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 10 noyabr 1957-ci ildə Qazax rayonunun Daşsalahlı kəndində anadan olub; 

 1964-1974-cü illərdə Daşsalahlı kəndində 1 №-li orta  məktəbini bitirib; 

 1976-1981-ci illərdə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində 

təhsil alıb; 

 1981-1987-ci illərdə Türkmənistan SSR Nebet-Daq şəhərində gənc mütəxəssis kimi çalışıb; 

 1987-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində çalışır. 

  Hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin Mülki hüquq kafedrasının müdiri 

vəzifəsində çalışır. 

 1996-cı ildə Tbilisi Dövlət Universitetində “Ailədə uşaqların tərbiyəsinin hüquqi və sosial 

problemləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək hüquq elmləri namizədi 

alimlik dərəcəsi alıb.  

 2003-cü ildə isə həmin universitetdə “Azərbaycan Respublikasında nikah hüquq 

münasibətlərinin aktual problemləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib.  

 2003-cü ildə  doktorluq dissertasiyasına görə aldığı hüquq elmləri doktoru diplomu 27 iyun 

2008-ci ildə AR Prezidenti yanında AAK-sı tərəfindən nostrifikasiya olunub. 

 Hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin Mülki hüquq  kafedrasının müdiri 

vəzifəsində çalışır. 

Evlidir, iki övladı var.  

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI 

 1996-cı ildə Tbilisi Dövlət Universitetində «Ailədə uşaqların tərbiyəsinin hüquqi və sosial 

problemləri» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək hüquq elmləri namizədi 

alimlik dərəcəsi almışdır. 

 2003-cü ildə isə həmin universitetdə «Azərbaycan Respublikasında nigah hüquq 

münasibətlərinin aktual problemləri» mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib.  

 2003-cü ildə  doktorluq dissertasiyasına görə aldığı hüquq elmləri doktoru diplomu 27 iyun  

2008-ci ildə AR Prezidenti yanında AAK-sı tərəfindən nostrifikasiya olunub.. 

2013-cü ildə AR Prezidenti yanında AAK-sı tərəfindən professor elmi adı verilmişdir. 
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 1981-1987  Türkmənistan SSR Nebet-Daq şəhəri, gənc mütəxəssis;  

 1987- 2011 BDU Hüquq fakültəsi “Əmək hüququ və mülki prosess” kafedrası; 

 2011-ci il – h/h Mülki hüquq kafedrası, müdir. 

TƏDQİQAT SAHƏSİ 

 Ailə hüququ; 

 Mülki proses; 

 Ailədə uşaqların tərbiyəsinin hüquqi və sosial problemləri; 

 Ayrı-ayrı kateqoriya mülki işlərə baxılmasının prosessual xüsusiyyətləri. 

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI 

 2007, İSFL, Sel-Laki Siti – beynəlxalq konfrans  

 2008, Bakı - Azərbaycan Respublikasında vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun problemləri 

 15-20 sentyabr 2008-ci il, Vyana – Dünya üzrə Beynəlxalq Ailə Hüququ İctimai 

Assosiasiyasının konqresi  

 5-6 dekabr 2005-ci il, Moskva – “Rusiya Federasiyasının Ailə Məcəlləsinin qəbulunun 10 

illiyi” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans 

 2009-cu il, Porto - “Qlobal böhran şəraitində ailə həmrəyliyi və sosial həmrəylik 

mövzusunda” konfrans 

 7-9 iyun 2009-cu il, İsrail Var Universitetinin təşkilatçılığı ilə beynəlxalq konfrans 

 18 dekabr 2010-cu il, Kazan – beynəlxalq konfrans 

 2013-cü il, İstanbul Dövlət Universiteti – beynəlxalq konfrans 
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TƏLTİFLƏRİ 

 

2014 – Yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında, səmərəli elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilmişdir. 


