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QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 

 1970-ci il avqust ayının 20-də Ermənistan SSR, Əzizbəyov rayonunda anadan olub. 

 1977-1987-ci illərdə Əzizbəyov r-nu Saravan kənd  orta məktəbində oxuyub. 

 1988-1993-cü il Y.H.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təbiətşünaslıq –

Riyaziyyat fakültəsi riyaziyyat-fizika ixtisasının əyani  şöbəsində təhsil alıb. 

 1995-2000-ci illərdə Moskva Humanitar İqtisad İnstitutunun Hüquq fakültəsinin əyani 

şöbəsində hüquqşünaslıq ixtisası üzrə təhsil alıb.  

 2001-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır. 

 Ailəlidir 3 övladı var. 

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI 

 1988-1993-cü il Y.H.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təbiətşünaslıq –

Riyaziyyat fakültəsinin əyani şöbəsində təhsil alıb. 

 1995-2000-ci illərdə Moskva Humanitar İqtisad İnstitutunun Hüquq fakültəsinin əyani 

şöbəsində təhsil alıb 

 2010-cu ildə “Azərbaycan Respublikası Mülki Qanunvericiliyində müqavilə azadlığı 

prinsipi”mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmiş və hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi 

dərəcəsi almişdı. 

 2016-ci ildə dosent elmi adını almışdır 

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

 2001-2003-cü illərdə Hüquq fakültəsinin tədris işləri üzrə baş metodisti vəzifəsində çalışıb. 

 2003-ci ildən Hüquq fakültəsində Mülki hüquq kafedrasında müəllim vəzifəsində , hal-hazırda 

həmin kafedranın dosenti vəzifəsində çalışır. 

 Tədris etdiyi fənlər: Mülki hüquq-1, Mülki hüquq-2,  Əqli mülkiyyət hüququ, İqtisadiyyatın 

hüquqi tənzimlənməsində mülki hüququn rolu (magistratura pilləsi) 

 45-dən  çox məqalənin, 2 kitabçanın, 1 monoqrafiya, 1 dərs vəsaitinin (həmmüəllif) və 2 

proqramın  müəllifidir. 

TƏDQİQAT SAHƏSİ 

 Mülki hüquq; 

 Əqli mülkiyyət hüququ; 

 Vərəsəlik hüququ. 



 

.  

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI 

 2003-2017-ci illərdə Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan və digər dövlətlərdə bir sıra 

konfrans və seminarlarda iştirak etmişdir.   
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