərinin dəyişilməsinin yaxud rekonstruk-
siyasının elmi konsepsiyasının hazırlanmasına başlaya bilər.  

Hüquq sisteminin formalaşdırlması qanunauyğunluqlarından biri hüqu-
qun, normativ hüquqi aktların real həyata, faktiki ictimai münasibətlərə adek-
vatlığında ifadə olunur. Bu qanunauyğunluğun realizəsi üçün təşkilati-hüquqi 
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mexanizm zəruridir. Bu cür mexanizm qismində hüquqi texnologiya mexa-
nizmi çıxış edir. Hüquqi texologiya mexanizminin əsas fəaliyyət sferaları hü-
quqyaratma və hüquq tətbiqetmədir. Hüquq nəzəriyyəsində hüquqyaratma hü-
quq normalarının yaradılması və dəyişdirilməsinə yönələn dövlət fəaliyyəti 
kimi müəyyən olunur. Bu anlayışda hüquqyaratma hüquqi texnologiyanın kon-
struktiv praqmatik funksiyası – mövcud hüquq normaları və institutlarının də-
yişdirilməsi və yeni norma və institutların yaradılması ilə daxili əlaqəsi gö-
rünür. Doğrudur, hüquqi texnologiya və onun fəaliyyət mexanizmi sadə də-
yişikliyi deyil, təkamül, səmərəlilik və rasionallıq prinsipləri əsasında dəyişik-
liyi nəzərdə tutur. 

Hüquqi texnologiya mexanizminin spesifik rolu ondan ibarətdir ki, tə-
kamül prinsipinə riayət olunması və mərhələlik metodunun realizəsi hüquqda 
olan boşluqlardan qaçmağa imkan verir. Bu, xüsusilə sosial iqtisadi quruluşun 
dəyişdiyi dövrdə əhəmiyyətlidir. Təkamül prinsipinə riayət olunması hüquq 
sistemini cəmiyyətin əvvəlki inkişaf mərhələsindəki müsbət sosial və hüquqi 
təcrübəni nəzərə almaqla formalaşdırmağa imkan verir. Hüquq sisteminin də-
yişdirilməsinin sabit demokratik əsasını hüquq texnoloqu olmadan təmin etmək 
mümkün deyil. 
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О НЕКОТОРЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИ-
КО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

 
Х.Дж.ИСМАИЛОВ 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Постоянная изменчивость политической и правовой системы приводит к слож-

ным сочетаниям различных их элементов, обусловленным объективными закономер-
ностями развития социума. С этой точки зрения научный анализ теоретических аспектов 
системного характера права и политики, изучения интеграционных процессов в сфере 
политической и правовой жизни Азербайджана в современном мире, анализ справед-
ливости как важнейшего политико-правового принципа развития общества, выяснения 
сущности технологического подхода как системы методов и способов эффективного и 
рационального формирования политико-правовой системы имеют первостепенное зна-
чение. В статье подвергаются обстоятельному анализу особенности политико-правовой 
системы, теоретические аспекты ее формирования, исследуются вопросы интеграции 
политики и права на современном этапе, роль и место принципа справедливости в поли-
тико-правовом процессе, сущность правовой технологии как способ формировании по-
литико-правовой деятельности.  

 

Ключевые слова: политико-правовая система, нормативно-правовая база, ин-
теграция политики и права, системные изменения, принцип справедливости, источники 
национального права, нравственные ценности, система методов, правовая технология, 
законодательная техника. 

 
SOME THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMATION  

OF POLITICAL-LEGAL SYSTEM 
 

Kh.J.ISMAYILOV 
 

SUMMARY 
 

 Constant variability of political and legal system leads to the complex combination of 
their various elements, caused by objective laws governing the development of the society. 
From this point of view, the scientific analysis of theoretical aspects of the system character of 
the law and politics, studying of integration processes in the sphere of political and legal life of 
Azerbaijan in the modern world, analysis of justice as a major political-legal principle of the 
development of the society, finding-out the essence of the technological approach as systems 
of methods and modes of effective and rational formation of political-legal system have para-
mount value. The article analyzes the feature of the political-legal system, theoretical aspects 
of its formation, researches questions of integration of politics and law at the present stage, the 
role and the place of the concept of justice in political-legal processes, the essence of legal 
technology as a mode formation of political-legal activity.  
  

Key words: political-legal system, normative-legal base, integration of policy and 
law, system changes, concept of justice, sources of national law, moral values, system of meth-
ods, legal technology, legislative techniques. 
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Bu məqalə müasir dövrdə sosial xidmətin hüquqi tənzimetmə prinsiplərinin məzmu-
nunun araşdırılmasına həsr edilmişdir. Məqalədə sosial xidmətlə bağlı normalarının düzgün 
dərk edilməsi və tətbiq olunmasının yalnız onun ümumi prinsiplərinin nəzərə alınmaqla müm-
künlüyü əsaslandırılır. Müəllif sosial xidmətin insanın layiqli həyat şəraitinə təminat verəcək 
səviyyədə təqdim edilməsi, bu sahədə profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi və ömürlük kimi 
prinsiplərin qanunverilikdə təsbit edilməsini təklif edir.  

 
Açar sözlər: prinsip, hüquq, sosial xidmət, norma, təminat, çətin həyat şəraiti 
 

Hər bir hüquq institutu kimi sosial xidmət institutu da müəyyən hüquqi 
prinsiplərə əsaslanır. Məlumdur ki, ''prinsip'' (prinsipim) latın sözü olub əsas 
ideyalar, rəhbər başlanğıclar mənasında işlədilir. 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində prinsipə müəyyən nəzəriyyənin, tə-
limin, əqidənin, dünyagörüşünün, elmin və s.-nin əsas müddəası, çıxış nöqtəsi, 
müəyyən işdə rəhbər ideya, əsas istiqamət, gözlənilməli şərt kimi anlayış verilir 
(1, 382). 

Fəlsəfədə prinsipləri ilkin, rəhbər ideyalar, davranışın əsas qaydaları 
adlandırırlar (7, 477; 9, 329). 

Hüquqi prinsiplər və hüququn prinsipləri anlayışlarını fərqləndirmək la-
zımdır. Hüquqi prinsiplər hüquq düşüncəsi kateqoriyasını, daha doğrusu 
hüquqi dərketmənin, o cümlədən hüququn prinsiplərini dərketmənin müəyyən 
səviyyəsini formalaşdıran kateqoriyanı özündə əks etdirir. Hüququn prinsipləri 
isə, öz növbəsində, yalnız qanunvericilikdə təsbit olunan əsas ideyalardır. 

Hüquqi prinsiplər hüquqdan kənarda mövcüd ola bilməzlər. Prinsiplərin 
elm tərəfindən öyrənilməsinə baxmayaraq, prinsiplər yalnız qanunvericilikdə 
təsbit edildikdən sonra və hüquqtətbiqedici praktika nəticəsində məcburedici 
qüvvəyə malik olurlar (5, 33). 

Hüquq nəzəriyyəsində hüququn prinsiplərinin olduqca çoxsaylı anlayış-
ları mövcuddur. Prof. Z.A.Əsgərovun fikrincə, prinsiplər hüquqda dünyagörü-
şünün əsaslarını təşkil edən hər bir şeyin əvvəlinin və sonunun gedib çıxdığı 
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dəyərləri özündə ifadə edir. İstənilən hüquqi müddəa prinsiplər vasitəsilə əsas-
landırılır, hər bir hüquq norması prinsiplər nəzərə alınmaqla təfsir edilir. Hü-
quqi prinsiplər hüququn mahiyyətini, onun təbiətini yığcam formada ifadə edən 
əsas, başlanğıc müddəalardır. Prinsiplər bir növ istənilən hüquq institutunun 
bazasını təşkil edir və sahədaxili bütün normalar bu prinsiplərə uyğun gəlmə-
lidir. Prinsiplər hüququn əsaslandığı nəzəriyyələrin pozitiv ifadə formasıdır. 
Hər müddəa və fikir hüquqi prinsip ola bilməz. Bunun üçün o, dəqiq və yığcam 
formula edilməli və hüquq norması şəkilində pozitiv hüquqda əks olunmalıdır. 
Yalnız obyektiv hüquqa çevrilən, hüquq mənbələrində əks olunan müddəalar 
prinsip adlana bilər. Hüququn prinsipləri müvafiq elmi nəzəriyyə və fikirlərin 
hüquqda realizə edilməsinin təzahürüdür (2, 121). M.N.Marçenkoya görə hü-
ququn prinsipləri dedikdə bir qayda olaraq hüququn formalaşması, inkişafı və 
fəaliyyəti prosesinin əsas ideyaları, ilkin müddəaları və ya rəhbər başlanğıcları 
başa düşülür (6, 295). S.S.Alekseyev göstərir ki, hüquq normalarında hələ öz 
əksini tapmamış başlanğıclar hüquqi prinsiplərə aid edilə bilməz və yalnız 
hüquq düşüncəsinin ideyaları, elmi nəticələrdir (4, 103). 

Prpinsiplər hüququn obyektiv xassəsi olmaqla onun məzmunu ilə sıx su-
rətdə bağlıdırlar. Hüququn prinsipləri tənzimlənməli olan ictimai münasibətlərə 
həm birbaşa, həm də konkret normaların tətbiqini müəyyən edərkən (onların 
hipotezasının məzmununu tamamlamaqla) dolayı şəkildə təsir göstərir. Hüqu-
qun prinsipləri cəmiyyətdə baş verən proseslərlə şərtləndiyindən obyektiv xa-
rakter daşıyır. Sahəvi elmlərin vəzifəsi isə yeni prinsipləri aşkar etməkdən, 
onları öyrənməkdən və sistemləşdirməkdən ibarətdir. 

Hüququn prinsipləri çox vaxt hüquq normalarında birbaşa təsbit edilir və 
bundan sonra norma-prinsiplərə çevrilirlər. 

Sosial xidmət institutunun hüquqi prinsipləri hüququn prinsipləri kimi 
obyektiv surətdə mövcud olan və elmi cəhətdən əsaslandırılmış kateqoriyalar 
kimi nəzərdən keçirilməlidir. Onlar institutlar üzrə hüquq sahəsi normalarının 
daxili vahidliyini ifadə etsələr də, bu sahənin xüsusi xarici struktur həlqəsi kimi 
çıxış etmir. Sosial təminat hüququ sahəsinin sistemində olduğu kimi, sosial 
xidmət institutu sistemində hüquqi prinsiplər və konkret normalar qırılmaz su-
rətdə əlaqəli olub vəhdət təşkil edir. Hüquq normları olmadan hüquq prinsipləri 
mövcud ola bilməz. Hüquqi prinsiplərdən hüquq normalarını fərqləndirən prof. 
A.M.Qasımov göstərir ki, bu iki anlayış arasında sıx əlaqənin olmasını görmə-
mək mümkün deyildir. Prinsiplər özlərini mütləq hüquq normalarında biruzə 
verirlər, hüquq normaları isə hüquqi prinsiplərə uyğun gəlməyə bilməz (3, 65-
66). 

Hüquq ədəbiyyatında belə bir fikir geniş yayılmışdır ki, hüququn prinsip-
ləri normativ aktlarda, hüquq normalarında öz ifadəsini tapır və bu vaxt onlar 
ya birbaşa olaraq hüquq normasında təsbit olunur, ya da prinsip çoxlu sayda 
normaların məzmunundan, yəni hüquq normasının məzmunundan irəli gəlir. 
R.Z.Livşisin fikrincə, prinsip-normalar və normaların məzmunundan irəli gələn 
prinsiplər hüququn prinsiplərinin iki növünü təşkil edir (8, 196). 
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Xarici ölkələrin (məsələn, Almaniyanın, İngiltərənin və s.) qanunverici-
liyində sosial xidmətin bir sıra maraqlı prinsipləri təsbit edilmişdir: sığorta 
prinsipi (sosial xidmətin sosial sığorta ödəmələri hesabına sosial xidmətin 
maliyyələşdirilməsi, sosial sığorta ödəmələri ilə sosial xidmət növlərinin həcmi 
arasında qarşılıqlı əlaqə), təminat prinsipi (vergilər hesabına maliyyələşdiril-
mə), himayəçilik prinsipi (büdcə hesabına maliyyələşdirilmə və fərdi ehti-
yaclara yönəltmə), universallıq (sosial xidmətin ölkənin bütün əhalisinə şamil 
olunması), ümumilik (bütün sosial risk hallarını əhatə etməsi), idarəetmənin 
vahidliyi (sosial xidmətin idarə edilməsi İctimai dövlət xidməti tərəfindən 
həyata keçirilir), göstərilən xidmətlərin eyniliyi (onlar əlavələrə və vəziyyətə 
görə eyni olmalıdırlar və gəlirlərin məbləğindən asılı olmamalıdırlar). Bütöv-
lükdə isə, əksər ölkələrdə sosial xidmət sistemi üçün dövlətin yalnız ictimai 
birliklərin müəyyən fəaliyyət göstərməsindən sonra sosial xidmət göstərilmə-
sinə dəstək prinsipi, yəni bazar münasibətləri şəraitində funksional mərkəzsiz-
ləşmə haqqında danışmağa imkan verən dövlətin səlahiyyətlərinin bir hissə-
sinin könüllü fəaliyyət göstərən təşkilatlara, yerli hakimiyyətlərə verilməsi və 
bunun təckə insan hüquqlarının təmin olunmasına deyil, həm də insanlara 
normal həyat şəraitinin təmin olunmasına aid olduğu halda əsas rolun və 
məsuliyyətin dövlətə keçməsi prinsipi xarakterikdir. 

Sosial xidmət institutunun prinsipləri dedikdə bu sahədə ictimai müna-
sibətlərin hüquqi tənziminin əsas başlanğıcları başa düşülür. Sosial xidmət 
institutunun prinsipləri bütün sosial xidmət qanunvericiliyinə nüfuz edir, onun 
daha mühüm xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Ona görə də, sosial xidmət 
qanunvericiliyinin normalarının düzgün dərk edilməsi və tətbiq olunması yal-
nız onun ümumi və ya konstitusion prinsipləri nəzərə alınmaqla mümkündür. 

Hazırda Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında təsbitini tapmış və 
eyni dərəcədə sosial təminat hüququna və sosial xidmətə aid olan ümumhüquqi 
prinsiplər kimi aşağıdakıları göstərmək olar: 

- əsas insan hüquq və azadlıqlarının ayrılmazlığı və toxunulmazlığı; 
- insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının bilavasitə qüvvəyə malik 

olması; 
- hamının məhkəmə və qanun qarşısında bərabərliyi; 
- kişilərin və qadınların hüquq bərabərliyi; 
- hər kəsin hüquq və azadlıqlarının məhkəmə tərəfindən müdafiəsinin 

təminatlılığı. 
Sosial xidmət sahəsində dövlət siyasətinin prinsipləri “Sosial xidmət 

haqqında” qanunun 5-ci maddəsində aşağıdakı kimi təsbit edilmişdir: 
- insan hüquq və azadlıqlarına riayət olunması; 
- humanizm, könüllülük, məxfilik, tolerantlıq, ünvanlılıq, ədalətlilik və 

əlçatanlıq; 
- diskriminasiyaya və stiqmatizasiyaya yol verilməməsi;  
- çətin həyat şəraitində olan şəxslərin (ailələrin) sosial xidmətə götürül-

məsində bərabər imkanların təmin edilməsi; 
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- sosial inteqrasiya və əhalinin yaşayış keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması; 
- ictimai iştirakçılığın təmin olunması. 
Qanunda leqal şəkildə təsbit edilsə də, həmin prisiplərin çoxu (insan hü-

quq və azadlıqlarına riayət olunması, humanizm, ədalətlilik və s.) ümumhüquqi 
prinsiplər kimi bütün hüquq münasibətlərinin tənzimində rəhbər müddəalar 
kimi çıxış edir. Lakin sosial xidmət qanunvericiliyi əsasında bu hüquq institutu 
üçün spesifik olan aşağıdakı prinsipləri də göstərmək olar: 

a) sosial xidmətin insanın layiqli həyat şəraitinə təminat verəcək səviy-
yədə təqdim edilməsi prinsipi; 

b) sosial xidmət sahəsində profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi 
prinsipi; 

c) ömürlük prinsipi. 
Sosial təminatın insanın layiqli həyat şəraitinə təminat verəcək səviyyədə 

müəyyən edilməsi prinsipi beynəlxalq hüquq normalarının (Ümumdünya insan 
hüquqları Bəyannaməsinin, İqtisadi, mədəni və sosial hüquqlar haqqında Bey-
nəlxalq Paktın, Avropa Sosial Xartiyasının və s.) mahiyyətindən irəli gəlməklə, 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında da təsbit olunmuşdur (Azər-
baycan Respublikası Konstitusiyasının 16-cı maddəsi). Müasir dövrdə təqdim 
edilən sosial təminatın bu və ya digər növlərinin səviyyəsi yaşayış minimumu 
tələbinə cavab vermədiyi üçün bu prinsip tam və dolğun şəkildə yerinə yeti-
rilmir. Lakin bu heç də dövləti beynəlxalq hüquq normalarına görə öz üzərinə 
götürdüyü öhdəliklərdən azad etmir. 

Özünün təbiəti etibarilə vətəndaşlara sosial xidmətin ömürlük göstəril-
məsi prinsipi sosial təminatın ümumiliyi prinsipi ilə sıx surətdə bağlıdır. Bu-
nunla yanaşı, bu prinsipdə həm də vətəndaşların sosial təminatında humanizmi 
ifadə edir. Vətəndaşlara sosial xidmətin ömürlük göstərilməsi prinsipində müx-
təlif hüquqi prinsiplərin uzlaşması onun xarakterik xüsusiyyətini təşkil edir. 
Ömürlük prinsipinə görə, vətəndaşlar özlərinin bütün həyatı boyu sosial xidmət 
müəssisələrində yerləşə bilərlər. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş sosial xid-
mətləri və yardımı əldə edən vətəndaş sonralar çətin həyat vəziyyətinə düşmə-
sindən asılı olaraq ömrünün sonuna qədər sosial xidmət üzrə hüquq müna-
sibətlərinin subyekti qismində qala bilər. 

Sosial xidmətin əsas məqsədlərindən birini həyat vəziyyəti ilə əlaqədar 
yaranan mənfi nəticələrin profilaktikası təşkil edir. Bu prinsip həmin mənfi 
nəticələrin aradan qaldırılması profilaktikasına yönəldilmişdir. 

Sosial xidmət institutunun prinsipləri dedikdə bu sahədə ictimai müna-
sibətləri tənzim edən hüquq normalarının mahiyyətini və məzmununu özündə 
əks etdirən əsas başlanğıclar və ideyalar başa düşülür. Sosial xidmət insti-
tutunun prinsipləri bütün sosial xidmət qanunvericiliyinə nüfuz edir, onun daha 
mühüm xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Ona görə də, sosial xidmət qa-
nunvericiliyinin normalarının düzgün dərk edilməsi və tətbiq olunması yalnız 
onun ümumi və ya konstitusion prinsipləri nəzərə alınmaqla mümkündür. 

Sosial xidmət sahəsində dövlət siyasətinin prinsipləri “Sosial xidmət haq-
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qında” qanunun 5-ci maddəsində təsbit edilsə də, həmin prisiplərin çoxu (insan 
hüquq və azadlıqlarına riayət olunması, humanizm, ədalətlilik və s.) ümumhü-
quqi prinsiplər kimi bütün hüquq münasibətlərinin tənzimində rəhbər müddəa-
lar kimi çıxış edir. Fikrimizcə, bu hüquq institutu üçün spesifik olan aşağıdakı 
prinsiplərin də həmin prinsiplər sırasına daxil edilməsi məqsədəmüvafiq olardı: 

a) sosial xidmətin insanın layiqli həyat şəraitinə təminat verəcək sə-
viyyədə təqdim edilməsi prinsipi; 

b) sosial xidmət sahəsində profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi 
prinsipi; 

c) ömürlük prinsipi. 
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ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
М.Н.АЛИЕВ 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Данная статья посвящена рассмотрению содержания принципов правового ре-

гулирования социального обслуживания на современном этапе. В статье обосновывается 
возможность надлежащего усвоения норм, связанных с социальным обслуживанием и 
применения их только учитывая общие принципы. Автор предлагает предусмотреть в 
законодательстве обеспечения профилактических мер и долговечности таких принци-
пов, как гарантии предоставления социального обслуживания для достойного условия 
жизни граждан. 

 
Ключевые слова: принцип, право, социальная служба, норма, гарантия, труд-

ная жизненная ситуация 
 
 
  

21 



PRINCIPLES OF LEGAL REGULATION  
OF SOCIAL SERVICES AT THE PRESENT STAGE 

 
M.N.ALIYEV 

 
SUMMARY 

 
This article deals with the content of the principles of legal regulation of social services 

at the present stage. The article proves the possibility of a proper assimilation of norms related 
to social services and their application only based on their common principles. The author pro-
poses to provide in the legislation guarantee of preventive measures and longevity of principles 
such as the guarantee of social services for decent conditions of life for citizens. 

 
Key words: principle, law, social service standards, warranty, difficult living conditions 
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Первыми историческими формами глобализации науки стали контакты ученых, 

сотрудничество которых связано с естественной необходимостью обмена идеями и 
результатами научных исследований. В статье рассматриваются вопросы истории 
глобализации криминалистики, берущие свое начала с глубокой древности и связанные с 
открытиями человечества. 

Развитию глобализации способствовали знания, почерпнутые из древних руко-
писей, печатных изданий. В современный период, средства телекоммуникаций и Ин-
тернета позволяют обмениваться научной информацией, тем самым интегрируя и 
унифицируя науки, в том числе и науку криминалистики. 

 
Ключевые слова: глобализация, криминалистика, дактилоскопия, подделка до-

кументов, глобализация криминалистики. 
 

Глобализация – это процесс всемирной интеграции и унификации. 
Глобализация криминалистики означает интегрирование и коопериро-
вание криминалистических знаний между учеными различных стран с 
целью взаимодействия и формирования международного практического 
опыта. Слово «глобализация» появилось лишь в конце ХХ века, однако 
суть его уходит в глубокую древность сквозь время и пространство. Если 
исследовать историческое становление отдельных отраслей криминалис-
тической техники, то можно в этом удостовериться. 

Истоки криминалистики берут свое начало с древних времен и свя-
заны с открытиями человечества. Распространению знаний о жизни, дея-
тельности, обычаях, а также изобретениях в разных частях света способ-
ствовали торговые пути: Шелковый торговый путь, Западный торговый 
путь, Северный торговый путь и другие. Правители многих древних го-
сударств использовали полученные сведения от путешественников и тор-
говцев, прибывших из соседних или других стран, для укрепления оборо-
носпособности страны, совершенствования оружия, регулирования пра-
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вовых и экономических отношений. Исследуя исторические первоис-
точники: Законы, Грамоты, Указы императоров, царей, королей – очевид-
на общность их содержания, соответствующая историческому периоду. 
Об этом свидетельствуют и археологические раскопки. 

С возникновением государств и частной собственности появилась 
необходимость создания института охраны. Во всех древних законах, на-
пример: в вавилонском «Кодексе Хаммурапи»; в древнекитайской «Книге 
законов царства Вэй»; в древнеиндийском «Законе Ману»; в древ-
негреческих «Законе Драконта», «Законе Солона»; в древнеегипетском 
«Кодексе Бакхариса (Бокенранфа)»; в древнеримском «Законе Двенадца-
ти таблиц» и других перечисляются преступления, за которые предусмат-
ривалось наказание. Аналогично статье 44 главы VIII законов Ману, в ко-
торой указано - «как охотник ищет след раненого животного по каплям 
крови, так царю надо обнаружить след дхармы (преступления) посредст-
вом расследования» [7, 155], в Законах других государств также предпи-
сывалось провести расследование, чтобы поймать и уличить преступника.  

Исследуя историческое становление отдельных отраслей кримина-
листической техники, опираясь на первоисточники права и археологиче-
ские раскопки можно удостовериться в том, что корни открытий XVII-
XXI веков произрастают еще с доисторических времен и в разных стра-
нах. 

Рассмотрим возникновение дактилоскопии, пионерами которой счи-
таются англичане Уильям Гершель, Фрэнсис Гальтон, Эдвард Генри, 
шотландец Генри Фолдс и хорват Хуан Вучетич.  

Еще до нашей эры в странах Древнего Востока отпечаткам пальцев 
придавалось особое значение. Еще во II тысячелетии до нашей эры на 
Востоке линии руки и пальцев изучались для предсказания судьбы, про-
гнозирования здоровья. Сохранились манускрипты, в которых даны опи-
сания линий на ладонях, принадлежащих императорам. Найденные во 
время раскопок китайские глиняные печати «Jitsuin», с отпечатком боль-
шого пальца (III тысячелетие до нашей эры), вавилонские глиняные таб-
лички, (II - I тысячелетие до нашей эры), с отпечатками пальцев «Supur», 
свидетельствуют о том, что отпечатками пальцев удостоверяли торговые, 
наследственные договоры и прочие документы. Имеются свидетельства 
того, что во времена вавилонского царя Хаммурапи (1792-1750 до н.э.), 
отпечатки пальцев снимали у арестованных [15]. Китайцы установили два 
типа узоров сосочковых линий: вихревой завиток (по-китайски «Tou» или 
«Lо» — улитка) и завиток петлевой (по-китайски «Ki» — сито). Уильям 
Гершель, Генри Фолдс и Фрэнсис Гальтон также разделили типы папил-
лярных узоров на петлевой и завитковый, дополнив еще одним типом – 
дуговым.  

Развитие знаний связано с путешествиями ученых в различные 
страны для получения или дополнения своего образования.  
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Так, например, есть свидетельства, что Аристотель, прибывший в 
Индию с целью постижения индийской мудрости, изучал тайны линий 
руки, расшифровки их свойств, предназначения человека и протекания 
его жизни [9].  

Но в большей степени, развитие знаний связано с наблюдатель-
ностью и любознательностью ученых, по воле судьбы или карьеры, ока-
завшихся на Востоке, который славился различными учениями и сохра-
нил нравы и обычаи. 

 Уильям Гершель в начале 1850-х годов работал чиновником в бри-
танской колониальной администрации в Бенгали (Индия). В числе проче-
го, в круг обязанностей Уильяма Гершеля входила выдача заработной 
платы наемным индийским солдатам. Пользуясь тем, что европейцам 
сложно отличить местное население, они получали положенные им сум-
мы по 2 и 3 раза. Гершель обратил внимание на практику индийских куп-
цов, которые вместо подписи на договорах ставили отпечаток пальца, 
предварительно окрашивая его чернилами. В Индии (как и в Китае) быто-
вало мистическое мнение, что отпечаток пальца человека обязывает к ис-
полнению обязательств гораздо сильнее, чем подпись. Гершель провёл 
исследование, в результате которого обнаружил неповторимость узоров 
на пальцах, научился различать такие узоры и стал требовать от солдат, 
получавших у него жалование ставить отпечаток пальцев на документах, 
таким образом, положив конец мошенничеству с жалованием. Изучая 
данный вопрос, Гершель обнаружил в книге по анатомии термин "папил-
лярные узоры" и стал использовать его. В 1858 году им была разработана 
дактилоскопическая карта, в которой отпечатывались два пальца и ладо-
ни арестованных [5, 29-33].  

Сохранившиеся исторические первоисточники донесли до нас, что 
двумя веками раньше, в 1684 г. английский ботаник и врач Неемия Грю 
опубликовал первое научное исследование рисунка пальца и ладони.  

Шотландский ученый и врач Генри Фолдс, в 1875 г. основал боль-
ницу в Токио. Он ничего не слышал о Гершеле, о его экспериментах. В 
1880 году послал письмо в Лондон в журнал «Природа», в котором напи-
сал: «Я рассматривал в 1879 году несколько найденных в Японии череп-
ков сосудов и обратил внимание на некоторые отпечатки пальцев, кото-
рые возникли, видимо, когда глина была ещё мягкой. Сравнение этих от-
печатков с вновь сделанными побудило меня заняться это проблемой». В 
итоге своих исследований, Фолдс составил руководство для получения 
отпечатков десяти пальцев при помощи типографской краски и пред-
ложил использовать отпечатки пальцев с места происшествия для розы-
ска и установления преступников и идентификации трупов [5, 33-36]. 

Невозможно точно указать, где и когда впервые были использованы 
отпечатки пальцев и маловероятно, что древние народы понимали науч-
ную значимость отпечатков пальцев для идентификации личности. Одна-
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ко, еще в ХIII веке азербайджанский философ, юрист и врач Фазлуллах 
Рашид Ад-Дин Хамадани, главный визирь Газан хана, известный в Евро-
пе как Рашидаддин, исследуя отпечатки пальцев, оставляемые чиновни-
ками на правительственных документах, в своем труде «Джами аль-
Таварикх», отмечал: «Опыт показывает, что нет двух лиц с одинаковыми 
пальцами» [15]. 

Опираясь на практический опыт Гершеля, сотрудник полиции Бу-
энос-Айреса Хуан Вучетич в 1891 году создал десятипальцевую систему 
классификации отпечатков пальцев и разработал метод регистрации на 
бумаге. Первое в мире Бюро отпечатков пальцев было открыто Вучети-
чем в 1892 году в Аргентине.  

По совету двоюродного брата, Чарльза Дарвина, методом Генри 
Фолдса заинтересовался и видный английский исследователь Фрэнсис 
Гальтон. Он математически доказал неповторимость отпечатков пальцев 
и заслуженно считается одним из основоположников дактилоскопии. Он 
предложил официально применять дактилоскопию в судебной практике. 
И в 1895 году добился введения дактилоскопии в качестве метода регист-
рации уголовных преступников в Англии.  

В 1900 году, Эдвард Генри, работавший чиновником в Индийском 
гражданском управлении и будучи последователем Вучетича, разработал 
и представил дактилоскопическую формулу, в соответствии с которой 
производилась раскладка дактилокарт по разделам картотеки. Другими 
словами, он решил технический вопрос дактилоскопии. Дактилоформула 
Эдварда Генри используется во всем мире и сегодня. 

Другим примером глобализации криминалистических знаний может 
служить изобретение фотоаппарата. 

В 350 году до н.э. Аристотель в "Problemata" первым подробно опи-
сал и проанализировал опыты с камерой-обскурой - прообраза современ-
ного фотоаппарата. В VIII веке арабский ученый, алхимик Джабир ибн 
Хайям, известный в Европе под именем Гебер, обнаружил, что ляпис 
(азотнокислое серебро) темнеет под действием света. Так начиналась хи-
мическая предыстория фотографии. Уже в X веке египетский ученый, из-
вестный в Европе под именем Алхазен заметил природный феномен пе-
ревернутого изображения и в 1038 году впервые упомянул о камере-
обскуре как о приборе. А в конце XV века Леонардо да Винчи первым 
использовал камеру-обскуру при создании художественных полотен. В 
начале ХIХ века английский химик и врач Вильям Хайд Волластон, осно-
ватель оптической системы фотоаппарата, опубликовал сообщение о 
применении в камере-обскуре вогнуто-выпуклой линзы. В 1816 году Жо-
зеф Ньепс успешно получил фотоизображение с помощью солнца. Спустя 
19 лет Тальбот Уильям Генри Фокс изобрел негативно-позитивный про-
цесс в фотографии. Используя опыты Жозефа Ньепса, Луи Дагер разрабо-
тал практически пригодный способ фотографии. Спустя два года, в 1841 
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году французская полиция впервые использовала фотографию для реги-
страции преступников, опознания трупов и расследования преступлений. 
Французский криминалист Альфонс Бертильон сконструировал несколь-
ко фотокамер для опознавательной съемки и разработал правила сигнале-
тической и измерительной фотосъемки. Эффективный метод фотографи-
рования взяла на вооружение полиция всех развитых стран мира [10]. 

Разоблачение поддельных документов и подписей также является 
одной из задач криминалистической техники. 

Фальсификация документов и их разоблачение уходит своими кор-
нями далеко вглубь времен. Достаточно вспомнить «Константинов дар», 
подложную грамоту, сфабрикованную дьяконом Иоанном в VIII в. и ее 
разоблачение философом-гуманистом Лоренцо Валло в 1440 году. Со-
гласно подложной грамоте в IV веке римский император Константин I 
передал папе Сильвестру I верховную власть над западной частью Рим-
ской империи, в том числе и над Италией. В результате этого, Римская 
католическая церковь возвысилась над всеми остальными и приобрела 
неограниченные полномочия власти, в том числе и в отношении царст-
венных особ [8].  

Другим подложным документом являются, так называемые, «Лжеи-
сидоровы декреталии», датируемые IX веком. Их приписывали Исидору 
Севильскому ученому-энциклопедисту, жившему в VII веке. Согласно им 
власть Римской католической церкви была провозглашена выше светской 
и задним числом обосновано создание Папского государства. Однако в 
XVI веке Жан Кальвин в «Магдебурских центуриях» доказал подлож-
ность «Лжеисидоровых декреталий» [14]. 

В ХII - ХIII веках подделкой документов активно занимались цер-
ковные служители: Вибальд фон Штабло, аббат Корвейского монастыря 
(Вестфалия) изготовил целый набор императорских печатей, которыми 
заверял поддельные документы; Петр Дьякон, библиотекарь Монте-
Кассинского монастыря (Италия), подделывал жития святых, правила ор-
дена бенедиктинцев и псевдоантичное описание города Рима; Гвидо 
Вьеннский, близкий родственник Людовика VI, занимаясь подлогами до-
кументов, стал папой Каликстом II в Ватикане.  

В ХVI веке феномен подделки документов являлся настолько мас-
совым бедствием, что в эдикте короля Франции Франциска I от 5 марта 
1532 года «за подделку канцелярских бумаг, печатей, квитанций, отчетов 
и т.п.», предусматривалась смертная казнь. А в 1570 году в Париже была 
образована Корпорация присяжных мастеров-письмоведов по производ-
ству экспертизы почерков и подписей, оспариваемых в судебном порядке, 
которая просуществовала до 1792 года (более 2-х веков). 

На протяжении столетий различные документы, в том числе и исто-
рические, подменивались и фальсифицировались. В 1983 году Конрад 
Куяу продал журналу «Штерн» коллекцию из 62-х дневников Адольфа 
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Гитлера за 9 миллионов марок, которые сам же и сфальсифицировал, от-
лично скопировав почерк Гитлера, а чтобы ожелтить бумагу, опускал ее в 
чайную заварку и проглаживал утюгом [11]. 

Можно и далее рассматривать историческое становление и развитие 
каждой отрасли криминалистической техники, демонстрируя обмен кри-
миналистических знаний и практического опыта в международном сооб-
ществе. 

Так, в 1889 году на учредительном заседании Международного сою-
за уголовного права впервые было признано существование между-
народной преступности [2, 35]. Постепенная глобализация преступности, 
ее интернационализация, организованность предъявила требования кри-
миналистике разработки новых методов и средств противодействия. Соз-
дание антропологического метода регистрации преступников А.Бертильо-
ном, разработка дактилоскопического метода идентификации личности 
У.Гершелем, усовершенствование и внедрение его в практику Ф.Галь-
тоном и Ж.Вутечичем стало началом глобализации криминалистики. 

В 1914 г. и 1923 г. проводились международные конгрессы, с целью 
организации координированных действий международных сил по борьбе 
с общеуголовной преступностью. На конгрессах предлагалось создать 
международную комиссию уголовной полиции (Интерпола). Начиная с 
1946 года, одной из основных задач Интерпола является координация 
международного розыска, борьба с терроризмом, киберпреступностью, 
наркобизнесом, организованной преступностью, торговлей людей, фаль-
шивомонетчеством и др. [5,128]. Азербайджан был принят в Интерпол в 
1993 году и в структуре центрального аппарата МВД республики было 
создано Национальное Центральное Бюро (NCB), которое осуществляет 
взаимодействие с правоохранительными органами Азербайджана и их 
коллегами из других государств – членов Интерпола [12].  

В настоящее время членами Интерпола являются 190 стран, которые 
сотрудничают в трансграничных расследованиях. В апреле 2014 года в 
Монако, в работе юбилейной 83-й сессии Генеральной ассамблеи Меж-
дународной организации уголовной полиции – Интерпола приняли уча-
стие более чем 1200 делегатов из 190 членов стран Интерпола, в числе 
которых была и делегация Азербайджана.  

Двадцатое столетие ознаменовалось компьютерной революцией, ко-
торая способствовала возникновению новому виду преступлений – ки-
берпреступности. Возникла безусловная потребность в международном 
объединении криминалистических знаний и технических средств по вы-
явлению и раскрытию киберпреступлений. Последовательная глобализа-
ция криминалистики привела к созданию и эффективному использованию 
новых стратегий, применению специальных методов и технических 
средств борьбы с преступностью.  

Открытие в 1984 году А.Джеффрисом метода идентификации лич-
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ности путем сравнения фрагментов ДНК и создание в 1992 году Европей-
ской сети судебно-экспертных учреждений (ENFSI), ознаменовало новый 
виток глобализации криминалистики. На сегодняшний день членами 
ENFSI стали более шестидесяти национальных бюро экспертиз из более 
тридцати пяти стран. Целью ENFSI является достижение высокого каче-
ства судебных экспертиз в странах Европы. В феврале 2011 года Центр 
судебной экспертизы Азербайджана стал полноправным членом ENFSI и 
на сегодняшний день прошел международную аккредитацию по шести 
экспертным специальностям и пятнадцати методам. 

В ноябре 2013 года Microsoft открыла современный Центр по борьбе 
с киберпреступностью, в котором задействовано около ста адвокатов, 
следователей, технических экспертов и судебных аналитиков со всего 
мира. Основными задачами Центра являются противодействие online-
преступлениям, взаимодействие и развитие международных связей с на-
учными организациями и правоохранительными органами в борьбе с ки-
берпреступностью [13].  

Таким образом, глобализация является одной из наиболее сущест-
венных особенностей развития современной науки. Ее развитию способ-
ствовали знания, почерпнутые из древних рукописей, печатных изданий, 
а в более современный период – средства телекоммуникаций и Интерне-
та. Это позволило создать, накопить, передать и использовать информа-
цию «путем умножения числа её носителей в результате разветвленной 
цепной реакции» [3, 224].  

Криминалистика – это наука без границ. И дальнейшая эволюция 
криминалистических исследований будет происходить за счет развития 
глобальных исследований, свидетельствующих о нарастающем стремле-
нии человечества к своему единству и целостности. 
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KRİMİNALİSTİKANIN QLOBALLAŞMASI: TARİX VƏ MÜASİRLİK 
 

R.O.QULİYEVA 
 

XÜLASƏ 
 

Alimlərin əlaqələri elmin qloballaşmasının birinci tarixi forması idi, hansıların ki, 
əməkdaşlığı mübadilənin təbii ehtiyacıyla, ideyalarla və elmi araşdırmaların nəticələriylə 
bağlıdır. Məqalədə qədimlikdən başlanğıcları götürən və bəşəriyyətin açılışlarıyla bağlı 
kriminalistikanın qloballaşmasının tarixi məsələlərinə baxılır. 

Qədim əlyazmalar, çap nəşrlərindən götürülmüş biliklər qloballaşmanın inkişafına im-
kan yaradırdı. Müasir dövrdə, telekommunikasiya və İnternetin vasitələri elmi informasiyayla 
mübadilə etməyə icazə verirlər, bununla elmləri inteqrasiya və unifikasiya edirlər, o cümlədən 
kriminalistikanın elmini. 

 

Açar sözlər: qloballaşma, kriminalistika, daktiloskopiya, sənədlərin saxtalaşdırılması, 
kriminalistikanın qloballaşması 

 
THE GLOBALIZATION OF CRIMINALISTICS: HISTORY AND MODERNITY 

 
R.O.GULIYEVA 

 
SUMMARY 

 
The first historical forms of globalization have become contacts of scientists, the coop-

eration of which is associated with the natural need to exchange ideas and the results of scien-
tific research. The article discusses the history of globalization of сriminalistics, which takes its 
beginning from antiquity and is associated with discoveries of mankind.  

The development of globalization has contributed to knowledge gleaned from ancient 
manuscripts, publications. In the modern period, the means of telecommunications and the In-
ternet allow for the exchange of scientific information, thereby integrating and unifying sci-
ence, including the science of сriminalistics. 

 
Key words: globalization, criminalistics, fingerprinting, forgery of documents, globali-

zation of criminalistics 
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DÖVLƏTİN FUNKSİYALARI SİSTEMİNDƏ  
SOSİAL FUNKSİYANIN YERİ 

 
A.N.İBRAHİMOVA  

Bakı Dövlət Universiteti  

aytakin_ibrahimli@mail.ru 
 
Funksiyalar dövlətin öz qarşısına qoyduğu məqsədlərə çatması, həyata keçirdiyi fəaliy-

yəti əks etdirmək üçün mövcuddur. Funksiya obyektiv və həmişə dəyişən tələblərlə bağlı olub, 
milli dövlətçiliyin inkişaf istiqamətlərini xarakterizə edir, dövlətin quruluşundan, əsas məq-
sədlərindən asılı olaraq formalaşır. Dövlətin sosial funksiyasında onun icra etməli olduğu 
sosial əsaslı mövqeyi ehtiva olunur. Bəzən belə bir fikir də ifadə olunur ki, dövlətin funksiyası 
ölkənin daxilində və xaricində onun sosial mahiyyətini müəyyənləşdirir. Lakin bu fikir ilə də 
razılaşmaq olmaz. Belə ki, dövlətin funksiyasının sosial təyinatı onun cəmiyyətə münasibətdə 
daşıdığı vəzifə ilə əlaqədardır. Hansı ki, dövlət bu vəzifəni funksiyalarından biri olan sosial 
funksiya vasitəsilə həyata keçirir. 

 
Açar sözlər: dövlətin daxili və xarici funksiyaları, dövlətin sosial funksiyası, sosial 

funksiyanın yaranması və inkişaf mərhələsi 
 
Funksiya dövlət fəaliyyətinin obyektiv və zəruri istiqamətlərini əks 

etdirir, hansı ki, bu fəaliyyət istiqamətləri olmadan dövlət normal inkişaf edə 
bilməz və mövcud ola bilməz. Funksiya təkcə dövlətin fəaliyyət istiqamətini 
əks etdirmir, həmçinin dövlət orqanları və digər ictimai birliklərin bir-biri ilə 
əlaqələndirilməsi və ümumi müqayisəsini əks etdirir. Buna görə də dövlətin 
funksiyası mövcud siyasi-hüquqi sistemin qanunauyğun fəaliyyətinə xidmət 
edir, dövlət və cəmiyyət arasında qarşılıqlı münasibətləri, dövlətin bütün tarixi 
dövrü ərzində üzərində öhdəlik kimi dayanan ən aktual məqsəd və vəzifələrini 
əks etdirir [7]. Dövlətin funksiyaları ilə onun sosial mahiyyətini və təbiətini 
müəyyənləşdirmək mümkündür. Funksiyalar elə dövlət fəaliyyətini əks etdirir 
ki, həmin fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi dövlətin qarşısında vəzifə kimi 
qoyulmuşdur [8, 112]. Əvvəllər dövlətin funksiyası dedikdə yalnız dövlətin 
siyasi fəaliyyəti başa düşülürdü. Bu fikrin tərəfdarları da az deyil. Elə götürək 
prof. A.İ.Denisovu o, dövlətin funksiyası dedikdə dövlətin siyasi fəaliyyətini 
nəzərdə tutur və hesab edir ki, “Dövlətin funksiyası ya onun siyasi mahiyyətini 
xarakterizə edən fəaliyyətidir, ya da müxtəlif inkişaf dövrlərində dövlətin ma-
hiyyətini əks etdirən fəaliyyətinin məzmunudur” [2, 216].  

Yuxarıda qeyd olunanlardan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, dövlətin 
funksiyası dedikdə dövlətin mahiyyətini ifadə edən, cəmiyyətin inkişafının 
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müəyyən tarixi mərhələsində əsas qarşıya qoyduğu məqsədə, həmçinin baş ve-
rən proseslərə dövlət mexanizmləri ilə təsir edən dövlətin fəaliyyət istiqamət-
ləri başa düşülür.  

Cəmiyyətdə aktiv şəkildə gedən sosial təbəqələşmə, sosial əlaqələrin inki-
şafı və mürəkkəbliyi, insanın ətraf mühitdə mövqeyinin dəyişməsi dövlətin ida-
rəetmə rolunu artırdı və onun funksiyasını dəyişdi. Bəzi funksiyalar keçmiş 
əhəmiyyətini itirdi, bəziləri dəyişdi, bəziləri isə yenidən təşkil olundu [7]. 
Funksiyaların formalaşması dövlətin formalaşması və inkişafı prosesində baş 
verir. Hər hansı bir funksiyanın yaranması ardıcıllığı cəmiyyət qarşısında daya-
nan məsələlərin əhəmiyyətindən asılıdır. Müxtəlif tarixi inkişaf dövrü dövlətin 
müxtəlif məqsədlərinin meydana gəlməsinə və nəticədə də müxtəlif funksi-
yalarının yaranmasına səbəb olur. Hər bir dövlətin funksiyası müəyyən məz-
muna malikdir, hansı ki, bu məzmunda dövlət hansı fəaliyyətlə məşğul olur, 
dövlət orqanlarının başlıca fəaliyyəti nədən ibarətdir, hansı məsələləri həll 
edirlər kimi sualların cavabları öz əksini tapır. Dövlətin funksiyasının məz-
munu dəyişməz olaraq qalmır- o da cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklərlə birgə 
dəyişir. Müasir dövlətin funksiyasının məzmununa milli faktorlar, elmi-texniki 
tərəqqi, informasiyalaşdırma prosesi və s. təsir göstərir [11, 146].  

Dövlətin funksiyasına onun fəaliyyətinin məzmunu aspektindən yanaş-
maq lazımdır. Bu aspekt ən çox dövlətin funksiyasının ümumi sosial təyinatını 
xarakterizə edir. Müasir dövlətin funksiyaları xüsusi aktuallığı ilə seçilir və 
bəşər cəmiyyətinin sağ qala bilməsi üçün dövlətlərarası əməkdaşlığın yaran-
masına ehtiyac hiss edir. Əməkdaşlığın vacibliyi hər şeydən əvvəl elmi-texniki 
tərəqqinin mənfi təsirləri nəticəsində yaranan ekoloji problemlər, nüvə silahı 
məsələləri, demoqrafik səbəblər və digər beynəlxalq məsələlərlə bağlıdır. Belə-
liklə, dövlətin funksiyası xüsusi məzmunu ilə seçilən dövlətin əsas fəaliyyə-
tidir. Məhz bu funksiya vasitəsilə dövlət ictimai həyatda öz mahiyyətini və so-
sial məqsədlərini ifadə edir. Yalnız funksiyası ilə müəyyən etmək olur ki, döv-
lət kimə qulluq edir, kimin maraqlarını mühafizə edir [7]. Dövlətin funksiyası 
onun həyata keçirilmə forması əvvəlcədən müəyyənləşdirilməklə ictimai həya-
tın əsas sahələrində dövlət fəaliyyətini əks etdirməli, cəmiyyətin inkişafına yö-
nələn məqsədlərin həyata keçirilməsinə istiqamətlənməlidir [11, 147;148]. 

Dövlətin daxili funksiyalarından biri də onun sosial funksiyasıdır. Döv-
lətin sosial funksiyası dedikdə - cəmiyyətin hər bir üzvünün onların maddi və-
ziyyətindən, yaşından, cinsindən, sağlamlıq imkanlarından asılı olmayaraq nor-
mal yaşayış səviyyəsinin təmin olunmasına yönələn dövlət fəaliyyəti başa dü-
şülür. Məs.: minimum əmək haqqının, pensiyanın, təqaüdün, xəstələrə, əlillərə, 
kasıblara, tələbələrə, uşaqlara, analara, işsizlərə müavinatın təyin olunması; sə-
hiyyəyə, mədəni istirahətə, təhsilə, mənzil tikintisinə lazımı vəsaitin ayrılması 
və s. Ümumiyyətlə, dövlətin sosial funksiyası dedikdə dövlət tərəfindən 
müəyyən olunmuş müavinatlar hesabına hər bir insan üçün azad və layiqli 
həyat səviyyəsi üçün şərait yaradan, müxtəlif səbəblərə görə əmək müna-
sibətlərinə daxil ola bilməyən şəxsləri müdafiə altına alan dövlət fəaliyyəti başa 
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düşülür [8, 113]. 
Vilson Vidronun fikrincə sosial funksiya dövlətin əsas funksiyalarından 

biridir. Vilson sosial funksiyanı belə izah etmişdir: “İnsanlar bir-birləri ilə mü-
nasibətlərində əsas qanunlardan istifadə etməyə və bu qanunlara əsaslanmağa 
çalışsalar da onlar arasında yarana biləcək, ehtimal olunan ziddiyyətlərin qar-
şısının alınması üçün müəyyən bir qayda tətbiq olunmalıdır”. Vilson idealist-
lərin “hər kəs düzgün hərəkət edərsə, dövlətə ehtiyac olmaz” fikrini məqsədə 
uyğun hesab etmir. O, hesab edir ki, cəmiyyətə hər hansı bir qayda məcburiy-
yət kimi tətbiq oluna bilməz. Bunun üçün də dövlət tənzimedici fəaliyyəti ilə 
insanların sosial dünyada öz yerlərini müəyyən etmələrinə, ümumi təhlükəsiz-
liyin təminatçısı kimi qalmalarına yardım edir. Bu zaman dövlətin tənzimedici 
fəaliyyəti qismində onun sosial funksiyası çıxış edir [15, 118].  

Sosial funksiya məzmun və fəaliyyət istiqaməti baxımdan müxtəlifdir. 
Onun əsas təyinatı ümumi rifahı təmin etmək, hər kəsə bu rifahdan istifadədə 
bərabər imkanlar yaratmaqdır. Dövlət elə vətəndaşlarını müdafiə etməlidir ki, 
onlar özləri müstəqil olaraq öz qayğılarına qala bilmirlər və özlərinin layiqli 
həyat səviyyəsini təmin edə bilmirlər. Məs: işsizlər, uşaqlar və əmək qabi-
liyyəti olmayan şəxslər bu kateqoriyaya daxildirlər [3, 100]. Dövlətin sosial 
funksiyası istehsal münasibətlərinin inkişafının müəyyən mərhələsində yeni 
sənaye dövlətlərinin yaranması ilə əlaqədar olaraq meydana gəlmişdir ki, bu da 
19-cu əsrin əvvəllərindən tez baş verməmişdir. Dövlətin sosial funksiyasının 
yaranması və inkişafı iki mərhələ ilə xarakterizə edilir.  

- Birinci mərhələdə dövlətin sosial funksiyasının keyfiyyəti artmış və 
bununla da dövlət yüksək inkişaf səviyyəsinə qədəm qoymuşdur. 

- İkinci mərhələdə isə sosial funksiya iqtisadi, hüquqi və siyasi funk-
siyalarla birgə fəaliyyət göstərərək kompleks funksiyalar sisteminə da-
xil olmuşdur ki, nəticədə də dövlətin bütün funksiyalarının “sosiallaş-
ması” prosesi getmişdir [4, 4]. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, ümumi rifah dövlətini formalaşdırmaq üçün 
onun bütün funksiyaları, o cümlədən, ilk növbədə, sosial funksiyası tətbiq 
olunmalıdır. Açıq-aşkar görünür ki, o dövlət sosial statuslu hesab edilir ki, 
onun daxili funksiyaları içərisində sosial funksiya böyük əhəmiyyətə malikdir 
və dövlətin fəaliyyətində olduqca əhəmiyyətli rol oynayır. Buna görə də, hüquq 
elmində və praktikada dövlətin digər funksiyaları içərisində sosial funksiyanın 
yeri ətraflı tədqiq olunmalı və sosial funksiyanın roluna, onun əsas konsep-
siyalarına diqqət yetirilməlidir. Bir çox hüquqşünaslar sosial funksiyanı heç də 
dövlətin daxili funksiyasının bir növü kimi qiymətləndirməmişlər [9]. Əsas 
səbəb isə odur ki, sosial funksiya anlayışına müxtəlif yanaşmalar zamanı sübut 
olunur ki, “dövlətin funksiya” anlayışı özü birmənalı deyil.  

Müasir dövrdə ən aktual problem dövlətin funksiyaları arasında münasi-
bətlər və onların sosial təyinatı ilə bağlıdır. İdeal dövlət konsepsiyasının tərəf-
darlarına görə o dövlət ideal dövlət hesab edilir ki, daxili və xarici müna-
sibətlərə iki istiqamətdə təsir göstərə bilir. Yəni ideal dövlət konsepsiyasının 
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tərəfdarları dövlətin funksiyasını 2 qrup şəklində göstərirlər. Bunlardan birin-
cisi odur ki, mülkiyyət bərabərsizliyini aradan qaldıraraq, ədalətli sosial sistem 
formalaşdırır. Bu ideal dövlətin sosial funksiyası adlanır. İkinci funksiya isə 
ayrı-ayrılıqda müxtəlif xidmətlərlə bağlı olan fəaliyyətlər: gəlirlərin bö-
lüşdürülməsi, iqtisadi tənzimləmə və tələbin stimullaşdırılması ilə əlaqədardır. 
Bu isə ideal dövlətin iqtisadi funksiyası kimi qəbul olunmuşdur. Beləliklə, 
ideal dövlət konsepsiyasının tərəfdarlarının fikrincə ideal dövlətin funksiyaları 
iki yerə: sosial və iqtisadi funksiyalara bölünür. Sosial funksiya isə öz 
növbəsində iki yarımqrupa bölünür ki, bunlara aiddir: 

- sosial inhisarlaşmaya qarşı müqavimət 
- mülkiyyət hüquqlarının pozulmasına qarşı müqavimət [14, 105]. 
İdeal dövlət konsepsiyasının tərəfdarlarından fərqli olaraq, real dövlət 

konsepsiyasının tərəfdarlarının fikrincə dövlətin funksiyası 2 qrupla məhdud-
laşdırılmamalıdır. Onlar hesab edirlər ki, dövlət daxili və xarici münasibətlərdə 
məzmunundan asılı olaraq bir çox funksiya həyata keçirə bilər. Bu konsep-
siyanın tərəfdarları sosial funksiyanı 4 qrupa bölürlər:  

- gəlirin bölüşdürülməsi – varlılardan kasıblara doğru gəlirin bölüşdü-
rülməsi yolu ilə bərabərsizliyin aradan qaldırılması  

- xüsusi mülkiyyət hüququnun pozulmasının qarşısının alınması  
- hökumət monopoliyasının qarşısının alınması- bu funksiya diktatorluq-

dan demokratiyaya keçidi özündə ehtiva edir və bəzən “cəmiyyətin demokra-
tikləşdirilməsi” adlandırılır. 

- Dövlət tənzimlənməsi, iqtisadi müdaxilənin yolverilməzliyi [13, 12]. 
Qeyd olunan funksiyalar müəyyən zamanlarda insanlar tərəfindən irəli 

sürülmüş dövlətin iradəsi əleyhinə olsa da tədricən qəbul edilmişdir. Onu da 
qeyd edək ki, bu funksiyalar dövlət hakimiyyətinin azaldılmasına, insanların 
cəmiyyətdə özləri ilə bağlı qərar qəbul etməsinə və onlara öz taleyini müəy-
yənləşdirməkdə müstəqillik verilməsinə şərait yaratdı [10]. 

Dövlətin sosial funksiyası azad, hüquqi dövlət istiqamətində birgə yaşayış 
qaydalarını və layiqli həyat səviyyəsini ifadə edir. Dövlətin sosial funksiyasının 
tətbiqi ilə hüquq və azadlıqlara təminat verilir, bərabərlik bərqərar olunur və 
hüquq münasibətləri üçün zəruri mühit formalaşdırılır. Dövlətin sosial funk-
siyasının ictimai bəraət əldə etməsinə səbəb əvvəllər malik olmadığı dəyərlər 
vasitəsilə özünü zənginləşdirməsi, hüquq və azadlıqlara təminat verməsi, ha-
belə özünü təkmilləşdirməsidir. Sosial funksiyanın hüdudları çox vaxt hüquqi 
funksiya ilə müəyyənləşir. Lakin hüquqi funksiyanın imkanları heç də həmişə 
dövlətin sosial funksiyasının tələblərini yerinə yetirə bilmir. Eyni zamanda 
dövlətin sosial funksiyasının həyata keçirilməsi zamanı hüquqi funksiyadan 
istifadə olunması hüquqi meyarları gərginləşdirir, yorur və “sözün əsil mə-
nasında” onu hüquqi şəkildən uzaqlaşdırır.  

Dövlətin sosial funksiyasının iqtisadi funksiya ilə sıx bağlılığını isə 
S.E.Korobov irəli sürmüşdür. Müəllif vurğulayır ki, dövlətin sosial funksiyası 
onun iqtisadi inkişafı olmadan, iqtisadi resurslardan səmərəli istifadə etmədən 
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həyata keçirilə bilməz, iqtisadi inkişaf olmadan sosial ehtiyacları maliyyələş-
dirmək mümkün olmaz. Müxtəlif dövlətlərdə eyni sosial funksiyanın tətbiqi ilə 
bağlı ideanı da S.E.Korobov irəli sürmüşdür. O, hesab edirdi ki, dövlətlərdən 
asılı olmayaraq istənilən dövlətin sosial funksiyası sosial sferada ictimai mü-
nasibətlərin həyata keçirilməsinin əsas istiqamətlərini, vətəndaşların layiqli 
həyat səviyyəsinin təmin olunmasını, sosial ziddiyyətləri aradan qaldırmaq və 
qanunvericilikdə təsbit olunmuş və ya hamı tərəfindən qəbul olunmuş vətən-
daşların maraqlarının təmin olunmasını əks etdirməlidir. Belə qənaətə gəlmək 
olar ki, Korobovun etirafı məzmunundan asılı olaraq sosial funksiyanın cəmiy-
yətdə üstünlük təşkil edən ümumi müəyyən olunmuş anlayışını, qanunveri-
cilikdə təsbit olunmuş sosial standartları əsas götürür [4, 5]. 

Dövlətin əsas inkişafı birbaşa olaraq onun sosial funksiyalarından asılıdır. 
Dövlətin hüquqi, iqtisadi, hakimiyyət funksiyaları stabil şəkil alır və praktiki 
olaraq dəyişmirlərsə, sosial funksiyalar isə artan istiqamətdə inkişaf edir, 
bundan əlavə, üstünlük təşkil edən funksiyalara çevrilirlər. Dövlətlərdə sosial 
funksiyaların xüsusi növlərinin yaranması nəinki cəmiyyətin sosial ehtiyacları-
nın təmin olunması üçün yeni vasitə oldu, eyni zamanda müvafiq ehtiyacların 
kəskin və sürətli şəkildə azalmasına da səbəb oldu [9]. Tarixi-hüquqi nöqteyi-
nəzərdən baxarıqsa, müxtəlif dövlətlər tərəfindən həyata keçirilən sosial funk-
siya dövlətin təşkilati-hüquqi və praktiki fəaliyyətini, hər bir vətəndaşın və in-
sanın layiqli həyat səviyyəsini, dövlətin və cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafını 
təmin edir. Dövlətin inkişafı onun sosial məqsədinə çevrilmişdir. Dövlət əs-
lində layiqli həyat səviyyəsi standartlarını müəyyənləşdirməklə cəmiyyətin so-
sial-iqtisadi hüquqlarının həcmini və strukturunu, eyni zamanda ayrı-ayrı qrup-
ların sosial-iqtisadi vəziyyətini də müəyyənləşdirmiş olur. Sosial funksiyanın 
həyata keçirilməsi müxtəlif meyarlara əsaslanır:  

- əhalinin müxtəlif kateqoriyalara bölünməsinə əsasən sosial qanunve-
riciliyin yaradılması və inkişaf səviyyəsi 

- İnsanın sosial-iqtisadi hüquqları və dövlətin onu təmin etməsində rolu 
- Sosial funksiyanın dövlətin funksiyaları sistemində rolu [6, 61]. 
Sosial münasibətlərin konstitusion səviyyədə əks olunması, bu münasi-

bətlərə dövlətlərin verdiyi əhəmiyyətin göstəricisidir. Müasir dövlətlərin hər bi-
rinin konstitusiyasında sosial funksiya öz əksini tapmışdır. İstər bizim konsti-
tusiyamız olsun, istər AFR, İspaniya, Türkiyə və s. lakin bu konstitusiyaların 
hər birində sosial funksiya birmənalı qarşılanmamışdır.  

Əvvəllər sosial problemlər insanların özləri tərəfindən həll olunurdusa, 
indi isə dövlət və şəxs birgə bu problemlərin öhdəsindən gəlməyə çalışırlar. 
Xüsusilə də dövlət cəmiyyət üçün vacib olan bu sosial məsələləri həll etməkdə 
istər konstitusion səviyyədə, istərsə də qanunvericilik səviyyəsində olsun öz 
üzərinə vəzifə götürür [12, 34].  

Dövlət sosial funksiyanın həyata keçirilməsi məqsədilə normativ hüquqi 
baza yaradır ki, bu da sosial münasibətlərə təzyiq etmə vasitəsi kimi çıxış edir. 
Ümumiyyətlə, praktika sübut edir ki, dövlət sosial funksiyaya iki yolla təzyiq 
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göstərə bilər:  
1) normativ hüquqi aktlar qəbul etmə yolu ilə; 
2) bu normaları tənzimləmək üçün müxtəlif proqram-layihələr qəbul 

etmək yolu ilə.  
Hesab edirik ki, deyilənlərin izahını vermək elə də çətin olmayacaqdır. 

Belə ki, cəmiyyətdə hər hansı bir münasibət norma müstəvisində tənzimləndiyi 
təqdirdə onun təsir göstərə bilmə qabiliyyəti artır. İkincisi bu normaların real 
həyatda tətbiq oluna bilməsi üçün proqram layihələr qəbul edilir. Dövlət digər 
funksiyalarından fərqli olaraq sosial funksiya ilə bağlı belə proqram layihələri 
tez-tez qəbul edir. Cəmiyyətin sosial şəraiti ilə bağlı olduğundan qəbul edilən 
sosial norma mərhələ-mərhələ, proqram çərçivəsində həyata keçirilir ki, 
müsbət nəticə əldə edilə bilsin.  
1990-cı ildən sonra- dövlətimiz öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra dövlətin 
sosial funksiyası onun fəaliyyətinin əsasını təşkil etdi. Bu proseslərdə başlıca 
məqsəd –cəmiyyətin bütün üzvlərinə və ayrı-ayrı kateqoriya şəxslərə tətbiq 
olunan sosial qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və bu yolla bütün insanların 
sosial-iqtisadi hüquqlarının təmin edilməsi idi. 

Məhz Konstitusiyamızın “Sosial təminat hüququ” adlı 38-ci maddəsinin 
3-cü bəndində qeyd olunur ki: “hər kəs qanunla müəyyən edilmiş yaş həddinə 
çatdıqda, xəstəliyinə, əlilliyinə, ailə başçısını itirdiyinə, əmək qabiliyyətini 
itirdiyinə, işsizliyinə görə və ya qanunda nəzərdə tutulmuş digər hallarda sosial 
təminat hüququna malikdir” [1, 21]. 

AR-sı cəmiyyətdə sağlamlığın qorunması, ekoloji, sanitariya epidemioloji 
salamatlığın təmin olunması üçün proqramlar qəbul edir. Könüllü sosial sığor-
tanın, sosial təminatın və xeyriyyəçilik fəaliyyətinin əlavə formalarının yaradıl-
ması üçün həvəsləndirmə tədbirləri həyata keçirir. Dövlət hər bir vətəndaşının 
həyat səviyyəsinin qaldırılması üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə edir. Sosial 
funksiyanın həyata keçirilməsində əsas yeri vətəndaşın təhsil, elm, mədəniyyət 
və sağlamlığın mühafizəsi sahəsində dövlət siyasəti tutur ki, bu sahələrdə də 
sosial funksiya dövlətin dəstəyi ilə (maliyyə, maddi, proqram təminatı və s.) 
həyata keçirilir. Dövlətə maraqlıdır ki, onun hər bir vətəndaşı qəbul edilmiş 
müvafiq standartlar əsasında təhsil ala bilsinlər. Müasir dövrdə təhsili olmayan 
vətəndaşların istənilən dövlət idarəetməsində iştirakı yolverilməzdir. Buna görə 
də, hər bir dövlətdə təhsil vacib meyar hesab edilir. Bununla yanaşı, dövlət hər 
bir vətəndaşında hüquqi şüur formalaşdırmalıdır. Hər bir vətəndaş öz dövləti-
nin qanunlarını bilməli və çox ciddi şəkildə bu qanunlara riayət etməlidir. 
Məhz dövlətin sosial funksiyası dövlətin sosial sferada hakimiyyətini reallaş-
dıran əsas funksiyalarından biridir. Bu funksiyanın məzmununa vətəndaşların 
normal həyat şəraitinin təmin olunması, cəmiyyətin davamlı inkişafı, sosial 
müdafiənin effektiv sisteminin yaradılması daxil edilir. Sosial funksiya və-
təndaşların sosial dəstəklənməsi və onlara sosial xidmətlərin təqdim olunması 
üzrə kompleks tədbirlərdən istifadə edən ən aktual funksiyalardan biri hesab 
olunur. Bu zaman söhbət, ilk növbədə, elə kateqoriya vətəndaşların normal 
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həyat şəraitinin təmin olunmasından gedir ki, onlar müxtəlif obyektiv səbəblərə 
görə tam şəkildə əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmirlər – təqaüdçülər, fiziki 
çatışmazlığı olan şəxslər, tələbələr və s. [5, 44]. 

Sosial funksiyanı analiz etdikcə belə bir qənaətə gəlirik ki, istənilən 
müasir dövlət sosial funksiyaya malikdir. Sosial funksiya dövlətin hər bir və-
təndaşına müxtəlif xarakterli sosial xidmətlər göstərməklə onun bütün fəa-
liyyətini əhatə edir. Bura vətəndaşın sağlamlığının qeydinə qalmağı, minimum 
əmək haqqını, pensiyanı müəyyənləşdirməyi aid etmək olar ki, bununla da 
dövlət hər bir vətəndaşına minimum yaşayış səviyyəsindən aşağı olmayan 
təminat verir. Nəticə olaraq onu demək lazımdır ki, dövlətin sosial funksiyası 
insanın müstəqil inkişafı və layiqli həyat səviyyəsini təmin edəcək şərtlər 
müəyyənləşdirir. 
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МЕСТО СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ  

В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ 
 

А.Н.ИБРАГИМОВА 
  

РЕЗЮМЕ 
 

Функции существовали для достижения целей, которые определены государством 
для показания действий, которые уже были сделаны. Функция всегда относилась к объ-
ективной и всегда меняющимся требованиям и характеризует направления развития го-
сударственности, сформированной на структуре государства и его задачах. Эконо-
мический подход государства внедрен в его социальную функцию. Иногда предусмат-
ривается, что государственная функция обозначает его социальную сущность внутри и 
вне границ. Мы не можем согласиться с этой идеей. Так как, социальная задача государ-
ственной функции связана с его обязанностями относительно общества, которые реали-
зованы одной из государственных функций - социальной функцией.  

 
Ключевые слова: внутренние и внешние функции государства, социальная 

функция государства, создание и развитие социальной функции. 
 

 
THE ROLE OF SOCIAL FUNCTION IN THE SYSTEM OF STATE FUNCTIONS 

 

A.N.IBRAHIMOVA 
 

SUMMARY 
 

Functions exist for reaching the goals that states have determined for reflecting activities 
which have already been done. A function has always related to impartial and constantly 
changing demands and characterizes the development trends of statehood, formed depending 
on the structure of the state and its aims. The economic attitude of a state is embedded in its 
social function. Sometimes it is expressed that a state function indicates its social essence 
within and beyond borders. We cannot agree with that idea. Hence, the social purpose of the 
state function is related to its duties regarding the society, which are implemented by one of the 
state functions such as a social function. 

 
Key words: internal and external functions of a state, social function of a state, creation 

and development stages of a social function. 
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Məqalədə geosiyasi dəyişmələr və hərəkət modellərinin hazırlanması ilə bağlı müvafiq 

araşdırmaların nəticələri ortaya qoyulmuşdur. Burada diqqət, əsasən iki ölkəyə - İran və 
Rusiyaya yönəldilmişdir. Qeyd edilən ölkələrin tarixlərinə ekskurs edilmiş və regional iddiaları 
təhlil edilmişdir. 

 
Açar sözlər: geosiyasi dəyişmə, hərəkət modelləri, İran, Rusiya  
 
İstənilən bir dövlət milli maraqlarının təmin edilməsi üçün geosiyasi pro-

seslərin sistemli öyrənilməsini təmin etməlidir. Bu müvafiq akademik qurum-
lar, təhsil müəssisələri və dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilir. Geosiyasi 
məsələləri öyrənərkən mücərrəd akademik tədqiqatlardan söhbət gedə bilməz. 
İstənilən araşdırmanın sonu mütləq bir şəkildə müvafiq modelləşdirilmə ilə 
nəticələnməlidir.  

Azərbaycan Respublikası da onu əhatə edən dövlətlərin gələcək addımla-
rını proqnozlaşdırmalı və geosiyasi fəaliyyət məkanında onlarla bağlı olaraq 
müəyyən konkret hərəkət modellərinə malik olmalıdır. Burada biz bu model-
ləşdirmə ilə bağlı olaraq ilkin fikirlərimizi elmi müstəvidə təqdim etməyi 
qarşıya məqsəd qoymuşuq. 

Azərbaycan Respublikası üçün “Rusiya davranış modelləşdirilməsi” 
Azərbaycan Respublikasının şimalında dünyanın böyük siyasi, hərbi və 

iqtisadi güclərindən biri olan Rusiya Federasiyası yerləşir. Rusiya qədim tarixə 
malik olan bir dövlətdir və onun istər regional, istərsə də dünya miqyaslı id-
diaları tarixi və bazislidir. Bu məsələni bir qədər də açmağa çalışaq. Rusiya 
tarix boyu dünyada nüfuz və söz sahibi olmağa can atmış və ölkəni idarə edən-
lərin siyasi idarəçilik formasının dəyişilməsinə baxmayaraq onun bu iddiaları 
dəyişilməmişdir. Hər bir yeni hakimiyyət forması və eləcə də ictimai quruluş, 
sadəcə olaraq Rusiyaya qeyd edilən istiqamətdə fəaliyyət göstərmək üçün yeni 
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imkanlar və mexanizmlər vermişdir. Əgər Çar Rusiyası dövründə qılınc və 
qanla iddiaların təmin edilməsi həyata keçirilirdisə, Sovet Rusiyasında güc 
tətbiqi ideoloji məzmun almağa başladı. Sovet Rusiyası dünya zəhmətkeşlərinə 
bərabərlik, ədalət və sosializm qurmaq pərdəsi altında yeni-yeni ərazilərə sahib 
oldu. Həmçinin özünün beynəlxalq proseslərə təsir imkanlarını differensasiya 
edə bildi. Çar Rusiyası Azərbaycana silahlı müdaxilə ilə daxil oldu, amma 
onun xələfi Sovet Rusiyası Azərbaycana ideoloji motivlərlə girdi. Məhz bu sə-
bəbdən ikincinin ictimai təbəqələrə təsiri daha güclü idi. O, təhsil, mədəniyyət 
və siyasət vasitəsi ilə Azərbaycan xalqının tarixi kökləri ilə əlaqələrinin zəiflə-
dilməsi istiqamətində güclü təsir göstərə bildi. 

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Sovet Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi 
dövrdə mərkəzi hakimiyyətin həyata keçirdiyi siyasət onun birbaşa müdaxiləsi 
nəticəsində Azərbaycan xalqının maraqları istiqamətində zərərsizləşdirildi. 
Milli bir düşüncəyə malik olan Heydər Əliyev Azərbaycan dilinin dövlət dili 
olaraq elan edilməsi və istifadəsi, milli ənənələrin qorunması, erməni separatiz-
minin qarşısının alınması istiqamətində xüsusi ilə tarixi işlər gördü. Azərbay-
canlı tələbələrin Rusiya ali məktəblərində təhsil almasına şərait yaratmaqla 
milli ziyalı təbəqəsini gücləndirdi. Təbii ki, bu da, öz növbəsində, Azərbaycan 
xalqının milli və siyasi şüurunun qorunmasına zəmin oldu.  

 1991-ci ildə Sovet İttifaqı dağıldı. Rusiya bu dövrdə iqtisadi və siyasi 
böhran içərisində idi. Buna baxmayaraq, xarici siyasətində təsir vasitələrini itir-
mək istəmirdi. Bunun üçün xarici siyasətinə “yaxın xaric” anlayışını daxil etdi 
[5]. SSRİ-nin dağılmasından sonra Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Fede-
rasiyası arasında diplomatik münasibətlər 4 aprel 1992-ci il tarixində Bakıda 
imzalanmış müvafiq protokol əsasında qurulmuşdur.1992-ci ildə Azərbaycanın 
Rusiyada, Rusiyanın isə Azərbaycanda səfirlikləri öz fəaliyyətinə başlamışdır. 
İki ölkə arasında mövcud olan və daima inkişaf edən müqavilə-hüquq bazası-
nın başlıca strateji xarakterli sənədi “Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Fede-
rasiyası arasında dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında” 
1997-ci il 3 iyun tarixli müqaviləsidir Həmin müqavilə Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti Heydər Əliyevin Moskvaya etdiyi rəsmi səfər çərçivəsində 
imzalanmışdır. 

Rusiyanın xarici siyasətində önəmli məqamlardan biri də postsovet 
məkanını nəzarət altında saxlamaq üçün inteqrativ qurumun yaradılması idi. 
Rusiya keçmiş Sovet Respublikalarının MDB çərçivəsində birləşməsini təmin 
edərək maraqlarını reallaşdırmaq istəyirdi. Bir sıra Rusiyalı müəlliflər qeyd 
edirlər ki, Rusiya üçün MDB-nin bir alternativi yoxdur [7]. MDB-nin yaran-
ması Rusiyaya bu məkanda yenidən öz maraqlarını reallaşdırmaq üçün imkan-
lar verirdi. Rusiya MDB ölkələrini müxtəlif inteqrasiya qurumlarında bir qədər 
də sıx birləşdirməyə çalışırdı. MDB-nin bir təsir vasitəsi kimi gücünün zəiflə-
dilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev əkstəsir 
diplomatiyası metodundan məharətlə istifadə edə bildi. Müstəqil dövlət quru-
culuğu prosesində Rusiya ilə əlaqələrdən bəhrələnmək, bəzi imperiyapərəst qu-
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rumları bitərəfləşdirmək taktikası Azərbaycanın xarici siyasət kursunda müs-
təqil bir istiqamət kimi həyata keçirilməyə başlandı. 1993-cü il sentyabrın 6-da 
Heydər Əliyev Moskvada Rusiya Prezidenti Boris Yeltsin və Rusiyanın başqa 
rəhbər şəxsləri ilə görüşüb iki ölkə arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılması 
məsələlərini müzakirə etdi, sentyabrın 24-də isə Azərbaycan MDB-yə daxil 
oldu. Eyni zamanda, müstəqil dövlətçilik problemlərini həll etmək, bu yolda 
qarşıya çıxan təzyiqlərə birgə sipər çəkmək, yeni iqtisadi və dövlətlərarası 
münasibətlərə uyğun ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələr yaratmaq məqsədilə digər 
MDB dövlətləri, Ukrayna, Belorusiya, Gürcüstan, Moldova və xüsusən 1993-
cü ilin sonuna qədər Azərbaycanla kəskin münasibətlərə malik olan Orta Asiya 
respublikaları ilə münasibətlərin köklü şəkildə yenidən qurulması üçün yeni 
forma və vasitələrdən istifadə edildi [5, 186]. 

Burada xüsusi ilə vurğulamaq lazımdır ki, Rusiyanın hakimiyyət struk-
turlarına özünə yer etmiş müəyyən dairələr MDB iştirakçısı olan dövlətlərə, o 
cümlədən, Azərbaycana siyasi, təhlükəsizlik və milli təhlükəsizlik baxımından 
başlıca həyatı mənafe zonası kimi baxırlar. Onlar belə hesab edirlər ki, burada 
xüsusi səlahiyyətlərə malik olmalıdırlar. 1991-1994-cü illərdə Azərbaycan əra-
zilərinin işğalı zamanı Ermənistana hərbi və siyasi dəstək verən Rusiya bir da-
ha iddialarını nümayiş etdirdi. Rusiyanın Dağlıq Qarabağda erməni separatçıla-
rına hərtərəfli dəstək verməsi, təbii olaraq, Azərbaycan tərəfini qane edə bil-
məzdi, hətta müstəqilliyin ilk illərində Rusiyanın erməni separatçılarına yardı-
mı iki ölkə arasında münasibətlərin soyuqlaşmasına gətirib çıxarmışdı. Azər-
baycanın qərbmeylli siyasəti, Rusiyanın enerji siyasətinə qarşı yönəlmiş regio-
nal layihələrdə iştirak etməsi, mütəxəssislərin MDB-yə alternativ olaraq qiy-
mətləndirdikləri GUAM təşkilatını təsis edən dövlətlərdən biri olması Rusiya-
nın Dağlıq Qarabağ münaqişəsində tutduğu mövqeyi ilə bilavasitə bağlıdır. Ru-
siya Azərbaycana qarşı əsasən Qarabağ kartından təzyiq vasitəsi kimi istifadə 
etmişdir. Unutmaq lazım deyil ki, Rusiyanın Cənubi Qafqazda ən yaxın müt-
təfiqi Ermənistandır. Rus-erməni əməkdaşlığı dərin tarixi köklərə əsaslanır. 
Rusiya ermənilərə Cənubi Qafqazda dövlət qurmalarına zəmin yaratmış, nə-
ticədə də bu dövlətin qurulmasına nail olmuşdur. Bəzi rus rəsmilərinin də bil-
dirdiyi kimi, Ermənistan Rusiyanın Cənubi Qafqazda forpostudur. Rusiya er-
məni kartından istər Dağlıq Qarabağ məsələsində, istərsə də Gürcüstanda er-
mənilərin çoxluq təşkil etdiyi Cavaxetiya bölgəsindəki məsələdə də istifadə et-
məkdədir. Rusiya Ermənistanı 1993-1995-ci illərdə dəyəri bir milyard dollar-
dan çox olan silahla təchiz etmiş, yanacağa olan ehtiyacını böyük ölçüdə 
qarşılamışdı [9]. 

1990-cı illərdə keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrini öz ətrafında toplamağa 
cəhd edən Rusiya Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi adlanan (KTM) hərbi 
blok yaratmışdır. Azərbaycanı da bu qurumda görmək istəyən Rusiya bu isti-
qamətdə müəyyən işlər görməyə çalışmışdır. Lakin Azərbaycan Rusiyanın təq-
dimatında bu təhlükəsizlik sistemini özünün maraqlarına uyğun hesab etmə-
mişdir. Cənubi Qafqazın Rusiya modeli ilə planlaşdırılan təhlükəsizlik siste-
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mində Azərbaycanı qane etməyən əsas cəhət məhz Rusiyanın bölgədə hamını 
qane edəcək səmərəli kollektiv təhlükəsizlik mexanizmlərinin yaradılması əvə-
zinə, Ermənistanla kollektiv təhlükəsizlik və hərbi-strateji müttəfiqlik çərçi-
vəsində Azərbaycanın suveren dövlət hüquqlarına, milli təhlükəsizlik maraq-
larına və Cənubi Qafqazın regional güc tarazlığına mənfi təsir göstərən bəzi 
addımları hesab oluna bilər. Azərbaycanın, əsasında Rusiya və onun yaratdığı 
Kollektiv Təhlükəsizlik Təşkilatı dayanan MDB təhlükəsizlik sisteminə qoşul-
maqdan imtina etməsinin səbəbi də, məhz bu məsələ ilə bağlıdır. Rusiya ilə 
Ermənistan arasında 1995-ci ildə imzalanmış “hərbi-strateji tərəfdaşlıq haqqın-
da” müqaviləyə uyğun olaraq, Rusiya Ermənistanda öz hərbi-geostrateji ma-
raqlarını və təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə “25 il müddətinə 102-ci 
hərbi bazasını saxlamaq və onunla razılaşdırılmış, əlaqələndirilmiş birgə re-
gional təhlükəsizlik, xarici siyasət fəaliyyəti yürütmək” haqqında “dövlətlər-
arası razılığa gəlmişdir”. Mütəxəssislər bu sazişi əslində siyasi, iqtisadi, hərbi 
gücü və vəziyyəti heç də “bərabərhüquqlu və qarşılıqlı təhlükəsizlik” müqa-
viləsi imzalamağa imkan verməyən, qeyri-bərabər statuslu iki ölkənin “təhlü-
kəsizlik imitasiyası”, Qərbin Cənubi Qafqazda hərbi-geostrateji maraqlarının 
artması və bölgə ölkələrinin NATO-ya həvəs göstərməsi fonunda Rusiyanın 
“forpostu” olmaqdan başqa heç bir ciddi potensial nümayiş etdirmək qabiliy-
yəti olmayan Ermənistanın “xarici və təhlükəsizlik maraqlarını müdafiə etmək” 
adı altında öz suveren dövlət hüquqlarını birtərəfli qaydada güzəştə getməsi 
kimi qiymətləndirirlər. Onların fikrinə görə, Cənubi Qafqazda Rusiyanın Ermə-
nistana güclü iqtisadi və hərbi yardım göstərməsi, onun işğalçı ordusunu tə-
mənnasız silahlandırması, bir tərəfdən işğalçı ölkənin siyasi rəhbərliyini Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həllindən yayındırır, danışıqlarda qeyri-
konstruktivliyə təşviq edir, digər tərəfdənsə Azərbaycanın beynəlxalq təh-
lükəsizlik siyasətinə, regional hərbi-geostrateji seçiminə fərqli təsir göstərir. 
Odur ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hazırda həm Ermənistana, həm də 
Azərbaycana təsir göstərmək üçün Rusiyanın əlində ciddi bir mexanizmdir [6]. 

Rusiya amilinin təhlükəli tərəfləri Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 
balanslaşdırma siyasəti nəticəsində zərərsizləşdirilə bildi. Bundan sonra Azər-
baycanın iqtisadi və siyasi güclənməsi, inteqrasiya proseslərində fəal iştirakı 
Rusiyanın ritorikasını dəyişməsinə gətirib çıxardı. Azərbaycan Respublikası 
prezidenti İlham Əliyevin xarici siyasi kursunda da Rusiya amilinə önəm ve-
rildi. Əsas prinsip, faktiki olaraq bu oldu . “Rusiya biz sənin düşmənin deyi-
lik”. Bu, həm də Rusiya üçün də bir mesaj anlamına gəlməkdədir ki, “sən də 
bizi düşmənləşdirmə”. Hazırda Rusiya ilə Azərbaycan arasında normal müna-
sibətlər mövcuddur. Qarşılıqlı əməkdaşlıq getdikcə inkişaf edir. Azərbaycan bu 
baxımından normal qonşuluq nümunəsi göstərir. Azərbaycan Respublikasının 
prezidenti İlham Əliyevin Rusiyaya rəsmi səfərləri zamanı hər iki tərəfin 
maraqlarina cavab verən çoxsaylı sənədlər imzalanmışdır [1, 323]. 

Rusiyanın regional narahatlıqlarının səbəblərindən biri də Türkiyənin 
Cənubi Qafqazda fəallaşması, Azərbaycan ilə münasibətlərinin daha da möh-
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kəmləndirilməsidir. Soyuq müharibə dövründə Türkiyənin xarici siyasətində, 
demək olar ki, heç bir yeri olmayan Qafqaz Sovet İttifaqının dağılmasından 
sonra həm enerji siyasəti, həm də təhlükəsizlik mənasında əhəmiyyətli böl-
gələrdən biri olmuş və Türkiyədə maraq doğurmuşdur. Rusiya Federasiyası 
sərhədləri içində qalan Şimali Qafqaza baxış Türkiyə - Rusiya əlaqələri çərçi-
vəsində qiymətləndirilərkən Cənubi Qafqazda üç yeni dövlətin ortaya çıxma-
sıyla bu ölkələrlə əlaqələr Qafqaz siyasətinin ana oxunu yaratmışdır [10]. 
Türkiyə baxımından Sovet İttifaqının dağılması Qafqazda yeni imkanlara səbəb 
olarkən, regional qarşıdurma və böhranların varlığı da eyni zamanda, çətin-
liklər yaratmışdır. Rusiyanın bölgədəki təcrübəsi və Sovet İttifaqı dövründən 
qalan əlaqələriylə üstünlük təmin edərkən, yeni müstəqilliyini qazanan 
ölkələrdə meydana çıxan milliyyətçilik və artıq bütövlükdə Qafqazda görülən 
müstəqillik axınları Rusiyanın Qafqazdakı varlığını təhdid etmişdir.  

Türkiyənin Qafqaz siyasəti baxımından ən əhəmiyyətli ölkə Azərbay-
candır. Türkiyə ilə olan tarixi əlaqələri və zəngin enerji resurslarına malik 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və beynəlxalq sistemə inteqrasiyası Türkiyə 
üçün də əhəmiyyət kəsb edir. Türkiyə Qarabağ probleminin Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü şərti ilə həll edilməsini müdafiə etmiş və erməni işğalına qarşı bey-
nəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əhəmiyyətli səylər göstərmişdir. Son dövrlər 
Yaxın Şərqdə baş verən hadisələrdə Türkiyənin fəallaşması Rusiya ilə onun 
arasında gərginliyin artmasına səbəb olmuşdur. Türkiyə hava məkanını pozaraq 
ərazi bütövlüyünə təhlükə törədən rus təyyarəsinin vurulması ilə iki ölkə ara-
sında münasibətlər bir qədər də pisləşmişdir [10]. Təbii ki, Rusiya-Türkiyə mü-
nasibətlərində yaranmış bu gərginlik özünü Azərbaycan üzərində də göstərmiş-
dir. Azərbaycan isə öz tərəfindən hər iki tərəf arasında vasitəçilik rolunu oyna-
mağa hazır olduğunu nümayiş etdirmişdir [11].  

Bütün bunlarla yanaşı, Rusiya ilə davranış modelləşdirilməsində aşağıda-
kılar daim dıqqət mərkəzində qalmalıdır: 
1. Rusiya öz hərbi bazalarını Azərbaycan torpaqlarını işğal etmiş olan Ermə-

nistanda saxlamaqdadır; 
2. Rusiya Cənubi Qafqazı təsir dairəsi hesab edir və Azərbaycanın bunu reallıq 

olaraq qəbul etməsini istəyir; 
3. Rusiya daxilində velikorus düşüncəsini yaşadan qüvvələr hərbi sənaye 

kompleksində, siyasi çevrələrdə güclüdür və real imkanlara malikdirlər; 
4. Rusiya bölgədə Azərbaycanın dostu və müttəfiqi Türkiyənin fəallaşmasın-

dan ehtiyat etməkdədir. 
Bunların sadalanması ilə, təbii ki, iş bitmir. Hər biri üçün əks təkliflərin 

hazırlanması yuxarıda qeyd etdiyimiz geosiyasi modelləşdirmənin tərkib his-
sələri olmalıdır. İlkin halda Azərbaycan üçün aşağıdakılar vacibdir: 
1. Rusiya hərbi mövcudluğunun təhlükə elementlərinin azaldılması üçün bey-

nəlxalq hərbi əməkdaşlığı şaxələndirmək, xüsusilə Türkiyə ilə hərbi və si-
yasi əlaqələri gücləndirmək. Həmçinin Cənubi Qafqazın iki ölkəsinin qlobal 
iqtisadi layihələr şəbəkəsində iştirakını gücləndirmək üçün Gürcüstan ilə 
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birgə fəaliyyət planları ətrafında işləri sürətləndirmək; 
2. Rusiyanın xüsusilə onun müxtəlif siyasi, iqtisadi və mədəni çevrələri ilə əla-

qələri gücləndirmək, İmkan olduqca Rusiya iqtisadiyyatına rəsmi investisiya 
qoyuluşları etmək və velikorus düşüncəsini daxildən zərərsizləşdirmək üçün 
onunla konstruktiv ünsiyyətə üstünlük vermək; 

3. Türkiyə ilə əməkdaşlığı gücləndirməyin militarist mahiyyət daşımadığını 
Rusiya ictimaiyyətinə kütləvi informasiya vasitələri ilə daim təbliğ etmək.  

 
Azərbaycan Respublikası üçün “İran davranış modelləşdirilməsi” 
İran Azərbaycanın cənubunda yerləşən və ölkəmizlə sıx tarixi bağları 

olan bir dövlətdir. İran da beynəlxalq fəaliyyət məkanında iddialı çıxışları ilə 
gündəmə gəlir. Rusiya qədər imkanları olmasa da, son dövrlər Suriya və İraq 
ətrafında gedən proseslərdə hərbi və siyasi iştirakı ilə İran özünün mərhələli 
olaraq dünya dövləti olmaq istəklərini ortaya qoymuşdur. Bunun üçün keçi-
ləcək ilk mərhələ regional güc olmaqdır. İranda azərbaycanlıların yaşaması və 
onların siyasi fəaliyyətlərinin zaman-zaman gündəmə gəlməsi əslində bizim 
üçün olduqca önəmli bir vasitədir. Doğrudur, tarixi keçmişimizdə bəzi insan-
ların emosional və dərin olmayan çıxışları səbəbi ilə İran ilə əlaqələrimizə bu 
amil mənfi təsir etmişdi. Ancaq burada da Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
apardığı siyasət hissiyyat üzərində qurulmuş düşüncəni məntiqi və konseptual 
siyasətlə əvəz etdi [2, 139]. Azərbaycan İranı qıcıqlandıracaq hissi davranış-
lardan deyil, İran dövlətinin Cənubi Qafqazda Azərbaycana olan ehtiyacından 
istifadə etməyə başladı. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev İran 
ilə konstruktiv əməkdaşlığa müsbət baxdığını öz addımları ilə ortaya qoydu. 
Çıxışlarının birində dövlət başçısı Azərbaycanın xoş niyyətini aşağıdakı söz-
lərlə ifadə etdi və qeyd etdi ki: “İran-Azərbaycan dostluğu sarsılmazdır, heç 
bir kənar qüvvə bizim aramıza girə bilməz. Bizim birliyimiz ölkələrimizin və 
bölgənin gələcəyi üçün lazımdır.” 

Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində Cənubi Azərbaycan amili 
unudulmadı. Elmi, siyasi, mədəni və milli şüur müstəvisində Arazdan cənubda 
bir Azərbaycanın olması daim diqqət mərkəzindədir. Burada bir məqamı da 
qeyd etməyimiz lazımdır. İranda siyasi çevrələr arasında etnik millətçilik və 
fars üstünlüyü düşüncəsini yaşadan qüvvələr vardır. Bu qüvvələr zaman-zaman 
İran daxilində bir sıra problemlərə səbəb olurlar. Karikatura olaylarını yada 
salmaq kifayət edər. Eyni zamanda, İran Qarabağ müharibəsi dövründə Ermə-
nistanla siyasi və iqtisadi əlaqələrinə qəti bir şəkildə məhdudiyyət qoymayan 
bir ölkədir. İranın elmi dairələrində bu günün özündə belə Azərbaycan tor-
paqlarına qarşı ərazi iddiaları səsləndirilməkdədir.  

Bütün problemli məsələlərə baxmayaraq, Azərbaycan İranla münasi-
bətləri mehriban qonşuluq və qarşılıqlı hörmət əsasında qurmağa çalışmaqda-
dır. İran Azərbaycanın ən böyük iqtisadi tərəfdaşlarından biridir. Azərbaycan-
İran ikitərəfli münasibətlərində iqtisadi əlaqələrin xüsusi çəkisi var. 1992-ci 
ildən indiyədək iki ölkə arasında imzalanan yüzə yaxın sənədin əksəriyyəti 
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iqtisadi münasibətləri əhatə edir. İran Azərbaycanın neft-qaz və neft-kimya 
sənayesində, bu məhsulların ixracında, sərmayə qoyuluşunda maraqlıdır. “Şah-
dəniz” üzrə hasilatın pay bölgüsü sazişində İranın NICO şirkəti 10 faiz paya 
malikdir. Ticarət, energetika, sənaye, tranzit və digər sahələrdə iki ölkə ara-
sında mövcud iqtisadi münasibətlər bir-birini tamamlayır. 1993-cü ildən Bank 
Melli İranın Bakı filialı fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda tikinti, ticarət, kənd 
təsərrüfatı, bank sektorları üzrə İran investisiyalı 441 şirkət fəaliyyət göstərir 
və xarici ölkələr arasında şirkətlərin sayına görə İran 4-cü yeri tutur. İran 
tərəfindən Azərbaycanda əsas kapitala 382 milyon ABŞ dolları məbləğində, 
qeyri-neft sektoruna isə 105 milyon dollar həcmində birbaşa investisiya yatı-
rılıb. Təkcə 2013-cü il ərzində İranın Azərbaycanda əsas kapitala sərmayəsinin 
həcmi 158 milyon dollar təşkil edib. Energetika sahəsində də uğurlu əmək-
daşlıq həyata keçirilir. 330 kV-luq “Ərdəbil-İmişli” və “İmişli-Cənub” istilik 
elektrik stansiyaları (İES), 220 kV-luq “Cənub İES-Salyan-Masallı-Astara 
(İran)” elektrik verilişi xətlərinin tikintisi tam başa çatdırılıb. Prezident İlham 
Əliyevin İran İslam Respublikasına 23 fevral 2016-cı il tarixli rəsmi səfəri 
zamanı imzalanmış “Ordubad” və “Marazad” su elektrik stansiyalarının tikin-
tisi və istismarı haqqında saziş bu sahədə əlaqələrimizi daha da artırmaq məq-
sədi daşıyır. Nəqliyyat sahəsində həyata keçirilən layihələr də Azərbaycan-İran 
əlaqələrində mühüm yer tutur. Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə İranın Şərqi 
Azərbaycan vilayəti arasında Culfa-Culfa (İran) yeni avtomobil yolu körpü-
sünün istifadəyə verilməsi nəqliyyat əlaqələrinin genişlənməsi, beynəlxalq 
tranzit yüklərin daşınması, vətəndaşların rahatlığının təmin olunması baxı-
mından müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan və İran arasında müqavilə-
hüquqi bazanın genişləndirilməsi, rabitə və yüksək texnologiyalar, kənd 
təsərrüfatı, turizm, təhsil, səhiyyə, meliorasiya və mədəniyyət sahələrində də 
əlaqələr uğurla davam etdirilir. Bununla belə, iki dövlət arasında iqtisadiyyatın 
müxtəlif sahələrində, o cümlədən, neft-qaz, yüksək texnologiyalar, informa-
siya-kommunikasiya texnologiyaları, ticarət, investisiya və humanitar sahələr-
də əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün böyük imkanlar var. Təsadüfi deyil ki, 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Tehrana son səfəri zamanı İranla əmək-
daşlığın inkişafına böyük önəm verdiyini vurğulayaraq deyib: “Biz istəyirik ki, 
əlaqələrimiz bütün sahələrdə uğurla inkişaf etsin və buna nail olmaq üçün indi 
çox gözəl imkanlar vardır” [13]. 

Bölgədə gedən proseslər, eləcə də Azərbaycanın fəallaşması İranla olan 
münasibtələrin diplomatik müstəvisində də özünü göstərmişdir. 2016-cı il 
aprelin 5-də İranın Ramsar şəhərində Azərbaycan, İran və Türkiyə xarici işlər 
nazirlərinin üçtərəfli görüşü keçirilib. Görüşdə üç ölkənin xalqları arasında 
mövcud olan dərin köklərə malik tarixi, dini, mədəni oxşarlıqlar və ümumi 
dəyərlərin daha güclü həmrəylik üçün xüsusi imkanlar yaratdığına inam ifadə 
edilib. Tərəflər bütün sahələrdə əlaqələrin daha da genişləndirilməsi vasitəsilə 
regionda sülh, sabitlik, təhlükəsizlik, firavanlıq və əməkdaşlıq sisteminin 
yaradılmasına dair öhdəliklərini təsdiq edib və bu səylərin həmrəylik yolu ilə 
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regional sahiblik hissini gücləndirəcəyini vurğulayıblar. Regionda sülh və 
sabitliyin möhkəmləndirilməsində birgə maraqlar, bu xüsusda suverenlik, ərazi 
bütövlüyü, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığına hör-
mət və bütün mübahisələrin dinc yolla nizamlanması da daxil olmaqla, bey-
nəlxalq hüququn prinsiplərinə əməl edilməsi qeyd edilib. Həmin prinsiplər 
əsasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ən qısa müddətdə həll edilməsinin 
vacibliyi vurğulanıb. Nazirlər iqtisadi-ticari əməkdaşlığı gücləndirmək, sərma-
yə və ticarətin təşviq edilməsi üçün mövcud potensialdan istifadə etmək, həm-
çinin enerji, nəqliyyat, telekommunikasiya, sənaye, təhsil, elm, mədəniyyət, 
turizm və idman sahələrində birgə layihə və proqramların həyata keçirilməsi 
yolu ilə əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirmək üçün bütün səyləri səfərbər 
etməyi qərara alıblar. Bundan başqa, regional və qlobal məsələlər üzrə siyasi 
dialoq, koordinasiya və əməkdaşlığı daha da təkmilləşdirmək məqsədilə üçtə-
rəfli formatda müntəzəm görüşlər keçirilməsinin vacibliyi qeyd edilib. Görüşün 
yekunu olaraq Ramsar Bəyannaməsi qəbul edilib [14]. 

Lakin bu pozitiv işlərlə birlikdə İran Azərbaycana təsir vasitələrinin sa-
yını artırmağa cəhd göstərməkdədir. İranın istifadə etdiyi amillərdən biri də 
dindir. İran müsəlman şərqində dinin özünəməxsus siyasi və düşüncəvi inter-
pretasiyası ilə seçilir. Diqqətə alınacaq amillərdən biri də odur ki, İran inqila-
bının ixracı müasir İranın siyasi ideyalogiyasının tərkib hissəsidir. Azərbay-
canın təhlükəsizlik xidmət orqanları dəfələrlə İran ilə bu sahədə əməkdaşlıq 
etmiş şəxsləri zərərsizləşdiriblər. Belə bir şəraitdə İranın Azərbaycana təsir 
vasitəsi kimi istifadə edə biləcəyi hansı imkanları vardır və buna qarşı nə kimi 
önləyici tədbirlər nəzərdə tutula bilər. 

İran din amilindən siyasi məqsədlər üçün istifadə təcrübəsinə müvafiq 
kadr aparatına malikdir; 
1. İran Azərbaycanın çoxtərəfli beynəlxalq inteqrasiyasında ehtiyat etmək-

dədir; 
2. İran Rusiya ilə bölgədə müəyyən əməkdaşlıq fəaliyyətlərini qurmaqla təsi-

rini artırmaq niyyətindədir; 
3. İran öz daxilində olan azərbaycanlılara Azərbaycanın təsirindən narahatdır. 

Cənubi Azərbaycanda və İranın başqa bölgələrində yaşayan azərbaycanlılar 
indinin özündə də özlərini türk adlandırırlar [4, 5]. 

  Bu məsələdə irəli sürülə bilən təkliflər nədən ibarət ola bilər?: 
1. İranın din amilindən istifadəsinin qarşısını almaq üçün ilk öncə onun təq-

dimatında din məfhumunun kütlələrə təsirini azaltmaq lazımdır. Bunun üçün 
fərqli dini anlama metodlarının inkişafını təmin edərək İran siyasi amilini 
zəiflətmək vacibdir; 

2. Beynəlxalq inteqrasiyanı gücləndirmək və şaxələndirmək lazımdır. Belə ki, 
beynəlxalq inteqrasiyanın pozitiv bir formatda reallaşdırılması Azərbayca-
nın dövlət müstəqilliyinin qorunması istiqamətində əldə edilmiş təminatlar-
dan biridir; 

3. Rusiya və İran arasında regional əməkdaşlığın təsirlərini azaltmaq məqsədi 
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ilə Qərb dövlətləri ilə iqtisadi əməkdaşlığı artırmaq və regional layihələri 
gücləndirmək lazımdır. Türkiyə ilə əməkdaşlıq məsələlərini çoxukladlı for-
mata keçirtmək məqsədəuyğundur; 

4. İran azərbaycanlıları ilə mədəni və düşüncə vəhdətini gücləndirmək istiqa-
mətində fəaliyyət planları hazırlamaq vacibdir.  

Nəticə  
Azərbaycan istər Rusiya və istərsə də İran ilə qarşılıqlı hörmət və 

əməkdaşlıq zəminində münasibətlərin olmasında maraqlıdır. Bunun üçün ən ali 
siyasi iradə səviyyəsində dəfələrlə mövqe ortaya qoyulmuşdur. Çünki 
Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq fəaliyyətində əsaslandığı prinsiplər demək 
olar ki, Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq üzrə müşavirənin Yekun aktına 
daxil olan vəzifələrlə eynidir: dövlətlərin suveren bərabərliyi; zor işlətmək və 
ya zorla hədələməmək; dövlət sərhədlərinin pozulmazlığı; dövlətlərin ərazi 
bütövlüyü; beynəlxalq mübahisələrin dinc yollarla həlli; daxili işlərə qarış-
mamaq; insan haqlarına hörmət; xalqların və millətlərin öz müqəddəratını təyin 
etmə; əməkdaşlıq; beynəlxalq öhdəlikləri vicdanla yerinə yetirmək [2, 18]. 

Bununla belə, Azərbaycan respublikası həm uzaq, həm də yaxın tarixini 
daim diqqət mərkəzində saxlamalı, qeyd edilən ölkələrin daxilində siyasi 
prosesləri izləməlidir. Hətta təklif edərdik ki, müvafiq elmi qurumlar daxilində 
Rusiya və İran araşdırmaları İnstitutları yaradılsın. Burada həmin ölkələrin 
gələcək davranış ehtimalları modelləşdirilsin və buna qarşı da milli fəaliyyət 
modelləri formalaşdırılsın.  
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Məqalədə beynəlxalq və dövlətdaxili hüququn qarşılıqlı nisbət məsələlərin bir sıra 

aspektləri nəzərdən keçirilmiş, sosial hüquqların realizəsi nöqteyi nəzərindən mühüm 
əhəmiyyəti qeyd edilmişdir. Bu sahədə mövcud konsepsiyalar və beynəlxalq hüquq normaları 
əsasında sosial hüquqların etibarlı təminatının mümkünlüyünə diqqət yetirilmişdir. Həmçinin 
qarşılıqlı nisbət məsələlərinin öyrənilməsi Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi və mühüm 
beynəlxalq sənədlərin təhlili əsasında yerinə yetirilmişdir. 

Məqalədə beynəlxalq normaların yaradılmasının əsası kimi milli hüququn çıxış etməsi 
barədə dəlillər əks olunmaqla yanaşı, beynəlxalq sənədlərdə təsbit olunmuş sosial hüquqların 
realizəsinin ən səmərəli vasitəsi kimi dövlətlərin iradəsi qeyd edilmişdir. Sonda müəllif nisbət 
məsələlərinin təhlili əsasında bir sıra mühüm nəticələrlə çıxış edir. 

 
Açar sözlər: sosial hüquqlar, beynəlxalq hüquq, milli qanunvericilik, qarşılıqlı nisbət 

məsələləri, qloballaşma, inteqrasiya prosesləri. 
 
Beynəlxalq və dövlətdaxili hüququn qarşılıqlı əlaqəsi problemi müasir 

dövr üçün həm nəzəri, həm də praktiki cəhətdən aktualdır. Beynəlxalq və milli 
hüququn əlaqəli şəkildə inkişafı, qloballaşma, inteqrasiya prosesləri bu 
aktuallığı şərtləndirən amillərdəndir (2, 39). Beynəlxalq və milli hüquq norma-
larının qarşılıqlı nisbət məsələlərinin təhlili bir sıra aspektlərdən əhəmiyyət-
lidir. Ilk növbədə, nəzəri cəhətdən bu normaların qarşılıqlı şəkildə öyrənilməsi 
və müqayisə edilməsi həyata keçirilir. İkincisi, bu sahədə beynəlxalq 
standartların dövlətdaxili qanunvericilikdə rolu müəyyən edilir. Üçüncüsü, 
milli qanunvericilik, bir tərəfdən, beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılırsa, 
digər tərəfdən başqa dövlətlərin daxili qanunvericiliyi ilə müqayisə edilir, bu 
isə dövlətlərin milli qanunvericiliklərinin kifayət qədər yaxınlaşmasına səbəb 
olur, qanunvericiliklər arasında kolliziyalar aradan qalxır (1, 77). Sosial 
hüquqlar sahəsində isə beynəlxalq və dövlətdaxili hüquq sistemində 
müqayisəsi həm də ona görə əhəmiyyətlidir ki, dövlətlərin sosial siyasətinin 
məzmun və tərkibinin eyni cür başa düşülməsinə imkan verən və buna müvafiq 
olaraq hər bir dövlətdə sosial tələbata ehtiyacı olan bütün şəxslərin müdafiəsini 
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səmərəli təmin etməyə yönəlmiş bu vaxta qədər vahid bir təcrübə 
formalaşmamışdır. 

Beynəlxalq hüquq və dövlətdaxili hüquq müstəqil fəaliyyət göstərən, 
lakin bir-biri ilə əlaqədə olan və bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən hüquq 
sistemləridir. Başqa sözlə desək, bu iki müstəqil hüquq sistemi bir-birindən 
təcrid olunmuş şəkildə mövcud deyillər. Lakin bu fikir beynəlxalq hüquq 
elmində və praktikasında heç də birmənalı qəbul olunmur. 

Beynəlxalq hüquq elmi beynəlxalq və milli hüququn qarşılıqlı nisbət 
məsələsində iki əsas istiqamət: monist və dualist istiqamət işləyib 
hazırlamışdır. Monizm nəzəriyyəsi də hüquqşünaslar tərəfindən iki istiqamətdə 
fərqləndirilir: birinci istiqamətin tərəfdarları beynəlxalq hüququn, ikinci 
istiqamətin tərəfdarları isə dövlətdaxili hüququn üstünlüyünü qəbul edirlər. 
Dualizm nəzəriyyəsinə əsasən beynəlxalq və dövlətdaxili hüquq fərqli hüquq 
sistemləridir, onlar ayrılıqda müstəqil hüquqi sistemlər olmaqla, müxtəlif 
sferalarda fəaliyyət göstərir və heç biri biri-birinə tabe olmur. Bu nəzəriyyəyə 
görə beynəlxalq hüquq dövlətlərarası münasibətləri tənzim edir, dövlətdaxili 
hüquq isə dövlətin ərazisində fərdlərin hüquq və vəzifələrini müəyyən edir. 

Beynəlxalq-hüquqi doktrinada qeyd edilir ki, beynəlxalq hüquq 
normaları dövlətdaxili hüquq sistemlərinin iştirakı ilə realizə olunur. Bu 
mənada, beynəlxalq hüquq normalarının implementasiyasının mühüm vasitəsi 
kimi dövlətdaxili tədbirlər qismində müəyyən qanunvericilik və digər normativ 
aktların qəbul edilməsi, həmçinin təşkilati xarakterli tədbirlərin görülməsi çıxış 
edir. Beləliklə, insan hüquq və azadlıqları sahəsində, beynəlxalq hüquq 
normalarının tanınması və konstitusion təsbiti ilə yanaşı, onların faktiki tətbiqi 
də çox zəruridir. Hüquq normalarının səmərəliliyi məhz onların realizəsində 
təzahür olunur (1, 79). 

Beynəlxalq və dövlətdaxili hüququn qarşılıqlı əlaqəsi özünü onların bir-
birinə təsir formasında göstərir.Beynəlxalq hüququn anlayışına əsasən (3, 63), 
beynəlxalq hüquq dövlətlərin qarşılıqlı razılığı əsasında yaradıldığından 
(dövlətlər beynəlxalq hüququ yaradır) burada ilk növbədə dövlətdaxili hüququn 
beynəlxalq hüquqa təsiri çıxış edir ki, buna da əsasən dövlətlərin beynəlxalq 
hüquq normalarının yaradılması prosesində özlərinin milli hüququnun prinsip 
və normalarından çıxış etmələridir. Bu dövlətlərin konstitusiya müddəalarından 
irəli gəlir. Hətta beynəlxalq hüququn primatlığını qəbul etməsinə baxmayaraq 
H.Kelzen yazırdı ki, beynəlxalq hüququn bir çox normaları bütöv (və ya 
tamamlanmamış) deyil və milli hüquq normalarının köməyi ilə implementasiya 
prosesinə ehtiyac duyur (6, 553). 

AR Konstitusiyasına əsasən, insan hüquq və əsas azadlıqları ilə bağlı 
normalar o vaxt beynəlxalq müqavilələrə uyğun tətbiq ediləcəkdir ki, bu 
hüquqlar konstitusiyada təsbit edilmiş olsun. Məsələn, AR Konstitusiyasının 
12-ci maddəsinin 1-ci hissəsində dövlətin ali məqsədi kimi, insan və vətəndaş 
hüquqları və azadlıqlarının təmin edilməsi göstərilirsə, Konstitusiyanın həmin 
maddəsinin II hissəsinə  əsasən, bu Konstitusiyada sadalanan insan və vətəndaş 
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hüquqları və azadlıqları AR-in tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun 
tətbiq olunur. 

Dövlətdaxili hüququn beynəlxalq hüququn yaranmasında, o cümlədən 
insan hüquqları sistemində sosial hüquqlarla bağlı məsələlərin həllində rolu, ilk 
öncə, müxtəlif ictimai sistemlərə məxsus olan dövlətlərin ideoloji düşüncələri, 
müzakirə olunan problemlərin həllinə sinfi yanaşmadan da asılıdır. Bu, insan 
hüquq və əsas azadlıqların təsbit olunduğu beynəlxalq sənədlər qəbul edilərkən 
özünü göstərmişdir. Belə ki, insan hüquqları haqqında ən mühüm universal 
beynəlxalq sənədlər hazılanarkən və qəbul edilərkən qərb ölkələrinin mövqeyi 
insan və vətəndaş hüquqlarının 1789-cu il Fransız Bəyənnaməsinə, 1787-ci il 
ABŞ Konstitusiyasına və hər kəsə doğulduğu andan məxsus olan insanın əsas 
hüquq və azadlıqlarının təbii xarakterini elan edən digər qanunvericilik 
aktlarına istinad edirdi. Bu sənədlərdə, əsasən mülki və siyasi hüquqların 
siyahısı verilirdi. Buna görə də, ilk əvvəl qərb ölkələri tərtib olunan layihəyə 
sosial-iqtisadi hüquqların daxil edilməsini etirazla qarşılayırdılar. Məşhur 
amerika dövlət xadimi Ceyms Qrin qeyd edirdi ki, ABŞ tərkibində iqtisadi, 
sosial və mədəni hüquqlar olan müqaviləni çətin qəbul edəcək, çünki bu 
hüquqlar ABŞ Konstitusiyasında göstərilən hüquqların çərçivəsindən kənara 
çıxır. Sovet İttifaqı insan hüquqlarının anadangəlmə və təbii xarakterinin 
tanınmasına qarşı çıxırdı, bu təbii hüquqların dövlət tərəfindən müdafiə 
edilməsi vəzifəsini inkar edirdi (4, 480). Buna görə də təklif olunmuş 
hüquqların heç də hamısı Paktlarda təsbit olunmadı. Belə ki, Sovet İttifaqı və 
digər sosialist ölkələrinin kəskin müqaviməti nəticəsində hər kəsin mülkiyyətə 
sahib olmaq hüququ və bu hüquqdan məcburi və özbaşına məhrum etməni 
qadağan edən hər hansı bir işarə Paktlardan götürüldü (7, 195-212). 

Bundan başqa, təcrübə göstərir ki, dövlət nə qədər mütərəqqi ictimai-
iqtisadi quruluşa malik olarsa, onun daxili hüquq normaları beynəlxalq hüquqa 
daha çox təsir göstərir. Məsələn, Amerikanın “İstismar olunan xalqın istiqlal 
Bəyannaməsi”, Fransanın “İnsan və vətəndaş hüquqları Bəyannaməsi”nin təsiri 
altında beynəlxalq hüquqa dövlətlərin suverenliyinə hörmət etmək, daxili işlərə 
qarışmamaq, insan hüquqlarına hörmət etmək və bir sıra digər mütərəqqi 
prinsiplər gətirilmişdir. Bu halda dövlətdaxili hüquq normasına zahirən analoji 
olan beynəlxalq hüquq norması qəbul edilə və yaxud da hər hansı bir 
dövlətdaxili akt öz formasını dəyişmədən beynəlxalq səviyyədə təkrar oluna 
bilər (5, 64). Bu, BMT kimi universal beynəlxalq təşkilatın Nizamnaməsinin 
hazırlanması və qəbul edilməsində də özünü təsdiq etmişdir: təhlükəsizlik 
surasının tərkibinin formalaşması və daimi üzvlərin statusunda. 

Digər tərəfdən dövlətlər beynəlxalq öhdəliklərinə riayət etmədiklərinə 
haqq qazandırmaq üçün öz qanunvericiliklərinə istinad edə bilməzlər. 
Beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul edilmiş imperativ prinsipinə əsasən 
dövlətlər qəbul etdikləri beynəlxalq öhdəliklərə vicdanla əməl etməyə 
borcludurlar. Qeyd edilən norma 1969-cu il Beynəlxalq müqavilələr hüququ 
haqqında Konvensiyanın 27-ci maddəsində təsbit olunmuşdur.   
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Beləliklə, dövlətdaxili hüquq beynəlxalq hüquqla elə uzlaşdırılmalıdır 
ki, sonuncunun həyata keçirilməsini təmin etsin. Dövlətlərin konstitusiya 
praktikasından çıxış edərək, beynəlxalq hüquq normalarının dövlətdaxili 
implementasiyasının inkorporasiya və transformasiya üsulunu qeyd etmək olar. 
İnkorporasiya zamanı beynəlxalq hüquq normaları, onların məcburiliyi dövlət 
tərəfindən müvafiq qaydada tanındıqdan sonra heç bir dövlətdaxili akt olmadan 
birbaşa milli hüquqa daxil edilir və milli hüquq normaları kimi tətbiq edilir. 
İnkorporosiya bu qaydada formulə edilir: beynəlxalq hüquq milli hüququn 
tərkib hissəsidir. Transformasiya halında isə beynəlxalq hüquq ipso facto milli 
hüququn hissəsi sayılmır. Beynəlxalq hüquq milli hüquqa ayrı-ayrı 
qanunvericilik aktları vasitəsi ilə daxil edilir. Başqa sözlə desək, beynəlxalq 
normanı milli hüquq sisteminə gətirən qanun verilməyibsə, milli məhkəmə 
həmin normanı heç cür tətbiq edə bilməz. 

Beynəlxalq və dövlətdaxili hüququn qarşılıqlı nisbət məsələləri 
çərçivəsində sosial hüquqların tənzimlənməsi məsələləri mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. İlk öncə qeyd edilməlidir ki, sosial hüquqlar ikinci nəsil insan 
hüquqları olduğundan, aparılmış müqayisə sosial hüquqlarla bilavasitə 
əlaqədardır. İnsan hüquqlarının ali dəyər olması və bütün dövlətlərin bu 
müddəanı özlərinin milli qanunvericiliklərində əks etdirməsi, həmçinin bu 
hüquqları təmin etməsi ideyası bir sıra universal aktlarda əks olunmuşdur. 
İnsan hüquq və azadlıqların müfəssəl siyahısına, bu hüquqların sosial 
hüquqlarla vəhdət təşkil etməsi elmi nəzəri mülahizələrin, o cümlədən demək 
olar ki, bütün dövlətlərin konstitusiya mətnlərində rast gəlmək olar. Belə ki, 
bütün hüquq və azadlıqların eyni əhəmiyyətli və bölünməz olmasının təsdiq 
edilməsi BMT-nin rəsmi mövqeyidir. İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar 
haqqında Beynəlxalq Paktda qeyd olunduğu kimi “... yalnız hər kəsin öz 
iqtisadi, sosial və mədəni, həmçinin mülki və siyasi hüquqlarından istifadə 
etməsi üçün şərait yaradılan zaman qorxu və ehtiyacdan azad insan şəxsiyyəti 
idealı mövcud ola bilər”. Analoji yanaşma BMT Baş məclisinin 1951-ci il və 
1986-cı il tarixli qətnamələrində də bəyan edilmişdir. 

Bundan başqa, sosial hüquqların daha mükəmməl təsnifatı da 
beynəlxalq və dövlətdaxili hüququn qarşılıqlı nisbət məsələlərin araşdırılması 
və qarşılıqlı müqayisəsi zəminində müəyyən oluna bilər. Ayrı-ayrı sosial 
hüquqların beynəlxalq və milli hüquqi tənzimlənməsinin xüsusiyyətlərinin 
öyrənilməsi belə nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, sosial hüquqlar geniş mənada 
nəzərdən keçirilməli, onların siyahısı dövlətlərin tanıdıqları və təminat 
verdikləri həddə deyil, insanın layiqli yaşayışının təmin olunduğu həddə uyğun 
olmalıdır. Bu da aşağıdakı hüquqların realizəsində ifadə oluna bilər: layiqli 
həyat hüququ; əmək hüququ; sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ; tətil 
hüququ; sosial müdafiə hüququ; mənzil hüququ; işsizlikdən müdafiə hüququ; 
sosial təminat hüququ; istirahət hüququ; bərabər dəyərli əməyə görə bərabər 
əmək haqqı hüququ; qadınların sosial müdafiə hüququ; uşaq və yeniyetmələrin 
sosial müdafiə hüququ; sağlamlıq hüququ; təhsil hüququ; ədalətli və əlverişli 
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əmək şəraiti hüququ; sosial sığorta hüququ; analıq (analığın qorunması) 
hüququ; həmkarlar ittifaqları hüququ; təhlükəsiz əmək şəraiti hüququ; ahılların 
sosial müdafiəsi və onlara yardım hüququ; azad iş seçimi hüququ; ailənin 
sosial müdafiəsi; inkişaf hüququ; ödənişsiz hüquqi yardım almaq hüququ. 
Göründüyü kimi, ancaq yuxarıda sadalan 24 hüquqla əhatə olunan insanın 
sosial hüquqları sosial hüquqlar institutunun fəaliyyətini mümkün edə bilər. 
Həmçinin qeyd edilməlidir ki, bu hüquqlar bütöv vəhdətdə komplekslilik təşkil 
edir və bir-birini tamamlamaqla insanın layiqli həyatına əhəmiyyətli dərəcədə 
təsir edir. Bu hüquqların hər birinin ayrı-ayrılıqda araşdırılması onu deməyə 
əsas verir ki, onlar mühüm beynəlxalq aktlarda təsbit olunmaqla müasir 
dövlətlərin konstitusion normalarının məzmununu təşkil edir. Hesab etmək olar 
ki, dövlətlərin sosial siyasətinin məzmun və tərkibinin eyni cür başa 
düşülməsinə imkan verən və buna müvafiq olaraq hər bir dövlətdə sosial 
tələbata ehtiyacı olan bütün şəxslərin müdafiəsini səmərəli təmin etməyə 
yönəlmiş bu təsnifat praktik və nəzəri cəhətdən mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

İnsanların sosial hüquqlarını tənzimləyən beynəlxalq normaların 
hazırlanması və qəbul edilməsi sahəsində ilk addım dövlətlərin formal 
razılaşdırılmış mövqelərinin hüquqi ifadəsi olduğu halda, sonrakı addım 
onların qanunvericiliklə rəsmiləşən və həyata keçən dövlət-hüquqi 
tanınmasıdır. Bu mənada sosial hüquqların hüquqi tənzimlənməsi mənbələri 
arasında əsas rolu beynəlxalq-hüquq normaları oynayır. Universal normalar 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin ümumi prinsiplərində (m. 1, 
13, 55, 56, 62 və 68), Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin (ÜİHB) 
proqram müddəalarında (m. 22-27), İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar 
haqqında Beynəlxalq Paktın normalarında, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının və 
digər insan hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı fəaliyyət həyata keçirmək 
səlahiyyətli təşkilatların konvension standartlarında möhkəmləndirilmişdir. 
Sosial hüquqların tənzimlənmə mənbələrinin digər qrupunu regional 
sazişlərdəki normalar təşkil edir (İnsan hüquq və əsas azadlıqların müdafiəsi 
haqqında Avropa Konvensiyası, Avropa Sosial Xartiyası və s.). Üçüncü 
əhəmiyyətli qrup dövlətlərin milli qanunvericiliklərində təsbit olunan sosial 
hüquqların gözlənilməsi və müdafiəsinin təminatları ilə əlaqədardır. 

“AR-in dövlət müstəqilliyini bərpa etmək haqqında” AR Ali Sovetinin 
18 oktyabr 1991-ci il Bəyannaməsi Azərbaycan xalqının müqəddəratı və azad 
inkişafının təmin olunması üçün öz məsuliyyətini dərk edərək milli 
mənsubiyyətindən və dini etiqadından asılı olmadan AR-nin bütün 
vətəndaşlarının beynəlxalq aktlarda nəzərdə tutulmuş bütün insan hüquqlarına 
və əsas azadlıqlarına təminat verərək AR-nin dövlət müstəqilliyinin bərpa 
olunduğunu elan etmişdir (8).  

12 noyabr 1995-ci il tarixdə AR Konstitusiyasının qəbul edilməsi AR 
hüququnun beynəlxalq hüquqla qarşılıqlı əlaqə məsələlərinin tənzimlənməsinin 
əsasını qoymuşdur. Belə ki, AR Konstitusiyasının 10-cu maddəsində qeyd 
edilir ki, AR başqa dövlətlərlə münasibətlərini hamılıqla qəbul edilmiş 

53 



beynəlxalq hüquq normalarında nəzərdə tutulmuş prinsiplər əsasında qurur. 
Bütövlükdə, AR Konstitusiyası beynəlxalq hüquq normalarının primatlığını 
qəbul etmiş, bununla da beynəlxalq hüquq normalarının dövlətdaxili 
qanunvericilikdə əks olunmasının hüquqi əsasını formalaşdırmışdır.  

Daha sonra, AR Konstitusiyasının 148-ci maddəsinin 2-ci hissəsi AR-
nin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri AR-in qanunvericilik sisteminin 
tərkib hissəsi kimi müəyyən etmişdir. Göründüyü kimi, AR beynəlxalq hüquq 
normalarının implementasiyası zamanı inkorporasiya yolunu seçmişdir. Eyni 
zamanda, AR Konstitusiyasının 151-ci maddəsində birbaşa göstərilir ki, AR-
nin qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ-hüquqi aktlar ilə (AR 
Konstitusiyası və referendumla  qəbul edilən aktlar istisna olmaqla) AR-nin 
tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr arasında ziddiyyət yaranarsa, həmin 
beynəlxalq müqavilələr tətbiq edilir. 

Beynəlxalq hüququnun primatlığını qəbul etməklə yanaşı AR sosial 
hüquqlar sahəsində mühüm fəaliyyət həyata keçirir və bu gün o, 220-dən artıq 
beynəlxalq müqavilənin iştirakçısıdır ki, bunların da təxminən yarısı bilavasitə 
və ya dolayısı ilə insan hüquq və azadlıqları, o cümlədən sosial hüquqlarla 
bağlıdır. Göründüyü kimi, AR-in insan hüquqları sahəsində cöxsaylı 
beynəlxalq müqavilələrə qoşulması onun hüquqi və sosial təbiətindən, 
həmçinin beynəlxalq hüquqa artan marağından irəli gəlir.  

Qeyd edilənlərlə yanaşı, nəzərə almaq lazımdır ki, ÜİHB-nin qəbul 
edilməsindən artıq 70, İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında BP-nin 
qəbul edilməsindən 50, ASX-nin qəbul edilməsindən 55 ilə və s. yaxın vaxt 
keçmiş və həmin beynəlxalq hüquqi aktlarda nəzərdə tutulan müddəaların 
bəziləri öz məzmunu baxımından ictimai münasibətlərin tənzimlənməsində 
geri qalmışdır ki, bu da sosial hüquqların realizəsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir 
göstərir. Adıçəkilən beynəlxalq aktlardakı sosial hüquqların “tədricən yerinə 
yetirilən” və “onların həyata keçirilməsi dövlətlərin iqtisadi vəziyyətindən daha 
çox asılı olması kimi” təzahürlər artıq köhnəlmişdir və dünyanın hazırkı inkişaf 
reallıqları ilə uzlaşmır. Belə normalar əksər dövlətlərin konstitusion 
müddəalarına çevrilmiş, onların reallaşması istiqamətində nəzəri və beynəlxalq 
təcrübə formalaşmış, hakimiyyətin idarə olunmasının ən səmərəli vasitəsi kimi 
sosial dövlət idarəetmə forması geniş vüsət almışdır. Hesab edirəm ki, artıq 
dövlətlər “tədricən həyata keçirilən hüquqlar” və “dövlətin iqtisadi 
vəziyyətindən asılı olan hüquqlar” anlayışlarından “bəhanələr” gətirə 
bilməzlər. Yəni müasir dövlət konsepsiyası onu deməyə əsas verir ki, dövlət 
sosial hüquqların həyata keçirilməsi öhdəliyindən sığorta oluna bilməz və bu 
öhdəliklərin həyata keçirilməsi üçün sosial proqramlar yerinə yetirməli və 
mümkün hüquqi-təşkilati mexanizmlər işləyib hazırlamalıdır.   

Beləliklə, yuxarıdakılara əsasən belə nəticəyə gəlmək olar ki, sosial 
hüquqlar sahəsində beynəlxalq və dövlətdaxili hüququn qarşılıqlı nisbət 
məsələlərinə münasibətdə sosial hüquqların müdafiəsi müasir dünyanın hazırkı 
inkişaf reallıqları, inkişaf etmiş dövlətlərin bu sahədə təcrübəsi və beynəlxalq-

54 



hüquqi normativ baza əsas götürülməklə həyata keçirilməldir. Çünki, əminliklə 
demək olar ki, artıq əksər dövlətlər beynəlxalq hüququn primatlığını qəbul 
etmiş, həmçinin beynəlxalq sənədlərlə insan hüquqlarının universallığı 
tanınmış, bu sahədə möhkəm beynəlxalq-hüquqi əməkdaşlıq yaranmış, milli və 
beynəlxalq müdafiə sistemi, sosial hüquqlar sahəsində məhkəmə təcrübəsi 
formalaşmışdır.  

 Ən mühüm universal sənəd olan BMT Nizamnaməsi ilə sosial 
hüquqlara verilən mühüm əhəmiyyət dediklərimizi bir daha təsdiq edir. Belə ki, 
BMT Nizamnaməsinin 1-ci maddəsinin 3-cü bəndində BMT-nin əsas 
məqsədlərindən biri kimi iqtisadi, sosial, mədəni və ya humanitar xarakterli 
beynəlxalq problemlərin həll edilməsində və irqinə, cinsinə, dili və ya dini 
mənsubiyyətinə fərq qoyulmadan bütün insanların  əsas hüquq və azadlıqlarına 
hörmətin dəstəklənməsində və həvəsləndirilməsində beynəlxalq əməkdaşlığa 
nail olmaq göstərilir. Bunlar BMT Nizamnaməsinin 55-ci maddəsi ilə bir daha 
təsdiqlənmişdir: BMT irqinə, cinsinə, dilinə və ya dini mənsubiyyətinə fərq 
qoyulmadan bütün insanların əsas hüquq və azadlıqlarına hamılıqla hörmət 
edilməsinə və riayət edilməsinə dəstək verir. 

Beləliklə, sosial hüquqlar sahəsində beynəlxalq və dövlətdaxili hüququn 
qarşılıqlı öyrənilməsi sosial hüquqların həyata keçirilməsində və inkişafında mühüm 
imkanlar əldə etməyə şərait yaradır, dövlətdaxili tədbirlər qismində müəyyən 
qanunvericilik və digər normativ aktların qəbul edilməsinə, həmçinin təşkilati 
xarakterli tədbirlərin görülməsinə imkan açır, ayrı-ayrı dövlətlərin qanunvericiliyi 
müqayisəli şəkildə inkişaf etməsinə və bu hüquqların beynəlxalq hüquqla daha 
səmərəli müdafiəsinə şərait yaradır. 
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СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРАВА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ 
ШАХРИЯР АЛИЕВ 

РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены некоторые аспекты соотношении международного и 

внутригосударственного права, отмечено важное значение с точки зрения реализации 
социальных прав. Уделено внимание на возможность  надежного обеспечения социаль-
ных прав на основе концепции и норм международного права в этой области. Изучение 
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вопросов соотношение выполнены на основе анализа законодательства Азербайджан-
ской Республики и важных международных документов. 

В статье наряду с доказательствами о том, что на основе создании международ-
ных норм выступает национальное законодательство, отмечено воля государств как са-
мое эффективное средство реализации социальных прав, закрепленные в международ-
ных документах. В заключении выдвинуты автором ряда важных выводов, которые ос-
нованы на анализе соотношения. 

Ключевые слова: социальные права, международное право, национальное 
законодательство, вопросы соотношения, глобализация, интеграционные процессы. 

 
THE RATIO OF INTERNATIONAL AND NATIONAL LAW IN ENSURING SOCIAL 

RIGHTS 
SHAHRIYAR ALIYEV 

SUMMARY 
The article deals with some aspects of the relationship between international and na-

tional law, the importance of the implementation in terms of social rights. Attention is paid to 
the possibility of providing a reliable social rights on the basis of concepts and norms of inter-
national law in this area. Study on the ratio carried out on basis of the analysis of the Azerbai-
jan Republic and relevant international documents. 

The article, along with the evidence that on the basis of the establishment of interna-
tional norms in favor national law, noted the will of States as the most effective means of im-
plementing social rights enshrined in the international instruments. In conclusion, the author 
put forward a number of important conclusions, which are based on ratio analysis. 

Keywords: social rights, international law, national legislation, questions of relations, 
globalization, integration processes. 
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Qlobal iqtisadi böhranların mövcudluğu, nəticə etibarilə hər bir ölkənin milli iqti-
sadiyyatına əhəmiyyətli təsir göstərir. Qlobal iqtisadi böhranların destruktiv təzahürlərini in-
tensiv şəkildə neytrallaşdırmaq məqsədilə, qeyri-neft sektorunun inkişafına xüsusi diqqət 
yetirilməsi obyektiv zərurətə çevrilib. 

Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, Azərbaycanın əldə etdiyi tarixi nailiy-
yətlərin qorunub saxlanması və daha da inkişaf etdirilməsi, qlobal və regional çağırışlara 
cavab verərək ölkəmizin dünyada öz mövqelərini gücləndirilməsi üçün ölkə prezidenti tə-
rəfindən Azərbaycan 2020 Gələcəyə baxış “İnkişaf Kosepsiyasının” hazırlanması Azərbaycan 
iqtisadiyyatında qeyri-neft sektorunun inkişafını müasir iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi kimi 
müəyyənləşdirmişdir. Məqalədə məhz bu və digər məsələlər ətraflı öyrənilmiş və elmu təhlili 
verilmişdir. 

 
Açar sözlər: qeyri-neft sənayesi, rəqabət qabiliyyətlilik, xarici ticarət, idxal, ixrac 

diversifikasiya 

 
İyirmi beş il ərzində Azərbaycan siyasi və iqtisadi müstəqilliyini möh-

kəmləndirərək dövlətçiliyini inkişaf etdirmiş, demokratik dəyərlərə yiyələnmiş 
və özünün liberal prinsiplərə əsaslanan iqtisadi modelini yaratmışdır. İlk növ-
bədə, Azərbaycan enerji və ərzaq təhlükəsizliyi problemlərini həll etməklə, bü-
tövlükdə inkişaf dinamikası Azərbaycanın həm regional, həm də qlobal miq-
yasda nüfuzunun artmasına və onun yeni geoiqtisadi oyunçuya çevrilməsinə 
şərait yaratdı. Azərbaycan öz sərvətlərinin, iqtisadi resurslarının və əlverişli 
coğrafi mövqeyinin yaratdığı imkanlardan bəhrələnib öz iqtisadi potensialını 
inkişaf etdirməklə yanaşı, regional əməkdaşlığın güclənməsinə təkan vermişdir. 
Azərbaycanın iqtisadi inkişaf dinamikası əvvəlcə resurslara əsaslanırdısa, 
hazırda iqtisadi şaxələndirmənin nəticəsi olaraq qeyri-neft sektoru üstün artım 
tempinə malikdir. 2003-2014-ci illərdə ümumi daxili məhsulun (ÜDM) orta 
illik artım tempi 14,2 % , qeyri-neft sektorunda isə 10,7 % olmuşdur. 2003-
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2014-ci illərdə ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 25,3 dəfə, dövlət büdcəsi 16,6 
dəfə, bank aktivlərinin həcmi 10,4 dəfə, nominal əmək haqqı 5,9 dəfə, nominal 
orta aylıq pensiya 6,1 dəfə artmış, yoxsulluğun səviyyəsi 44,7 %-dən 7,6 %-ə 
enmişdir.  

Azərbaycanın əldə etdiyi tarixi naliyyətlərin qorunub saxlanılması və 
daha da inkişaf etdirilməsi, qlobal və regional çağırışlara cavab verərək ölkə-
mizin dünya nizamında öz mövqelərini gücləndirməsi üçün prezident İlham 
Əliyev “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının hazırlan-
ması barədə 29 dekabr 2012-ci ildə Fərman imzalamışdır. Bu sənəd 2020-ci ilə 
qədər olan dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinin artı-
rılması, nəqliyyat, tranzit və logistika infrastruktunun təkmilləşdirilməsi, böl-
gələrin tranzit inkişafı, informasiya cəmiyyyətinə keçidin təmin olunması, 
insan kapitalının inkişafı, səmərəli sosial müdafiə sisteminin qurulması, insti-
tusional islahatların davam etdirilməsi, mədəni irs və ətraf mühitin qorunması 
məsələlərini əhatə edir. Konsepsiya çərçivəsində Azərbaycan qlobal miqyasda 
çağırışlara cavab verərək innovasiya və modernləşmə xarakteri rəqabətəda-
vamlılığı yüksəldəcək və dünya iqtisadiyyatına səmərəli inteqrasiya imkanları 
yaradacaqdır. Azərbaycan dövlətinin strateji vəzifəsi biliklərə əsaslanan iqtisa-
diyyatın yaradılması və inkişaf etdirilməsidir. Lakin inkişaf birtərəfli olma-
yacaq, davamlı xarakter daşımaqla iqtisadi, sosial və ekoloji məsələləri də 
əhatə edəcəkdir. Bu, konsepsiyanın əhatə etdiyi dövrdə ölkədə adambaşına 
düşən ümumi daxili məhsulun həcminin iki nəfərdən çox artaraq 13 min ABŞ 
dollarına çatdırılmasına imkan verəcəkdir. Azərbaycan əlverişli coğrafi mövqe-
yindən yararlanaraq eneji, nəqliyyat, tranzit və logistika infrastrukturunun 
inkişaf etdirilməsi ilə regional mərkəzə çevriləcəkdir. 

“Dünya İqtisadi Formu”nun dərc etdiyi “Qlobal rəqabətədavamlılıq hesa-
batında” Azərbaycan dünyanın 144 ölkəsi arasında 46-cı yeri tutmaqla, MDB-
də ən rəqabətədavamlı iqtisadiyyata malik olduğunu sübut etmişdir. 20 il əvvəl 
Azərbaycanla eyni səviyyədə qərarlaşan postsovet ölkələri indi iqtisadi inkişaf 
səviyyəsinə görə respublikamızla rəqabətdə çətinlik çəkirlər. Azərbaycanın 
iqtisadi inkişaf dinamikası əvvəlcə resurslara əsaslanırdısa, hazırda iqtisadi 
diversifikasiyanın nəticəsi olaraq qeyri-neft sektoru üstün artım tempinə ma-
likdir. Bəzən ölkəmiz dünya iqtisadiyyatında yeni təməyülləri hətta Avropa 
ölkələrini qabaqlamaqla mənimsəyir. Məsələn, Azərbaycan resursla zəngin 
olan ölkələr sırasında enerji səmərəliliyi sahəsində ən yüksək nailiyyət qazan-
mış və Şərqi Avropada “yaşıl iqtisadiyyat”ın tədqiqini aparan ilk ölkə 
olmuşdur [1, 3]. 

“Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyasında qeyri-neft 
sektorunun 3 əsas istiqamətdə inkişafını nəzərdə tutulur. Bu konsepsiya Azər-
baycanın gələcək 30-40 ildən sonrakı inkişaf prespektivlərinin möhkəm əsas-
larını hazırlayır. Qeyri-neft sektorunun inkişafında 3 əsas prinsip var ki, bun-
lardan biri informasiya komunikasiya texnologiyalarının inkişafıdır. Bu sahə-
nin inkişafı cənab prezident tərəfindən təyin edilən əsas prioritet sahələrdən 
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biridir. Bizim gələcək inkişafımızın möhkəm özüllər üzərində qurulmasının 
əsasını texnoloji tərəqqi təşkil edəcəkdir. Gələcəkdə Azərbaycan Qərblə Şərqi 
bağlayan informasiya texnologiyalarının nəqliyyat dəhlizi rolunu oynayacaqdır. 
Biz bununla gələcək inkişafımızın münbit zəminini hazırlayırıq. Qeyd etmək 
lazımdır ki, beynəlxalq təşkilatların hesablamalarına görə, əgər 2004-cü ildə 
vətəndaşların İnternetə çıxışı 7% təşkil edirdisə, bu gün bu rəqəm 60%-ə 
yüksəlmişdir. 

Bu məsələ hazırda inkişafı nəzərdə tutulan ikinci önəmli sahə turizm 
sektorunun inkişafı hesab olunur. Azərbaycanda son illər keçirilən dünya miq-
yaslı tədbirlərin məqsədi ölkənin turizm sektorunu canlandırmaqdır. Əlverişli 
coğrafi iqlim şəraitinə, füsunkar təbiətə, zəngin mədəni-mənəvi irsə, mətbəx 
mədəniyyətinə malik Azərbaycanda turizmin inkişaf prespektivləri bir sıra 
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də yüksək dəyərləndirilir. BMT-nin Ümum-
dünya Turizm Təşkilatının (ÜTT) qənaətinə görə, respublikamız regionda yük-
sək turizm potensialına malik ölkədir və bu sahə üzrə ildən-ilə müsbət 
irəliləyişlər hiss olunur. 

“Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyasında qeyri-neft 
sektorunun inkişafında qarşıda duran 3-cü məqam ölkədə kənd təsərrüfatı 
sahəsini inkişaf etdirməkdir. Bu sahədə üzümçülüyün inkişafı əsas məsələrdən 
biridir. Ölkədə üzümçülüyün inkişaf etdirilməsi, aqrar sahənin gəlirliyinin və 
ixracat potensialının artırılması, kənd əhalisinin maddi rifahının yüksəldilməsi 
məqsədi ilə həyata keçiriləcək. Bu istiqamətdə artıq “2012-2020-ci illər üzrə 
Dövlət Proqramı”da təsdiq edilib. 

Konsepsiya çərçivəsində qarşıya qoyulan sosial-iqtisadi hədəflər yüksək 
səmərə ilə fəaliyyət göstərən, dünya miqyasında rəqabətə qadir olan iqtisadi 
sistemin formalaşmasını şərtləndirir. Tarixi və müasir təcrübə göstərir ki, belə 
bir sistem yalnız sahibkar təşəbbüsünə və s. sərbəst rəqabətə əsaslanan bazar 
münasibətləri şəraitində yer ala bilər. Bununla bərabər, iqtisadi və sosial sahə-
lərdə davamlı yüksək artım sürətinin təmin olunması bazar iqtisadiyyatı 
şəraitində dövlət tənzimləməsinin adekvat şəkildə qurulmasını, qlobal dünya 
iqtisadiyyatındakı son meylləri və istiqamətləri nəzərə almaqla, bu tənzim-
ləmənin daha da təkmilləşdirilməsini tələb edir. 

Azərbaycanda keçid dövrünün başa çatması və yetkin bazar münasi-
bətlərinin formalaşması şəraitində dövlət tənzimləməsi və idarəetməsi funksi-
yaları, əsasən, makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanılması, ölkədə işgüzar 
mühitin təkmilləşdirilməsi və sərbəst rəqabətin təmin olunması, yerli və xarici 
investisiyalar yönündə tənzimləmə tədbirləri, investisiya qoyuluşları və 
irimiqyaslı infrastruktur istiqamətlərində həyata keçiriləcəkdir. 

Xarici ticarət prosedurlarının sadələşdirilməsi və təkmilləşdirilməsi, 
beynəlxalq bazarlara çıxışda və xarici bazarlarda rəqabət gücünün artırılma-
sında sahibkarlara göstərilən dövlət dəstəyinin artırılması istiqamətində tədbir-
lər həyata keçiriləcəkdir. Kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin ixrac qabiliy-
yətinin artırılması məqsədi ilə təşviqedici tədbirlər həyata keçiriləcək. 
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Sahibkarlıq subyektlərinin dövlət tərəfindən güzəştli kreditlərlə təminat səviy-
yəsi yüksəldiləcək, daxili bazarın haqsız rəqabətdən qorunması üçün beynəl-
xalq təcrübədə qəbul olunmuş antidempinq və digər qoruyucu tədbirlər həyata 
keçiriləcəkdir. Eyni zamanda gömrük və miqrasiya prosedurlarının təkmilləş-
dirilməsi, həmçinin investorları yerli bazarlara daxil olmaqdan çəkindirən 
amillərin aradan qaldırılması üçün səylər səfərbər ediləcəkdir. Ümumdünya 
Ticarət Təşkilatına (ÜTT) daxil olmaq üçün beynəlxalq ticarət sisteminə uyğun 
islahatların həyata keçirilməsi, qanunların dünya ticarət sistemində tətbiq 
edilən praktikaya uyğunlaşdırılması son nəticə olaraq yerli şirkətlərin və bü-
tövlükdə ölkə iqtisadiyyatının inkişafına yeni imkanlar açacaqdır. Bununla ya-
naşı, vergi dərəcələrinin və məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının struktu-
runun (işə götürənlər və sığortaolunanlar tərəfindən hissələr), həmçinin gömrük 
rüsumlarının optimallaşdırılması istiqamətində həyata keçiriləcək tədbirlər 
sahibkarlıq fəaliyyəti üçün əlverişli mühit yaradılmasına kömək edəcəkdir. 
Konsepsiyanın əhatə etdiyi dövrdə görüləcək tədbirlər Azərbaycanda maliyyə 
xidmətləri bazarının əsas seqmentlərinin (bank sektoru, qeyri-bank kredit 
təşkilatları, sığorta bazarı, lizinq bazarı, qiymətli kağızlar bazarı və faktorinq 
bazarı) tarazlı inkişafını təmin edəcəkdir. Bank nəzarəti alətləri təkmilləş-
diriləcək, bank sisteminin sabit və təhlükəsiz təmin olunması üçün müvafiq 
tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Bank sektorunda konsolidasiya tədbirləri və 
struktur islahatları davam etdiriləcək, rəqabətin stimullaşdırılması, bank-maliy-
yə xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, o cümlədən elektron ödəniş 
sistemləri infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi və onun əhatə dairəsinin geniş-
ləndirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılacaqdır. Bank sisteminin kapitallaşması 
davam etdiriləcək, regionlar üzrə bank şəbəkəsinin genişlənməsi təşviq oluna-
caq, tikinti-əmanət banklarının yaradılması dəstəklənəcək, ipoteka kreditləş-
məsi mexanizmi təkmilləşdiriləcəkdir. Elektron ödəniş, poçt-əmanət sistemləri 
inkişaf etdiriləcək, bank xidmətləri istehlakçılarının hüquqlarının müdafiəsi 
gücləndiriləcəkdir. 

Konsepsiyaya nəzər saldıqda Azərbaycanın növbəti 10 ildə inkişaf 
etdirilməsi əsas sahələr qeyri-neft sektoru sahələridir. Məhz bu faktor növbəti 
illərdə qeyri-neft sektorunun inkişafına təkan verərək həm daxili bazarda həm 
də ixracda mühüm rol oynayacaq. Konsepsiyaya əsasən qeyri-neft sənayesinin 
inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə ölkənin malik olduğu təbii və iqtisadi resursların 
təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilməsi genişləndiriləcək və onlardan istifadənin 
səmərəliliyini yüksəldiləcəkdir. Qeyri-neft sektorunun inkişafına xidmət edən 
və müasir tələblərə cavab verən istehsal, sosial və bazar infrastrukturu şəbəkəsi 
yaradılacaq, təsərrüfatçılığın və xammala əsaslanan sənaye müəssisələrinin 
fəaliyyətinin keyfiyyətcə müasir səviyyədə qurulması və yeni müəssisələrin 
yaradılması istiqamətində tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Konsepsiyanın əhatə 
etdiyi dövrdə ölkədə polad istehsalı, neft-qaz emalı və neft-kimya kompleksləri, 
gübrə, gəmiqayırma və sement zavodları inşa ediləcəkdir. Alüminium sənayesi 
inkişaf etdiriləcək, ilkin alüminium istehsalı artırılacaq, özəl sektorun iştirakı 
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ilə son məhsulun istehsalına qədər texnoloji zəncir qurulacaq, bu sahənin ixrac 
potensialı genişləndiriləcəkdir. 

Sənaye müəssisələrində innovasiya yönümlü texnologiyaların tətbiqi 
stimullaşdırılacaq, ixtisaslaşmış və ümumi təyinatlı sənaye şəhərcikləri yaradı-
lacaqdır. İqtisadi rayonlar üzrə sənaye şəhərciyi infrastrukturunun formalaşdı-
rılması qeyri-neft emalı sənayesinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı dövlət inves-
tisiya siyasətində əsas istiqamət olacaqdır. Bu baxımdan, hər bir iqtisadi rayo-
nun potensialı nəzərə alınmaqla xüsusi iqtisadi zonalarının yaradılması və 
sənaye şəhərciklərinin (o cümlədən Sumqayıtda neft-kimya məhsullarının 
emalı, Balaxanıda məişət tullantılarının emalı və Gəncədə metal məmu-
latlarının istehsalı üzrə sənaye şəhərcikləri) qurulması mühüm addımlardır. 

Qeyri-neft sənayesinin ənənəvi istehsal sahələrinin (kimya sənayesi, 
metallurgiya, maşınqayırma, elektronika, yüngül sənaye, yeyinti sənayesi və s.) 
inkişaf etdirilməsi və ixrac imkanlarının artırılması ilə yanaşı, rəqabətqabi-
liyyətli yeni istehsal sahələrinin yaradılması da dəstəklənəcəkdir. Ölkənin qey-
ri-neft sektoruna yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsinin intensivləş-
dirilməsi məqsədi ilə stimullaşdırıcı mexanizmlər tətbiq ediləcək, ixrac yö-
nümlü qeyri-neft sektorunun inkişafı məqsədilə dövlət və özəl sektorun 
investisiya əməkdaşlığı inkişaf etdiriləcəkdir [2,135]. 

Əqli fəaliyyətin nəticələrinin təşviqi, innovasiya və yaradıcılığa inves-
tisiya qoyuluşu üçün əlverişli şərait yaradılması və əqli mülkiyyətə əsaslanan 
kreativ iqtisadiyyatın davamlı inkişafı, ölkənin ÜDM-ində onun payının 
artırılması üçün tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. 

Konsepsiya çərçivəsində turizm infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi, 
beynəlxalq strandartlara cavab verən turizm xidmət sahələrinin dairəsinin 
genişləndirilməsi, bu sahənin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi və ÜDM-də 
xüsusi çəkisinin artırılması istiqamətində tədbirlər nəzərdə tutulur. Turizm 
inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə bu sahəyə dair qanunvericilik və standartlar 
təkmilləşdiriləcək, Xəzər dənizinin turizm potensialından tam şəkildə istifadə 
edilməsi üçün zəruri tədbirlər görüləcək, bölgələrdə turizm fəaliyyəti stimul-
laşdırılacaq, informasiya-təbliğat işi gücləndiriləcək, milli, tarixi-mədəni, so-
sial-iqtisadi və təbii xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla turizmin müxtəlif növləri 
müvafiq turizm marşurutları yaradılmaqla təşviq ediləcəkdir. 

Qeyri-neft sənayesinin inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyi baxımından xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edən sahələrdən biri kimi, kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsalı və emalına xüsusi diqqət yetiriləcək, müasir texnologiyaların tətbiqi 
yolu ilə mövcud aqroemal müəssisələrinin istehsal gücünün artırılması və yeni 
belə müəssisələrin yaradılması istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçiri-
ləcəkdir. Aqrar sektorun intensiv və səmərəli inkişafının stimullaşdırılması 
üçün dövlət dəstəyi tədbirləri beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq davam et-
diriləcəkdir. Özəl bankları və kredit təşkilatlarını bu sektora vəsait (kredit) 
ayırmağa daha da təşviq edən bir mühit yaratmaq üçün əlavə tədbirlər gö-
rüləcək, kənd təsərrüfatının sığortalanması mexanizmi təkmilləşdiriləcəkdir. 
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Nəticədə kənd təsərrüfatında məhsuldarlıq artacaq və kənd əhalisi qabaqcıl 
beynəlxalq təcrübə ilə daha yaxından tanış olacaqdır [3, 34]. 

Növbəti illərdə ölkədə torpaq bazarı inkişaf etdiriləcək, fermerlərin kö-
nüllülük əsasında birgə təsərrüfatçılıq ənənələrinin formalaşması təşviq 
olunacaqdır. Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri gücləndiriləcək, torpaqların 
eroziyaya uğramasının, suvarılan əkin sahələrənin şoranlaşmasının qarşısının 
alınması və münbitliyinin artırılması istiqamətində tədbirlər gücləndiriləcəkdir. 
Ölkədə ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalı stimul-
laşdırılacaq, genetik ehtiyatların və bioloji müxtəlifliyin qorunması, tingçilik, 
toxumçuluq və damazlıq işlərinin, mal-qaranın cins tərkibinin daha da yax-
şılaşdırılması istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Kənd 
təsərrüfatı istehsalçılarının müasir texnika, texnoloji avadanlıq, gübrə, toxum 
və ting ilə təminatı yaxşılaşdırılacaqdır. Aqrar sahədə elmi təminat və kadr ha-
zırlığının daha da yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulur. Kənd təsərrüfatının müx-
təlif sahələrinin intensiv inkişaf etdirilməsi üçün stimullaşdırıcı tədbirlər görü-
ləcək, iri taxılçılıq təsərrüfatlarının yaradılması təşəbbüsləri dəstəklənəcəkdir. 
Kənd təsərrüfatının intensiv inkişafı, mövsümi qiymətlərin tənzimlənməsi, 
məhsul itkisinin qarşısının alınması, daxili bazarın qorunması və ixrac 
potensialının artırılması baxımından bölgələrdə ən müasir texnologiyalar 
əsasında anbar komplekslərinin yaradılmasının əhəmiyyətini nəzərə alaraq, bu 
sahədə ardıcıl tədbirlər davam etdiriləcəkdir. Sahibkarların vərdiş və biliklə-
rinin artırılması üçün informasiya və məsləhət xidmətlərinin əhatə dairəsi 
genişləndiriləcək, baytarlıq və fitosanitar sahədə beynəlxalq təşkilatlarla 
əməkdaşlıq daha da inkişaf etdiriləcəkdir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya təsərrüfatı sistemində iştirakı əsasən 
xarici ticarət və kapitalın idxalı üzrə baş verir, xarici iqtisadi fəaliyyətin digər 
mütərəqqi formalarından (elmi-texniki əməkdaşlıq, xarici turizm, SİZ-lərdə 
əməkdaşlıq, konsessiya sazişləri əsasında əməkdaşlıq və s.) ya zəif istifadə 
olunur və yaxud da heç istifadə olunmur. Belə ki, neft və neft məhsulları istisna 
olmaqla, digər məhsullar üzrə xarici ticarətdə mənfi saldo ilbəil artır. Qeyri-
neft sektorunda sağlamlaşdırma və yenidənqurma işləri gücləndirilməzsə 
yaranmış mənfi meylin davam edəcəyi gözlənilir. 

Son dövrdə ixracda xammal və aralıq məhsullarının xüsusi çəkisi 80%-i 
keçmiş, son məhsulların xüsusi çəkisi müvafiq olaraq azalmışdır. İdxalda isə 
əksinə, son məhsulların, xüsusilə, istehlak mallarının, maşın və avadanlıqların 
xüsusi çəkisi artmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, xarici ticarət əlaqələrinin coğ-
rafi quruluşunu da qanaətbəxş hesab etmək olmaz. Belə ki, 2014-cü ildə Azər-
baycanın 135-ə yaxın dövlət iə ticarət əlaqəsinə girməsinə baxmayaraq, xarici 
ticarət dövriyyəsinin 75 %-dən çoxu və ixracın 78%-i cəmi 10 dövlətin payına 
düşür. 

Azərbaycanın isə iqtisadiyyatının dünya bazarından asılılığı çox yük-
səkdir. Xarici ticarət şərtləri hər il Azərbaycanın xeyrinə dəyişsə də, bunu bir-
mənalı şəkildə müsbət hal kimi qiymətləndirmək olmaz. Belə ki, bu müsbət 
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dəyişmə əsasən ölkə iqtisadiyyatının idxalyönümlülüyü nəticəsində idxal qiy-
mətləri indeksinin aşağı düşməsi, son illərdə isə neft və neft məhsullarının 
dünya bazar qiymətlərinin artması ilə əlaqədar olaraq ixrac qiymətləri indeksi 
kəskin şəkildə artması hesabına olmuşdur. 

Yüksək ixracat potensialına sahib olmasına baxmayaraq qeyri-neft sek-
toru ölkə iqtisadiyyatında cəmi 5%-lik paya sahibdir və bu sahənin real im-
kanlarına qətiyyən adekvat deyil. Heç bir qeyri-nef sektoru sahəsinin ixra-
catındakı xüsusi çəkisi 1%-ə çatmır, halbuki vaxtilə kimya, maşınqayırma, 
toxuculuq və aqrar sahənin əhəmiyyətli çəkisi olmuşdur. Bu səbəbdəndir ki, 
xarici ticarət dövriyyəsi qlobal böhran və ona müvafiq olaraq neftin qiymətinin 
aşağı düşməsi səbəbindən azalmışdır. Ölkə ixracatında əsas yeri mineral 
məhsulların ixracı ümumi ixracatın 97,1%-ni təşkil edir. Azərbaycan Res-
publikasının mineral məhsul siyahısında isə əsas yeri neft və neft məhsulları 
tutmaqdadır. Bununla ixracatda qeyri-neft sektoru 3%-dən az paya sahibdir. 

Ümumi olaraq son il ərzində qeyri-neft sektorun ixracatına stimullaş-
dırılması istiqamətində iqtisadi islahatlar davam etdirilmişdir. Bu sahəyə kre-
ditlərin həcmi illər keçdikcə artmaqdadır. Qeyri-neft sektorunda özəl müəs-
sisələrin fəaliyyətinə dəstəyin verilməsi zəifdir. Bunun üçün özəl sektorun 
inkişafını təşviq edən və rəqabət mühitini təkmilləşdirən institutlara diqqət 
artırılması zəruridir. 

Ölkədə idxaldan asılılığın maksimum dərəcədə azaldılması, gündəlik 
tələbat malları ilə özünü təmin etmək üçün qeyri-neft sənayesində rəqabətə 
davamlı sənaye məhsullarının istehsalının dəstəklənməsi lazımdır. 

Azərbaycan üzrə 2011-2014-cü maliyyə illərini əhatə edən Ölkə Tərəf-
daşlıq Strategiyası (ÖTS) son 5 il ərzində ölkədə gəlirlərin sürətli artımı və 
yoxsulluğun azalmasının, eyni zamanda qlobal iqtisadi böhranın fonunda 
hazırlanmışdır. Burda əsasən iki strateji məqsəd qeyd olunmuşdur. Bunlardan 
biri məhz rəqabətli qeyri-neft iqtisadiyyatının qurulması nəzərdə tutulur. 
Burada hökumətin əsasən hədəfləri qeyd olunmuşdur. Bunlar aşağıdakılardır: 

Səmərəli makroiqtisadi idarəetmə və ticarət siyasətləri və qurumlarının 
təkmilləşdirilməsi 

Azərbaycanın regional nəqliyyat dəhlizi qismində rolunun gücləndiril-
məsi və Azərbaycan daxilində nəqliyyat əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi (tranzit 
nəqliyyatının artması ilə ölçülməli) 

Qeyri-neft sektorunun daha yüksək templə artması məqsədilə işgüzar 
mühitin yaxşılaşdırılması (kiçik və orta müəssisələrin, qeyri-neft ixracının 
artımının səviyyəsi ilə ölçülməli) 

Daha səmərəli və məhsuldar kənd sektorunun qurulması (kənd təsərrüfatı 
ixracının, təsərrüfatların gəlirlərinin artması ilə ölçüləcək) 

Bu hədəflərin həyata keçirilməsində əsas maneələr isə aşağıdakı kimi 
qeyd olunmuşdur: 

Makroiqtisadi idarəetmə, neft gəlirlərini nəzərə almaqla, xərclərin, müba-
dilə məzənnəsinin və inflyasiyanın ehtiyatlı tarazlaşdırılmasını tələb edir. 
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Ticarət siyasətləri və təşkilatlar hal-hazırda tətbiq olunan “nəzarət-
yönümlü” yanaşmanın yüngülləşdirməlidir. 

Nəqliyyat: Yollar təkmilləşdirilməli və genişləndirilməlidir. Dəniz limani 
və Dəmir yolları modernləşdirilməli, intermodal və birgə fəaliyyət göstər-
məlidir. 

İşgüzar mühit bir neçə sahədə (vergiqoyma, gömrük, lisenziyalaşdırma 
və.s) təkmilləşdirilməlidir. 

Maliyyə sistemi dayaz olaraq qalır. Ən böyük bank dövlət mülkiyyətin-
dədir və kiçik və orta müəssisələrin kredit əldə etmək imkanları məhduddur. 

Kənd təsərrüfatı- kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artırılması, ərzaq 
məhsullarının sertifikatlaşdırıması və emalı, suvarma çərçivəsinin təkmilləş-
dirilməsi, bitkilərin və mal-qaranın xəstələnməsi riskinin azalmasına ehtiyac. 

İqtisadiyyatın neft-qaz gəlirlərindən asılılığının azaldılması, qeyri-neft 
sektorunun inkişafı və ixracın stimullaşdırılması istiqamətində sistemli 
tədbirlər həyata keçirən respublikamızda xarici ticatət dövriyyəsinin 
strukturunda müsbət keyfiyyət dəyişikliklərinə nail olunur. 2014-cu ilin birinci 
yarısında respublikanın xarci mövqeyinin əlverişliyi qorunub, xüsusi ilə qeyri-
neft sektoru üzrə məhsul və xidmətlərə yüksək tələbin mövcudluğu şəraitində 
xarici ticarət balansında irihəcmli profisit yaranıb [5,  44]. 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2014-cü ildə respubli-
kanın dövlət və qeyri-dövlət təşkilatları, eləcə də fiziki şəxslər tərəfindən 135 
xarici dövlətlə ticarət əməliyyatları aparılıb. Bu dövrdə xarici ticarət dövriyyəsi 
22 milyard 167,6 milyon ABŞ dolları təşkil edib və bunun da 4 milyard 460 
milyon dolları idxalın, 17 milyard 707,6 milyon dolları ixracın payına düşür. 
Xarici ticarətdə, ümumilikdə 13 milyard 247,6 milyon dollarlıq müsbət saldo 
yaranıb. 

Qeyd olunan müddətdə xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarının sayını 
artıraraq 6246-ya yüksəlib. Xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçıları tərəfindən 
MDB üzvü olan ölkələrə 537 milyon 354 min manatlıq, Avropa İttifaqı 
ölkələrinə 5 milyard 965 milyon 979 min manatlıq, digər ölkələrə isə 6 milyard 
208 milyon 172 min manatlıq mal və məhsullar ixrac olunub. Xarici ticarət 
əməliyyatlarının 4/5 hissəsindən çoxu (84,9%) İtaliya, İsrail, Fransa, İndo-
neziya, Rusiya Federasiyası, Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Almaliya, 
Hindistan, Çin, Bolqarıstan, Böyük Britaniya, Gürcüstan, Yunanıstan, Ukrayna, 
Sinqapur, Tailand və Çexiya ilə aparılıb. 

Azərbaycandan ixracın əsas hissəsi, təbii olaraq, neft və neft məhsul-
larının payına düşsə də (86,50%), xarici bazarlarda rəqabətədavamlı məhsullar 
istehsal edən sahibkarlıq subyektlərinin sayının tədricən artımı qeyri-neft 
sektoru üzrə ixrac potensialının möhkəmlənməsinə imkan yaradıb. Sahibkar-
ların xarici bazara çıxış imkanlarının genişlənməsi həm də qanunvericiliyin 
təkmilləşdirilməsi və gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi ilə izah olunur. 
Ölkə başçısının 11 noyabr 2008-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikası dövlət 
sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitə-
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lərinin yoxlanılmadan “bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi haqqında” fərmanı 
əlverişli geostrateji məkanda yerləşən Azərbaycanda gömrük sisteminin tək-
milləşdirilməsinə, bu sahədə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının 
imkanlarından geniş istifadəyə imkan yaradıb. Ümumilikdə, sözügedən fərman 
dövlət sərhədinin keçid məntəqlərinin buraxılış qabiliuyyətinin artırılmasına, 
keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılması zamanı süni ma-
neələrin aradan qaldrılması, idxal-ixrac əməliyyatlarının müasir tələblərə 
uyğun aparılmasına, bu sahədə “bir pəncərə” prinsipinin tətbiqinə xidmət edir. 

Ölkənin xarici ticarətində qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı həyata 
keçirilən əhəmiyyətli işlər də görülmüşdür. Bu işlərdən biri də Xüsusi İqtisadi 
Zonaların yaradılması ilə bağlı tədbirlərdir. “Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu 2009-cu il 14 aprel tarixindən qüvvəyə 
minmişdir. Bu qanunun tətbiqi ilə bağlı imzalanmış fərmanda ölkədə xüsusi 
iqtisadi zonaların yaradılması və fəaliyyəti ilə əlaqədar dövlət siyasətinin 
Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilməsi 
müəyyən edilmişdir. Fərmanda verilmiş tapşırıqların icrası ilə bağlı hazırda 
xüsusi iqtisadi zonaların fəaliyyətini tənzimləyəcək qanunvericilik bazasının 
yaradılması üzərində tamamlama işləri görülür. Bundan əlavə, xüsusi iqtisadi 
zonaların yaradılmasına və yerləşəcək ərazilərə dair təkliflər hazırlanmışdır. 

Xarici ticarətdə qeyri-neft sektorunu inkişaf üçün ÜTT-ə üzvlük xüsusi 
üstünlüklər yaradır. Belə ki, ölkə ixrac etdiyi mal və xidmətlər dünyada 150-
dən artıq ölkənin bazarlarına etibarlı və heç bir ayrı-seçkiliklə üzləşmədən 
daxilolma imkanı əldə edəcək, iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunu inkişaf 
etdirmək məqsədi ilə dünya bazarında rəqabətədavamlı məhsulların inkişafı 
üçün əlverişli mühit yaradılacaqdır, ölkəyə investisiyaların cəlbi, ticarət döv-
riyyəsinin artması, iş yerlərinin açılması hesabına maliyyə aktivlərinin artırıl-
masına nail olunacaq, Azərbaycan tərafdaşları arasında yarana biləcək hər 
hansı bir hadisənin, ticarət münaqişələrinin həlli yollarının ədalətli mexanizm-
lər vasitəsilə həlli imkanı qazanacaq, ən əsası isə ölkənin istər qanunvericilik, 
istərsə də institusional əsaslarının müasirləşdirilməsi və sabitləşdirilməsi 
sahəsində islahatlar sürətlənəcəkdir. 

Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 8 fevral tarixli qərarı ilə təsdiq olunmuş 
“2011-2013-cü illər üçün qeyri-neft məhsullarıının ixracının stimullaşdırıl-
masına dair Tədbirlər Planı” da ixracın stimullaşdırılması baxımından mühüm 
əhəmiyyətə malikdir. Tədbirlər Planında müəssisələrdə istehsal prosesinin 
qabaqcıl texnologiyaları əsasında təşkili üçün sahibkarlıq subyektlərinin dəs-
təklənməsi ilə yanaşı, ixrac prosesdurlarının sadələşdirilməsi, ixracməqsədli 
məhsulların istehsalının kreditləşdirilməsi, ixrac üçün prespektivli sayılan öl-
kələrdə müvafiq sərgilərin, forumların təşkili, potensial ixrac bazarı ölkələrində 
Azərbaycan ticarət evlərinin yaradılması və digər tədbirlər əksini tapıb. 

Yekunda onu qeyd etmək yerinə düşər ki, qeyri-neft sektoru Azərbaycan 
iqtisadiyyatı üçün gələcək illərdə neftdən asılılığı azaltmaq üçün çıxış yoludur. 
Qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi hesabına yüksək keyfiyyətli istehlak 
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mallarının xarici bazarlara çıxış imkanlarının genişləndirilməsi, idxalın səmə-
rəli şəkildə əvəzlənməsində əhəmiyyətli rola malikdir. Bazar iqtisadiyyatının 
tələbləri və qanunauyğunluqları göstərir ki, bu və ya digər məhsul, istər daxili, 
istərsə də xarici bazarda o zaman müvəffəqiyyətlə reallaşdırıla bilər ki, onların 
keyfiyyəti yüksək olsun və satış qiymətləri istehlakçılar üçün yetərli səviyyəyə 
malik olsun. Məhz belə bir şəraitdə həmin məhsulların reallaşdırılması təmin 
edilə bilər. Məhsulun reallaşdırılması müasir bazar iqtisadiyyatının ən mühüm 
problemlərindən biridir. 
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АЗЕРБАЙДЖАН 2020: КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ВЗГЛЯД  

В БУДУЩЕЕ И НЕНЕФТЯНОЙ СЕКТОР 
 

Г.Г.АСЛАНОВ 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Происходящий глобальный экономический кризис в итоге оказывает сущест-
венное влияние на национальную экономику каждой страны. В целях нейтрализации 
последствий глобального экономического кризиса необходимо обратить особое внима-
ние на развитие ненефтяного сектора. В интересах обеспечения экономической безопас-
ности страны, сохранения исторических достижений и дальнейшее развитие в соответ-
ствии региональной и глобальной политикой осуществлены мероприятия по экономи-
ческому развитию. Укрепление позиции страны в мировом масштабе требует подго-
товки концепции перспективного развития. С учетом этих требований в республике раз-
работана концепция Азербайджан 2020: взгляд в будущее. Это позволило осуществить 
развитие ненефтяного сектора как составной части экономической политики. В статье 
эти и ряд других проблем всесторонне изучены и даны научно обоснованные рекомен-
дации.  

 
Ключевые слова: отрасли ненефтяного сектора, конкурентоспособность, внеш-

няя торговля, экспорт, импорт, диверсификация. 
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AZERBAIJAN 2020: THE DEVELOPMENT CONCEPTION OF VIEW TO FUTURE 
AND NON-OIL SECTOR 

 
H.H.ASLANOV 

 
SUMMARY 

 
 Global economic crisis has essential influence on the national economy of every coun-

try. It has become an objective necessity to develop non-oil sector in order to intensively neu-
tralize the destructive consequences of the global economic crisis. Strengthening the position 
of the country on the global scale requires drafting the conception of the perspective develop-
ment. In this regard the conception of “Azerbaijan 2020 – a glance at the future” has been 
worked out. This allowed to realize the development of non-oil sector as a main part of the 
economic policy. The paper studies these problems and proposes scientific recommendations. 

 
Key words: non-oil industry, competetiveness, foreign trade, export, import, diversifi-

cation 
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“DE MİNİMUS” REJİMİ BEYNƏLXALQ TİCARƏT 

PROSEDURALARININ SADƏLƏŞDİRİLMƏSİ GÖSTƏRİCİSİ KİMİ 
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Məqalədə AR-nın xarici ticarət fəaliyyətini tənzimləyən və 2003-cü ildən üzvü oldu-
ğumuz Kyota Konvensiyasının “de minimus” rejimi üzrə bəzi müddəaları şərh olunmuşdur. 
“De minimus” rejimi, habelə ÜGT-nın qısa müddətdə buraxılış üzrə rəhbərliyinin müəyyən 
etdiyi və respublikamızın bu sahədə üzərinə götürdüyü öhdəliklərin əsas məqamları nəzərdən 
keçirilmişdir.  

 
Açar sözlər: Yenidən baxılan Kyota konvensiyası, “de minimus” rejimi, yük bəyan-

namələri, sadələşdirilmiş bəyannamələr 
 

BTP-nın gömrük işi üzrə Tövsiyələri “de minimus” rejimini malların də-
yərinin, o cümlədən sənəd və ticarət nümunələrinin dəyərinin həddi kimi 
müəyyən edir ki, bundan da aşağı gömrük rüsum və vergiləri tutulmur, belə 
malların rəsmiləşdirilmə proseduraları isə, məlumatlara tələblər də daxil 
olmaqla minimuma endirilir. Məqalədə “de minimus” rejiminin aparılmasının 
əsas aspektləri üzrə praktiki tövsiyyələr verilmiş, belə rejimin maliyyə və 
iqtisadi təsiri üzrə son tədqiqatlar göstərilmişdir. 

Yük bəyannamələrinin hazırlanması, təqdim olunması, işlənməsi, 
saxlanılması və mallara olan bəyannamələr (kağız və elektron formada) həm 
təsərrüfat subyektləri, həm də gömrük orqanı üçün kifayət qədər məsrəfli 
proseslərdir. Vergi tutulan, yüksək dəyərə malik olan yüklərin və aşağı dəyərə 
malik olan yüklərin və gömrük rüsum və vergilərinə məruz qalmayan yüklərin 
işlənməsi üzrə məsrəflər eynidir. Malların dəyəri və gömrük rüsum və 
vergilərinin dəyərinin belə yükün (kiçik partiyalar) işlənmə dəyərindən aşağı 
olduğu hallarda dövlət belə yüklərə münasibətdə rüsum və vergi formasında 
qazandığından daha çox inzibati proseduralara vəsait sərf edir. Amma əksər 
hallarda dövlət strukturları göstərdikləri xidmətləri bir növ zərurət kimi qəbul 
edir və öz işlərinin səmərəliliyinin və nəticəsinin artırılması məqsədilə 
müntəzəm olaraq təhlil aparmırlar.  

Reallaşdırılma metodikası 
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1999-cu ildə Yenidən baxılan Kyoto Konvensiyasının qəbul edilməsi 
zamanı (YKK) kiçik yüklərin kəmiyyətinin artırılma meyli təqdir edilmiş və 
əhəmiyyətsiz dəyər haqqında müddəa konvensiyaya daxil edilmişdir. YKK-nın 
4.13 keçid standartına müvafiq olaraq, gömrük orqanları rüsum və vergilərin 
tutula biləcəyi minimal ölçünü və ya yükün minimal dəyərini göstərməlidir.  

Deməli, gömrük rüsumunun tutulmadığı malların sənədlərinə də tələblər 
minimal olmalıdır. “De minimus” rejimini işlədən gömrük orqanları həmçinin, 
təcrübədə ÜGT-nın qısa müddətdə buraxılış üzrə Rəhbərliyini də tətbiq et-
mişlər ki, bu da birləşdirilmiş bəyannamə əsasında yükün qısa müddətdə bura-
xılışını nəzərdə tutur, bu isə, manifest, nəqliyyat qaiməsi, yük bəyannaməsi ola 
bilər və ya yuxarıda sadalanan sənədlərin kombinasiyasını təcəssüm edə bilər.  

 

Ticarət proseduralarının sadələşdirilməsi üzrə praktiki rəhbərlik 
Gömrükdən yüklərin buraxılması gömrük rəsmiləşdirilməsinin mühüm 

mərhələsidir, belə ki, o, idxalatçı/ixracatçı və ya onun səlahiyyətli nümayən-
dəsinə münasibətdə, dövlətlərarası ticarətin tənzimlənməsinə cavab verən döv-
lət orqanları (əsasən, gömrük xidmətinin rəhbərliyi altında) tərəfindən qərar-
ların qəbul edilməsini nəzərdə tutur ki, bu da, yükü gömrük nəzarət zonasından 
(bir qayda olaraq, sərhəddə yerləşən gömrük orqanında, limandan və ya 
ayeroportdan) çıxartmağa və həmin yükün təyinat məntəqəsinə daşınmasının 
davam etdirilməsinə sərəncam verir. Yükün buraxılması onun gömrük rəsmi-
ləşdirilməsindən ayrı baş verməlidir, yəni bütün zəruri rüsum və vergilərin 
qiymətləndirilməsi və ödənilməsi yükün buraxılışından sonra baş verməlidir, 
amma bu zaman adətən müəyyən girov qoyulur. 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 22 iyul 2014-cü il ta-
rixli 263 № li qərarı ilə "Gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat 
vasitələrinin bəyan edilməsi Qaydaları" təsdiq edilmişdir. Bu Qaydalar Azər-
baycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin 146.3-cü maddəsinə əsasən hazır-
lanmışdır və gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin 
bəyan edilməsi qaydalarını müəyyən edir. Bu qaydalara əsasən, Azərbaycan 
Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən, gömrük nəzarəti altında yer-
ləşdirilən mallar və nəqliyyat vasitələri barədə məlumatlar gömrük orqanına 
şifahi, kağız üzərində yazılı və ya elektron formalarda bəyan edilir. Gömrük 
sərhədindən malları və nəqliyyat vasitələrini keçirən, yaxud icrasına nəzarət 
gömrük orqanlarına həvalə olunmuş fəaliyyəti həyata keçirən şəxslər tərəfindən 
gömrük məqsədləri üçün aşağıdakı sənəd və məlumatlar həmin orqanlara kağız 
üzərində yazılı və ya elektron formalarda təqdim edilməlidir: 1. Gömrük ərazisi-
nə gətirilmiş mallar üzrə gömrük bəyannaməsi təqdim olunanadək, risklərin təh-
lili və gömrük nəzarətinin düzgün tətbiqi üçün zəruri olan məlumatlar; 2. Göm-
rük ərazisindən malların aparılmasına görə gömrük bəyannaməsi və ya təkrar 
ixrac bildirişinin tələb olunmadığı hallarda risklərin təhlili və gömrük nəza-
rətinin düzgün tətbiqi üçün zəruri olan məlumatlar; 3. Gömrük ərazisinə daxil 
olması nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitəsinə görə məsul şəxs tərəfindən 
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nəqliyyat vasitələrinin gömrük ərazisinə daxil olması haqqında məlumat; 4. 
gömrük ərazisinə daxil olması nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitəsinə görə məsul 
şəxs tərəfindən nəqliyyat vasitəsinin müəyyən olunmuş gömrük sahəsindən 
fərqli sahəyə daxil olması haqqında məlumat; 5.gömrük ərazisindən yola düş-
məsi nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitəsinə görə məsul şəxs tərəfindən nəqliyyat 
vasitəsinin gömrük ərazisindən yola düşməsi haqqında məlumat; 6. xüsusi 
gömrük proseduruna icazə sahibi tərəfindən icazənin verilməsindən sonra onun 
davam etdirilməsinə və ya məzmununa təsir edə biləcək bütün amillər barədə 
məlumat.  

Gömrük bəyannaməsi malların bəyan edildiyi gömrük prosedurunun 
tətbiqi üçün lazım olan bütün məlumatları özündə əks etdirməlidir. Elektron 
formada təqdim edilən gömrük bəyannaməsində elektron imza və ya bəyan-
naməçinin eyniləşdirilməsinə imkan verən digər vasitələr olmalıdır. Kağız üzə-
rində yazılı formada təqdim olunan gömrük bəyannaməsi bəyannaməçi tərəfin-
dən imzalanmalı, hüquqi şəxs olan bəyannaməçi tərəfindən isə həmçinin mö-
hürlə təsdiq edilməlidir. Malların bəyan edildiyi gömrük prosedurunun tətbiqi 
üçün tələb olunan kağız üzərində yazılı və ya elektron formalarda sənədlər 
gömrük orqanlarına gömrük bəyannaməsinin təqdim edildiyi vaxt verilməlidir. 
Malların bəyan edildiyi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi üçün kağız 
üzərində yazılı və ya elektron formalarda gömrük bəyannaməsi ilə birgə 
aşağıdakı sənədlər gömrük orqanına təqdim edilməlidir: 1. xarici ticarətin 
həyata keçirilməsini təsdiq edən müqavilə və ya şəxsin mallar barədə sahiblik, 
istifadə və (və ya) sərəncamvermə hüquqlarını təsdiq edən sənəd, yaxud istəni-
lən digər sənəd; 2.malların və nəqliyyat vasitələrinin daşınması zamanı nəq-
liyyat növündən asılı olaraq nəqliyyat sənədləri; 3. gömrük sərhədindən keçi-
rilən malların kateqoriyası, malları keçirən şəxs, ixrac ölkəsi və ya malların 
yerləşdirildiyi gömrük proseduru nəzərə alınaraq, aşağıda sadalanan sənədlərin 
də təqdim edilməsi tələb olunur: 1.gömrük təmsilçiliyi birbaşa, yaxud dolayı 
yolla həyata keçirildikdə, şəxsdən ona müvafiq səlahiyyətin verilməsini təsdiq 
edən sənəd; 2. gömrük ödənişlərinin ödənilməsi nəzərdə tutulduqda, onun ödə-
nilməsini və ya gömrük borcuna görə təminatın verilməsini təsdiq edən sənəd; 
3. idxal olunan malların bəyan edilmiş gömrük dəyərini təsdiq edən sənəd; 4. 
etil (yeyinti) spirtinin və alkoqollu içkilərin, tütün məmulatlarının idxalı və ya 
prekursorların idxalı, tranziti və ixracı zamanı xüsusi razılıq sənədi (lisenziya); 
5. gömrük ərazisində məcburi sertifikatlaşdırılmalı olan mallar gömrük əra-
zisinə idxal edildikdə, uyğunluq sertifikatı; 6. dövlət baytarlıq nəzarətində olan 
mallar gömrük ərazisinə idxal edildikdə, baytarlıq sertifikatı; 2.6.7. yeyinti 
məhsulları gömrük ərazisinə idxal edildikdə, gigiyena sertifikatı; 2.6.8. bitki və 
bitkiçilik məhsulları gömrük ərazisinə idxal edildikdə, idxal karantin icazəsi, 
ixrac edildikdə isə fitosanitar sertifikatı; 2.6.9. yeyinti məhsulları Avropa İtti-
faqı ölkələrinə ixrac edildikdə, keyfiyyət sertifikatı; 2.6.10. Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 1997-ci il 24 iyun tarixli 609 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasında idxal-ixrac əməliyyatlarının tənzimlən-

70 



məsi Qaydaları”na 1 və 2 nömrəli əlavələrdə göstərilən mallar gömrük ərazi-
sinə gətirildikdə və ya gömrük ərazisindən aparıldıqda, müvafiq olaraq Azər-
baycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin sərəncamı və ya müvafiq dövlət 
orqanlarının rəyləri; 2.6.11. gömrük ərazisinə gətirilməsinə və bu ərazidən 
aparılmasına Gömrük Məcəlləsinin 215-ci maddəsi, “Mülki dövriyyənin müəy-
yən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə 
əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların siyahısı 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları ilə 
məhdudiyyət qoyulmuş mallar gömrük sərhədindən keçirildikdə, müvafiq icazə 
sənədləri; 2.6.12. ixrac nəzarətinə düşən malların ixracı, idxalı, təkrar ixracı, 
təkrar idxalı və tranziti zamanı xüsusi icazə sənədi; 2.6.13. malların gömrük 
bəyannaməsində göstərilən mənşəyini təsdiq edən sənəd. 2.7. Aidiyyəti dövlət 
orqanları tərəfindən verilmiş və gömrük orqanlarına təqdim edilmiş bu 
Qaydaların 2.6-cı bəndində qeyd edilən sənədlərin qüvvədə olma müddətində 
şəxs tərəfindən onların yenidən gömrük orqanlarına təqdim edilməsi tələb 
olunmur. 2.8. Ayrı-ayrı sənədlərin üzrlü səbəblərə görə gömrük bəyannaməsi 
ilə birlikdə təqdim edilməsi mümkün olmadığı hallarda, bəyannaməçinin yazılı 
müraciəti əsasında gömrük orqanları həmin sənədlərin gömrük bəyannaməsi 
təsdiq edildikdən sonra təqdim olunmasına icazə verirlər. Gömrük Məcəl-
ləsində ayrı-ayrı sənədlərin təqdim edilməsi üçün daha qısa müddət müəyyən 
edilməmişdirsə, həmin sənədlər gömrük bəyannaməsi təsdiq edildiyi tarixdən 
45 (qırx beş) gündən gec olmayaraq, gömrük orqanına təqdim olunmalıdır. 
Bəyannaməçi sənədlərin vaxtında verilməsinə dair gömrük orqanına yazılı 
formada öhdəlik təqdim edir. 3. Malların şifahi, kağız üzərində yazılı və ya 
elektron formalarda bəyan edilməsi 3.1.Bəyanetmə malların və nəqliyyat vasi-
tələrinin yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan gömrük proseduru haqqında, habelə 
gömrük məqsədləri üçün lazım olan digər məlumatların şifahi, kağız üzərində 
yazılı və ya elektron formalarda gömrük orqanlarına verilməsi ilə həyata ke-
çirilir. 3.2. Fiziki şəxslərin gömrük sərhədindən keçirilən malların bəyan 
edilməsinin sadələşdirilmiş qaydasından istifadə etməsi üçün gömrük sərhəd 
buraxılış məntəqələrində ikikanallı – “Yaşıl kanal” və “Qırmızı kanal” bura-
xılış sistemləri tətbiq olunur. 3.3. Müşayiət olunmayan baqajda keçirilən və 
poçt göndərişlərində göndərilən mallar istisna olmaqla, “Yaşıl kanal” buraxılış 
sistemi fiziki şəxslər tərəfindən malların şifahi formada bəyan edilməsi üçün 
nəzərdə tutulur. 3.4. “Yaşıl kanal” buraxılış sistemi vasitəsilə mallar güzəştli 
qaydada, yəni malların gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı Gömrük Məcəlləsin-
də nəzərdə tutulmuş gömrük prosedurlarından azad olunmaqla, gömrük 
ödənişləri alınmadan və ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq edilmədən keçirilir. 
Fiziki şəxsin mallarını “Yaşıl kanal” buraxılış sistemindən istifadə etməklə 
gömrük sərhədindən keçirməsi onun əl yükündə və müşayiət olunan baqajında 
yazılı formada bəyan edilməli malların olmaması və bu malların gömrük 
orqanlarına şifahi bəyan edilməsi kimi qəbul edilir. 3.5. Gömrük bəyannaməsi 
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kağız üzərində yazılı və ya elektron formalarda gömrük orqanlarına təqdim 
edilə bilər. Malların bəyan edildiyi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi 
üçün tələb olunan müvafiq sənədlər də həmin qaydada təqdim edilə bilər. 3.6. 
Gömrük ərazisinə gətirilən mallara dair gömrük bəyannaməsi həmin mallar 
gömrük ərazisinə gətirilən yerdəki gömrük orqanına, daxili tranzit xüsusi 
gömrük proseduru həyata keçirildikdə isə təyinat gömrük orqanına təqdim 
edildiyi tarixdən 15 (on beş) gündən gec olmayaraq verilməlidir. 3.7. Bu 
Qaydaların 3.6-cı bəndində göstərilən müddət bəyannaməçi tərəfindən müvafiq 
sənədlərin və məlumatların toplanılması üçün kifayət etmədikdə, onun əsas-
landırılmış müraciəti əsasında gömrük orqanı həmin müddəti uzadır. Gömrük 
bəyannaməsinin təqdim edilməsi müddətinin uzadılmasına malların müvəqqəti 
saxlancına xüsusi gömrük proseduru altında qalma müddəti çərçivəsində yol 
verilir. 3.8. Gömrük bəyannaməsinin təqdim edilməsinin son günü qeyri-iş 
gününə təsadüf edərsə, növbəti iş günü müddətin bitdiyi gün hesab edilir. 3.9. 
Gömrük ərazisindən aparılan mallara dair gömrük bəyannaməsi həmin mallar 
gömrük ərazisindən çıxarılarkən verilməlidir. 3.10. Malları daşıyan nəqliyyat 
vasitələri bu Qaydaların 3.11-ci bəndində göstərilən hal istisna edilməklə, mal-
larla eyni vaxtda bəyan edilir. 3.11. Dəniz, çay və hava gəmiləri gömrük əra-
zisinə daxil olduqları və ya bu ərazidən yola düşdükləri su və hava liman-
larında bəyan edilir. 3.12. Yüksüz və sərnişinsiz nəqliyyat vasitələri gömrük 
sərhədindən keçərkən bəyan edilir. 3.13. Gömrük bəyannaməsinin, qısa idxal 
(ixrac) bəyannaməsinin və təkrar ixrac bildirişinin formaları bu Qaydaların 1, 
2, 3 və 4 nömrəli əlavələri ilə müəyyən edilir. 4. Əlavə bəyannamələrin təqdim 
edilməsi 4.1. Səlahiyyətli iqtisadi operatorlar malları müvafiq gömrük prose-
duru altında yerləşdirərkən və Gömrük Məcəlləsinin 112.1-ci maddəsində 
nəzərdə tutulan yardım yüklərinin gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı sadələş-
dirilmiş bəyannamə verilərkən, bəyannaməçi aidiyyəti gömrük proseduru üzrə 
gömrük bəyannaməsinin tamamlanması üçün bu Qaydaların 5 nömrəli əlavə-
sində göstərilmiş formada əlavə bəyannamə təqdim etməlidir. 4.2. Əlavə 
bəyannamə bəyannaməçi tərəfindən bu Qaydaların 2.5-ci və 2.6-cı bəndlərində 
qeyd olunan sənədlərlə birgə gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı sadələşdirilmiş 
bəyannamənin verildiyi gömrük orqanına onun verildiyi tarixdən 30 (otuz) 
gündən gec olmayaraq təqdim edilməlidir. 5. Dövri bəyannamələrin təqdim 
edilməsi 5.1. Gömrük orqanları eyni malları və nəqliyyat vasitələrini gömrük 
sərhədindən müntəzəm olaraq keçirən şəxsə onları 30 (otuz) gün müddətinə bu 
Qaydaların 6 nömrəli əlavəsində göstərilmiş formada bir dövri bəyannamə 
əsasında keçirməsinə icazə verirlər. 5.2. Gömrük orqanları tərəfindən icazə 
şəxslər aşağıdakı şərtlərə əməl etdikdə verilir: 5.2.1. xarici iqtisadi fəaliyyətin 
mal nomenklaturasına uyğun olaraq eyni koda malik malların eyni şəxs tə-
rəfindən eyni gömrük orqanında gömrük rəsmiləşdirilməsindən keçirilməklə 
gömrük ərazisinə gətirilməsi və ya gömrük ərazisindən aparılması nəzərdə tu-
tulduqda; 5.2.2. bir müqavilə əsasında malların gömrük sərhədindən 3 (üç) və 
ya daha çox partiyalarla 30 (otuz) gün müddətində keçirilməsi nəzərdə tutul-
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duqda; 5.2.3. gömrük borcu mallar müvafiq gömrük orqanına təqdim olunduğu 
tarixdən 15 (on beş) gündən gec olmayaraq ödənildikdə. 5.3. Eyni malları və 
nəqliyyat vasitələrini gömrük sərhədindən müntəzəm olaraq partiyalarla keçi-
rən şəxs onların bir dövri bəyannamə əsasında gömrük sərhədindən ke-
çirilməsinə icazə almaq üçün gömrük rəsmiləşdirilməsini həyata keçirən göm-
rük orqanına müraciət edir. 5.4. İcazə onun alınması üçün bu Qaydaların 5.2-ci 
bəndi ilə müəyyən edilmiş tələblərin yerinə yetirilməsindən dərhal sonra 
müvafiq qeydiyyat aparılmaqla verilməlidir. 5.5. Bu Qaydaların 5.2-ci bəndin-
də göstərilən tələblərin yerinə yetirilməməsinə əsas olduqda, icazənin verilmə-
sindən imtina edilir və bu barədə şəxsə dərhal əsaslandırılmış səbəb göstə-
rilməklə, kağız üzərində yazılı və ya elektron formalarda məlumat verilir. 5.6. 
Malları və nəqliyyat vasitələrini bir dövri bəyannamə əsasında gömrük sər-
hədindən müntəzəm olaraq keçirmək üçün icazə almış şəxs bu Qaydaların 2.5-
ci və 2.6-cı bəndlərində göstərilən sənədləri dövri bəyannamə ilə birgə icazənin 
alındığı gömrük orqanına təqdim etməlidir. 5.7. Malların dövri bəyannamə 
əsasında gömrük rəsmiləşdirilməsi dövri bəyannamənin təsdiq edildiyi gün 
qüvvədə olan gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq aparılır. 6. Natamam 
bəyannamələrin təqdim edilməsi 6.1.Bəyannaməçi gömrük bəyannaməsini bu 
Qaydaların 6.3-cü bəndində göstərilən səbəblərə görə tam şəkildə doldura 
bilmədikdə, gömrük orqanları bu Qaydaların 7 nömrəli əlavəsi ilə müəyyən 
edilmiş formada natamam bəyannamənin verilməsinə icazə verirlər. 6.2. Göm-
rük orqanları tərəfindən icazə şəxslər aşağıdakı şərtlərə əməl etdikdə verilir: 
6.2.1. gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi üçün zəruri imkanlar yaradıl-
dıqda; 6.2.2. gömrük borcunun ödənilməsinə Gömrük Məcəlləsi ilə müəyyən 
edilmiş qaydada təminat verildikdə. 6.3. Gömrük bəyannaməsinin təqdim edil-
məsi aşağıdakı səbəblərə görə mümkün olmadıqda, natamam bəyannamə təq-
dim edilir: 6.3.1. gömrük orqanlarına faktiki təqdim edilməli olan mal partiyası 
gömrük bəyannaməsi verildiyi vaxt olmadıqda; 6.3.2. gömrük bəyannaməsi 
verildiyi vaxt malın miqdarını, keyfiyyətini və dəyərini müəyyənləşdirmək 
mümkün olmadıqda. 6.4. Bəyannaməçi malların natamam bəyannamə əsasında 
gömrük sərhədindən keçirilməsinə icazə almaq üçün gömrük orqanına müraciət 
edir. 6.5. İcazə onun alınması üçün bu Qaydaların 6.2-ci bəndində göstərilmiş 
tələblərin yerinə yetirilməsindən dərhal sonra verilməlidir və natamam bəyan-
namə rəsmiləşdirildikdən sonra 30 (otuz) gün müddətində həmin mallara dair 
gömrük bəyannaməsi gömrük orqanına təqdim edilməlidir. 6.6. Bu Qaydaların 
6.2-ci bəndində göstərilən tələblərin yerinə yetirilməməsinə əsas olduqda, 
icazənin verilməsindən dərhal imtina edilir və bu barədə şəxsə əsaslandırılmış 
səbəb göstərilməklə, kağız üzərində yazılı və ya elektron formalarda məlumat 
verilir. 7. Malların və nəqliyyat vasitələrinin səlahiyyətli iqtisadi operatorlar 
tərəfindən bəyan edilməsinin sadələşdirilmiş qaydaları 7.1. Səlahiyyətli iqtisadi 
operatorlar malları müvafiq gömrük proseduru altında yerləşdirərkən, gömrük 
orqanlarına bu Qaydaların 8 nömrəli əlavəsində göstərilmiş formada sadələşdi-
rilmiş bəyannamələr təqdim edirlər. 7.2. Sadələşdirilmiş bəyannamələr gömrük 
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orqanlarının səlahiyyətli iqtisadi operatorların elektron məlumat sistemindən 
məlumatlar əldə edə bilmələri və onların digər gömrük orqanları ilə mübadilə 
edilməsi üçün lazım olan tələblərə cavab verməsi şərtilə, səlahiyyətli iqtisadi 
operatorların mallar və nəqliyyat vasitələri barədə hesabatı formasında ola 
bilər. 7.3. Səlahiyyətli iqtisadi operatorlar tərəfindən gömrük ərazisinə gətirilən 
və ya bu ərazidən aparılan zaman mallara dair sadələşdirilmiş bəyannamə 
həmin malların gömrük rəsmiləşdirilməsini həyata keçirən gömrük orqanına 
dərhal verilir. 8. Yardım yüklərinin bəyan edilməsinin sadələşdirilmiş qaydaları 
8.1. Gömrük Məcəlləsinin 112.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan yardım yük-
lərinin gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı gömrük orqanlarına bu Qaydaların 9 
nömrəli əlavəsində göstərilmiş formada sadələşdirilmiş bəyannamələr təqdim 
edilir. 8.2. Gömrük ərazisinə gətirilən və ya bu ərazidən aparılan zaman yardım 
yüklərinə dair sadələşdirilmiş bəyannamə həmin malların gömrük rəsmiləş-
dirilməsini həyata keçirən gömrük orqanına dərhal verilir. 8.3. Azərbaycan 
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə yardım yüklərinin 
bəyan edilməsinin sadələşdirilməsinin digər qaydaları müəyyən edilə bilər. 9. 
Fiziki şəxslər tərəfindən malların bəyan edilməsinin sadələşdirilmiş qaydaları 
9.1. Fiziki şəxslərin gömrük sərhədindən keçirilən malların bəyan edilməsinin 
sadələşdirilmiş qaydasından istifadə etməsi üçün gömrük sərhəd buraxılış 
məntəqələrində ikikanallı – “Yaşıl kanal” və “Qırmızı kanal” buraxılış sis-
temləri tətbiq edilir. 9.2. “Yaşıl kanal” buraxılış sistemi fiziki şəxslər tərəfin-
dən malların (müşayiət olunmayan baqajda keçirilən və poçt göndərişlərində 
göndərilən mallar istisna olmaqla) şifahi formada bəyan edilməsi üçün nəzərdə 
tutulur. 9.3. “Qırmızı kanal” buraxılış sistemi bu Qaydaların 10 nömrəli əlavə-
sində göstərilmiş formada mallara dair sadələşdirilmiş bəyannamə verilməklə, 
onların kağız üzərində yazılı və ya elektron formalarda bəyan edilməsi üçün 
nəzərdə tutulur. 9.4. Fiziki şəxslər kağız üzərində yazılı formada bəyan 
edilməli olan malları gömrük sərhədindən bu Qaydaların 9.3-cü bəndində gös-
tərilən “Qırmızı kanal” sistemi tətbiq olunmaqla, onlara dair sadələşdirilmiş 
bəyannamə verməklə keçirirlər. 9.5. Kağız üzərində yazılı və ya elektron 
formalarda bəyan edilməli olan malların fiziki şəxslər tərəfindən sadələşdiril-
miş qaydada gömrük ərazisinə müvəqqəti gətirilməsi və bu ərazidən müvəqqəti 
aparılması da sadələşdirilmiş bəyannamə vasitəsilə bəyan edilir. 9.6. Təbii 
aşınma və təbii itki halları istisna olmaqla, müvəqqəti gətirilən və müvəqqəti 
aparılan mallar dəyişdirilməmiş vəziyyətdə geri qaytarılmalıdır. 9.7. Fiziki 
şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilmiş və ya müvəqqəti aparılmış malların geri 
aparılmasının və ya geri gətirilməsinin gömrük rəsmiləşdirilməsi istənilən 
gömrük orqanında həyata keçirilə bilər. 9.8. Kommersiya məqsədləri üçün 
nəzərdə tutulmayan mallar üzrə gömrük borcu, onlar fiziki şəxslər tərəfindən 
gömrük sərhədindən keçirilərkən, sadələşdirilmiş bəyannamənin təsdiqi ilə 
eyni vaxtda ödənilir. 9.9. Fiziki şəxslər tərəfindən gömrük sərhədindən keçi-
rilən malların bəyan edilməsi ilə bağlı digər məsələlər Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 14 oktyabr tarixli 305 nömrəli qərarı ilə 
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təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud kommersiya məqsəd-
ləri üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin gü-
zəştli və sadələşdirilmiş Qaydaları”na əsasən müəyyən edilir. 10. Qısa idxal 
bəyannaməsinin verildiyi hallar 10.1. Gömrük ərazisinə gətirilmiş mallar üzrə 
gömrük bəyannaməsi təqdim olunanadək qısa idxal bəyannaməsi aşağıdakı hal-
larda gömrük orqanlarına təqdim edilir: 10.1.1. gömrük sərhədindən mallar 
elektrikötürücü xətlər vasitəsilə keçirildikdə; 10.1.2. mallar müvəqqəti saxlanc 
xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirildikdə. 11. Qısa ixrac bəyannamə-
sinin verildiyi hallar 11.1. Qısa ixrac bəyannaməsi aşağıdakı hallarda gömrük 
orqanlarına təqdim edilir: 11.1.1. gömrük ərazisindən malların aparılması üçün 
gömrük bəyannaməsi və ya təkrar ixrac bildirişi tələb olunmadıqda; 11.1.2. 
gömrük sərhədindən mallar elektrikötürücü xətlər vasitəsilə keçirildikdə. 12. 
Gömrük bəyannaməsinin və ya təkrar ixrac bildirişinin tələb olunmadığı hallar 
12.1. Gömrük bəyannaməsinin tələb olunmadığı hallar aşağıdakılardır: 12.1.1. 
mallara dair təkrar ixrac bildirişi təqdim olunduqda; 12.1.2. gömrük ərazisinə 
daxil olan ərazi sularından və hava məkanından dayanmadan keçən nəqliyyat 
vasitələrində mallar daşındıqda. 12.2. Aşağıdakı hallarda təkrar ixrac bildirişi 
tələb olunmur: 12.2.1. gömrük ərazisindən beynəlxalq tranzit xüsusi gömrük 
proseduru altında yerləşdirilərək keçirilən mallara; 12.2.2. sərbəst zona da-
xilində bir nəqliyyat vasitəsindən digərinə boşaldılaraq yüklənmiş və ya sərbəst 
zonadan birbaşa təkrar ixrac edilən mallara; 12.2.3. müvəqqəti saxlanc yer-
lərindən birbaşa təkrar ixrac edilən, müvəqqəti saxlanc xüsusi gömrük prose-
duru altında yerləşdirilmiş mallara. 13. Qısa idxal bəyannaməsinin mallar göm-
rük ərazisinə gətirilməzdən əvvəl təqdim edilməsi və onun təqdim edilməsinin 
mümkünlüyünün son müddəti 13.1. Qısa idxal bəyannaməsi mallar gömrük 
ərazisinə gətirilməzdən əvvəl elektron formada gömrük orqanlarına təqdim 
edilə bilər. 13.2. Elektron formada təqdim olunan qısa idxal bəyannaməsində 
risklərin təhlili, gömrük nəzarətinin düzgün aparılması üçün zəruri olan məlu-
matlar əks edilməlidir. 13.3. Elektron formada təqdim olunan qısa idxal bə-
yannaməsi malları gömrük ərazisinə gətirən və ya daşınmasına cavabdeh olan 
şəxslər, onların nümayəndələri, idxalatçı, malın alıcısı, yaxud malları gömrük 
rəsmiləşdirilməsi ilə əlaqədar gömrük orqanına təqdim edən şəxs tərəfindən bu 
məqsəd üçün gömrük orqanlarının müəyyən etdiyi rəsmi informasiya sistemləri 
vasitəsilə verilir. 13.4. Məlumatların elektron emalı üsullarından istifadə edil-
məklə təqdim olunan qısa idxal bəyannaməsi mallar gömrük sərhədini keçə-
nədək təqdim edilir. 13.5. Bu hissənin müddəaları gömrük ərazisinin ərazi sula-
rından və hava məkanından dayanmadan keçən nəqliyyat vasitələrində daşınan 
mallara şamil edilmir. 14. Gömrük bəyannaməsində düzəlişlər edilməsi, onun 
geri götürülməsi və ya ləğvi 14.1. Bu Qaydaların 14.2-ci bəndində göstərilən 
hallar istisna olmaqla, gömrük bəyannaməsi təsdiq edildikdən sonra bəyan-
naməçinin müraciəti əsasında həmin bəyannamədə düzəlişlər aparılmasına və 
ya onun geri götürülməsinə gömrük orqanları tərəfindən icazə verilir. 14.2. 
Təqdim olunmuş gömrük bəyannaməsində aşağıdakı hallarda düzəlişlər 
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edilməsinə və ya onun geri götürülməsinə icazə verilmir: 14.2.1. gömrük or-
qanları bəyannaməçiyə malları yoxlamaq niyyətində olduğunu bildirdikdən 
sonra; 14.2.2. gömrük orqanları gömrük bəyannaməsindəki məlumatların düz-
gün olmadığını müəyyənləşdirdikdən sonra; 14.2.3. bu Qaydaların 14.3-cü bən-
dində göstərilən hallar istisna olmaqla, gömrük orqanları tərəfindən malların 
buraxılışı həyata keçirildikdən sonra. 14.3. Aşağıdakı hallarda gömrük orqan-
ları tərəfindən malların buraxılışı həyata keçirildikdən sonra gömrük bəyan-
naməsində düzəlişlər edilməsinə və ya onun geri götürülməsinə icazə verilir: 
14.3.1. gömrük ödənişləri üzrə güzəştlər verilərək şərti buraxılmış mallardan 
başqa məqsədlər üçün istifadə olunduqda; 14.3.2. malların buraxılışının həyata 
keçirilməsinə baxmayaraq, onlar gömrük nəzarəti zonasını tərk etmədikdə. 
14.4. Gömrük bəyannaməsində edilən düzəlişlər onun tətbiq sahəsini genişlən-
dirə və ya məhdudlaşdıra bilməz. 14.5. Gömrük orqanlarının səlahiyyətinə aid 
olan məlumatların gömrük bəyannaməsinə daxil edilməsi halları istisna ol-
maqla, gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri gömrük bəyannaməsini doldur-
maq, gömrük bəyannaməsində göstərilən məlumatları dəyişdirmək və ya ona 
əlavələr etmək hüququna malik deyildirlər. 14.6. Bu Qaydaların 14.5-ci bəndi 
gömrük orqanının vəzifəli şəxslərinin bəyannaməçiyə, mallar barədə səlahiy-
yəti olan digər şəxslərə gömrük bəyannaməsinin tərtib olunmasında və ona 
müvafiq düzəlişlər edilməsində yardım göstərilməsi barədə Gömrük Məcəllə-
sinin 22.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş vəzifəsini istisna etmir. 14.7. Göm-
rük orqanları təsdiq olunmuş gömrük bəyannaməsini bəyannaməçinin müraciə-
ti əsasında aşağıdakı hallarda ləğv edirlər: 14.7.1. mallar dərhal başqa gömrük 
proseduru altında yerləşdirilməli olduqda; 14.7.2. fors-major halları ilə əlaqə-
dar malların bəyan edildiyi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi mümkün 
olmadıqda. 14.8. Gömrük orqanları bəyannaməçiyə malları yoxlamaq niyyətini 
bildirdikdə, gömrük bəyannaməsinin ləğvi barədə müraciətə yalnız müvafiq 
yoxlama aparıldıqdan sonra baxılır. 14.9. Bu Qaydaların 14.10-cu bəndində 
göstərilmiş hallar istisna olmaqla, gömrük bəyannaməsi malların buraxılışından 
sonra ləğv edilə bilməz. 14.10. Aşağıdakı hallarda gömrük bəyannaməsi mal-
ların buraxılışından sonra ləğv edilir: 14.10.1. gömrük auditi gömrük orqanları 
tərəfindən malların və nəqliyyat vasitələrinin buraxılışından, o cümlədən şərti 
buraxılışından sonra gömrük bəyannaməsində göstərilən məlumatların düzgün 
olmadığını müəyyən etdikdə; 14.10.2. gömrük auditi şəxsin mallar və nəqliyyat 
vasitələri barədə sərəncam verilməsinə dair məhdudiyyətlərə, tələblərə və şərt-
lərə riayət etmədiyini müəyyən etdikdə. 14.11. Gömrük bəyannaməsinin ləğvi 
bəyannaməçinin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş inzibati və ya cinayət 
məsuliyyətinə cəlb olunması üzrə tədbirlərin tətbiqini istisna etmir. 15. Mal-
ların gömrük ərazisindən aparılmazdan əvvəl bəyan edilməsi 15.1. Gömrük 
ərazisindən aparılması nəzərdə tutulan mallar həmin ərazidən aparılmazdan 
əvvəl bəyan edilməlidir. 15.2. Bu Qaydaların 15.1-ci bəndi gömrük ərazisinə 
daxil olan ərazi sularından və hava məkanından dayanmadan keçən nəqliyyat 
vasitələrində daşınan mallara şamil edilmir. 15.3. Bu Qaydaların 15.1-ci 
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bəndində nəzərdə tutulmuş bəyanetmə aşağıdakı formalarda ola bilər: 15.3.1. 
gömrük ərazisindən aparılan mallar gömrük bəyannaməsi tələb olunan gömrük 
proseduru altında yerləşdirildikdə, müvafiq gömrük bəyannaməsi; 15.3.2. 
Gömrük Məcəlləsinin 128-ci maddəsində nəzərdə tutulan təkrar ixrac bildirişi; 
15.3.3. gömrük bəyannaməsi və təkrar ixrac bildirişi tələb olunmadığı hallarda, 
Gömrük Məcəlləsinin 129-cu maddəsində nəzərdə tutulan qısa ixrac bəyan-
naməsi. 15.4. Mallar gömrük ərazisindən aparılmazdan əvvəl təqdim olunan 
gömrük bəyannaməsində ən azı qısa ixrac bəyannaməsi üçün tələb olunan 
məlumatlar əks olunmalıdır. 15.5. Bu Qaydaların 15.3-cü bəndində nəzərdə 
tutulmuş gömrük bəyannaməsi, təkrar ixrac bildirişi və ya qısa ixrac bəyan-
naməsi gömrük ərazisindən aparılması nəzərdə tutulan mallar gömrük sərhə-
dinə çatmamışdan əvvəl də kağız üzərində yazılı və ya elektron formalarda 
gömrük orqanına təqdim edilə bilər. 16. Malların gömrük ərazisinə gətiril-
məzdən əvvəl bəyan edilməsi 16.1. Gömrük ərazisinə gətirilməsi nəzərdə tutu-
lan mallar həmin əraziyə gətirilməzdən əvvəl bəyan edilə bilər. 16.2. Bu 
Qaydaların 16.1-ci bəndi gömrük ərazisinə daxil olan ərazi sularından və hava 
məkanından dayanmadan keçən nəqliyyat vasitələrində daşınan mallara şamil 
edilmir. 16.3. Bu Qaydaların 16.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş bəyanetmə 
aşağıdakı formalarda ola bilər: 16.3.1. gömrük ərazisinə gətirilən mallar 
gömrük bəyannaməsi tələb olunan gömrük proseduru altında yerləşdirildikdə, 
müvafiq gömrük bəyannaməsi; 16.3.2. gömrük ərazisinə gətirilmiş mallar üzrə 
gömrük bəyannaməsi təqdim olunanadək, qısa idxal bəyannaməsi; 16.3.3. 
gömrük orqanlarına faktiki təqdim edilməli olan mal partiyası gömrük bə-
yannaməsi verildiyi vaxt olmadıqda, natamam bəyannamə; 16.3.4. yardım 
yüklərinin və səlahiyyətli iqtisadi operatorlar tərəfindən gömrük ərazisinə 
gətirilən malların gömrük rəsmiləşdirilməsi məqsədi ilə sadələşdirilmiş bəyan-
namə. 16.4. Bu Qaydaların 16.3-cü bəndində göstərilən bəyannamələr gömrük 
ərazisinə gətirilməsi nəzərdə tutulan mallar gömrük sərhədinə çatmamışdan əv-
vəl də kağız üzərində yazılı və ya elektron formalarda gömrük orqanına təqdim 
edilə bilər. 17. Gömrük ərazisinə daxil olması nəzərdə tutulan nəqliyyat vasi-
təsinə görə məsul şəxs tərəfindən müvafiq məlumatların gömrük orqanlarına 
əvvəlcədən təqdim edilməsi 17.1. Gömrük ərazisinə daxil olması nəzərdə 
tutulan nəqliyyat vasitəsinə görə məsul şəxs aşağıdakılar barədə məlumatları 
kağız üzərində yazılı və ya elektron formalarda gömrük orqanlarına əvvəlcədən 
təqdim edə bilər: 17.1.1. nəqliyyat vasitəsinin gömrük ərazisinə gözlənilən 
daxilolma vaxtı; 17.1.2. nəqliyyat vasitəsinin hərəkət istiqamətləri və mar-
şrutları; 17.1.3. nəqliyyat vasitəsinin heyəti və sərnişinləri; 17.1.4. təyinatından 
və gətirilmə məqsədlərindən asılı olmayaraq, gömrük ərazisində boşaldılacaq 
yük; 17.1.5. mövcud olduqda, gömrük ərazisində boşaldılması nəzərdə tutul-
mayan yük; 17.1.6. nəqliyyat vasitəsinin daxil olacağı gömrük sahəsi. 17.2. 
Gömrük ərazisinə daxil olan nəqliyyat vasitəsinə görə məsul şəxs: 17.2.1. 
nəqliyyat vasitəsi gömrük ərazisinin müəyyən olunmuş gömrük sahəsinə daxil 
olarkən, daxilolma haqqında məlumatı gömrük orqanlarına təqdim etməlidir; 
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17.2.2. gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən icazə verilənədək heç 
bir şəxsin nəqliyyat vasitəsini tərk etməsinə və ya oraya daxil olmasına imkan 
verməməlidir; 17.2.3. nəqliyyat vasitəsinin gömrük sahəsi daxilində hərəkəti, 
malların nəqliyyat vasitəsindən boşaldılması, heyətin və başqa şəxslərin nəq-
liyyat vasitəsindən düşürdülməsi barədə gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslə-
rinin göstərişlərinə əməl etməlidir. 17.3. Nəqliyyat vasitəsi gömrük ərazisinə 
daxil olduqdan sonra 1 (bir) saat müddətində gömrük orqanlarına daxilolma 
haqqında məlumat verilməlidir. Nəqliyyat vasitəsi gömrük ərazisinə gömrük 
orqanlarının iş vaxtından kənar saatlarda daxil olduqda, bu məlumat onların 
növbəti iş vaxtı başlandıqdan sonrakı 1 (bir) saat müddətində verilməlidir. 
17.4. Bu Qaydaların 17.1-ci bəndində göstərilən məlumatlar gömrük orqanla-
rına nəqliyyat vasitəsinə görə məsul şəxslərin adından onların nümayəndəsi 
tərəfindən də təqdim oluna bilər. 17.5. Nəqliyyat vasitələri gömrük ərazisinə 
yüksüz və şərnişinsiz daxil olarkən, Gömrük Məcəlləsinin tələbləri nəzərə 
alınmaqla, müvafiq gömrük orqanına bəyan edilməlidir. 18. Gömrük ərazisin-
dən yola düşməsi nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitəsinə görə məsul şəxs tərə-
findən müvafiq məlumatların gömrük orqanlarına əvvəlcədən təqdim edilməsi 
18.1. Gömrük ərazisindən yola düşməsi nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitəsinə 
görə məsul şəxs bu barədə məlumatları kağız üzərində yazılı və ya elektron 
formalarda gömrük orqanlarına əvvəlcədən təqdim edə bilər. 18.2. Gömrük 
orqanı bu məlumatı qeydə almaqla, sonrakı rəsmiləşdirilmənin aparılması üçün 
nəqliyyat vasitəsinin yola düşəcəyi vaxtı və yeri müəyyən edir. 18.3. Nəqliyyat 
vasitələri gömrük ərazisindən yüksüz və sərnişinsiz yola düşərkən, bu Qayda-
ların 19-cu hissəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla, bu barədə müvafiq gömrük 
orqanına bəyan edilməlidir. 18.4. Gömrük orqanları gömrük ərazisində olan 
nəqliyyat vasitəsinin rəsmiləşdirilməsi aparılmadan, onun bu ərazidən yola 
düşməsinə imkan verməməlidirlər. 18.5. Bu hissənin tələbləri Azərbaycan Res-
publikasının ərazisində yerləşən dəniz, çay və ya hava limanlarında dayan-
mayan, gömrük ərazisindən keçən dəniz, çay və hava gəmiləri barəsində tətbiq 
edilmir. 19. Gömrük ərazisinə yüksüz və sərnişinsiz daxil olan və ya bu 
ərazidən yüksüz və sərnişinsiz yola düşən nəqliyyat vasitələrinin bəyan 
edilməsi: 19.1. Bu Qaydaların məqsədləri üçün yüksüz və sərnişinsiz nəqliyyat 
vasitələri dedikdə, gömrük ərazisinə daxil olan və ya bu ərazidən yola düşən 
zaman sərnişinlər və yüklər olmadan beynəlxalq daşınmada istifadə olunan 
hava, dəmiryol, dəniz, daxili su və avtomobil nəqliyyatı vasitələri başa düşülür. 
19.2. Yüksüz və sərnişinsiz nəqliyyat vasitələri gömrük sərhədindən keçərkən, 
nəqliyyat vasitəsinin rəsmiləşdirilməsi haqqında sənəd gömrük orqanına 
təqdim edilməklə bəyan olunur. 19.3. Nəqliyyat vasitəsinin rəsmiləşdirilməsi 
haqqında sənəddə aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir: 19.3.1. nəqliyyat 
vasitəsinin texniki göstəriciləri; 19.3.2. sürücü haqqında məlumat; 19.3.3. nəq-
liyyat vasitəsinin heyət üzvləri, boşaldılmış və ya yüklənilməsi nəzərdə tutul-
muş sərnişinlər və ya yük, hərəkət istiqaməti və marşrut haqqında məlumatlar. 
20. Gömrük sərhədindən keçirilən nəqliyyat vasitəsində istifadə və istismar 

78 



üçün ehtiyatların bəyan edilməsi 20.1. Nəqliyyat vasitələrində istifadə və 
istismar üçün ehtiyatların bəyan edilməsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2012-ci il 28 dekabr tarixli 324 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Gömrük ərazisindən kənar əraziyə yola düşməyə hazırlaşan nəqliyyat vasi-
təsinin heyət üzvlərinin, xidmətedici heyətinin, sərnişinlərinin istifadəsi və nəq-
liyyat vasitəsinin istismarı üçün ehtiyatlar hesab olunan malların nomenkla-
turası, çeşidi, miqdarı və onların gömrük rüsumlarından və vergilərdən azad-
olma şərtləri”nin 2.1.2-ci yarımbəndinə əsasən ehtiyatlar hesab olunan mallara 
dair sənədlərin kağız üzərində yazılı və ya elektron formalarda aidiyyəti 
gömrük orqanına təqdim edilməsi ilə həyata keçirilir. 20.2. Ehtiyatlar hesab 
olunan mallara dair sənədlərlə müşayiət olunmayan nəqliyyat vasitəsində 
istifadə və istismar üçün ehtiyatların bəyan edilməsi ümumi qaydada həyata 
keçirilir. 20.3. Dəniz, çay və hava gəmilərində istifadə və istismar üçün eh-
tiyatlar gömrük ərazisində daxil olduqları, yaxud yola düşdükləri su və hava 
limanlarında, digər nəqliyyat vasitələrinə dair ehtiyatlar isə gömrük sərhə-
dindən keçirilərkən bəyan edilir. 21. Şəxslərin gömrük ərazisinə daxil olduqları 
andan etibarən dərhal bu barədə gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinə 
məlumat verməsi 21.1. Şəxslər gömrük ərazisinə daxil olduqları andan dərhal 
bu barədə həmin ərazidəki gömrük orqanının vəzifəli şəxslərinə gömrük sərhəd 
buraxılış məntəqələrində ikikanallı – “Yaşıl kanal” və “Qırmızı kanal” bura-
xılış sistemlərindən istifadə edərək məlumat verməlidirlər. 21.2. Gömrük 
ərazisinə daxil olmuş nəqliyyat vasitəsindən düşən şəxslər gömrük orqanının 
vəzifəli şəxslərindən başqa göstəriş almadıqda, gömrük nəzarəti zonasına 
getməklə və gömrük nəzarətinin həyata keçirildiyi müddətdə orada qalmaqla, 
gömrük orqanının vəzifəli şəxslərinə məlumat vermiş hesab edilirlər. 21.3. 
Gömrük ərazisinə daxil olan nəqliyyat vasitələrindəki şəxslər həmin nəqliyyat 
vasitəsindən düşmə ilə əlaqədar gömrük orqanının vəzifəli şəxslərinin bütün 
göstərişlərinə əməl etməlidirlər. 21.4. Gömrük nəzarəti zonasına daxil olan 
nəqliyyat vasitəsindən düşən şəxs: 21.4.1. ona məxsus müşayiət olunan baqajın 
gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən yoxlanılmasına şərait yarat-
malıdır; 21.4.2. ona məxsus müşayiət olunan baqajın gömrük nəzarəti zonası 
daxilində hərəkəti və ya nəqliyyat vasitəsindən götürülüb gömrük nəzarəti 
zonasına aparılması ilə bağlı gömrük orqanının vəzifəli şəxslərinin göstəriş-
lərinə əməl etməlidir. 

Problemin dürüstləşdirilməsi  
Yükün buraxılışı üçün dövlət orqanlarına zəruri olan vaxt onların fəa-

liyyətinin ən aşkar göstəricidir və ticarət məsrəflərinə əhəmiyyətli təsir 
göstərir. Buraxılış vaxtı nə qədər sürətli və qabaqcadan müəyyən edilmiş olsa, 
ticarət subyektlərinin təchizat zəncirinin planlaşdırılması, idarə olunması və 
optimallaşması üzrə imkanları olar. Buraxılış prosesi müxtəlif idarələrin 
(səhiyyə, kənd təsərrüfatı, ekologiya və s.) fəaliyyətinin və onların malları ölkə 
ərazisinə buraxılışı və ya əksinə, qadağası haqqında qərarlarının koordi-
nasiyasını nəzərdə tutur. Koordinasiyanın olmaması əksər hallarda yoxlama 
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tədbirlərinin təkrarlanmasına və buraxılış vaxtının əsasız olaraq artırılmasına 
gətirib çıxarır. Əksər halda yükün buraxılışı gömrük rüsum və vergilərinin 
ancaq ödənişindən sonra həyata keçirilir, yəni yükün buraxılışı və yükün 
gömrük rəsmiləşdirilməsi proseslərinin bölgüsü mövcud olmur. 

Reallaşdırılma metodikası 
Yenidən baxılan Kyoto konvensiyasının 3.40 standartına müvafiq olaraq, 

gömrük orqanları yük yoxlanıldıqdan və baxıldıqdan və ya yükə baxışın aparıl-
maması haqqında qərar qəbul edildikdən dərhal sonra yükü buraxmalıdırlar. 
Bu müddəa girovun təqdim edilməsi kimi müvafiq tədbirlərə əsaslanır ki, bu da 
yükün buraxılış prosesini gömrük rüsum və vergilərinin qiymətləndirilməsi və 
ödənişinin kifayət qədər uzun prosesindən ayırmağa imkan verməlidir.  

Çoxlu əlavə tədbirlər mövcuddur ki, bunlar da yükün gömrükdən bura-
xılışı üzrə ümumi vaxtı kifayət qədər azaltmalıdır. Gömrük və digər dövlət or-
qanları kağız bəyannamələrin tamamilə ləğv edilməsi mümkünlüyünə baxmalı 
və bəyannamələrin tam elektron işlənməsinə keçməlidirlər. Gömrük orqanları 
yük gömrük nəzarəti məntəqəsinə çatana qədər elektron yük bəyannamələrini 
riskin mövcudluğu üzrə emal və təhlil etməlidir ki, yüklər bilavasitə gələn kimi 
buraxılsın. Gömrük orqanları həmçinin, “de minimus”rejimini dəyəri müəyyən 
kəmiyyətdən aşağı olan bütün yüklərin buraxılış prosesinin gücləndirilməsi 
üçün tətbiq etməlidirlər. Risklərin qiymətləndirilməsi prosesi bütün müvafiq 
dövlət orqanları ilə birgə həyata keçirilməlidir ki, yüklərin buraxılışı və zəruri 
baxışın aparılması üçün vaxt və yerin razılaşdırılması haqqında qərarın 
həmrəyliyi təmin olunsun.  

Gömrük və digər orqanların, həmçinin, sərhəddə, limanda və ya aero-
portda xüsusi sektorun nümayəndələrinin iş qrafiki sinxronlaşdırılmalı və 
biznesin tələblərinə cavab verməlidir. Bundan başqa, hökumətlər yüklərin 
buraxılış vaxtının qiymətləndirilməsi üzrə tədqiqatların aparılma mümkünlü-
yünü nəzərdən keçirməlidirlər, bu zaman buraxılış prosesinin optimallaşdı-
rılmasının daima fəaliyyət göstərən mexanizminin sahmana salınması məq-
sədilə ÜGT-nın standart və metodiki göstərişləri nəzərə alınmalıdır.  

 Əlavə informasiya 
Dünya Bankının “Biznesin aparılması” hesabatında və Loqistikanın 

səmərəlilik Əmsalında (LSƏ) yükün gömrükdən buraxılmasının nə qədər vaxta 
başa gəlməsinə böyük diqqət yetirilir. Ümumdünya Gömrük təşkilatının 
“Buraxılış vaxtının tədqiqatı”yükün gömrükdən buraxılışı üçün zəruri olan 
vaxtın qiymətləndirilməsi üçün çox faydalıdır, onun müntəzəm aparılması 
zamanı isə, verilən göstəricinin yaxşılaşdırılması üzrə müvafiq proqramların 
işlənməsi mümkün olur.  

ÜGT-nın Rəhbərliyində dərhal buraxılış üzrə ticarət proseduralarının 
sadələşdirilməsinə aid vacib tədbirlər nəzərdən keçirilir ki, bunlar da həcminə, 
dəyərinə görə kiçik olan və BTP-nın gömrük üzrə 9 nömrəli Tövsiyyələrinə 
müvafiq olaraq, rüsuma məruz qalmayan yüklərin sürətli buraxılışını təmin 
edir. Məsələn, Yaponiyanın gömrük xidməti 2009-cu ildə buraxılış vaxtı üzrə 
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özünün 9-cu tədqiqatını aparıb. Yaponiyada 1991-ci ildə buraxılış vaxtının ilk 
tədqiqatından keçən vaxt ərzində dəniz yolu ilə daşınan yüklərin buraxılışı 
üçün zəruri olan vaxt 7 gündən 2,6-a (2009), hava yolu ilə daşınan yüklər üçün 
isə, 2,2 gündən(1991) 0,7 günə qədər (2009) azalıb.  

“De minimus” rejimi üçün minimal dəyərin müəyyən edilməsi üçün 
tədqiqatların nəticələrinə arxalanmalı, həmçinin, beynəlxalq təcrübəni nəzərə 
almaq lazımdır.  

2011-ci il Sammitində Asiya-Sakit okean İqtisadi Əməkdaşlıq ölkələrinin 
liderləri vahid minimal dəyərin 100 ABŞ dolları dəyərində tətbiq edilməsini 
təqdir etdilər. Bu qərar Asiya-Sakit okean ekspress-daşıyıcıları tərəfindən 
aparılan (CARES) tədqiqata əsaslanır ki, bu da müəyyən etdi ki, 100 ABŞ 
dolları həcmində minimal dəyərin müəyyən edilməsi ASİƏ təşkilatının 21 
ölkəsində müsbət səmərə verəcək. Dərhal buraxılış üzrə Rəhbərliyə əsasən, 
gömrük orqanları minimal dəyər haqqında məlumatın tətbiqini təmin etməlidir. 
Minimal dəyər həm də milli qanunvericilikdə əks olunmalıdır. Gömrük orqanı 
müntəzəm olaraq minimal dəyər və ya gömrük rüsum/vergilərinin minimal 
ölçüsü haqqında məsələlərə yenidən baxmalıdır, bu zaman inflyasiya və aşağı 
dəyərə malik olan yüklərin emalını sadələşdirmək zərurəti nəzərə alınmalıdır. 
Belə yüklərin dəyərinin müəyyən edilməsi zamanı nəqliyyat xərcləri nəzərə 
alınmaya bilər.  
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РЕЖИМ «DE MINIMUS» КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УПРОЩЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

 
М.Я.ЯДУЛЛА 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Рекомендация МТП по таможне #11 определяет режим «de minimus» как предель-

ную стоимость товаров, в том числе документов и торговых образцов, ниже которой 
таможенные пошлины и налоги не взимаются, а процедуры очистки таких товаров, 
включая требования к данным, сведены к минимуму. В данной статье приведены прак-
тические рекомендации по основным аспектам введения режима «de minimus», а также 
приведены последние исследования по экономическому и финансовому влиянию такого 
режима. 
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В статье также рассматривается, что, Согласно Руководству по немедленному вы-
пуску, таможенная служба должна сделать так, чтобы информация о минимальной 
стоимости была общедоступна. Там где это практически выполнимо минимальная стои-
мость должна быть закреплена в национальном законодательстве. Таможенный орган 
должен регулярно пересматривать размер минимальной стоимости или минимальный 
размер таможенных пошлин/налогов, ниже которого пошлины и налоги не взимаются, с 
учетом инфляции и необходимости упростить обработку грузов с низкой стоимостью.  

 
Ключевые слова: пересмотренная Киотская Конвенция, режим “de minimus”, 

грузовые декларации, упрошенные декларации 
 

“DE MINIMUS” REGIME AS AN INDICATOR OF SIMPLIFICATION OF INTER-
NATIONAL TRADE PROCEDURES 

  
M.Y.YADULLA  

 
SUMMARY 

 
Recommendation ICC Customs # 11 determines the regime of «de minimus» as the 

marginal cost of the goods, as well as documents and trade samples below which customs du-
ties and taxes are not collected, and the purification procedure of such goods, including data 
requirements are minimized. This article provides practical advice on key aspects of the intro-
duction of the regime «de minimus», and studies the economic and financial impacts of such a 
regime. 

The article also considers that, according to the Guidelines for the immediate release, 
the Customs shall make the information available to the public with minimal cost. Practicable 
minimum cost should be enshrined in national legislation. The customs authority shall regu-
larly review the minimum value or the minimum amount of customs duties / taxes below which 
no duties and taxes are levied, taking into account inflation and the need to simplify the han-
dling of goods at low cost. 

Key words: Revised Kyoto Convention, the regime of "de minimus", cargo declara-
tions, simplified declarations 
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Ölkədə reallaşdırılan monetar siyasətin fərqli strategiyaları - strateji hədəf, onun 

təminolunma mexanizmi və mərkəzi banklar tərəfindən bu məqsədlə istifadə olunan alətlər 
makroiqtisadi şəraitə və iqtisadi artımın davamlığına fərqli təsirlər müəyyənləşdirir. Məqalədə 
bu baxımdan Azərbaycanda reallaşdırılan monetar siyasətin fərqli aspektlərinin nəzəri 
yanaşmalar baxımından təhlili və qiymətləndirilməsi aparılır. 

 
Açar sözlər: monetar siyasət, iqtisadi artım, makroiqtisadi sabitlik, mərkəzi bank, 

bynəlxalq maliyyə qurumları 
 
Giriş. Məlumdur ki, ölkədə reallaşdırılan monetar siyasətin fərqli strate-

giyaları - strateji hədəf, onun təmin olunma mexanizmi və mərkəzi banklar 
tərəfindən bu məqsədlə istifadə olunan alətlər makroiqtisadi şərait və iqtisadi 
artımın davamlığına fərqli təsirlər müəyyənləşdirir. Problemin mahiyyəti onun-
la əlaqədardır ki, nəzəri olaraq, bütün mərkəzi bankların fəaliyyətinin strateji 
hədəfini milli valyutanın stabilliyinin təmin olunması baxımından çıxış edir. 
Lakin milli valyutanın stabilliyinin mövcud olan iki fərqli aspekti: (1) milli 
valyutanın xarici stabilliyi – başqa sözlə, onun digər valyutalara nisbətdə mü-
badilə məzənnəsinin sabitliy; (2) milli valyutanın daxili stabilliyi – başqa sözlə, 
milli valyutanın daxili bazarda alıcılıq qabiliyyətinin qorunub saxlanması; və 
nəhayət, milli valyutanın kapital olaraq təmin etdiyi gəlirlik səviyyəsi (faiz 
dərəcəsi) üzrə dəyişikliklər – monetar tənzimləmədə fərqli strategiya və yanaş-
maların formalaşmasını mümkünləşdirir. Bu səbəbdən istər inkişaf etmiş öl-
kələr, istərsə də sürətlə inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadiyyatları şəraitin-
də monetar siyasət dövlətin mühüm əhəmiyyətə malik institusional sferaların-
dandır. 

Məqalədə bu baxımdan Azərbaycanda reallaşdırılan monetar siyasətin 
fərqli aspektlərinin nəzəri yanaşmalar baxımından təhlili və qiymətləndirilməsi 
aparılır.  
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Monetar siyasətdə adekvatlıq problemi. Monetar siyasətdə mümkün olan 
prioritet hədəf (iqtisadiyyatda inflyasiyanın minimum səviyyəsinin təmin 
olunması, işsizlik səviyyəsinin azaldılması, iqtisadi artımın sürətlənməsi və s.), 
bu hədəfin təmin olunması üzrə istifadə olunan rejimdən - pul-kredit və valyuta 
siyasətləri üzrə istifadə olunan mexanizmlər, alətlər və onların uzlaşma sxem-
lərindən, asılı olaraq ölkədə fərqli makroiqtisadi şərait və iqtisadi artımın 
davamlığına fərqli (müsbət və ya neqativ) təsirlər müəyyənləşir. Bu səbəbdən 
monetar siyasətdə müəyyənləşən prioritet hədəf və bu hədəfin təmin olunması 
üzrə istifadə olunan mexanizmlərin davamlı iqtisadi artımın təmin etməsi 
(monetar siyasətin davamlı iqtisadi artımın təmin olunmasına adekvatlığı) - 
elmi ədəbiyyatda geniş müzakirə olunan problemlərdəndir (1-3).  

Monetar siyasətdə “mümkün olmayan üçlük” (“impossible trinity”) kimi 
tanınan prinsip, yəni üç hədəfin - maliyyə bazarlarının açıqlığı və dönərli 
valyutalar şəraitində mərkəzi bankın müstəqil pul-kredit və mübadilə məzən-
nəsi siyasətlərinin aparmasının, mübadilə məzənnəsi və faiz dərəcəsinin arzu 
olunan səviyyələrinin - eyni zamanda təmin olunmasının mümkünsüzlüyü prin-
sipi ilə əlaqədar monetar tənzimləmədə fərqli strategiyalar spektri müəyyən-
ləşir. Nobel mükafatı laureatları Robert Mandel və Pol Kruqman (4) tərəfindən 
irəli sürülən bu prinsip göstərir ki, heç bir ölkədə kapitalın hərəkətinin sər-
bəstləşdirilməsi şəraitində məzənnənin sabitliyi və müstəqil pul siyasətinin 
həyata keçirilməsi mümkün deyil. Mümkün olan üç variantdan eyni zamanda 
yalnız ikisi reallaşdırıla bilər (məsələn, Çin Xalq Respublikasında zəruri olan 
pul siyasətinin reallaşdırılması və məzənnənin sabitliyinin qorunması kapitalın 
hərəkətinə əhəmiyyətli məhdudiyyətlər şəraitində reallaşdırılır; eyni ilə, inkişaf 
etmiş ölkələrin əksəriyyətində kapitalın həkətinin sərbəstləşdirilməsi və müs-
təqil pul siyasətinin reallaşdırılması məzənnənin sərbəstləşdirilməsi şəraitində 
reallaşdırılır; nəhayət, bir sıra ölkələrdə mübadilə məzənnəsinin qeyd olunması 
və kapitalın hərəkətinin sərbəstləşdirilməsi strategiyasının reallaşdırılması gös-
tərir ki, bu ölkələrdə pul siyasəti iqtisadi tənzimləmə inflyasiyanın zəiflədil-
məsi və ya iqtisadi artımın sürətlənməsi aləti kimi istifadə edilmir və s.).  

Bu səbəbdən də monetar siyasətdə istifadə olunan alət və mexanizmlərin 
makroiqtisadi stabilləşmənin hədəfləri və iqtisadi artımın davamlığının təmin 
olunması baxımından təhlili, qiymətləndirilməsi və adekvat pul-kredit siyasə-
tinin müəyyənləşməsi makroiqtisadi tənzimləmənin əsas problemlərindəndir. 

Monetar siyasətin hədəfi. Dünya təcrübəsində mərkəzi banklar makroiq-
tisadi tənzimləmənin prioritetlərindən asılı olaraq fərqli strategiyalar forma-
laşdırır. Belə ki, əksər mərkəzi banklar iqtisadiyyatda ya qiymətlərin sabitliyi, 
yaxud da milli valyutanın stabilliyi strategiyasını; ABŞ-da Federal Ehtiyat 
Sitemi - uzunmüddətli dayanıqlı iqtisadi artım və qiymətlərin stabilliyi; Çin 
Xalq Bankı – iqtisadi artım və mübadilə məzənnəsinin stabilliyi; Polşa Milli 
bankı – qiymətlərin sabitliyi və bu hədəfin təmin olunması çərçivəsində ölkə 
hökumətinin iqtisadi siyasətinin tam dəstəklənməsi strategiyaları və s. (5). 
Dünyanın əksər mərkəzi bankları tərəfindən reallaşdırılan monetar siyasətdə 
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son hədəf qismində baza inflyasiyanın müəyyənləşdirilməsi bu hədəfin təmin 
olunmasının digər makroiqtisadi göstəricilər və əhalinin həyat səviyyəsi üzrə 
dəyişikliklərə müsbət təsir müəyyənləşdirməsidir. Bu yanaşmanın əsas səbəb-
ləri kimi isə aşağıdakılar çıxış edir: (1) qiymətlərin sabitliyinin müxtəlif mal və 
xidmətlər üzrə nisbi qiymətlər səviyyəsində dəyişikliklərin izlənməsinə, əha-
linin istehlak və müəssisələrin investisiya maraqlarında dəyişikliklər barədə 
dəqiq məlumatların alınmasına, bütün bunların isə iqtisadiyyatda sərbəst ma-
liyyə vəsaitlərinin daha səmərəli yerəşdirilməsinə, iqtisadiyyatın sahələri və 
sektorları arası onların səmərəli axını ilə əlaqədar ölkədə iqtisadi potensialın 
yüksəldilməsinə xidmət etməsi; (2) inflyasiyanın kiçik səviyyəsi və inflyasiya 
gözləntilərinin zəifliyinin, inflyasiyanın sürətlnməsi riskləri ilə bağlı faiz 
dərəcəsi artımının qarşısını alması səbəbindən investisiyaların və iqtisadi artı-
mın sürətlənməsinə xidmət etməsi; (3) inflyasiyanın kiçik səviyyəsi şəraitində, 
bir qayda olaraq istər əhali tərəfindən maliyyə sektoruna, istərsə də müəssisələr 
tərəfində real sektora yatırılmış vəsaitlərin, aktivlərin dəyərdən düşməsi 
ehtimalının olmaması ilə bağlı, geri götürülməsi istəyinin olmaması; (4) 
inflyasiyanın kiçik səviyyəsinin əhalinin və müəssisələrin gəlirlərinin yenidən 
bölgüsünün qarşısını alması və s.  

Lakin istər elmi ədəbiyyat, istərsədə konkret praktiki təcrübənin nəticə-
ləri üzrə anti-inflyasiya tədbirlərinin ölkədə makroiqtisadi tarazlığın təmin 
olunmasında yeri və əhəmiyyəti hələdə geniş müzakirə mövzusudur. Belə ki, 
Dj.Stiqlisin fikirlərinə əsasən, mərkəzi banklar tərəfindən inflyasiya səviyyə-
sinə nəzarət yeganə və əsas hədəf qismində çıxış edə bilməz, inflyasiya, yalnız 
iqtisadi artımın sürətlənməsi və işsizliyin azaldılması vasitəsi kimi baxılma-
lıdır. “İstənilən vasitələrlə inflyasiya səviyyəsinin azaldılması inflyasiya və 
işsizlik arasında balansın müəyyənləşdirilməsinə xidmət etmir. Makroiqtisadi 
stabilləşmədə pul-kredit siyasətinin qiymətlərin sabitliyinin təmin olunmasına 
istiqamətlənməsi obyektiv səbəblərdən daha çox subyektiv səbəblərə malikdir” 
(1). Başqa sözlə, mərkəzi banklar öz fəaliyyətində inflyasiya ilə yanaşı iqtisadi 
artımın stimullaşdırılıması və işsizliyin azaldılması istiqamətini də nəzərə 
almalıdırlar. Çünki heç bir ölkədə yalnız inflyasiyanın uzunmüddətli dövrə 
kiçik səviyyəsi təmin olunması dayanıqlı iqtisadi artım və əsaslı bank-maliyyə 
böhranlaından qorunma imkanı yaratmır.  

Monetar siyasətin alətləri. Şərti olaraq mərkəzi banklar tərəfindən mone-
tar sferanın tənzimlənməsi iki istiqamət üzrə qruplaşmış alətlər vasitəsi ilə 
həyata keçirilir: birinci qrup alətlər, dövriyyədə olan pul kütləsi, pul təklifi 
səviyyəsinin birbaşa olaraq genişlənib/sıxılması; ikinci qrup alətlər, bank sek-
torunun fəaliyyətinin genişlənib/sıxılması və risklərin tənzimlənməsini əhatə 
edir (şək.1). Alətlərin bir qismi iqtisadiyyatda pula olan tələbin səviyyəsi, digər 
qismi isə pul təklifi səviyyəsinin tənzimlənməsinə istiqamətləndiyindən dövriy-
yədə olan pul kütləsinin genişlənib/sıxılması üzrə istifadə olunan konkret 
alətdən asılı olaraq inflyasiya, iqtisadi artım, məşğulluq və investisiya səviy-
yələrinə fərqli təsirlər müəyyənləşir (mərkəzi bank tərəfindən istifadə olunan 
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əsas alətlər və onların təsir istiqamətləri əlavə 6-da göstərilir). Başqa sözlə, 
alət və hədəflərin uzlaşma sxemi formalaşan makroiqtisadi şəraitə və iqtisadi 
artım templərinə fərqli təsirlər müəyyənləşdirir. Məsələn, aralıq hədəf qismində 
monetar baza və faiz dərəcəsi çıxış edə bilər və əgər, faiz dərəcəsi aralıq hədəf 
qismində çıxış edirsə, bu halda, monetar bazanın genişlənib/sıxılması əməliy-
yat hədəfi kimi müəyyənləşir. Bu halda müəyyənləşmiş uzlaşma sxemi, təbii 
ki, iqtisadi fəallığın artımına xidmət edir.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şək.1. Monetar siyasətin alət və hədəfləri 
 
 
Transmissiya kanalları. Nəzəri olaraq problemin həllinə fərqli yanaşma-

lar mövcuddur /7/. Lakin istənilən halda bu və ya digər transmissiya kanalının 
(faiz dərəcəsi, mübadilə məzənnəsi, kredit kanalı və s.) prioritetliyi iqtisadiy-
yatın strukturu və konkret makro-iqtisadi şəraitdən asılı olaraq müəyyənləşir. 
Məsələn, əgər investisiyaların strukturunda mühüm pay çəkisinə bank kreditlə-
ri malikdirsə, bu halda, faiz dərəcəsi kanalının mühüm əhəmiyyətliyi göstərilir.  

 

Əməliyyat 

hədəfi 

Aralıq 
hədəf 

Mərkəzi bankın 1-ci 
qrup (klassik) alət-
ləri: 

1. Bankların kreditləş-

məsi 
2. Valyuta bazarında 

əməliyyatlar 
3. Qiymətli kağızlar 
bazarında əməliyyatlar 

4. Mərkəzi bankın faiz 
dərəcələri (yenidən 
maliyyələşmə, uçot, 
depozit və s.) 
 
Mərkəzi bankın 2-ci 
qrup alətləri: 

- Banklarda 

likvidlik səviyyəsi və 
əməliyyat 
risklərinin tənzimlən-

məsi üzrə normativlər 

Monetar siyasə-
tin hədəfləri: 

1. Qiymətlərin 
sabitliyi 

 

2. İqtisadi artım 

 

3. İşsizlik 
səviyyəsi 

 

4. Maliyyə 
sistemi və 
maliyyə 
bazarlarının 
sabitliyi 

Banklarda likvidlik və 

əməliyyat risklərinin səviy-

yəsi (kapitalın adekvatlığı, 
minimum likvidlik səviyyə-

si, məcburi ehtiyat norma-

tivləri, açıq valyuta möv-

qeyi, kreditləşmə üzrə məh-

dudiyyətlər və s. ) 
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Bir sıra tədqiqatlarda adekvat pul-kredt siyasəti mexanizminin müəyyən-
ləşdirilməsi Teylor qaydasına müvafiq olaraq reallaşdırılır. Praktiki təcrübədə 
bu yanaşma özünün müsbət nəticələrini versə də, məsələn, Azərbaycan iqtisa-
diyyatı şəraitində xarici “şok” təsirlər bankların faiz dərəcəsi üzrə kəskin 
meylliyi müəyyənləşdirə bilər. 

Pul-kredit siyasəti. Elmi ədəbiyyatda istər pul-kredit, istərsədə valyuta 
siyasəti rejimlərinin1 mahiyyəti geniş öyrənilmiş məsələlərdəndir (8-10). Dün-
ya ölkələri təcrübəsində tətbiq olunan pul-kredit siyasəti rejimlərinin ən geniş 
yayılanı: (1) pul təklifinin tənzimlənməsi; (2) nominal mübadilə məzənnəsinin 
tənzimlənməsi; (3) inflyasiyanın hədəflənməsidir. Birinci halda aralıq hədəf 
kimi mərkəzi banklar tərəfindən pul və ya kredit aqreqatları; ikinci halda – 
milli valyutanın nominal mübadilə məzənnəsi istifadə olunur; üçüncü halda isə 
inflyasiya səviyyəsinin məhdudlaşdırılması üzrə konkret tədbirlər reallaşdırılır 
(pul-kredit siyasətinin digər rejimləri – ÜDM-in müəyyən nominal səviyyəsi 
mübadilə məzənnəsinin müəyyən səviyyəsinin təmin olunması, təcrübədə geniş 
istifadə olunmur). Azərbaycanda son 20 il ərzində istifadədə iki rejimə üstün-
lük verilib – monetar hədəfləmə rejimi (M2 pul aqreqatının hədəflənməsi) və 
mübadilə məzənnəsinin hədəflənməsi. 

Monetar hədəfləmə rejimi. Konseptual olaraq ötən əsrin 50-60-cı illə-
rində formalaşan rejim (M.Fridman, K.Brunner, A.Meltser) mahiyyət etibarı ilə 
İ.Fişerin kəmiyyət tənliyinə - “dövriyyədə olan pul kütləsi və onun dövretmə 
sürəti əmsalı hasilinin iqtisadiyyatda nominal gəlirlər səviyyəsinə bərabər ol-
ması”-na əsaslanır. Yəni bu asılılıqdan çıxış olunaraq qəbul olunur ki, pul təkli-
finin dəyişmə səviyyəsi iqtisadiyyatda ümumi qiymət artımını müəyyənləş-
dirdiyindən real ÜDM-in artımının proqnozu və digər makroiqtisadi amillərin 
nəzərə alınması ilə pul təklifinin elə dəyişmə dəhlizi müəyyənləşdirilə bilər ki, 
proqnozlaşdırılan dövrə qiymətlərin sabitliyi təmin olunsun.  

Rejimin reallaşdırılması mərkəzi bank tərəfindən, hər ilin əvvəli, hədəf-
lənən monetar göstəricilər səviyyəsində dəyişikliklərin (hədəflənən konkret pul 
aqreqatının - M1, M2 və ya M3 üzrə, faizlə artımı; və ya ümumi likvidlik sə-
viyyəsinin dəyişməsi, yaxud da pul təklifinin dəyişməsi dinamikasının yuxarı 
və aşağı hədləri şəklində) qiymətləndirilməsinə və iqtisadi subyektlərin bu 
barədə məlumatlandırılmasına əsaslanır. Başqa sözlə, pul kütləsinin artımı iqti-
sadi subyektlərdə inflyasiya gözləntilərini, sonuncu isə inflyasiyanı stimullaş-
dırır. 

Təbii ki, rejiminin istifadə səmərəliliyi mərkəzi bank tərəfindən dövriy-
yədə olan pul kütləsini nəzarətdə saxlamaq imkanları, əməliyyat və aralıq 
parametrlərin iqtisadiyyatda qiymət dəyişikliyinə, iqtisadi tənzimləmənin digər 
parametrlərinə - məşğulluq, istehsalın səviyyəsi, faiz dərəcəsi və s. təsir im-

1 Mərkəzi banklar pul-kredit siyasəti rejimi vasutəsi ilə müəyyənləşmiş əsas hədəf ilə, 
bu hədəfin əldə olunması üçün təmin edilən aralıq hədəf, tənzimlənən əməliyyat 
hədəfi və monetar alətlər arasında kəmiyyət və keyfiyyət əlaqələrini müəyyənləşdirir.  
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kanları ilə müəyyənləşir. Son dövrlər, 2000-ci illərin ortalarına kimi dünyanın 
bir sıra ölkələrində, o cümlədən bir sıra Avropa ölkələrində, iqtisadiyyatda 
qiymətlərin artımının pul təklifinin artımı ilə müəyyənləşməsi tənzimləmənin 
baza prinsipi kimi qəbul olunurdu. Başqa sözlə, bir sıra makroiqtisadi amillər 
nəzərə alınmaqla pul təklifinin artımı ilə qiymətlərin artımı arasında formal 
əlaqə müəyyənləşərək, ÜDM-in real artımının proqnozu əsasında qiymətlərin 
sabitliyini təmin edə biləcək pul kütləsinin dəyişmə dəhlizi müəyyənləşdirilib. 

Ümumi halda bu asılılıq aşağıdakı kimi ifadə oluna bilir: 
M (hədəf) = P (gözlənilən) +Y(trend) – V(trend), burada 

P(gözlənilən) - gözlənilən inflyasiya tempi; 
Y(trend) - ÜDM-in potensial arım tempi; 
V(trend) -pul kütləsinin dövretmə sürətinin dəyişmə tempi. 

Beləliklə, pul aqreqatlarının indikativ göstəricilər qismində istifadəsinin 
əsasında iki müddəa dayanır: (1) iqtisadiyyatda pula olan tələbin uzunmüddətli 
sabitliyi və bu səbəbdən inflyasiya ilə pul kütləsinin artımı arasında əlaqənin 
formalaşmasının mümkünlüyü; (2) pul təklifində dəyişikliklər əsasında inflya-
siyanın orta müddətli perspektivə proqnozlaşdırılmasının mümkünlüyü. 

Monetar hədəfləmə rejiminin nəzəri əsaslarının və praktiki istifadə təc-
rübəsinin nəticələrinin təhlili göstərir ki, rejimin, pul-kredit siyasətinin digər 
rejimləri ilə müqaisədə, istər üstün, istərsədə çatışmayan cəhətləri mövcuddur. 
Belə ki, üstün cəhətləri sırasına: (1) pul kütləsi səviyyəsində dəyişikliklər, mak-
roiqtisadi tənzimləmənin digər göstəricilərinə nisbətən, daha tez məlum oldu-
ğundan qısamüddətli dövrə inflyasiyanın gözlənilən səviyyəsinin daha tez 
qiymətləndirilməsi mümkündür; (2) iqtisadiyyatda nominal pul kütləsi səviy-
yəsi inflyasiya nisbətən daha asan nəzarətdə saxlanılır; (3) pul təklifinin hədəf-
lənməsi və sərt nəzarətdə saxlanılması büdcə kəsri səviyyəsinə sərt məhdu-
diyyətlər müəyyənləşdirdiyindən fiskal siyasətə nizamlayıcı təsirlər göstərir; 
(4) monetar hədəfin konkretləşdirilməsi üçün xüsusi mürəkkəb analitik təhlil-
lərin aparılması tələb olunmur. Bu məqsədlə yalnız gözlənilən real iqtisadi 
artımın qiymətləndirilməsi, dövriyyədə olan pul kütlləsinin dövretmə sürəti 
üzrə dəyişikliyin trendi və pul bazası multiplikatorunun qiyməti yetərlidir; (5) 
nəhayət, monetar hədəfləmə rejiminin istifadəsi pul-kredit siyasətinin digər 
rejimləri ilə müqaisədə daha bir üstünlüyü ondan ibarətdir ki, pul kütləsinin 
artım tempi göstəricisi istehsal səviyyəsinin dəyişməsində müşahidə olunma-
yan hissə barədə də məlumatların toplanmasına imkan verməsi aiddir . 

 Yuxarıda göstərilən üstünlüklərlə yanaşı monetar hədəfləmə rejiminə 
həm konseptual baxımdan, həm də praktiki tətbiq baxımından bir sıra çatış-
mazlıqlar da xasdır. Belə ki: (1) monetar hədəfləmə rejimi mərkəzi bank tərə-
findən nominal pul kütləsi üzrə dəyişikliklərə tam nəzarət imkanına malik 
olmasına və iqtisadiyyatda nominal gəlirlərlə pul kütləsi arasında uzunmüddətli 
stabil əlaqənin mövcudluğuna əsaslanır. Aydındır ki, bu müddəa monetar baza 
üzrə pul multiplikatoru və iqtisadiyyatda pul kütləsinin dövretmə sürətində 
sabitliyin mövcudluğu şəraitində doğrudur. Real təcrübədə isə bir sıra hallarda 
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bu tələblər ödənilmədiyindən monetar hədəfləmə rejiminin istifadəsi məqsə-
dəuyğun sayılmır; (2) monetar hədəfləmə rejiminin istifadəsinin səmərəliliyi 
iqtisadiyyatda pula olan tələbin tsiklik dəyişiklikliyə məruz qaldığı, pula tələ-
bin səviyyəsində kəskin dəyişiklikləri zamanı, pul kütləsinin dövretmə sürətin-
də kəskin dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq əhəmiyyətli dərəcədə azalır.  

Bundan əlavə, bir sıra tədqiqatlarda göstərilir ki, monetar hədəfləmə reji-
minin tətbiqi zamanı mərkəzi bank iqtisadiyyatda pul təklifi səviyyəsinə tam 
nəzarət imkanına malik olmalıdır. Lakin mərkəzi bank yalnız milli valyutada 
pul bazasına səmərəli nəzarət edə bilir. Geniş mənada pul göstəriciləri isə 
iqtisadiyyatda təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin xarakteri, iqtisdiyyata da-
xil olan xarici valyutanın və kapitalın həcmi ilə müəyyənləşdiyindən əsas mak-
roiqtisadi göstəricilər geniş mənada pul kütləsi səviyyəsindəki dəyişikliklərdən 
asılıdır. Bundan əlavə, rejimin istifadə səmərəliliyi iqtisadiyyatda maliyyə ba-
zarlarının genişlənməsi və inkişafı ilə inflyasiya və pul kütləsi arasında 
əlaqənin zəifləməsi səbəbindən azalır. 

 Mübadilə məzənnəsinin hədəflənməsi rejimi 2. Bu rejimin istifadəsinin 
əsasını milli valyutanın məzənnəsinin bir və ya bir neçə xarici valyutanın mə-
zənnəsinə bağlanması təşkil edir. Mübadilə məzənnəsinin hədəflənməsi rejimin 
üstünlükləri və çatışmazlıqlarının araşdırılması üzrə aparılmış nəzəri tədqiqat 
işləri və müxtəlif ölkələrdə onun istifadəsinin praktiki nəticələri göstərir ki, 
hazırda rejim 3 əsas variantda istifadə olunur: (1) sərt qeyd olunmuş məzənnə 
rejimi - bu zaman milli valyutanın məzənnəsi xarici valyuta (və ya valyutala-
rın) məzənnəsinə sərt fiksə edilir; (2) valyuta dəhlizi- bu zaman milli valyuta-
nın xarici valyuta (və ya valyutalara) məzənnəsinin dəyişmə diapozonu sərt 
fiksə olunur və məzənnə bu dəhlizdə, valyuta bazarında tələb və təklifə müva-
fiq olaraq, sərbəst dəyişə bilir. Rejimin əsas üstünlükləri ondan ibarətdir ki, o, 
bir tərəfdən məzənnənin dəyişikliyinin müəyyən çərçivədə sərbəstləşdirilməsi 
ilə əlaqədar olaraq qısamüddətli dövrə valyuta bazarında spekulyativ əməliy-
yatların qarşısının alınmasına, digər tərəfdən isə, sərt qeyd olunmuş məzənnə 
rejimindən fərqli olaraq, həm ümumi makroiqtisadi siyasətin, həm də monetar 
siyasətin yumşaldılmasına imkan verir. Bu səbəbdən, mərkəzi bank monetar 
alətlərin istifadəsi üzrə nisbi sərbəstlik, pul-kredit siyasətinin reallaşdırılması 
üzrə bir qədər çeviklik əldə edir; (3) üzən tənzimlənən məzənnə rejimi- praktiki 
təcrübədə ən geniş yayılmış tənzimləmə rejimi olmaqla məzənnənin sürüşən 
fiksasiyasına əsaslanır. Bu zaman məzənnə əsasən valyuta bazarında tələb və 
təklif əsasında müəyyənləşsə də, zəruri hallarda mərkəzi bank tərəfindən, alış 
və satış yönümlü müdaxilələr əsasında məzənnənin arzu olunmayan möhkəm-
lənməsi və ya ucuzlaşmasının qarşısı alınır. Rejimin istifadəsinin ən mühüm 
üstünlüyü monetar tənzimləmənin xarici şok təsirlərə reaksiya gücünü 

2 BVF-un təsnifləşdirməsinə müvafiq olaraq mübadilə məzənnəsi rejiminin aşağıdakı növləri 
fərqləndirilir: (1) sərbəst üzən mübadilə məzənnəsi rejimi; (2) sərt qeyd olunmuş mübadilə 
məzənnəsi rejimi; (3) mübadilə məzənnəsinin bu və ya digər sxem üzrə tənzimlənmə rejimləri. 
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artırmasıdır.  
Rejimin istifadəsinin ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri – onun iqtisa-

diyyata yönəltdiyi siqnal effektidir. Belə ki, əgər iqtisadiyyatda istər yerli, is-
tərsə də idxal məhsulları üzrə qiymətlər fiksə olunubsa, bu halda, xarici valyu-
tanın (bir qayda olaraq ABŞ dolları və ya avronun) məzənnəsi ölkədə qeyri-
rəsmi olaraq qiymətlərin müəyyənləşdiricisi və tədavül vasitəsi kimi çıxış edir. 
Bu səbəbdən də mübadilə məzənnəsinin fiksə edilməsi - qiymətlərin sabitliyi; 
bahalaşıb/ucuzlaşması isə qiymətlərin dəyişəcəyi barədə siqnaldır. 

Mübadilə məzənnəsinin hədəflənməsi rejimi monetar hədəfləmə rejimi 
ilə müqayisədə bir sıra üstünlüklərə malikdir: (1) rejimin şəffaflığı və əhali 
üçün daha aydın olması inflyasiya gözləntilərinə təsiri gücləndirir; (2) pul 
kütləsinin hədəflənməsi rejimindən fərqli olaraq mərkəzi bank üçün mübadilə 
məzənnəsinin tənzimlənməsi daha asandır; (3) mübadilə məzənnəsinin hədəf-
lənməsi monetar hədəfləmə rejiminə nisbətən iqtisadiyyatda institusional və 
struktur dəyişikliklərə az həssasdır və eyni zamanda, xarici ticarət sektoruna 
(idxal-ixrac üzrə struktur dəyişikliklərinə) əhəmiyyətli təsirlər müəyyənləşdirir.  

Eyni zamanda mübadilə məzənnəsinin hədəflənməsi rejiminin tətbiqinin 
mühüm çatışmazlıqlarıda mövcuddur və onlardan biri rejimin inflyasiyanın 
kiçik səviyyəsinin tez, lakin yalnız müvəqqəti təmin olunmasına imkan ver-
məsidir. Rejimin tətbiqi şəraitidə iqtisadiyyatda kiçik inflyasiya formalaşsa da, 
inflyasiya prosesləri dayanmır və inflyasiya özünün gizli – inflyasiya potensia-
lının toplanması formasına keçir. Təbii ki, toplanan inflyasiya potensialının 
reallaşması makroiqtisadi stabilləşmədə bir sıra neqativ dəyişikliklərə, rejimin 
istifadəsi isə iqtisadiyyatda valyuta böhranına səbəb ola bilər.  

Mübadilə məzənnəsinin hədəflənməsi rejiminin istifadəsi təcrübəsi gös-
tərir ki, rejimin istifadəsi yalnız o halllarda məqsədə uyğundur ki, makroiqti-
sadi tənzimləmədə əsas hədəf qismində yüksək inflyasiyanın məqbul səviyyəyə 
endirilməsi çıxış etsin. İnfyasiyanın məqbul səviyyəsi formalaşdıqdan sonra 
makroiqtisadi tənzimləmədə mübadilə məzənnəsinin hədəflənməsi öz səmə-
rəliliyini itirir. 

BVF tərəfindən aparılmış araşdırmalara əsasən tətbiq baxımından ən 
geniş istifadə olunan nominal mübadilə məzənnəsi, ən az istifadə olunan isə 
monetar (pul aqreqatlarının) hədəfləmə rejimləridir. 

Valyuta siyasəti. Makroiqtisadi sabitlik və iqtisadi artımın davamlığının 
təmin olunması baxımından valyuta siyasəti mexanizməri sırasında iki aspekt 
fərqləndirilir: (1) mübadilə məzənnəsi rejimi; (2) valyuta rejimi (milli valyu-
tanın dönərlik səviyyəsi). Bu baxımdan, pul-kredit və valyuta siyasəti rejim-
lərinin uzlaşdırılması imkanları sərt məhduddur. Belə ki: - milli valyutanın sər-
bəst dönərliyi şəraitində mübadilə məzənnəsəinin sabitliyi yalnız sərt qeyd 
olunmuş mübadilə məzənnəsi rejiminin istifadəsi ilə əldə oluna bilər. Lakin 
belə tənzimlmə sxemində faiz dərəcəsi və kredit kanallarının sərbəst istifadəsi 
mümkünsüzləşir. Yəni mərkəzi bank artıq iqtisadiyyatda daxili tarazlığa yönəl-
miş faiz dərəcəsi siyasətini reallaşdıra bilmir, yalnız mübadilə məzənnəsinin 
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sabitliyinin əldə olunmasına yönəlmiş faiz dərəcəsi siyasətini reallaşdıra bilir; - 
eyni qayda üzrə milli valyutanın dönərliyi şərsitində daxili tarazlığa yönəlmiş 
pul-kredit siyasətinin reallaşdırılması, faiz dərəcəsi və kredit kanallarının mak-
roiqtisadi tənzimləmənin əsas hədəfinin - iqtisadi artım, işsizlik səviyyəsi, 
inflyasiyanın minimumlaşdırılması və s. əldə olunmasına yönəlməsi şəraitində, 
mübadilə məzənnəsinin tənzimlənməsi hər hansı rejim üzrə reallaşdırıla bil-
məz, o, yalnız valyuta bazarında tələb və təklifin səviyyələrinə müvaafiq olaraq 
sərbəst tənzimlənməlidir; - mübadilə məzənnəsinin sabitliyi və müstəqil pul-
kredit siyasətinin reallaşdırılması (faiz dərəcəsinin tənzimlənməsi) halı da 
mümkündür. Lakin bu zaman milli valyutanın dönərliyi (istər daxili, istərsə də 
xarici dönərliyi) ləğv olunmalıdır. Çünki valyuta bazarının açıqlığı şəraitində 
faiz dərəcəsi və mübadilə məzənnəsinin əsas hədəflə əlaqələri pozulur və s. 

Nəzəri baxımdan deyilənlər kifayət qədər sadə olsa da, mövzunun em-
pirik baxımdan yetərincə öyrənilməməsi, bir sıra keçid iqtisadiyyatı ölkələrində 
aralıq variantın – nisbətən müstəqil pul-kredit siyasəti və nisbətən tənzimlənən 
mübadilə məzənnəsi rejimlərinin – reallaşdırılması cəhdlərini müəyyənləşdirir. 
Məsələn, /11/-də göstərilir ki, bir sıra mərkəzi banklar inflyasiyanın hədəf-
lənməsi rejimini (müstəqil pul-kredit siyasəti rejimini) həyata keçirsə də, real-
lıqda valyuta bazarının da tənzimlənməsini həyata keçirir. Belə ki, mərkəzi 
banklar tərəfindən sərbəst üzən mübadilə məzənnəsi rejiminin reallaşdırılma-
sına baxmayaraq, mübadilə məzənnəsi və valyuta ehtiyatlarının dinamikasın-
dan aydın görünür ki, mübadilə məzənnəsi tələb və təklif əsasında sərbəst tən-
zimlənmədiyindən mərkəzi bankların valyuta ehtiyatları səviyyəsində dəyişik-
liklər – artım və ya azalma qeyd olunur. Bəzi hallarda isə, hətta sərbəst pul-
kredit siyasətinin reallaşdırılması və valyuta ehtiyatlarının yüksək dəyişkənliyi 
şəraitində milli valyutanın mübadilə məzənnəsinin stabilliyi müşahidə edilir. 
Təbii ki, belə tənzimləmə rejimi stabilləşmənin əsas hədəfinin qismən əldə 
olunması ilə nəticələnir.  

BVF-un məlumatlarına əsasən: (1) inflyasiyanın hədəflənməsi rejimini 
tətbiq edən ölkələrin hamısında, ya sərbəst üzən, ya da trendi müəyyənləşmə-
miş idarə olunan mübadilə məzənnəsi rejimi tətbiq olunur. Bundan başqa, bü-
tün bu ölkələrin valyutaları cari və ya kapitalın hərəkəti üzrə dönərliyə ma-
likdirlər; (2) mübadilə məzənnəsinin hədəflənməsi rejimini istifadə edən ölkə-
lərdə milli valyutaların əsasən cari əməliyyatlar üzrə dönərliyi təmin olunur 
(kapitalın hərəkəti üzrə dönərlik-istisna hal kimi müşahidə olunur) və s. 

Bankların fəaliyyətinin tənzimlənməsi. Mərkəzi banklar komersiya 
banklarının kredit və valyuta bazarlarında əməliyyatlarının genuşləndirilib/sı-
xılması üzrə alətləri 3 qrupda cəmlənir: (1) bankların kapitalının adekvatlığı; 
(2) bankların likvidliyinin tənzimlənməsi; (3) banklarda kredit və valyuta risk-
lərinin idarə olunması.  

Monetar tənzimləmənin problemləri mərkəzi bankın mühasibat balansı 
üzrə daha aydın ifadə olunur. Mərkəzi bankların balansı üzrə aktiv və passiv-
lərinin səviyyəsi və strukturunda baş verən dəyişikliklər əsasında daha aydın 
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ifadə olunur. Belə ki, cədvəl 1-də AMB-in 2000-2010-cu illər üzrə mühasibat 
balansları üzrə mərkəzi bankın ümumiləşdirilmiş (nümunəvi) balansı göstərilib. 
Balans üzrə baş verə biləcək mümkün dəyişikliklər iki səbəbdən: (1) passiv-
lərin artıb/azalması; (2) aktivlərin strukturunda dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq 
baş verir.  

Aktivlərdə artıb/azalma mahiyyət etibarı ilə üç istiqamətdə fəaliyyət: a) 
mərkəzi bankın qiymətli kağızlar portfelində dəyişikliklər; b) kredit resursları 
üzrə artıb/azalma; c) qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə 
dəyişikliklər (qızıl valyuta ehtiyatlarının artıb/azalması) nəticəsində baş verir.  

 
Cədvəl 1 

Mərkəzi bankın mühasibat balansının strukturu 
Aktivlər Payı (%) 

1. qızıl-valyuta ehtiyatları 25 
2. komersiya banklarına kreditlər 15 
3. ölkə hökumətinə kreditlər 10 
4. digər aktivlər 50 
Cəmi 100 

Passivlər  
1. dövriyyədə olan nağd pullar 30 
2. komersiya banklarının vəsaitləri 20 
3. dövlət idarələri və təşkilatlarının vəsaitləri 10 
4. digər passivlər 40 
Cəmi 100 

 
Passivlərdə dəyişikliklər yüksək səmərəliliyə malik pulların və ölkə 

hökumətinə məxsus vəsaitlərinin artıb/azalması ilə baş verə bilər ( birinci 
qrupa, dövriyyədə və ya mərkəzi bankdan kənarda olan nağd pullar, komersiya 
banklarının mərkəzi bankdakı vəsaitləri və mərkəzi bankın istiqraz vərəqələri; 
ikinci qrupa isə, dövlət idarələri və təşkilatlarının hesablarında olan vəsaitlər, 
Mərkəzi bankın kapitalı, hesablaşmada olan vəsaitlər və digər passivlər -gələ-
cək dövrün gəlirləri, aktiv əməliyyatlar üzrə mümkün itkilər üzrə ehtiyatlar, 
əsas fondların amortizasiyası və s. aiddir). AMB-in passivlərinin artıb-azal-
ması, müvafiq olaraq, onun resurslarının artıb/azalması ilə nəticələnir.  

Mərkəzi bankın aktivlərinin əsas dəyişmə istiqamətlərini: (1) qızıl-valyu-
ta ehtiyatları; (2) ölkə hökumətinə kreditlər; (3) komersiya banklarına kredit-
lərin səviyyələri üzrə baş verir.  

Mərkəzi bankın balansının mühüm struktur elementlərindən birini Mər-
kəzi Xəzinadarlığın hesabları təşkil edir. Hesabların mühüm xüsusiyyəti ondan 
ibarətdir ki, o, həm passiv, həm də resurs kimi çıxış edə bilər (hesabın resurs 
kimi çıxış etməsi onu ifadə edir ki, mərkəzi bank ölkə hökumətinin müvəqqəti 
vəsait çatışmazlığını maliyyələşdirir və ilin sonunda dövlət büdcəsi üzrə kəsr 
mərkəzi bankın balansında resurs kimi əksini tapır).  

Yüksək səmərəli pul vəsaitlərinin artımı bu resursların hər birinin artım 
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mənbəyi kimi və müvafiq olaraq dövriyyəyə daxil olunmuş əlavə pul vəsaitləri 
kimi çıxış edə bilər. Başqa sözlə, mərkəzi bankın xarici valyuta, ölkə höku-
mətinin istiqraz vərəqələri üzrə alış əməliyyatları, komersiya banklarına veril-
miş kreditləri – dövriyyədə olan pul kütləsi və komersiya banklarının resurs 
ehtiyatlarını genişləndirir. Beləliklə, mərkəzi bank tərəfindən pul kütləsinin 
genişlənib/sıxılması iki istiqamətdə bir və ya hər iki istiqamət üzrə eyni 
zamanda baş verə bilir:  

(1) əsas tənzimlənən parametrlər vasitəsi ilə: a) ehtiyat pulların səviyyəsi; 
b) nominal mübadilə məzənnəsini; və üç kanal - mübadilə məzənnəsi kanalı 
(valyuta bazarına alış/satış yönümlü müdaxilələr); kredit kanalı (komersiya 
banklarının yenidən maliyyələşdirilməsi) və faiz dərəcəsi kanalları üzrə təsirlər 
vasitəsi ilə3;  

(2) pul-kredit siyasətinin reallaşdırılmasının mühüm mexanizmlərindən 
biri olan bank sisteminin fəaliyyətinin tənzimlənməsi (onların kreditləşmə 
imkanlarının genişlənib/sıxılması ) ilə əlaqədar olaraq.  

Beləliklə, mərkəzi bankın balansından aydın görünür ki, dövriyyəyə əlavə 
pul vəsaitlərinin daxil olmasının iki fərqli kanalı mövcuddur:  

- xarici kanal, xarici valyutanın alışı nəticəsində dövriyyəyə daxil olan əlavə 
manat kütləsi. Bu kanal üzrə pul kütləsinin genişlənməsi xarici amillərlə (daxil 
olan valyuta kütləsinin həcmi ilə) və mərkəzi bankın istifadə etdiyi mübadilə 
məzənnəsi rejimi ilə müəyyənləşir;  

- daxili kanal, ölkə hökuməti və komersiya banklarına verilən kreditlər üzrə 
dövriyyəyə əlavə manat kütləsinin daxil olması ilə. Bu kanal reallaşdırılan pul-
kredit siyasəti və daxili tələbin səviyyəsindəki dəyişikliklərlə müəyyənləşir.  

Daxili və xarici kanalların dövriyyədə olan pul kütləsinin genişlənmə-
sinin əsas artım mənbəyi kimi çıxış etməsindən asılı olaraq makroiqtisadi tən-
zimlənmədə fərqli vəziyyətlər müəyyənləşir. Bu zaman makroiqtisadi stabilləş-
mənin fərqli hədəfləri monetar tənzimləmənin fərqli sxemləri əsasında reallaş-
dırılır: 

- əgər makroiqtisadi stabilləşmənin prioritet hədəfi qiymətlərin sabitliyi, monetar 
siyasətin aralıq hədəfi dövriyyədə olan pul kütləsidirsə, bu halda tənzimləmə 
aləti kimi iki variantdan biri - faiz dərəcəsi və ya nominal mübadilə məzənnəsi 
istifadə oluna bilər. Birinci halda daxili kanallardan, ikinci halda isə xarici 
kanallardan daha üstün istifadə olunur; 

-  əgər makroiqtisadi stabilləşmənin prioritet hədəfi iqtisadi artım (ölkə daxilində 
istehsalın artımı), monetar siyasətin aralıq hədəfi faiz dərəcəsi və ya nominal 
mübadilə məzənnəsidirsə, bu halda əsas tənzimləmə aləti kimi dövriyyədə olan 

3 Lakin komersiya banklarının resursları və kredit aktivliyi təkcə mərkəzi bankın təqdim etdiyi 
resurslar ilə müəyyənləşmir, bu amillər həmçinin real sektorda yaranmış vəziyyətdən, inves-
tisiyalar üztə cari və gözlənilən gəlirlik səviyyəsindən, fiziki və hüquqi şəxslərin depozit əmə-
liyyatları aktivliyindən və digər amillərdən asılıdır. Hal-hazırda bankların göstəriciləri aşağıdır. 
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pul kütləsi istifadə olunur və s. 
Adekvatlıq probleminin mümkün həlli istiqamətləri. Bütün bu deyilənlər 

monetar tənzimləmədə səmərəliliyin yüksəldilməsi və adekvatlığın təmin 
olunmasında iki alternativdən birinin seçimi sualını aktuallaşdırır: (1) təcrü-
bədə məlum olan rejimlərin üstünlükləri və çatışmazlıqlarını nəzərə alaraq, 
mövcud pul-kredit siyasəti rejiminin daha səmərəli, daha təkmil mexanizmlə 
əvəzlənməsi; (2) istifadə olunan monetar tənzimləmə mexanizminin inkişaf 
etdirilməsi. Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, ölkədə tətbiq olunan monetar reji-
min dünya təcrübəsində təsdiqini tapmış daha səmərəli monetar rejimlə əvəz-
lənməsi - əsas məqsəd kimi çıxış edə bilməz. Bazar iqtisadiyyatı prinsipləri və 
institutlarının tədrici inkişafı yolu ilə irəliləyən, makroiqtisdi sabitliyin möv-
cudluğu, monetar rejimin iqtisadiyyatda formalaşmış şəraitə və müəyyənləşən 
hədəflərin əldə olunmasına imkan verən ölkələrdə istifadə olunan monetar 
siyasət rejiminin alətləri və transmissiya kanallarının təkmilləşdirilməsi daha 
məqsədə uyğundur.  

Belə ki, elmi ədəbiyyatda inflyasiyanın hədəflənməsi rejiminin ortamüd-
dətli perspektivə pul-kredit siyasətinin digər rejimləri ilə, o cümlədən mübadilə 
məzənnəsinin hədəflənməsi rejimi ilə müqaisədə üstünlükləri kifayət qədər 
geniş təhlil olunub və əhatəli əsaslandırılıb. Lakin BVF-un məlumatları üzrə də 
dünya ölkələri sırasında mübadilə məzənnəsinin hədəflənməsi rejimini tətbiq 
edən ölkələrin sayı inflyasiyanın hədəflənməsi rejimindən istifadə edən ölkə-
lərin sayından çoxdur, baxmayaraq ki, bu rejimin istifadəsi, kapitalın hərəkə-
tinin sərbəstliyi şəraitində ölkədə strateji valyuta ehtiyatlarının itirilməsi risk-
lərini yaradır.   

Azərbaycanda problemin aktuallığı, makroiqtisadi vəziyyəti müəyyən-
ləşdirən əsas parametrlərin əhəmiyyətli dərəcədə enerjidaşıyıcılar sektoru üzrə 
istehsal və ixracın səviyyəsi, dünya enerjidaşıyıcılar bazarında formalaşan 
qiymət və tariflərlə müəyyənləşməsi ilə əlaqəlidir. Enerjidaşıyıcılar sektorunun 
monetar sferaya bu dərəcədə yüksək təsiri ölkədə reallaşdırılan pul-kredit və 
valyuta siyasətlərində zəruri çevikliyin təmin olunmasını tələb edir. Bu çevik-
liyin təmin olunmadığı hallarda makroiqtisadi tənzimləmənin əsas parametrləri 
– inflyasiya, milli valyutanın nominal mübadilə məzənnəsi və faiz dərəcəsi 
üzrə gözlənilməz dəyişikliklər ölkədə investisiya mühiti və iqtisadi artıma 
mənfi təsirlər müəyyənləşdirir.  

 
NƏTİCƏ 

- Hal-hazırda istər elmi ədəbiyyat, istərsədə konkret praktiki təcrübənin 
nəticələri üzrə müzakirələrdə anti-inflyasiya tədbirlərinin ölkədə makroiqtisadi 
tarazlığın təmin olunmasında yeri və əhəmiyyəti öz aktuallığını saxlayır. Apa-
rılan təhlillərin nəticələri də göstərir ki, mərkəzi banklar tərəfindən inflyasiya 
səviyyəsinə nəzarət yeganə və əsas hədəf qismində çıxış edə bilməz, inflyasiya, 
yalnız iqtisadi artımın sürətlənməsi və işsizliyin azaldılması vasitəsi kimi 
baxıla bilər;  
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- Azərbaycanda inflyasiya ilə yanaşı iqtisadi artımın stimullaşdırılıması 
və işsizliyin azaldılması istiqamətləri AMB-in fəaliyyətində zəif nəzərə alınır. 
Dünya təcrübəsi isə göstərir ki, heç bir ölkədə yalnız inflyasiyanın uzunmüd-
dətli dövrə kiçik səviyyəsinin təmin olunması dayanıqlı iqtisadi artımın təmin 
olunması və əsaslı bank-maliyyə böhranlaından qorunma imkanı yaratmır;  

- Aparılmış araşdırmalar nəticəsində müəyyənləşdirilib ki, monetar tən-
zimləmədə səmərəliliyin yüksəldilməsi və adekvatlığın təmin olunmasında iki 
alternativdən birinin seçimi mümkündür: (1) təcrübədə məlum olan rejimlərin 
üstünlükləri və çatışmazlıqları nəzərə alınaraq, mövcud pul-kredit siyasəti 
rejiminin daha səmərəli, daha təkmil mexanizmlə əvəzlənməsi; (2) istifadə olu-
nan monetar tənzimləmə mexanizminin inkişaf etdirilməsi. Ölkədə tətbiq olu-
nan monetar rejimin dünya təcrübəsində təsdiqini tapmış daha səmərəli mone-
tar rejimlə əvəzlənməsi - əsas məqsəd kimi çıxış edə bilməz. Bazar iqtisadiy-
yatı prinsipləri və institutlarının tədrici inkişafı, makroiqtisadi sabitliyin möv-
cudluğu, monetar rejimin iqtisadiyyatda formalaşmış şəraitə və müəyyənləşən 
hədəflərin əldə olunmasına uyğunluğu hallarında istifadə olunan monetar si-
yasət rejiminin alətləri və transmissiya kanallarının təkmilləşdirilməsi daha 
məqsədəuyğundur. 
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ПРОБЛЕМЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ,  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
А.Г.ГАДЖИЕВ 

 
РЕЗЮМЕ 

 
В статье рассматриваются возможные варианты реализуемой в стране монетарной 

политики, которые формируют отличительные макроэкономические условия и разные 
темпы экономического роста, а также основные аспекты монетарной политики Азербай-
джана с позиций существующих теоретических концепций . 
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ческая стабильность, центральный банк, международные финансовые структуры  
 
 

PROBLEMS OF MACROECONOMIC STABILITY,  
ECONOMIC GROWTH AND MONETARY POLICY 

 
A.H.HAJIYEV 

 
SUMMARY 

 
The paper studies the possible options implemented in the country's monetary policy 

that form distinctive macroeconomic conditions and different rates of economic growth. 
The article discusses the main aspects of Azerbaijan's monetary policy from the stand-

point of the existing theoretical concepts. 
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В статье рассмотрены основные положения макропруденциального регулирова-
ния, анализированы проблемы его реализации для регулирования финансовой и денежно-
кредитной политики в условиях девальвационных процессов и рассмотрен процесс реа-
лизации концепции макропруденциального надзора и регулирования для обеспечения мак-
роэкономической стабильности на примере Азербайджанской Республики.  

 
Ключевые слова: платежный баланс, девальвация, валютные резервы, макропру-

денциальная политика, контрациклические меры 
  

Сегодня одной из задач макроэкономической политики Азербай-
джана, как и во всех странах с рыночными экономическими отношения-
ми, является обеспечение положительного сальдо платежного баланса. 
Основным фактором, определяющим сальдо платежного баланса является 
итог торгового баланса. Это связано с основной ролью Азербайджана в 
мировых экономических отношениях в виде торговли сырьевыми товара-
ми.  

Следствием дефицита платежного баланса становится изменение 
курсовой стоимости национальной валюты. А курс национальной валюты 
является одним из факторов, существенно влияющий на состояние пла-
тежного баланса страны. 

Как говорится в сообщении Центрального банка Азербайджана (да-
лее ЦБА) [1], наблюдаемые сейчас в глобальной экономике сложные про-
цессы, последние решения ведущих центральных банков, увеличение по-
ставок на мировом энергетическом рынке, ослабление темпов экономи-
ческого ряда в развивающихся странах и ряд иных глобальных факторов 
привели к сокращению с июня 2014 года цен на нефть более чем в три 
раза. Интеграция Азербайджана в глобальную экономику обуславливает 
влияние всех этих процессов на экономику республики. Профицит внеш-
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ней торговли и валютные поступления страны от других источников рез-
ко сократились.  

Долгосрочное пассивное сальдо платежного баланса или падение 
стоимости национальной валюты приводит к тому, что для покрытия де-
фицита иностранной валюты нужно использовать официальные резервы, 
уменьшая их объемы. Как случилось после девальвации маната к доллару 
США(см. рисунок 1). 

Проанализировав динамику валютных резервов на рисунке 1 можно 
четко увидеть, как график после восхождения по месяцам за период 2010-
2014 гг. начинает сокращаться с мая месяца 2014 года, что характеризует-
ся с началом цикла снижения цен на энергоносители во всем мире. Ста-
тистические данные использованные авторами при разработке графиче-
ского изображения были способствованы из официального сайта ЦБА 
(www.cbar.az), которые предлагаются читателям в приложении 1 в конце 
статьи. 

 
Официальные валютные резервы Азербайджана за период 
 2010-2015(август) гг.  

 
Источник: авторская разработка 

Рис. 1 
 

В феврале 2015 года Центробанк Азербайджана провел девальвацию 
национальной валюты. Тогда манат потерял в стоимости 34%. A деваль-
вация проведенная 21 декабря 2015 года обесценила манат почти наполо-
вину по сравнению с началом 2015 года. Плавающий обменный курс вве-
денный ЦБА привело к единовременной девальвации маната на 47,6%, а с 
учётом девальвации 21 февраля 2015 года манат в текущем году упал уже 
на 97,6%. В итоге азербайджанский манат стал самой обесценившейся 
валютой в 2015 году, даже казахстанский тенге пока упал лишь на 85,2% 
[2]. 
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Это решение было направлено на нейтрализацию влияния значи-
тельного снижения курса, которому подверглись национальные валюты 
большинства стран – торговых партнеров Азербайджана.  

Также принятое решение должно способствовать развитию ненефтя-
ного сектора национальной экономики, повышению конкурентоспособ-
ности на внешнем рынке, росту экспорта, устойчивости профицита пла-
тежного баланса и международной платежеспособности страны. 

Приоритетом государства при сложившейся ситуации для стабиль-
ности социально-экономического развития страны, для обеспечения роста 
уровня жизни населения должно быть обеспечение финансовой стабиль-
ности, реализация мер по защите финансовых средств населения от нега-
тивных влияний девальвационных процессов.  

Учитывая современные тенденции развития денежно-кредитной по-
литики, при переходе к инновационным моделям экономики приори-
тетным является использование макропруденциальной политики, суть 
которой состоит в проведении постоянного мониторинга и комплексного 
анализа взаимосвязей внутри финансовой системы, ее взаимодействия с 
реальным сектором, бюджетной сферой, а также с тенденциями развития 
мировых финансовых и товарных рынков с целью выявления и преду-
преждения системных рисков. 

Макропруденциальное регулирование предполагает разработку 
комплекса мер проводимых совместно центральным банком, правитель-
ством и регуляторами финансового рынка по обеспечению условий для 
стабильного функционирования всей финансовой системы [3, 18]. 

Ключевыми задачими макропруденциального регулирования явля-
ются: 
– поддержание устойчивости финансовой системы к внешним шокам; 
– ограничение и смягчение воздействий финансовых рисков, принимае-
мых на себя финансовой системой; 
– сглаживание финансового цикла путем предотвращения формирования 
«мыльных пузырей» на рынках финансовых активов. 

Макропруденциальный подход позволяет с помощью специальных 
экономических инструментарий, таких как целевое кредитование госу-
дарства внутренними инвесторами (такими, как пенсионные фонды или 
банки), установление границ процентных ставок, регулирование транс-
граничного движения капитала, управление государственным долгом, ус-
тановление налога на операции с ценными бумагами и др. [4] оценить ус-
тойчивость финансовой и банковской системы, которая объясняется их 
способностью сохранения текущего состояния при внешних воздействи-
ях, таких как экономические кризисы, изменение рыночной конъюнктуры 
и т.д. [5]. 

ЦБА после продолжительного финансового кризиса охватившего 
многие страны, в результате которого национальная валюта страны за год 
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обесценился свыше 90%, приступил к реструктуризации банковского сек-
тора, к проведению мероприятий по усилению его финансовой устойчи-
вости и управлению рисками. 

В заявлении руководства ЦБА от 30 января 2016 года говорится, что 
в отношении требований к банкам применен контрциклический режим. 
Решение использования проактивного подхода к банковскому надзору и 
пруденциальному регулированию, не допуская аккумуляции в секторе 
дополнительных рисков, адаптируют регулятивные рамки к новой ситуа-
ции. Контрциклический подход и поддерживающие мероприятия позво-
лили на адекватном уровне управлять рисками, и банки продемонстриро-
вали устойчивость к шокам благодаря сформированному капиталу и ин-
ституциональному буферу. Активы банков по итогам 2015 года составили 
35 млрд. манатов, кредитные вложения в экономику страны - 21 млрд. 
манатов, 75% которых приходятся на долю бизнес-кредитов[6].  

«Группа тридцати» (G-30) в октябре 2010 г. разработала краткое ру-
ководство по макропруденциальной политике [7], в которой отмечены 4 
основные критерии: 
- ответственность за устойчивость финансовой системы в целом; 
- ограничение системных рисков; 
- применение специфического набора инструментов; 
- взаимодействие с другими институтами государственной политики. 

Большинство инструментов, рекомендуемые Комитетом по глобаль-
ной финансовой системе (Committee on the Global Financial System) Банка 
Международных расчетов, могут применяться одновременно как для 
поддержания устойчивости, так и для сглаживания финансового цикла. В 
мире существует большое разнообразие подходов к организации макро-
пруденциальной политики. Ответственность может быть разделена между 
несколькими государственными структурами или возложена на единый 
государственный регулятор[8]. Например, при реформировании европей-
ской системы финансового надзора были созданы две структуры, которые 
контролируют транснациональные аспекты финансовой устойчивости: 

1.Европейская система финансового надзора, объединяющая нацио-
нальные регуляторы на уровне ЕС, в сферу действий которых входят 
страхование, банковские услуги и рынок ценных бумаг; 

2.Европейский совет по системным рискам, контролирующая и пре-
дотвращающая системные риски, реализовывая политику с государства-
ми ЕС и в тесном сотрудничестве с Международным валютным фондом 
[9]. 

Тенденция к созданию специальных органов по управлению сис-
темными рисками в финансово-кредитной сфере, подчеркивает их специ-
фический характер и значимость в деле обеспечения стабильности и ус-
тойчивости финансовых систем и преодоления финансовых кризисов. 

Одним из первых среди центральных банков макропруденциальное 
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регулирование начал осуществлять Банк Англии, а с 2000-го г. содейст-
вие финансовой и макроэкономической стабильности стало одной из 
приоритетных задач большинства центральных банков мира. Начиная с 
2009 г. МВФ также рекомендует органам денежно-кредитного регулиро-
вания и центральным банкам внедрять макропруденциальные инструмен-
ты с целью снижения макрофинансовых рисков и дисбалансов в структу-
ре финансовой системы [8]. По мнению экспертов МВФ, практическое 
применение макропруденциальной политики представляет собой много-
плановую задачу, а предложенные макропруденциальные инструменты 
должны иметь одинаковую эффективность в странах с различной струк-
турой и уровнем развития экономики, что, в свою очередь, будет содейст-
вовать координации экономической политики на международном уровне. 
В частности, последние рекомендации МВФ по проведению макропру-
денциальной политики состоят в следующем: 

1. Эффективность макропруденциальной политики напрямую свя-
зана с детальным анализом системных рисков, являющихся источником 
кризисных явления и структурных дисбалансов. 

2. Важным фактором увеличения системных рисков является рост 
объемов кредитования, сопровождающийся ростом цен на активы и уве-
личением объема обязательств иностранных банков, а также повышение 
реального обменного курса. 

3. Эффективным индикатором увеличения объемов кредитования 
является изменение отношения кредита к ВВП. На основе выборки по 36 
странам экспертами МВФ была разработана модель, позволяющая сде-
лать вывод о том, что рост отношения кредита к ВВП более чем на 5 про-
центных пунктов в год, сопровождающийся ростом цен на акции на 15% 
или более, увеличивает вероятность финансового кризиса в течение по-
следующих двух лет на 20%. 

4. Для снижения вероятности наступления финансового кризиса ор-
ганам монетарной власти следует расширить спектр инструментов прово-
димой ими денежно-кредитной политики. 

5. С целью обеспечения финансовой и экономической стабильности 
необходимо тесное взаимодействие между центральным банком и регуля-
торам финансовой системы, в частности, в сфере разработки индикаторов 
финансовой стабильности [10]. 

В условиях сбалансированной макроэкономики решение задач мак-
ропруденциальной политики будет способствовать, с одной стороны, дос-
тижению целей финансовой и денежно-кредитной политики, с другой 
стороны, экономической политики в иных сферах экономики, что обеспе-
чивает развитие и процветание всей экономики страны. Но в случае мак-
роэкономической дисбалансированности механизм согласованности и 
взаиморегулированности между ними может «рухнуть», так как перед ре-
гулятором предстоит вопрос выбора между поддержкой финансовой сис-
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темы и реальной экономики. 
В настоящее время перед Центральным Банком Азербайджана стоит 

сложная задача, связанная с достижением общего уровня стабильности 
финансовой системы с целью обеспечения общей макростабильной эко-
номико-финансовой политики государства. Реализация монетарной поли-
тики обязательно должна учитывать меры денежно-кредитной и бюджет-
но-налоговой политики в рамках единой финансовой политики государ-
ства. Взаимодействие внешних факторов и внутренних экономических 
процессов носит сложный, а иногда неопределенный характер, что, в 
свою очередь, затрудняет проведение макропруденциального анализа. 
Поэтому, на наш взгляд, для анализа и предотвращения системных рис-
ков в рамках макропруденциальной политики проведенные меры должны 
носить комплексный характер, согласованными между основными макро-
экономическими «агрегатами», должны быть интегрированы с задачами 
обеспечения как ценовой, так и финансовой стабильности. 
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Официальные резервы в иностранной валюте(2010-2015(08)) 
Приложение 1  
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2010 6237,1 5999,2 1717,3 4281,9 3913,8 368,1  0,2 237,7 729,2 558,0  171,2 
2011 10145,9 9910,4 1860,0 8050,4 7646,7 403,7  0,2 235,3 753,7  625,6  128,1 
2012 
01 10721,4 10480,0 2188,2 8291,8 7977,6 314,2  0,2 241,2 481,8  353,8  128,0 
02 10642,4 10401,2 2622,2 7779,0 7464,2 314,8  0,2 241,0 383,5  255,2  128,3 
03 10461,6 10221,9 2665,2 7556,7 7242,1 314,6  0,2 239,5 513,3  386,8  126,5 
04 10856,5 10616,1 2473,1 8143,1 7828,2 314,9  0,2 240,2 751,7  625,2  126,5 
05 10767,1 10534,6 2400,0 8134,7 7819,2 315,4  0,2 232,3 493,1  368,0  125,1 
06 10907,4 10669,1 3644,5 7024,6 6708,8 315,9  0,2 238,1 379,9  244,2  135,7 
07 11165,9 10929,9 3592,4 7337,5 7021,9 315,6  0,2 235,8 515,6  386,6  129,0 
08 10938,7 10700,8 3797,2 6903,6 6536,6 367,0  0,2 237,7 332,2  207,7  124,5 
09 11351,7 11110,7 3977,9 7132,8 6815,7 317,1  0,2 240,7 658,6  508,1  150,5 
10 11573,4 11332,4 3941,7 7390,7 7052,9 337,8  0,2 240,8 898,1  733,3  164,8 
11 12583,1 12344,3 4662,8 7681,5 7324,2 357,3  0,2 238,6 918,0  777,0  141,0 
12 11562,1 11325,0 4045,2 7279,8 6891,5 388,4  0,2 236,9 444,2  318,3  125,9 
 2013 
01 11765,3 11521,5 4093,8 7427,7 7110,0 317,6  0,2 243,6 840,9  661,2  179,7 
02 11769,2 11529,6 4189,9 7339,7 7022,4 317,3  0,2 239,4 724,0  546,7  177,4 
03 12177,1 11940,0 4120,4 7819,6 7502,1 317,5  0,2 236,9 486,6  330,8  155,8 
04 12363,4 12126,0 3121,6 9004,3 8590,2 414,1  0,2 237,2 585,0  448,2  136,8 
05 12437,1 12202,2 2717,7 9484,5 9116,5 368,0  0,2 234,7 484,6  349,1  135,5 
06 12584,9 12351,3 2747,6 9603,7 9268,4 335,4  0,2 233,4 307,4  171,7  135,8 
07 12721,2 12487,4 2331,2 10156,2  9722,8 433,4  0,2 233,6 670,3  509,3  161,0 
08 12580,3 12346,2 2770,7 9575,5 9208,4 367,1  0,2 233,9 693,2  547,2  146,1 
09 13128,6 12891,9 3343,4 9548,5 9062,4 486,1  0,2 236,5 432,2  296,1  136,0 
10 13166,6 12926,4 3157,2 9769,2 9401,6 367,6  0,2 240,0 1042,0  905,4  136,6 
11 13177,9 12939,1 3476,4 9462,7 9460,5 2,2  0,2 238,6 1145,9  825,7  320,2 
12 14018,6 13780,1 3121,3 10658,8 10288,6 370,2  0,2 238,3 386,5  251,0  135,5 
 2014 
01 13795,7 13557,6 3546,6 10011,0 9643,2 367,8  0,2 237,9 991,9  811,6  180,3 
02 14056,9 13818,0 4066,2 9751,8 9744,1 7,7  0,2 238,7 1036,6  885,1  151,5 
03 14269,7 14030,4 4089,8 9940,7 9934,0 6,7  0,2 239,1 2182,6  1973,4  209,2 
04 13893,5 13653,1 4281,9 9371,2 9119,6 251,6  0,2 240,1 3628,2  2651,0  977,3 
05 14136,0 13897,1 4549,8 9347,3 9152,9 194,4  0,2 238,6 3631,5  2676,0  955,5 
06 15027,3 14787,9 8296,6 6491,3 5935,2 556,1  0,2 239,2 1596,5  1460,3  136,2 
07 14351,3 14115,6 9434,7 4680,9 4059,7 621,2  0,2 235,5 2233,6  2098,7  135,0 
08 14782,9 14549,6 9099,7 5449,9 4878,2 571,7  0,2 233,2 1707,9  1533,1  174,8 
09 14638,5 13351,0 8914,7 4436,3 3880,3 555,9  0,2 228,4 2804,4  2630,6  173,8 
10 14630,8 13237,0 8603,7 4633,4 3850,9 782,5  0,2 227,5 3114,6  2939,0  175,6 
11 14594,5 13210,4 8534,3 4676,1 3721,5 954,6  0,2 224,9 2597,8  2422,6  175,3 
12 12658,7 11286,0 7953,9 3332,0 2281,5 1050,5  0,2 222,5 2967,1  2391,6  575,5 
 2015 
 01  11766,0       10318,7  7398,0     2920,7       2035,7 885,0      0,2        216,4  3286,5    2555,1  731,5 
 02  7340,6         5951,2 4237,6 1713,6 385,2 1328,3  0,2 217,2 5982,1 2860,6  3121,5 
 03 6294,8  4932,2 4223,4 708,8  69,1 639,7  0,2 212,5 5376,2 2271,2  3104,9 
 04  5 836,1  4448,6  3811,1  637,5 2 19,2  418,3  0,2  214,6  4869,2  2437,4  2431,8 
 05  6 683,2  5320,1  3705,5  1614,6  1158,4  456,2  0,2  213,4  3898,4  2333,4  1565 
 06  7 524,2  6167,7  3705,9  2461,8  2043,5  418,3  0,2  215,5  2905,5  1906,5  998,9 
 07  7 603,6  6334,4  3538,2  2796,2  2490,2  306  0,2  214,1  2764  1809,1  954,9 
 08  6 647,9  5330,5  2984,1  2346,5  1855,3  491,1  0,2  216,3  2992,9  2153,4  839,4 
*) AMB-nin kassasındakı nağd xarici valyuta ehtiyatları nəzərə alınmadan / CBA s̀ foreign currency reserves in cash are not 
included 
Источник: www.cbar.az 
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MAKROPRUDENSİAL TƏDBİRLƏR AZƏRBAYCANIN MALİYYƏ VƏ  
PUL-KREDİT SİYASƏTİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİNDƏ İNNOVATİV METOD KİMİ 

 
N.S.ƏYYUBOVA 

 
XÜLASƏ 

 
Məqalədə makroprudensial tənzimləmənin əsas müddəaları nəzərdən keçirilmiş, deval-

vasiya prosesləri şəraitində maliyyə və pul-kredit siyasətinin tənzimlənməsi üçün makropru-
densial siyasətin realizasiya problemləri təhlil edilmişdir. Azərbaycan respublikasında makro-
iqtisadi stabilliyin təmin olunması üçün makroprudensial nəzarət və tənzimləmə konsepsiya-
sının realizasiyası prosesi araşdırılmışdır. 

 
Açar sözlər: tədiyyə balansı, devalvasiya, valyuta ehtiyatları, makroprudensial siyasət, 

antisiklik tədbirlər 
 
 
 

MACROPRUDENTIAL MEASURES AS AN INNOVATIVE METHOD 
OF REGULATING FINANCIAL AND MONETARY POLICY  

OF AZERBAIJAN 
 

N.S.EYYUBOVA 
 

SUMMARY 
 

The article describes the main provisions of macroprudential regulation, analyzes the 
problems of its implementation for the regulation of the financial and monetary policy in the 
devaluation processes and discusses the process of implementing the concept of macro-
prudential supervision and regulation to ensure macroeconomic stability in the example of the 
Republic of Azerbaijan 

 
Key words: balance of payments, devaluation, foreign exchange reserves, macropru-

dential policy, countercyclical measures 
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ОБ ОТНОШЕНИИ К ИСТОКАМ КОНЦЕПЦИЙ И ТЕОРИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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В статье исследуются подходы различных авторов к анализу исторических кор-

ней социального управления. По мнению автора, в политической науке проблема начала 
в социальном управлении должна занимать подобающее место. Актуализация этой 
проблемы имеет несколько причин: 1) верное усвоение мыслей и взглядов наших предков 
в этой сфере и получение объективных выводов; 2) обеспечение критического и объек-
тивного усвоения древних исторических мыслей и идей в этой области; 3) необходи-
мость заслона использования идей и мыслей наших предков конъюнктурным и корпора-
тивным целям.  

 
Ключевые слова: социальное управление, теория, подходы к идеям управления, 

исторический взгляд 
 

Известно, что сферы и уровни управления представляют собой сис-
темы разной сложности. К сожалению, позиции некоторых авторов, рас-
сматривающих разные аспекты этой сложной проблемы, отмечаются од-
носторонностью методологического подхода. Ими предпринимается по-
пытка «подвести» под исследуемые вопросы «более современную» теоре-
тическую базу, подогнать под изучаемые вопросы более зрелые концеп-
ции, разработанные признанными научными авторитетами. При таком 
подходе вне предмета исследования оказывается большой исторический 
слой, содержащий важный историко-методологический материал, без ко-
торого невозможно понять такие вопросы, как истоки социального управ-
ления и его системный характер, уровни и противоречия управленческих 
отношений, связь социального управления с культурой народа, основные 
закономерности формирования управления как системы. 

Так, один из виднейших специалистов по теории социального уп-
равления Георгий Щекин пишет: «Фундамент научного менеджмента за-
ложен трудами М.Вебера, Ф.Тейлора, А.Файоля, Г.Эмерсона, Л.Урвика, 
Э.Мейо, П.Дракера, Г.Самсона, А.Этциони, Л.Берталанфи, Р.Майлза. Их 
работы послужили исходной точкой для практических разработок в об-
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ласти «гуманизации труда» и новых форм организации социального 
управления, а также стали основой специальной управленческой функ-
ции, названной управление персоналом, или (что более верно) управление 
человеческими ресурсами [3, 5].  

Бесспорно, каждый из перечисленных авторов внес определенный 
вклад в обогащение теории социального управления в целом, управления 
человеческими ресурсами в особенности. Однако абсолютизировать их 
роли недопустимо, прежде всего, с точки зрения Правды истории, а также 
в плане адекватного, методологически выверенного теоретического вос-
произведения всех основных характеристик социального управления как 
одного из важных видов человеческой деятельности, а также в плане тео-
ретически верного отражения богатства и многообразия объективных и 
субъективных факторов, в совокупности влияющих на эффективность 
управления и формирование человеческих ресурсов. 

Авторы, которых Г.Щекин считает столпами теории социального 
управления, творили в рамках мышления эпохи развитого капитализма, 
сообщившему человечеству иное видение управления и самоуправления, 
приведшего его к переоценке всех ценностей и пересмотру позиций, ра-
зумеется, теоретически, которые в течение многих столетий считались 
абсолютно верными. Ведь отбросить, отказаться, - это еще не есть доказа-
тельство того, что все, созданное человечеством в докапиталистический 
период, пришло в непригодность, в том числе и в сфере управления. Ло-
гика отсечения, отторжения всех докапиталистических теорий, концеп-
ций, идей и разработок наносит огромный урон науке и культуре, порож-
дает модные стереотипы и своеобразный исторический нигилизм. 

Обратимся к истории, в частности – к истории науки, теории и прак-
тики управления, а также самоорганизации некоторых народов древних 
цивилизаций. В частности, хотелось бы обратиться к очень интересной 
книге И.Н.Макашова и Н.В.Овчинниковой «Управление в древних циви-
лизациях», Москва, 2004 (243 стр.). По их мнению, еще в IV столетии до 
н.э. в Египте было создано объединенное Египетское государство. С соз-
данием единого государства оформилась его административно-террито-
риальная организация, а в стране установилась четырехступенчатая орга-
низация административно-территориального деления [1, 24-25]. Каждая 
из этих ступеней и, в целом, объединенный Египет управлялись в соот-
ветствии с законодательством и теоретически осмысленными принципа-
ми. Богатейшая древнеегипетская литература содержит огромный мате-
риал информационного характера, «раскрывающий комплекс отношений, 
в том числе отношений управления. Последние нашли свое отражение в 
работах: «Инструкция Везиру», «Наставление Гераклеопольского царя 
сыну», «Наставления царя Аменемхета I» и др. [1, 26-27, 2, 81-88] 

Представляет определенный научный интерес и такой документ как 
«Поучение Гераклеопольского царя сыну Мерикару» [1, 27]. 
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Как правильно отмечают И.Н.Макашов и Н.В.Овчинникова, «эти 
поучения как и многие другие литературные источники древности, явля-
ют собой ценнейший документ об организации жизни того далекого об-
щества, в том числе имевших место отношениях управления. При этом 
прослеживаются такие важные элементы управления, как власть и влия-
ние, наказание и поощрение, мотивация и стимулирование (моральное и 
материальное), доброжелательность и справедливость, исполнительность 
и дисциплина и др.» [1, 27]. 

Перечисленные выше документы и теоретически, и исторически, и 
политически имеют не меньшее значение, чем работы названных 
Г.Щекиным авторов. Но почему-то в наше время некоторые исследова-
тели пытаются сделать западных авторов периода развитого капитализма 
чуть ли не создателями и основателями мировой культуры, в том числе и 
теории социального управления?! 

Обращение к древности вовсе не означает механического переноса 
древних принципов управления на матрицу современной социальной или 
политической жизни. На наш взгляд, игнорирование древних ценностей, в 
том числе теорий и практики управления обществом, государством, наро-
дом, хозяйственной инфраструктурой, социальными и политическими 
институтами, а также принципов выстраивания управленческих отноше-
ний можно смело интерпретировать как сознательное или неосознанное 
стремление искоренить исторические основы современной социальной 
жизни, как неоспоримый пример мыслить в контексте глобализации, ох-
ватившей все сферы общественных отношений. В современных теориях 
социального управления, в том числе в работах западных, российских, 
украинских и иных авторов, нескрываемо стремление очистить принципы 
организации жизни и управления ею от следов Востока.  

К этому вопросу мы еще вернемся. Но здесь хотелось бы еще раз 
прибегнуть к некоторым примерам, которые и сегодня представляют на-
учный и практический интерес.  

В книге «История Древнего Востока» под редакцией В.И.Кузнецова 
приведен такой документ - «Предписание о служебных обязанностях вер-
ховного сановника». Сановник же в Древнем Египте считался чиновни-
ком самого высокого ранга, т.е. считался вторым лицом после фараона, 
или, как его величали, визир. 

Упомянутый выше документ включает в себя семь разделов. Это: 
- Порядок служебного приема у верховного сановника; 
- Доклады верховным сановником фараону; 
- Исключительные судебные права верховного сановника; 
- Обращение с доверенным лицом верховного сановника; 
- Обращение с документами, запрошенными верховным сановником; 
- Служебные обязанности сановника (См. об этом более подробно в 

книге И.Н.Макашова и Н.В.Овчинниковой «Управление в древних циви-
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лизациях», с. 31-33) 
Ни в древних государствах, ни в государствах средневековья или 

Нового Времени – никогда и нигде управление не интерпретировалось 
как нечто абстрактное, как сущее, к которому никакого интереса не про-
являли власть предержащие. Всегда, во все века власть проявляла к 
управлению особый, корпоративный интерес. В вопросах управления го-
сударством, обществом, народом всегда просматривалось «видение» го-
сударей, то, что «по душе» тем, кто у власти, или желает того. Ана-
лизируя управление в Древнем Египте, Б.А.Тураев пишет: « ...в системе 
управления государством все было подчинено царю – Богу» [1, 79]. 

Прочитав эти мысли, адепты, как говорил выдающийся советско-
русский философ Александр Зиновьев, «Западнизма» могут упрекнуть 
нас в том, что, мол, мы цепляемся за древние, устаревшие взгляды, кото-
рые не смогут прижиться в наше время. Вот как раз эту последнюю 
мысль начисто отвергает можно указать жизнь, исторический опыт чело-
вечества, практика государственного управления не только отдаленных 
эпох, но и нашего времени. К примеру, первую половину ХХ века и при-
ход фашизма к власти в таких странах, как Германия, Италия, где все бы-
ло подчинено фюреру, дуче. 

Таким образом, когда отмечается ответственное отношение к идеям 
и мыслям даже отдаленных предков, которых волновали вопросы управ-
ления, то имеется в виду не только то, что надо у них заимствовать, но и 
то, как, с опорой на какие моральные и нравственные принципы, следует 
использовать их. И еще: для науки чрезвычайно важно понять цель обра-
щения той или иной личности, социального или политического института 
к идеям и мыслям прошлых поколений. Не менее важно понять смысл и 
цели разных интерпретаций идей и мыслей древних, стоявших на разных 
позициях. Чреватость использования разными политическими движения-
ми, социальными группами и этническими образованиями идей и мыслей 
далеких предков для оправдания своих сомнительных действий и целей 
не вызывает сомнений. Перспективность научных исследований в плане 
научной критики подобных подходов сегодня задача большой важности. 

Даже у самых знаменитых авторов иногда обнаруживаются мысли и 
выводы, которые другими, не менее компетентными авторами, опровер-
гаются. Этот парадокс имеет место и в теории управления. Причина тому 
вовсе не некомпетентность авторов, а разброс мнений, взглядов и кон-
цепций по разным углам духовного производства, которое изучалось на-
шими предками.  

Что имеется в виду? Здесь имеется в виду очевиднейший факт о 
том, что наши далекие предки, жившие в разных цивилизациях, воспи-
танные на разных культурах и ценностях, выражали свои взгляды на раз-
ные вопросы управления, то через художественную литературу, искусст-
во, в религиозных установках и этических принципах, то в философских 
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трактатах и политических учениях. Поэтому современному исследовате-
лю сводить все это к единому знаменателю крайне трудно и сложно. Ведь 
отмеченное выше разнообразие было настолько широким, что сделать из 
этого разнообразия один какой-то вывод невозможно. 

К примеру, вся мозаика теорий и концепций управления в Древнем 
Риме и Древней Греции свидетельствует о том, что разнообразие и раз-
брос мыслей и идей явно превалирует над единообразием, над каким-то 
общим взглядом. Ведь у Эсхила или Гомера мы не обнаружим и не-
большой доли того, что содержится в трудах Аристотеля, Платона и дру-
гих древнегреческих философов. А сегодняшний исследователь обязан 
обобщать и то, и другое, и на этом основании сформулировать какие-то 
закономерности, что в принципе не всегда и не у всех получается. 

Дошедшие до нас художественные произведения и научные тракта-
ты – это лишь один слой информации, которой мы пользуемся при анали-
зе истории управления вообще, социального управления в особенности. 
Но если ограничиться рассмотрением только этого слоя, то никакая объ-
ективная научная концепция управления не будет создана. И основная 
сложность изучения проблемы заключается в этом. А именно: всякая 
серьезная наука, в особенности философия, не приемлет, когда, изучая 
общество и социальную материю, делают выводы, исходя из выводов 
других авторов, предшественников, предков и т.д. Их идеи и концепции 
очень важны. Без них нельзя сделать ни одного шага в науке. Но их идеи, 
концепции, дошедшие до нас теоретические разработки, отражают впол-
не конкретные реальности тех отдаленных эпох. 

В учениях древних об управлении обществом, государством отра-
жены тенденции движения и развития тех самых отдаленных эпох, в них 
выражены потребности исторического времени. Поэтому для исследова-
теля социального управления и того, какое место ему отводили лучшие 
умы прошлого, важно изучить образ жизни людей того времени, образ 
мысли тех отдаленных эпох, саму практику человеческих отношений, в 
том числе отношений между управляемым и управляющим. Следова-
тельно, сама логика исследования проблемы обусловливает следующие 
выводы: а) анализировать весь письменный материал, произведенный 
нашими предками; б) тщательно, скрупулезно и всесторонне изучать ре-
альную жизнь людей, индивидов, личности, общества, этносов, социаль-
ных групп и слоев и лишь после этого развернуть работу мыслительной 
деятельности по обобщению результатов нашей познавательной деятель-
ности. 
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SOSİAL İDARƏETMƏ KONSEPSİYALARI  
VƏ NƏZƏRİYYƏLƏRƏ MÜNASİBƏT HAQQINDA  

 
 

N.F.QƏHRƏMANOVA 
 

XÜLASƏ 
 

Məqalədə müxtəlif müəlliflər tərəfindən sosial idarəetmənin tarixi köklərinin təhlili 
araşdırılır. Müəllifin fikrincə sosial idarəetmənin, insan fəaliyyətinin növü kimi, başlanğıc 
məsələləri siyasi elmdə xüsusi yer tutmalıdır. Bu problemin aktuallaşmasının bir neçə səbəbi 
var: 1. Qədim əjdadlarımızın bu sahədə olan fikirlərini və baxışlarını düzgün dərk etmək və 
onlardan obyektiv nəticə çıxartmaq; 2. Tarixin qədim dövrlərində mövcud olan fikir və 
ideyaların yaradıcı və tənqidi şəkildə öyrənilməsini təmin etmək; 3. Ulu əjdadlarımızın ideya 
və fikirlərini konyunktura və korporativ maraqlara qurban verməyə imkan yaradılmaması. 

 
Açar sözlər: sosial idarəetmə, nəzəriyyə, idarəetmə ideyalarına yanaşma, tarixi baxış 

 
 

ABOUT THE ATTITUDE OF THE CONCEPTS AND THEORIES 
OF SOCIAL MANAGEMENT 

 
N.F.GAHRAMANOVA 

 
SUMMARY 

 
The analysis of the historical origins of social management by various authors is re-

searched in the article. According to the author, the initial problems of social management, as a 
kind of human activity, should have a special place in the political science. There are several 
reasons for actualization of this problem: 1. To understand objectively views and opinions of 
this branch and get objective results; 2. To allow the study of the ideas and opinions existed in 
ancient times; 3. To forbid sacrificing our forefathers` ideas and opinions to the conjuncture 
and corporative interests.  

 
Key words: social management, theory, approaches to management ideas, historical 

view 
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Məqalədə qeyd edilir ki, sinifdənxaric işlərin səmərəli təşkl edilməsində pedaqoji 
prosesin prinsiplərindən istifadə olunması olduqca zəruridir. Bu prinsipdən sinifdənxaric işi 
səmərəli təşkil edən müəllimlər müntəzəm istifadə edir, dərsdə öyrənilən materalların, 
keçirilən mövzuların həyatla əlaqəsini, istehsalatda tətbiqini həyata keçirirlər. 

 
Açar sözlər: sinifdənxaric iş, pedaqoji prinsip, məşğələ, fərdi iş, kütləvi iş 
 

 Sinifdənxaric işlərin səmərəli təşkl edilməsində pedaqoji prosesin prin-
siplərindən istifadə olunması olduqca zəruridir. Bu prinsiplərlə daha ətraflı 
tanış olaq və onların bir-biri ilə sıx əlaqədə olmaqla sinifdənxaric işlərin ge-
dişinə göstərdiyi müsbət təsirini və dinamik imkanlarını açaq. 
 V.İ.Andreyev yazır - “Pedaqoji prinsip, pedaqoji kateqoriyalardan biri ol-
maqla, qəbul edilmiş pedaqoji qanunauyğunluqlar bazasında və müəyyən peda-
qoji tapşırıqların (problemlərin) həllinin ümumi strategiyasını xarakterizə edən 
əsas hüquqi tənzimləyicidir. Eyni zamanda, pedaqoji nəzəriyyənin inkişafına 
və pedaqoji praktikanı ardıcıl olaraq təkmilləşdirməyə meyar olaraq, onun sə-
mərəliliyinin artırılmasına xidmət edən bir sistem əmələ gətirən amildir” (1, 
314).  
 1.Pedaqoji prosersin həyatla əlaqələndirilməsi prinsipi 
  Bu prinsipdən sinifdənxaric işi səmərəli təşkil edən müəllimlər müntəzəm 
istifadə edir, dərsdə öyrənilən materalların, keçirilən mövzuların həyatla əlaqə-
sini, istehsalatda tətbiqini həyata keçirirlər. Gənclərin məktəbdə, dərs zamanı 
aldıqları nəzəri biliklərinin praktikada tətbiq edilməsi, alınan biliklərin mənasız 
yükə çevrilməməsi, onlarda şüurluluq dərəcəsinin yüksəldilməsi baxımından 
dərsdən sona keçirilən sinifdənxaric tədbirlərin xüsusi yeri vardır. Bu 
tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində həm də şagirdlərin yaradıcılıq fəallı-
ğı, müstəqil işgörmə qabiliyyəti də artır.  
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Düzdür, dərs zamanı da şagirdlərə öyrəndikləri mövzu ilə bağlı müxtəlif 
əyani vasitələr, kinofilim nümayişi, plakatlar, cədvəllər, modellər və s. təqdim 
edilir. Lakin bu əyani vasitələrdən nə qədər istifadə olunsa belə, şagirdlər baş 
verən hadisələr haqqında ən canlı təəssüratlarını real həyatda gördüklərindən 
alırlar. Bunu ekskursiyalar vasitəsilə həyata keçirmək olar. Dərsdə keçirilən 
mövzunun daha dərindən mənimsənilməsi baxımından təbiətə, istehsalata, 
tarixi yerlərə ekskursiyalar təşkil edilir. Ekskursiyaların keçirilməsində əsas 
məqsəd, dərs zamanı alınan biliklərin daha yaxşı qavranılmasıdır. Ekskur-
siyalar eyni zamanda, yuxarı sinif şagirdlərinin dünyagörüşlərinin artmasına, 
kollektivdə səmimi münasibətlərin yaranmasına, müəllim-şagird həmrəyli-
yinin, dostluğun, etibarın möhkəmlənməsinə səbəb olur.  

2. Münasib şəraitin yaradılması prinsipi 
Bu prinsipin əsasında belə bir qanunauyğunluq durur: “Zəruri maddi-

texniki bazada və mənəvi psixoloji mühitdə keçirilən təlimin səviyyəsi yüksək 
olur” (2,162). 

Respublikamızın ümumtəhsil məktəbləri ən müasir maddi-texniki baza 
ilə təhciz edilmişdir. Burada təlim-tərbiyə işi üçün hər bir şərait yaradılmışdır: 
bütün sinif otaqları gigeyenik qaydalara cavab verir, şagirdlərin sinifdə sayı 
normaldır, zəruri texniki, əyani vəsaitlər və dərs vəsaitləri də şagirdlərin sərən-
camına verilmişdir. Gigeyenik tələblərə - sinif otağına kifayət qədər işıq düş-
məsi, otağın havasının təmiz olması, stol və stulların şagirdlərdə narahatlıq 
yaratmaması, otağın tərtibatının təlim-tərbiyə tələblərinə cavab verməsi, sinif 
otağında istilik dərəcəsinin normal olması və s. aiddir. Bir çox məktəblərdə 
daimi İnternet zolağı, İKT ilə təhciz edilmiş kabinetlər, müasir tələblərə cavab 
verən idman zalı, isti yeməyi və ideal səliqəsi olan yeməkxana, həkim otağı 
vardır. Təhsil müəssisələrində sağlam mənəvi-psixoloji mühit hökm sürür.  

“Mənəvi psixoloji mühit dedikdə isə, şagirdlər arasında, müəllim və 
şagirdlər arasında, müəllimlər arasında olan münasibətlər nəzərdə tutulur ki, bu 
da təlimin səviyyəsinə öz təsirini göstərir. Belə ki, şagirdlər arasında çəkiş-
mələr, müəllimlər arasında dedi-qodular, müəllim və şagirdlər arasında anlaşıl-
mazlıqlar təlim səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb olur” (1, 163).  

Haqqında söhbət açdığımız prinsiplərə əsaslanan müəllimlər çalışırlar ki, 
məktəbdə dostluq və yoldaşlıq, səmimiyyət, qarşılıqlı hörmət olsun. Məhz belə 
bir sağlam mənəvi-psixoloji mühitdə müəllimin də, şagirdlərin də fəaliyyəti 
səmərəli olur. 

3. Fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması və müyəssərlik prinsipi 
Şagirdlərin fərdi xüsusiyyətləri dedikdə, onların bilik, bacarıq və vərdiş-

ləri, habelə fiziki, fizioloji və psixoloji xüsusiyyətləri nəzərə alınıır. Sinifdən-
xaric işlərin həyata keçirilməsi zamanı şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyələri 
və fərdi psixoloji inkişaf dərəcələri məşğələni aparan müəllimlər tərəfindən 
müəyyən edilməlidir. Çünki hər iki cəhət təlimin müvəffəqiyyətinə təsir gös-
tərir. Şagirdin mövcud bilik və bacarıq səviyyəsini üzə çıxarmayan, onların ha-
fizə xüsusiyyətlərinə, düşünmə tərzinə əhəmiyyət verməyən müəllimin zəhməti 
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hədər gedər. Müəllim öz fərdi iş üsulu ilə, yəni şagirdlərə yönəltdiyi suallar va-
sitəsi ilə keçdiyi mövzunun açılması üçün motivasiya yaratmalı və onları 
mövzu ətrafında mühakimə yürütməyə cəlb etməlidir. Məlumdur ki, təlim 
prosesində şagirdin fəaliyyəti adi şablon fəaliyyət ola bilməz. İstisna hallarda 
idrak səviyyəsi çox aşağı olan şagirdlər belə müəyyən fəaliyyətə malik olurlar. 
Deməli, normal şagirdin təlim prosesindəki fəaliyyətini biz idrak fəaliyyəti 
adlandırmalıyıq. Əgər idrak fəaliyyəti insanın bütün şüurlu fəaliyyətinin əsasını 
təşkil edirsə, demək, idrak özü ən başlıca fəaliyyətdir.  

“Fərdin hər bir normal fəaliyyəti onun idrak fəaliyyəti hesab olunur. Bu 
idrak fəaliyyətinə isə bütün tələbatlar və motivasiya daxil edilir. Motiv rolunda 
tələbatlat, maraqlar, həvəs və emosiyalar, habelə yönəliş və ideallar da çıxış 
edə bilər. Məhz bu zaman fəaliyyətin müvəffəqiyyətli icrasına şərait yaranmış 
olur. Fəaliyyətin müvəffəqiyyətli icrasının mühüm şərti olan qabiliyyətlər onun 
üçün zəruri olan bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmə dinamikasındakı fərq-
lərdə ifadə olunur. Məhz bu fərq vasitəsilə bir şagirdin qabiliyyəti digərindən 
fərqlənir. Yəni ya az, ya da çox olur. Qabiliyyətlər fərdin təfəkkür tərzini və 
xarakterini tənzimləyir. Ona görə yaxşı qabiliyyəti olan şagirdə həm də yaxşı 
təfəkkürü olan şagird kimi baxırlar. Şagirdlər qabiliyyət növlərinə görə müx-
təlif olurlar. Deməli, şagirdin fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərinin müəyyənləş-
dirilməsi, şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılması işində ən zəruri prinsiplərdən 
hesab olunur” (4,168 ). 

4.Təlimdə əməkdaşlıq prinsipi 
Müəllim şagirdlərlə əməkdaşlığa can atmalı, onların tədris fəaliyyətini 

təşkil etməli, lazımi yardım və qayğı göstərməlidir. Şagirdlərin rəğbətini qaza-
nan, onların ehtiyacını duyan, onlara valideyn qayğısı göstərən, şəxsiyyətlərinə 
hörmət edən, bir sözlə, şagirdlərlə əməkdaşlığa hazır olan müəllim öz şagird-
lərinin həqiqi tərbiyəçisinə, məsləhətçisinə, müdrik yaşlı yoldaşına çevrilir. 
Şagirdlər bu cür müəllimi səbirsizliklə gözləyir, böyük məmuniyyətlə onunla 
ünsiyyətə girir, fikir və hisslərini onunla bölüşürlər. Şagirdlər məhz bu cür 
müəllimin fənnini sevir, həvəslə tədris fəaliyyətinə qoşulurlar. 

5. Məqsədəmüvafiqlik prinsipi 
Bu prinsipin tələbi ondan ibarətdir ki, sinifdənxaric işin məzmunu ümumi 

tərbiyə işinin həyata keçirilməsinə, hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyətin for-
malaşmasına yönəldilsin. Ona görə də, müəllimlər öz pedaqoji fəaliyyətləri za-
manı məqsədəmüvafiqlik prinsipinə əməl etməlidirlər. Dərsdənxaric işlər za-
manı onlar şagirdlərin asudə vaxlarını təkcə əyləncəyə yox, həmçinin fiziki 
sağlamlıqlarının yaxşılaşdırılmasına, şəxsi münasibətlərinin lazımi səviyyədə 
qurulmasına, onları maraqlandıran həqiqətlər haqqında məlumatlarla zənginləş-
məyə yönəltməlidirlər. Yəni məktəbdə keçirilən sinifdənxaric tədbirlər məq-
sədsiz vaxt itkisinə səbəb olmamalı, bunlar ancaq şəxsiyyətin mükəmməl 
inkişafına xidmət etməlidir.  
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6. İctimai diqqət prinsipi  
Bu prinsipin məqsədi ondan ibarətdir ki, məşğələ, klub, birlik, studio və 

s. keçirilən tədbirlər ictimai əhəmiyyətli məna kəsb etməklə, yuxarı sinif şa-
girdlərini ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafına, müasir elm, texnika, mədəniyyət, 
incəsənət sahəsində nailiyyətlər qazanmasına yönəltsin. Bu baxımdan, sinif-
dənxaric işlərin həm məzmunu, həm də keçirilmə formaları daim yeniləşməli, 
şagirdlərin tərbiyəsində məktəbin, ictimai həyatla sıx əlaqəsi həyata keçiril-
məlidir. 

Ölkənin ictimai həyatında, mədəni-kütləvi işlərdə yaxından iştirak edən 
məktəblilər özlərinə müəyyən həyat təcrübəsi qazanırlar. Buna baris nümunə 
olaraq, respublika səviyyəli iməcilıkdə iştirak edərək, “hərəmiz bir ağac əkək” 
aksiyasına qoşularaq, ətraf mühütün qorunmasına öz töhvəsini verirlər. Onlar 
həmçinin dərsdənkənar vaxtlarında yaşlı nəslin həyat şəraiti ilə yaxından tanış 
ola, onlara qulluq etmək məqsədilə birgə gəzintiyə çıxmağa, sağlamlıqlarının 
qayğısına qalmaq məqsədilə ehtiyacı olan yaşlılara evlərindən isti yemək və 
paltarlar gətirməyə də səy göstərməlidirlər. 

Sinifdəbxaric tərbiyə işinin müəllimlər tərəfindən bu cür təşkili, məktəb-
lilərin ictimai işlərə cəlb edilməsi, onların şəxsiyyətinin inkişafında böyük rol 
oynayır. 

7. Dəyərlərə münasibət bildirmək prinsipi 
“Müəllim həmişə şagirdində sosial-mədəni dəyərlərə: insana, təbiətə, 

əməyə, idraka, cəmiyyətə və yaxşılıq, doğruçuluq, gözəllik kimi insana xas 
olan ən ülvü hisslərə diqqət göstərməsini tərbiyə etməlidir. Dəyərli əlaqələrin 
yarandığı sinifdənxaric fəaliyyət zamanı inkişaf edən məktəbli üçün bu böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Yəni məktəbli şəxsi həyat mövqeyini formalaşdırır; onun 
üçün ən vacib olan həyatında nə baş verəcəyidir və buna əsasən də o, görəcək 
işlərinin məzmununu tərtib edib, həyatını mənalı yaşamaq üçün fəaliyyətə 
başlayır” ( 5,462). 

8.Kollektiv vasitəsilə kollektivdə şəxsiyyətin tərbiyə edilməsi prinsipi 
Bu prinsip tərbiyə işinin təşkilində kollektiv, qrup və fərdi iş formalarının 

optimal birləşməsini qarşıya qoyur. Məhz kollektivdə şəxsiyyət “azad” olur, 
onun hərtərəfli inkişafına geniş imkanlar açılır. Ən mühümü isə kollektivin 
şəxsiyyətə düzgün, tərbiyəvi təsir göstərməsidir. Məktəblilər kollektivdə nə 
qədər sıx birləşərlərsə, onlar arasında bir o qədər geniş və zəngin münasibətlər 
yaranar, aldıqları bilik, bacarıq və vərdişlər isə tam və hərtərəfli olar. Bu prin-
sipə əsasən, məktəbdə təşkil edilən sinifdənxaric işlər zamanı şagirdləri birgə 
fəaliyyətə cəlb etməklə, onları ictimai maraq kəsb edən məqsədlərə nail olmaq 
istiqamətində yönəltmək lazımdır. Sinifdənxaric işlərdə müəllim kollektiv və 
qrupla işlədikdə, hər bir şagirdin fəaliyyyətində onu daha qabarıq, daha parlaq 
görmək, onların bi-birinə olan münasibətini izləmək, bütün şagirdlərlə işləmək 
və hər bir şagirdə müəyyən diqqət göstərmək imkanı qazanır, eyni zamanda, 
şagirdlərinə birbaşa təsir edə bilmək imkanı əldə edir. 
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9. Vahid tələbkarlıq və şagirdin şəxsiyyətinə hörmət prinsipi  
Tələbkarlıq şagirdin şəxsiyyətinə olan özünəməxsus ölçüdür. Bu, hadisə 

və mahiyyət kimi bir-biriilə sıx bağlı anlayışlardır. Şagirdə hörmət etməklə on-
dan tələb etmək, deməli, ona diqqətlə yanaşmaqdır, onun güclü və zəif tərəflə-
rini bilmək və gələcək yüksəliş və təkmilləşməsinə lazımi şəraitin yaradıl-
masıdır. 

A.S.Makarenko qeyd edirdi: “Əgər kimsə məndən, pedaqoji təcrübəmin 
qısa formada məğzini anlatmağımı soruşsaydı, mən belə cavab verərdim: İn-
sana bacardıqca böyük tələbkarlıq və bacardıqca böyük hörmət göstərmək la-
zımdır” (3,148). 

Şagirdlər həmişə fəaliyyətlərinə qiymət verilməsinə böyük ehtiyac du-
yurlar. Müəllimləri tərəfindən fəaliyyətlərinə verilən müsbət qiymətdən məm-
nun olur və gələcək inkişaflarını təkmilləşdirməyə cəhd edirlər, mənfi qiymət-
dən narazı qalır və bu vəziyyəti düzəltməyə çalışırlar. Bu vəziyyətdə tərbiyəçi-
müəllim verdiyi qərarda obyektiv olmalı, münasib ciddiliyi xeyirxahlıqla, eti-
barı nəzarətlə birləşdirməyi bacarmalıdır. Müəllim məktəblinin sağlam gücünə 
inanmalı, ona etibar etməli, xarakterində və davranışında olan mənfi xüsusiy-
yətləri aradan qaldırmaqla onu tərbiyə etməyə çalışmalıdır. 

10.Məktəblilərin inkişafına uyğun tərbiyənin aparıcı rolu prinsipi 
“Məqsədyönlü tərbiyə, müxtəlif iş üsulları vasitəsilə düzgün təşkil olun-

muş sinifdənxaric işlər nəticəsində, təbiətən uşaqda olan qabiliyyətlər inkişaf 
edə, dəyişə, digəri ilə əvəz oluna bilər” (6,162). 

Bu müddəanın praktik pedaqoji dəyəri ondan ibarətdir ki, hər bir fərd 
təbiətən müxtəlifdir və onlar zəngin təbii istedadları ilə fərqlənirlər. Bu istedad 
və qabiliyyətləri üzə çıxarmaq isə onun necə tərbiyə edilməsindən asılıdır. Bu 
müəllimdən, şagirdinin fəaliyyətinə daim diqqət yetirməsi, onun istər ümumi 
inkişafı, istərsə də fərdi istedad və qabiliyyətinin formalaşmasına fəal münasi-
bət bəsləməsini tələb edir. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА В ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНЫХ РАБОТ 

 
Г.Н. НАСИРОВА 

 
РЕЗЮМЕ 

 
В статье отмечается, что принципы воспитания-это исходные установки, главные 

ориентиры, организующую в себе такие компоненты, как цели и задачи, различные на-
правления содержания, многообразный комплекс воспитательных методов. 

 
Kлючевые слова: внеклассная работа, кружки , индивидуальная работа, массовая 

работа, педагогические принципы 
 
 
 

THE NEED TO USE THE PRINCIPLES OF PEDAGOGICAL PROCESS IN THE EF-
FICIENT ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  

 
G.N.NASIROVA  

 
SUMMARY 

 
The article notes that the principles of education are the initial setting organizing such 

components as aims and objectives, various areas of content, diverse range of educational 
methods.           

 
Key word: out-of-class activities, circles, individual work, mass work, pedagogical 

principles 
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В статье рассматриваются проблемы, связанные с соотношением этнической и 

национальной идентичности, раскрываются такие понятия, как идентичность, этни-
ческая и национальная идентичность. Подчеркивается, что в научной литературе 
этот вопрос дискутируется в рамках определения природы понятия нации. В рамках 
этого процесса различают национальную идентичность, основанную на этничности, и 
национальную идентичность, основанную на гражданстве. Первая делает акцент на 
этнических и культурных признаках, вторая строится на основе общественного дого-
вора и имеет правовую основу. 

 
Ключевые слова: идентичность, этническая идентичность, нация, 

национальная идентичность 
  
В современном Азербайджанском обществе существует неоднознач-

ный взгляд на национальную идентичность. Некоторая часть общества 
идентифицирует себя как азербайджанцев, другая придерживается мне-
ния, что термин азеритюрк более рельефно очерчивает как нынешнее по-
ложение дел с идентичностью, так и создает больше возможностей для 
развития в будущем. В этом свете для Азербайджана, в котором прожива-
ет множество этнических групп и народностей ответ на вопрос о связи 
этнической и национальной идентичности вовсе не является праздным. А 
скорее наоборот, сплоченный в единое государство, имеющий свою на-
циональную самобытность и свою общую национальную идентичность 
Азербайджан, имеет предпосылки и потенциальные возможности для 
сравнительно легкого перехода к созданию современного развитого об-
щества.  

Прежде всего, хотелось бы коротко остановиться на принятом в 
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психологической литературе определении идентичности.  
В психологических словарях можно найти различные определения 

понятия идентичность. Идентичность – существенное, постоянное Я че-
ловека, внутреннее, субъективное понятие о себе, как об индивидууме 
(«Оксфордский толковый словарь по психологии» / под ред. А. Ребера). 
Идентичность (identity) - чувство непрерывности своего бытия как сущ-
ности, отличной от всех других (Райкрофт Ч. «Критический словарь пси-
хоанализа»). Идентичность - человеческое представление о самом себе, 
идея о себе как уникальном существе («Психология. А – Я»: Словарь-
справочник / М. Кордуэлл). Идентичность - относительно продолжитель-
ное, но не обязательно стабильное восприятие себя как уникального, ко-
герентного, единого во времени («Психоаналитические термины и поня-
тия»: словарь). 

Как видно уже из приведенных определений идея внутренней не-
прерывности и тождественности личности, постоянства Я красной нитью 
проходит через все эти определения. 

Представление об идентичности, как чувстве самотождественности 
собственной истинности, полноценности, сопричастности миру и другим 
людям, впервые четко была сформулирована в работах Э.Эриксона [2], 
[3], который подверг данный феномен научному рассмотрению, задал ос-
нову для многолетнего изучения проблемы.  

Учитывая этот факт, остановимся более подробно на основных по-
ложениях его теории. Э.Эриксон, опираясь на психоаналитический под-
ход, рассмотрел идентичность, прежде всего, как процесс личностных 
изменений, носящих постоянный и стадиальный характер, которые пре-
терпевают члены той или иной этнической или культурной общности.  

Э.Эриксон, при разработке своей концепции идентичности, опирал-
ся, прежде всего, на двух выдающихся психологов того времени, 
У.Джеймса и З.Фрейда. От Джеймса Эриксон заимствовал свое базовое 
определение идентичности: «Субъективное вдохновенное ощущение то-
ждества и целостности» [3, 28]. Это чувство тождественности, по мнению 
Эриксона, есть внутреннее чувство активности и жизненности. Ссылаясь 
на Фрейда, Эриксон утверждает, что идентичность не может рассматри-
ваться исключительно в терминах психологии личности, но должна быть 
понята в контексте категорий культуры, как единство «личной и культур-
ной идентичностей, берущих начало в прошлом народа» [3, 29]. 

Наконец, Э.Эриксон указывает на многоуровневую структуру иден-
тичности, выделяя в ней три уровня для анализа: индивидный уровень, на 
котором идентичность определяется как результат осознания человеком 
собственной временной протяженности; личностный, на котором иден-
тичность рассматривается как процесс осознания человеком собственной 
неповторимости, уникальности своего жизненного опыта и результат ин-
теграции детских идентификаций в целостное «Я» личности. На третьем 

118 



уровне, идентичность определяется как личностный конструкт, который 
отражает внутреннюю солидарность человека с социальными, групповы-
ми идеалами и стандартами, и тем самым помогает процессу «Я» - кате-
горизации. Последней структуре автор дал название социальной иден-
тичности.  

В самом общем виде под социальной идентичностью понимаются те 
характеристики индивида, благодаря которым он делит мир на похожих и 
непохожих на себя. Иными словами, это аспект «мы» в «Я-концепции».  

Хотя сама проблема идентичности была поставлена в рамках психо-
анализа, ее дальнейшее изучение продолжили в русле исследовательских 
парадигм, опирающихся на другие теоретические представления, в част-
ности, на когнитивизм. 

Социально-психологическими теориями, ориентированными на 
когнитивный подход, в рамках которых исследуются феномены идентич-
ности, являются такие концепции, как теория социальной идентичности 
[9] и теория самокатегоризации [11].  

Между этими теориями есть много общего. Так, обе теории утвер-
ждают, что многие феномены в сфере идентичности (независимо от того, 
идет ли речь о национальной, гендерной или этнической идентичности) 
имеют когнитивное происхождение. Обе теории берут за отправную точ-
ку когнитивные категории, которые используют индивиды для распреде-
ления социального мира по категориям.  

Общий принцип, из которого исходят эти подходы, можно выразить 
в следующей формуле: категоризация - идентификация - дифференциа-
ция. Другими словами, категоризация ведет к идентификации (осознание 
принадлежности к группе), и далее происходит дифференциация (оце-
ночное сравнение) категоризуемых групп, которая неразрывно связана с 
групповой идентификацией. Таким образом, этот двуединый процесс 
дифференциации/идентификации приводит к формированию социальной 
идентичности.  

Теория социальной идентичности берет за основу факт принадлеж-
ности людей к различным социальным группам и то, что принадлежность 
к этим социальным группам может иногда становиться частью «Я-
концепции» индивида. Как пишет Г. Тэджфел: «социальная идентичность 
– это та часть Я-концепции индивида, которая возникает из осознания 
своего членства в социальной группе (группах) вместе с ценностным и 
эмоциональным значением, придаваемым этому членству» [9, 255]. 

Таким образом, осознавая себя членом определенной этнической, 
национальной группы человек формирует свою национальную и этниче-
скую идентичности, которые являются частями общего процесса само-
идентификации людей. 

Новейшая история характеризуется усилением интерес к проблеме 
этнической идентичности. Особенно остро этот вопрос дискутируется в 

119 



пост Советских республиках, где идет активный процесс национального 
строительства, сопровождающийся осознание своей этнической принад-
лежности и самобытности. Развития нового самосознания заставляет пе-
реосмыслить свою недавнюю «советскую» историю и «советскую» иден-
тичность. 

Этническую общность можно определить как устойчивую в своём 
существовании группу людей, осознающих себя её членами, на основе 
любых признаков, воспринимаемых как этнодифференциирующие. В ка-
честве этнодифференцирующих характеристик могут выступить самые 
разные признаки: язык, ценности и нормы, историческая, коллективная 
память, религия, представления о родной земле, миф об общих предках, 
национальный характер, народное и профессиональное искусство.  

 Этническая общность – это межпоколенная группа, она устойчива 
во времени, для неё не характерна стабильность состава, а каждый чело-
век обладает устойчивым этническим статусом, его невозможно "исклю-
чить" из этноса. Благодаря этим качествам этнос является для человека 
надёжной группой поддержки. Исторически сложившаяся этническая 
общность транслируют присущие ей культурные, ценностные, смысловые 
особенности, формируя этническую идентичность у каждого нового по-
коления. 

Этническая идентичность – часть социальной идентичности лично-
сти. В её структуре обычно выделяют три основных компонента – когни-
тивный (знания, представления об особенностях собственной группы и 
осознания себя её членом), аффективный (оценка качеств собственной 
группы, значимость членства в ней) и поведенческий компонент, по-
строение системы отношений и действий в различных этноконтактных 
ситуациях.  

Национальная группа – это особый вид группы, так как идея статуса 
нации включает в себя воображение общности, как обладающей уникаль-
ной пространственно-временной идентичностью и претендующей на пра-
во иметь политическую независимость. Как писал А.Смит, для того, что-
бы возникло чувство национальной идентичности, население «следует 
учить тому, кто они, откуда они произошли, и к чему они идут» [8,184]. 
Исследователями собрано достаточное количество материалов, свиде-
тельствующих о том, как рост национализма сопровождался созданием 
мифов, коллективной памяти. Коллективное запоминание (как и коллек-
тивное забывание) достигается благодаря созданию общих историй, кото-
рые описывают нацию, как отдельную общность, и, таким образом, при-
дают смысл настоящему, по мере того, как создают прошлое. В этом пла-
не нация воображается как уникальная общность со своей исторической 
судьбой и родиной. В этой связи должно быть сконструировано чувство 
особенности для того, чтобы «наша» нация воспринималась как отли-
чающаяся от других наций. 
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Как психологическая структура, субъективное чувство националь-
ной идентичности имеет множество когнитивных и аффективных аспек-
тов и компонентов. Из основных когнитивных аспектов можно отметить 
следующие: знание о существовании национальной группы, знание при-
надлежности своего «Я» к данной группе, знания об эмблемах символи-
чески отражающих нацию и государство, знания о географии той терри-
тории, на которой располагается данная нация, считающая эту террито-
рию своей родиной и т.п.  
 В дополнение к этому знанию, в некоторых случаях, национальная 
идентичность включает в себя подспудное убеждение в общем происхо-
ждении и родстве между собой членов данной нации. Далее, члены той 
или иной нации, как правило, имеют некоторые общие представления о 
«типичных» чертах, которые отличают их национальную группу от дру-
гих наций. Наконец, чувство национальной идентичности может также 
включать в себя мнение о себе в отношении национальной группы, в ча-
стности, то, насколько индивид переносит на себя те черты, которые он 
считает типичными для данной нации. 
 Помимо данных когнитивных компонентов в психологической 
структуре чувства национальной идентичности, имеется много различных 
аффективных аспектов, которые также могут быть аналитически вычле-
нены. Во-первых, уровень значимости, который индивид отводит своей 
национальной идентичности. Во-вторых, как убедительно показал 
Э.Смит, чувство национальной идентичности включает в себя эмоцио-
нальную привязанность к определенной географической территории или 
родине [7]. В-третьих, чувство национальной идентичности включает в 
себя субъективные чувства персональной привязанности и принадлежно-
сти к национальной группе или государству.  

Чувства принадлежности могут также иметь отношение к тому, 
насколько индивид способен войти в сеть отношений с другими людьми, 
которые придают ценность и важность национальной идентичности, воз-
награждают индивида тем или иным способом за обладание этой иден-
тичности и позволяют индивиду получать чувство удовлетворения от 
принадлежности к данной группе [5].  

Также возможно, что чувство принадлежности связано со степе-
нью ощущения индивидом себя как ценного, полезного и важного члена 
своей национальной группы, того, что было названо «самооценкой член-
ства» [9].  

В-четвертых, имеется множество эмоций, которые может испыты-
вать индивид благодаря идентификации со своей национальной группой. 
Это могут быть эмоции национальной гордости, национального позора, 
национальной вины и т.д.  
 Можно выделить три важные характеристики субъективного чув-
ства национальной идентичности. Во-первых, национальная идентич-
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ность не может быть определена исключительно в терминах своих психо-
логических когнитивных и аффективных компонентов. Напротив, как по-
казал М. Билиг, национальная идентичность неотрывно и интимно связа-
на с повседневным поведением и привычками [4]. 
 Во- вторых, как отмечает Дж. Тернер, национальная идентичность 
не является статической психологической структурой. Она есть динами-
ческая психологическая структура, которая может быть задействована 
вследствие определенных ситуаций и обстоятельств [11]. Иными слова-
ми, национальная идентичность подобно другим формам социальной 
идентичности зависима от контекста. Так, национальная идентичность 
попадает в поле сознания в тех случаях, когда она вызывается какими-
либо политическими или другими событиями (будь-то речь политическо-
го деятеля, церемония подъема национального флага, победа в спортив-
ном состязании или в военном сражении и т.д.).  

В-третьих, национальная идентичность является лишь одной из мно-
гих других личностных и социальных идентичностей, которые присущи 
индивиду. Эти идентичности могут опираться на личность индивида, его 
межличностные отношения и роли, пол, этническое происхождение, соци-
альную группу, регион или город и т.д. Различные идентичности функцио-
нируют не в изоляции друг от друга, а наоборот, взаимодействуют друг с 
другом самым различным образом. В результате, набор ценностей, симво-
лов, традиций, практик и обычаев, ассоциируемых с той или иной культу-
рой, может быть разным для разных индивидов, варьируя в зависимости от 
типа идентичности и их личного биографического опыта. Разные индиви-
ды, вероятно, будут выбирать разные аспекты того, что, по их мнению, со-
ставляет их отличие как членов данной национальной группы.  

В научной литературе существует устойчивое представление о раз-
ных формах идентичности. Национальная идентичность является одной из 
таких широко обсуждаемых сфер. При этом предполагается, что индивиды 
идентифицируются со своей нацией так же, как и с другими формами кол-
лективной идентичности, например, такими, как: религиозные верования, 
племя, раса и этническая группа. Это представление принимается многими 
исследователями. Бурные споры возникают тогда, когда рассматривается 
вопрос о том, что такое нация, а также, какие элементы составляют нацию 
и как они соотносятся между собой. Как отмечают в этой связи известные 
исследователи в этой сфере - Дж.Хатчинсон и А.Д.Смит: «Нет согласия в 
том, какова роль этнических, как противопоставляемых политическим, 
компонентов нации, так же, как и в вопросе о соотношении между «субъ-
ективными» элементами, такими, как воля и память, и более объективными 
элементами, такими, как территория и язык, или в вопросе о роли этнично-
сти в развитии национальной идентичности» [6, 4]. 

 Мёдова Ю. А. говорит о трех формах отношений, в которых в соци-
альной реальности могут находиться этническая и национальная иден-
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тичности. Это – отношения тождества, различия и противоречия. В си-
туации тождества «этническая идентичность» и «национальная идентич-
ность» используются как синонимы. Этнос рассматривается как ресурс 
национальной идентичности. Стремление этнической общности к власти 
и господству формирует этнонацию, в которой этнос становится основой 
нации, его название переносится на название нации. Соответственно на-
циональная идентичность редуцирует к этнической. Отождествление эт-
нической и национальной идентичности приводит к разделению нации на 
«истинных» и «не истинных» ее членов. В этом случае нация сводится к 
природно-культурному началу, лишается своей гражданско-политической 
составляющей. Утрачивается содержание понятий нация и национальная 
идентичность.  

Различение этнической и национальной идентичностей в политиче-
ском плане выражается в создании политической нации. На основе общих 
национальных интересов и идеологии государство объединяет этносы в 
политическую нацию. В результате этническая идентичность деполити-
зируется и отходит на второй план. В культуре происходит различение 
национальной и этнической культур. При этом национальная культура 
состоит из культуры этнической и культуры национально-государст-
венной. В социальном аспекте происходит различение идентичности по 
происхождению и по гражданству.  

Противоречие между этнической и национальной идентичностью 
возникает в силу различных обстоятельств и проявляется в отношениях 
противостояния и конфликтности. Здесь могут иметь место два типа про-
цессов. В обществе национальная идентичность начинает превалировать, 
нивелируя этнические различия. В результате этого этническая культура 
утрачивает свою значимость. Однако в условиях кризиса национального 
государства столкновения с другими культурами обостряют чувство 
единства и сплоченности между членами этнической группы, этническая 
идентичность активизируется и становится эффективным средством для 
достижения политических целей 

Резюмируя, можно сказать, что этническая идентичность более тесно 
связана с культурными процессами, а национальная – с понятием государ-
ства и концепцией гражданина. Национальная идентичность является бо-
лее широким понятием, так как национальная идентичность включает в 
себя людей различного этнического происхождения и определяет характе-
ристики отличия граждан одного государства от другого. Это, в свою оче-
редь, позволяет людям одной этнической общности определять себя как 
граждан разных государств и членов разных национальных образований. 

Национальная идентичность является более поздней формой соци-
альной жизни, при этом переход от этнической группы к нации не всегда 
очевиден. Этничность как личностную характеристику нельзя поменять, 
но можно поменять значимые символы этнической идентичности. Нацио-
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нальная идентичность является более неустойчивой категорией и может 
достигаться в результате официальной кодификации или личностного 
выбора, поэтому в период миграции именно этническая идентичность на-
чинает выполнять роль главной опоры личности, источника всех осталь-
ных значимых идентификаций [1].  

Из приведенного обзора видно, что национальная идентичность свя-
зана с процессом государственного строительства и содержит полити-
ческую составляющую. Сразу следует отметить иллюзорность представ-
ления о том, что нации и национальные государства существовали «из-
древле» и всегда. Идея национального государства родилась не столь 
давно, в конце 18 - начале 19 столетий. Краеугольным камнем, легшим в 
ее основу, явилось положение о том, что «нация», то есть люди, связан-
ные общими культурными нитями, происхождением и территорией, 
должны управлять собой сами в рамках государства.  

Эта идея, осуществившись на практике, привела к возникновению 
современного мира национальных государств, сменивших средневековые 
формы правления в виде королевств или империй. Таким образом, нацио-
нальные государства – продукт сравнительно недавнего исторического 
прошлого и принадлежат современности (эпохе модерна). Точно такими 
же продуктами эпохи модерна являются и такие унифицированные атри-
буты национальных государств, как пограничный пост, паспорт или на-
циональный гимн.  

Говоря о национальной идентичности, следует различать нацио-
нальную идентичность, основанную на этничности, и национальную 
идентичность, основанную на гражданстве. Национальная идентичность, 
основанная на гражданстве, опирается на существование открытого об-
щества, которое, как предполагается, строится на основе общественного 
договора, к которому могут присоединиться люди, принадлежащие к раз-
ным национальностям или расам. Национальная идентичность, основан-
ная на этничности, в отличие от гражданской формы идентичности, в ка-
честве основного условия своего существования предполагает наличие 
определенного набора базовых этнических и культурных признаков, ко-
торыми следует обладать любому члену данной общности. 

Большинство западных стран исповедуют гражданский национализм 
и гражданскую идентичность. Принимая во внимание исторические осо-
бенности, этническое разнообразие нашего государства, современные 
тенденции мирового развития и складывающуюся геополитическую си-
туацию в мире, актуальным является, в первую очередь, развитие в обще-
стве не этнической, а гражданской национальной идентичности. Истори-
ческие особенности развития Азербайджана делают наиболее привлека-
тельным выбор в пользу гражданского национализма. 
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ETNİK VƏ MİLLİ İDENTİKLİK MƏSƏLƏLƏRİNƏ DAİR 

 
Ə.S.BAYRAMOV, R.H.QƏDİROVA, T.T.BABAYEVA 

 
XÜLASƏ 

 
 Məqalədə əsasən etnik və milli identikliyin qarşılıqlı əlaqəsi ilə bağlı məsələlər araşdı-

rılmışdır. Bununla əlaqədar, identiklik, etnik identiklik və milli identiklik kimi anlayışların ma-
hiyyəti açıqlanmışdır. İlk öncə, elmi ədəbiyyatda identiklik anlayışına müxtəlif baxışlar təhlil 
olunmuş, daha sonra milli identikliyin formalaşmasının dövlətçiliyin təşəkkülü ilə əlaqələn-
dirilməsi vurğulanır. Bu proseslərin çərçivəsində milli identiklik etnik əsaslarda və milli 
identiklik eyni zamanda, vətəndaşlıq əsaslarında təhlil olunur. Birinci halda etnik və mədəni 
əlamətlər əsas götürülursə, ikinci halda hüququ əsası olan ictimai sazişlər əsas götürülür. 

 
Açar sözlər: identiklik,etnik identiklik, millət, milli identiklik 

 
TO THE QUESTION OF INTERRELATION BETWEEN ETHNIC  

AND NATIONAL IDENTITY 
 

A.S.BAYRAMOV, R.H.GADIROVA, T.T.BABAYEVA 
 

SUMMARY 
 

The article studies the problems of interrelation between ethnic and national identity. In 
this regard, such concepts as identity, ethnic and national identity are revealed. It is emphasized 
that, in scientific literature, this question is discussed within the definition of the nature of the 
concept of nation. Within this process, the national identity based on ethnicity and the national 
identity based on nationality are distinguished. The first places emphasis on ethnic and cultural 
signs, whereas the second is built up upon the basis of the public contract and has a legal basis. 

 
Key words: identity, ethnic identity, nation, national identity 
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