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1.İqtisadiyyatın tənzimlənməsini şərtləndirən amillər 

 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, hər hansı bir iqtisadi sistemin normal fəaliyyətinin 

təmin edilməsində dövlət həlledici rol oynayır. Bu baxımdan dövlətlə iqtisadiyyatın 

qarşılıqlı əlaqəsinin, dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin optimal nisbəti və 

hüdudunun gözlənilməsi  iqtisadiyyatın tənzimlənməsilə bağlı başlıca problemlərdən 

biridir. Bəşər cəmiyyətinin inkişafı gedişində dövlət ölkədə qayda-qanunu gözləmək, 

milli təhlükəsizliyi təmin etmək üçün ordunun təşkili və saxlanılması ilə yanaşı, bu və 

ya digər səviyyədə müxtəlif iqtisadi proseslərə müdaxilə etmişdir. Məs. Orta əsr 

feodal dövləti feodalların torpaq mülkiyyətinin qorunmasını təmin edir, mərkəzi 

hakimiyyətə münasibətdə sənətkarların və kəndlilərin yerinə yetirəcəyi öhdəlikləri 

müəyyənləşdirirdi. Ancaq, XIX əsrin sonundan etibarən dövlət iqtisadiyyata nəzarət 

və onun tənzimləmə funksiyalarını daha çox yerinə yetirməyə başladı. Bu, özünü hər 

şeydən əvvəl, iqtisadiyyatı tənzimləyən normativ hüquqi aktların yaradılmasında, 

onun yerinə yetirilməsində dövlətin nəzarət etməsini göstərirdi. Dövlət möhkəmləndi-

rildikdə getdikcə daha çox ictimai mənafelərə və bütövlükdə iqtisadi sistemə xidmət 

etməyə başladı. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi prosesinin güclənməsinə Birinci 

Dünya müharibəsi və 1929-1933-cü illərin böhranı həlledici təsir etdi. Belə ki, 

“Durğunluq illəri”  bazar iqtisadiyyatının tənzimlənməsinin klassik istiqamətlərinin 

bir çox müddəalarının səmərəsizliyini əyani surətdə sübuta yetirdi. Dövlət ölkəni 

böhrandan çıxarmaq və bütünlükdə iqtisadi sistemin özünün mövcudluğunu qorumaq 

məqsədilə güclü və sərt tənzimləmə tədbirləri sistemini tətbiq etmək məcburiyyətində 
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qaldı. Məhz belə bir şəraitdə 30-cu illərin sosial-iqtisadi reallıqlarına əsaslanaraq 

meydana çıxan C. Keyns nəzəriyyəsində ilk dəfə olaraq bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

cəmiyyətin iqtisadi həyatına dövlətin müdaxiləsinin konseptual nəzəri əsasları işlənib 

hazırlandı. C. Keyns 1936-cı ildə çapdan çıxmış “Məşğulluğun, faizin və pulun 

ümumi nəzəriyyəsi” əsərində klassik və neoklassik təlimlərdən əsaslı surətdə fərqli 

olaraq sübut etdi ki, dövlət tələb səviyyəsinə təsir göstərməklə bütünlükdə iqtisadiy-

yatı tənzimləyə bilər. Başqa sözlə desək, bu nəzəriyyədə “Keyns inqlabı”-nın əsasın-

da onun irəli sürdüyü “səmərəli tələb” ideyası durur. Məlum olduğu kimi, tələb iki 

ünsürün –şəxsi istehlak və məhsuldar istehlakın, başqa sözlə, məcmu investisiya 

qoyuluşunun cəmindən ibarətdir. Iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin Keyns modeli hər 

şeydən əvvəl tələbin idarə olunmasında dövlət tənzimlənməsi ilə bazar mexanizminin 

vəhdətinə əsaslanır. C.Keyns belə hesab edir ki, cəmiyyətdə iqtisadi inkişafı təmin 

etmək üçün tələbi formalaşdıran və milli gəliri artıran amillərə təsir  etmək kifayətdir. 

Bu məqsədlə milli gəlirin artımı şəraitində tam məşğulluğu təmin etmək üçün 

istehlak, investisiya və məşğulluq arasındakı qarşılıqlı funksional asılılığı aşkara 

çıxarmaq lazımdır. əməli cəhətdən bu ideyanı reallaşdırmaq üçün gəlirlər, istehlak, 

yığım, istehsalın miqyası, investisiya kimi makroiqtisadi göstəricilərin qarşılıqlı 

əlaqəsini də nəzərə almaq lazımdır. Keyns nəzəriyyəsində dövlətin iqtisadiyyata 

müdaxiləsində məqsəd böhran hallarını aradan qaldırmaq, maksimum məşğulliğu 

təmin etmək, nəticə etibarilə iqtisadi artımın sürətini yüksəltməkdən ibarətdir. Bütün 

bunların əsasında Keyns belə bir nəticəyə gəlir ki, səmərəli tələbi və tam məşğulluğu 

təmin etmək üçün dövlət fəal büdcə-maliyyə siyasətini həyata keçirməlidir.  
Iqtisadi ədəbiyyatda dövlət tənzimlənməsinin Keyns modeli aşağıdakı istiqa-

mətlərdə müəyyənləşdirilmişdir:  

1. Dövlət büdcəsi vasitəsilə milli gəlirin xeyli hissəsinin yenidən bölüşdürülrül-

məsinə nail olunur.   

2. Dövlət və qarışıq müəssisələrin yaradılması hesabına sahibkarlığın  geniş 

dövlət bölməsi yaradılır. 

3. İqtisadi mühiti sabitləşdirmək, tsiklik enib-qalxmaları yumşaltmaq, milli 

məhsulun yüksək artım surətinə nail olmaq və məşğulluğun səmərəli səviyyəsini 
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təmin etmək üçün büdcə-maliyyə, kredit-maliyyə tənzimlənməsindən geniş istifadə 

olunur. 

Belə ki, “Böyük durğunluq” illərində əksər dünya ölkələrini bürümüş sosial-

iqtisadi böhrandan çıxarmaq üçün dövlət öz üzərinə çox böyük iqtisadi funksiyalar 

götürməyə məcbur oldu.  

XX əsrin II yarısında (xüsusən 70-ci illərdə)  iqtisadiyyatın sosial yönümünün 

güclənməsi isə iqtisadiyyata dövlətin müdaxiləsinin yeni və eyni zamanda çox 

mühüm mərhələsi kimi qeyd oluna bilər. Bu dövrdə istehsalın azalması və eyni 

zamanda inflyasıya baş vermişdir. Mövcud  sosial –iqtisadi proseslərlə əlaqədar 

olaraq digər bir cərəyan-monetarizm meydana gəldi. Monetarizm müasir mühafizə-

karlığın ən aparıcı cərəyanıdır. Müasir mühafizəkarlıq monetarizmlə yanaşı özündə 

Təklif və Səmərəli gözləmə nəzəriyyələrini də birləşdirir. Monetarizmin banisi M. 

Fridmendir. Bu nəzəriyyə C. Keynsin nəzəriyyəsinə əks bir nəzəriyyə hesab olunur. 

Monetaristlər sübut etməyə çalışır ki, yalnız azad sahibkarlıq şəraitində tam azadlığa, 

iqtisadi səmərəyə və bölgüdə bərabərliyə nail olmaq olar. Onlar hesab edir ki, tələbin 

tənzimlənməsi təsərrüfat düzəlişinin təbii prosesini pozur. Onlar azad sahibkarlığa 

təhlükə kimi qiymətləndirilən dövlət müdaxiləsinin formalarının aradan qaldırılması 

uğrunda mübarizə aparmışlar. 

Məhz bu proseslə əlaqədar, yəni,  istehsalın həcminin azalması və eyni 

zamanda inflyasiyanin baş verməsilə əlaqədar C. Keynsin büdcə xərclərini artırmaq 

təklifi, yaxud kəsirli maliyyələşdirmə siyasətinin yeridilməsi əlverişli olmamışdı. 

Büdcə vasitəsilə tənzimləmək inflyasiyanı gücləndirirdi. Ona görə də, monetarizm 

siyasətinin tətbiq edilməsi zərurəti meydana gəldi. Monetarizm –pul kütləsinin 

iqtisadi fəallığa, monetar vasitələrin və monetar siyasətin iqtisadi inkişafa təsir 

mexanixmini əsaslı surətdə öyrənən nəzəriyyədir. Monetarizm əsasən pul  kütləsinin 

tənzimlənməsinə yönəldilmmiş pul-kredit siyasətidir. Monetarizmin fərqləndirici 

xüsusiyyəti iqtisadiyyatın bütün əsas problemlərinə (qiymət, işsizlik, inflyasiya, 

gəlirlərin nominal səviyyəsi və s.) pul tədavülü prizmasından yanaşmasıdır. Moneta-

rizmin mahiyyəti iqtisadi tarazlığın sabit gedişinin pozulmasının səbəbini səhv pul 

siyasəti və pul sferasındakı dəyişiklik ilə əlaqədar olduğunu sübut etməkdir. M. 
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Fridmen özünün bütün əsər və məqalələrində uzunmüddətli dövrdə təsərrüfat 

həyatında baş verən böyük dəyişikliklərin hər şeydən əvvəl pul kütləsi və pulun 

hərəkətilə əlaqədar olduğunu sübut etməyə çalışmışdı. O, 1929-1933-cü illərin 

böhranı da daxil olmaqla bütün iqtisadi sarsıntıları bazar iqtisadiyyatının qeyri-

sabitliyi ilə deyil, pul siyasətinin nəticəsi kimi izah edir. 

Uzun illərin təcrübəsi göstərir ki, dövlətin müdaxiləsi olmadan hər bir 

cəmiyyət üçün xarakterik olan üç problemi-inhisarçılığın artması, inflyasiyanın 

güclənməsini  və işgüzar fəallığın aşağı düşməsini  həll etmək mümkün deyil. Misal 

üçün: Azad bazar mexanizmi mövcud ETT-nin nailiyyətlərindən kommersiya 

əsasında səmərəli istifadə olunmasını stimullaşdırsa da, ETT-nin strateji 

problemlərini həll etmək üçün dövlət bu proseslərə hökmən müdaxilə etməlidir.  

Məlumdur ki, cəmiyyətdə gəlirlərin bazar mexanizmi əsasında bölgüsü, sosial 

ədaləti və sosial mühafizəni təmin etməyə imkan vermir. Odur ki, əgər dövlət 

vaxtında bu sosial – iqtisadi proseslərə müdaxilə etməsə, müəyyən dövrdən sonra 

onun neqativ nəticələri  elə həddə gəlib çatar ki, o, cəmiyyəti iqtisadi böhrana düçar 

edər. Bu halda başlıca problem dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin maksimum vəya 

minimum yol verilən hədlərinin müəyyənləşdirilməsidir. Belə ki, müəyyən həddən 

yuxarı və ya aşağı səviyyədə dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi hər iki halda ziyan-

lıdır. O da məlumdur ki, hər hansı bir ölkədə sosial-iqtisadi şəraitdən asılı olaraq 

müdaxilənin həddi və istiqaməti müxtəlif ola bilər. Dövlət özünün iqtisadi 

tənzimləmə funksiyalarını səmərəli surətdə yerinə yetirə bilməkdən ötrü hər şeydən 

əvvəl kifayət qədər tənzimləmə resurslarına malik olmalı, ikincisi, həmin vasitələrin 

imkanlarını aydın təsəvvür etməli və nəhayət, onların sosial iqtisadi nəticələrini gör-

məlidir. Məs. ABŞ-da 100-dən yuxarı təşkilat və idarə müxtəlif səviyyələrdə iqtisa-

diyyatın tənzimlənməsilə məşğul olurlar və bu məqsədə ildə 100 milyard dollardan 

çox vəsait sərf edirlər. Bu xərclərin bir hissəsi birbaşa istehsalın və qiymətin 

tənzimlənməsinə yönəlirsə, onun müəyyən hissəsi isə qanunvericilik aktlarının 

hazırlanması, onun yerinə yetirilməsi üzərində nəzarətetməyə, dövlət xətti ilə kadr 

hazırlığına, müvafiq hesabat sənədlərinin hazırlanmasına və s. məqsədə istifadə 

olunur. 
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Dövlət sosial-iqtisadi vəziyyəti təhlil edib qiymətləndirmək əsasında qarşıda 

duran məqsədləri yerinə yetirmək üçün iqtisadi siyasətdə müəyyən düzəlişlər edir. 

Müasir dövlət tənzimlənmə nəzəriyyəsinin banilərindən biri olan holland iqtisadçısı 

Y. Tinbergen hesab edir ki, dövlətin qarşısında olan məqsədlər onun sərəncamında 

olan vasitələrdən çox olmamalıdır. Bu fikrin iqtisadi mənası ondan ibarətdir ki, dövlət 

öz üzərinə yerinə yetirə biləcəyindən artıq yük götürməməlidir.  

Bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdiyi ölkələrdən fərqli olaraq, postsosialist 

ölkələrində, o cümlədən, respublikamızda da iqtisadiyyatın tənzimlənməsi tamamilə 

yeni çalarlara malikdir. Yəni, dövlət ikili funksiya yerinə yetirərək bir tərəfdən 

iqtisadi prosesləri tənzimləyir, digər tərəfdən də bazar mühitini formalaşdırır və onun 

ayrı-ayrı elementlərinin fəaliyyətinə şərait yaradır.  

Göründüyü kimi iqtisadiyyata dövləti müdaxiləsi vacibdir və bu vaciblik 

aşağıdakı sxemdə öz əksini tapmış amillərin təsiri altında formalaşır. 

 

 

Sxem 1   

İqtisadiyyata dövlətin müdaxiləsini zəruri  

edən amillər 
         Amillər qrupu                                Amillərin tərkibi 

Bazar mexanizminin mənfi 

amillərinin aradan 

qaldırılması ilə bağlı olan 

amillər qrupu. 

1. Bazar proseslərinin kortəbiliyini məhdudlaşdırmaq. 

2. Səmərəli məcmu tələbi təmin etmək. 

3. Rəqabəti təmin etmək. 

4. Dünya bazarında rəqabətin güclənməsi. 

İqtisadi sabitliyi, geniş 

təkrar istehsalı təmin edən 

amillər qrupu. 

1. Təsərrüfat subyektləri üçün oyun qaydalarının müəyyənləş-

dirilməsi. 

2. İqtisadiyyatın antitsiklik inkişafının təmin edilməsi. 

3. Uzunmüddətli iqtisadi artımı və işgüzar fəallığı 

stimullaşdırmaq. 

4. Makroiqtisadi tarazlığı qorumaq. 

5. Dövlət sektorunda səmərəli idarəetməni təşkil etmək. 

6. Xüsusi kapital üçün azrentabelli olan sahələrdə dövlət 

investisiyasına olan ehtiyac. 
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7. Elmə və ETT – yə yardım etmək. 

Sosial problemlərin həlli 

ilə bağlı olan problemlər. 

1. Gəlirin səmərəli bölgüsünü təmin etmək. 

2. Sosial sabitliyin iqtisadi əsaslarını təmin etmək və sosial 

gərginliyi aradan qaldırmaq. 

3. Əhalinin tam məşğulluğunu təmin etmək. 

4. İşçi qüvvəsinin geniş təkrar istehsalı üçün şərait yaratmaq və 

insanların intellektual qabiliyyətlərinin təzahürü üçün şərait 

yaratmaq (səhiyyənin, təhsilin inkişafı və s.) 

 

Sxemdən göründüyü kimi dövlətin müdaxiləsini şərtləndirən amillər geniş 

spektri əhatə edir. Amillərin belə geniş olması tənzimlənmənin də obyektinin geniş-

liyini şərtləndirir. Belə ki, tənzimlənməyə ehtiyacı olan sahələrin və sferaların sayı bu 

amillərin təsiri altında formalaşır.  

Müasir şəraitdə bəzi dünya ölkələrində iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi 

təcrübəsinə nəzər salaq. Iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin daha çox inkişaf 

etmiş mexanizmi əsasən Qərbi Avropa ölkələrində (Fransa, Almaniya, Hollandiya, 

Skandinaviya ölkələri, Avstriya, İspaniya), Yaponiyada, Asiyanın və Latın Amerika-

sının bir sıra inkişaf etməkdə olan ölkələrində təşəkkül tapmışdır. Avropa ölkələrin-

dən fərqli olaraq iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsi ABŞ, Kanada, Avstraliya, kimi 

ölkələrdə daha məhdud xarakter daşıyır. Çünki, Avropadan fərqli olaraq bu ölkələr II 

Dünya müharibəsinin doğurduğu kəskin sosial-iqtisadi problemlərlə, sosializm 

düşərgəsinin bu bölgəyə nüfuz etməsilə qarşılaşmamışdır. Bununla belə, bu cür 

ölkələrdə dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi əsasən işsizlik və inflyasiyanın dərinləş-

diyi şəraitdə daha çox nəzərə çarpır. 

Monetaristlər dövlətin vəzifəsini real sahəyə qarşılıqlı münasibətdə pul 

sferasını neytrallaşdırmaqda, bazar mexanizminin əlverişli şəraitini təmin etməkdə, 

əmtəə bazarını zəruri miqdarda pulla təchiz etməkdə görürlər. Onların fikrincə tələbin 

dövlət tərəfindən tənzimlənməsi (Keyns nəzəriyyəsi) bazar qüvvələrini pozur, 

uzunmüddətli planda isə inflyasiyanın güclənməsinə aparır. Fridmen hesab edir ki, 

bazar sisteminə dövlət müdaxiləsi qısamüddətli nəticə verə bilər və ona görə də 
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dövlət bazar münasibətlərinə mümkün qədər az və ehtiyatlı müdaxilə etməlidir. O, 

pul tədavülünə dövlətin müdaxiləsini minimuma endirməyə çalışır.  Dövlət tənzim-

lənməsini pul kütləsinə və pul emissiyasına nəzarətlə məhdudlaşdırır. Qısamüddətli 

pul siyasətindən uzunmüddətli pul tənzimlənməsinə keçməyi məqsədəuyğun hesab 

edir. 

Monetarizm nəzəriyyəsində mərkəzi yeri işsizlik və inflyasiya problemi tutur. 

Fridmen işsizliyin təbii səviyyəsi anlayışını yaradır. Onun fikrinə görə işsizliyin təbii 

norması əmək bazarının real təbii şəraitinə uyğun işsizlik səviyyəsidir. Fridmenin 

təbii işsizlik anlayışı özündə makroiqtisadi amillərin və əmək bazarı institutlarının 

doğurduğu bütün işsizlik növlərini birləşdirir. Onun fikrinə görə işsizliyin təbii 

səviyyəsini prinsipcə bazar mexanizmi müəyyən etdiyindən, məşğulluq dövlətin 

makroiqtisadi siyasətinin məqsədlərinə daxil olmalıdır. Işsizliyin təbii normasını 

yalnız makroiqtisadi tənzimləmə, yaxud institutsional dəyişikliklər yolu ilə azaltmağı 

mümkün hesab edir.  

Monetaristlər işsizliyi əsasən Keynsçi tənzimləmənin məhsulu hesab edirlər. 

Göstərirlər ki, Keynsçi tənzimləmə məşğulluğu qısa müddət ərzində təmin edir və 

işsizliyin səviyyəsini təbii normadan müvəqqəti aşağı salır. Onların fikrinə görə, əgər 

dövlət məşğulluğun Keynsçi tənzimlənməsini müvəqqəti yox, müntəzəm həyata 

keçirərlərsə, iqtisadiyyat üçün daha təhlükəli olan işsizliyin inflyasiya ilə birləşməsi 

baş verər. 

Keynsçilik və monetarizmin təhlilindən göründüyü kimi, keynsçilik nəzəriy-

yəsi qısamüddətli dövr üçün, monetariz isə uzunmüddətli dövr üçün xarakterik 

nəzəriyyələrdir. 

 Qeyd edək ki, iqtisadiyyatın tənzimlənməsilə bağlı bu nəzəriyyələrdən başqa 

müxtəlif   nəzəriyyələr də mövcuddur. Lakin, bütün bu nəzəriyyələrdə müxtəlif fikir-

lərin olmasına və təcrübəyə əsaslanaraq belə hesab etmək olar ki, bazar mexanizmi-

nin həll edə bilmədiyi bütün problemləri dövlət asanlıqla həll edə bilməz və ya 

əksinə.  Bu fikirlə razılaşmaq olar ki, tənzimləmədə bazarın “görünməyən əl”– i 

dövlətin görünən əli ilə tamamlanmalıdır. Hazırda yalnız iqtisadiyyatda dövlətin 

rolunun genişləndirilməsinin tərəfdarları olan nə sosial-demokrat, nə də azad sahib-
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karlığın əsasında iqtisadi inkişafın tərəfdarları olan sağ təmayüllü iqtisadçı tapmaq 

çətindir. 

Göründüyü kimi, iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin zəruriliyi problemi artıq iqti-

sad elmində hamı tərəfindən qəbul edilən bir məsələyə çevrilmişdir. İndi mübahisələr 

tənzimlənmənin zəruriliyi problemi ətrafında deyil, onun hansı həddə aparılması ətra-

fındadır. Çünki, müəyyən həddən yuxarı və ya aşağı səviyyədə dövlətin iqtisadiyyata 

müdaxiləsi hər iki halda ziyanlıdır. Ona görə də, dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin 

optimal nisbəti və hüdudunun gözlənilməsi  iqtisadiyyatın tənzimlənməsilə bağlı baş-

lıca məsələdir. 

 

 

2. İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin metodları 

və onların xüsusiyyətləri 

 

Məlumdur ki, istənilən sahədə baş verən münasibətləri tənzimləmək üçün 

müəyyən metodlardan istifadə olunur. Metod yunanca “methodos” sözündən 

götürülüb, hərfi mənada “tədqiqat yolu” deməkdir. Başqa sözlə, metod bu və ya digər 

sahədə baş verən münasibətlərin tənzimlənməsinin vasitə və üsullarının məcmusudur. 

Məqsədə nail olmaq üçün müəyyən vasitədən (vasitələrdən) istifadə olunursa, üsul 

(üsullar) isə həmin vasitənin (vasitələrin) konkret icra mexanizmidir.  

İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin metodları dedikdə, iqtisadi sahədə baş 

verən münasibətləri tənzimləmək üçün hüquqi vasitə və üsulların məcmusu nəzərdə 

tutulur. İqtisadi sahədə qarşıya qoyulan məqsədlərə ən optimal səviyyədə nail olmaq 

üçün bu sahədə baş verən münasibətlərin tənzimlənməsində metodların düzgün 

müəyyən olunması və bu münasibətlərə tətbiq olunması böyük əhəmiyyətə malikdir.  

Tənzimləmənin metodları tənzimləmənin predmeti olan “nəyi” “necə” 

tənzimləməsində ifadə olunur. Metodologiya dedikdə isə, hər hansı bir sahədə baş 

verən münasibətləri tənzimləmək üçün mövcud olan metodların (vasitə və 

üsullarının) məcmusu nəzərdə tutulur. Başqa sözlə, metod metodolagiyanın tərkib 

elementidir. Məsələn,  tutaq ki, hər hansı bir sahədə mövcud olan münasibətləri tən-
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zimləmək üçün sintez, analiz və s. metodlardan istifadə olunur. Göründüyü kimi, bu 

metodlar hər biri ayrı-ayrılıqda metoddur. Bu metodların məcmusu isə bu sahənin 

metodologiyasını təşkil edir. Metodika dedikdə isə, hər hansı bir sahədə münasibət-

ləri tənzimləmək üçün istifadə olunan fərdi qaydalar, fəndlərdir. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, istənilən sahədə qarşıya qoyulan məqsədə nail 

olmaq üçün tənzimlənmənin həyata keçirilməsi labüddür. Bu tənzimləməni həyata 

keçirən, alternativi olmayan yeganə subyekt dövlətdir. Çünki, dövlət ictimai mənafe 

baxımından tənzimlənməni həyata keçirir. Dövlət tənzimləməni həyata keçirmək 

üçün müəyyən metodlardan – vasitə və üsullardan istifadə edir. Bu vasitələr müəyyən 

normalardır ki, bu normalar da aşağıdakı sxemdə müvafiq qruplarda birləşdirilirlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hüquqi dövlətdən söhbət gedirsə, onda hüquqi dövlətdə 

münasibətləri tənzimləmək üçün yeganə vasitə hüquqdur (hüquq normalarıdır.).  

Düzdür, bəzi sosial və texniki normalar da hüquqi vasitə kimi istifadə olur. Lakin, 

dövlət yalnız onun mənafeyinə uyğun gələn bu normalardan bəzilərini sanksiyalaş-

dırır. Iqtisadi nəzəriyyə sübut etmişdir ki, istehsal prosesində yaranan münasibətlər 

nəticədə həmişə sosial münasibətlər kimi çıxış edir. 
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 Sxem 1.2 İctimai münasibətlərin tənzimlənməsi metodları 

  Sxemdən göründüyü kimi bu metodlar sosial tənzimləyici və texniki 

tənzimləmə vasitələridir. Bu vasitələr bir-birilə qarşılıqlı təsir və əlaqəlidirlər. Bəzi 

hallarda bəzi sosial normalar hüququn mənbələri də olurlar. (Məsələn: müsəlman 

dövlətlərini, kontinental Avropanın bəzi dövlətlərini, o cümlədən, kilsə-kanonik hü-

ququn milli hüquq sisteminin bir hissəsinə çevrildiyi Almaniyanı göstərmək olar) 

Tənzimləyici vasitələri (sosial, texniki), onların qarşılıqlı əlaqə və təsirini nəzərdən 

keçirək. 

1. Sosial normalar - Bilavasitə insanlar arasında münasibətləri nizama salan 

normalardır. Sosial normaların aşağıdakı növləri vardır: Hüquq normaları, adətlər, 

korporativ normalar, dini normalar, əxlaq (mənəviyyat) normaları.         

 Hüquq-dövlət tərəfindən və mühafizə olunan, ölkə əhalisinin ümumi və 

fərdi mənafelərini ifadə edən və ictimai münasibətlərin dövlət nizamlayıcısı kimi 

çıxış edən ümumməcburi davranış qaydaları sistemidir. Sosial və texniki normalardan 

 
 

İctimai münasibətlərin tənzimlənmə metodları 

 
 

Sosial tənzimləyici lər (normalar) 
 

 
 

Texniki tənzimləmə vasitələri 
(normalar) 

 
 

 Hüquq normaları 

 
 

Adətlər 

  
 

Korporativ 
normalar 

 
 

Dini 
normalar 

 
 

Əxlaq   
(mənəviyyat) 

normaları 
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da  hüquqda istifadə olur. Lakin, dövlət yalnız onun mənafeyinə uyğun gələn bu 

normalardan bəzilərini sanksiyalaşdırır. Ümumilikdə hüququn aşağıdakı formaları 

(mənbələri) vardır: Hüquqi adətlər, hüquqi presedentlər, normativ hüquqi aktlar. (Bu 

haqda ikinci fəsildə ətraflı bəhs olunacaqdır.) Bu mənbələrə qısaca nəzər salaq.                                                                                       

 Adətlər. Bu anlayışla az və ya çox, yaxud uzun zaman kəsiyində dəfələrlə 

tətbiq etmə nəticəsində insanların vərdişlərinə və beləliklə, onların münasibətlərini 

tənzimləyən davranış qaydaları nəzərdə tutulur. Bu qaydalar adət və vərdiş halını alan 

normalardır. Daha geniş mənada bu normalara təkcə adətlər deyil, dəbləri, ənənələri, 

ayinləri, ritualları da aid etmək olar. Ənənələrin, ayinlərin əksəriyyətinə hüquq indif-

ferentdir (laqeyddir). Eyni zamanda o, vərdiş halını alan davranış formalarına 

dayaqlanır, bəzi hallarda isə onları öz normalarında möhkəmləndirir. Məsələn: Böyük 

ictimai mənaya malik olan dövlət başçısının və s. andiçmə mərasimi buna aiddir.     

Hüququn adətlərə təsirinin ümumi sxemi belədir: Mütərəqqi adətlər hüquqla stimul-

laşdırılır, qanuna zidd olanlar isə hüquqpozmalar kimi qiymətləndirilir. Hüququn 

təsirini öz üzərində hisss edərək adətlər də hüquqa təsir edirlər. Müəyyən hallarda 

adətlər hüququn mənbələri kimi tanınırlar.  

 Dini normalar. Dinin təyinatı insana bu və ya digər şəkildə yaşadığı aləmə 

alışmaq və dünyada öz yerini tapmağa imkan verən “mənalar”-ın hazırlanmasıdır. Bu 

nöqteyi-nəzərdən, din yaxşı davranışın mizan-tərəzisidir. Dini normalar bəzən hüqu-

qun mənbələri də olurlar. Eyni zamanda hüquqla din arasında prinsipal fərqlər də 

mövcuddur. Ictimai həyatın dünyəviləşdirilməsi, vicdan azadlığının təsdiqlənməsi, 

artıq dini normaların fəaliyyətinin fəaliyyətinin daralması deməkdir. Hüququn dinə 

təsiri müəyyən mənada yetərincə spesifikdir. Vicdan azadlığı haqqında qanun vicdan 

və din azadlığına, məzhəblərin bərabərliyinə və s. təminat verir.  

 Korporativ normalar. Korporativ normalara o normalar aiddir ki, onlar icti-

mai birliklərin (ictimai təşkilatlar, fondlar, siyasi partiyalar və s.) üzvləri, iştirakçıları 

arasında münasibətləri tənzimləyir. Bu normalar nizamnamələrdə (habelə digər 

sənədlərdə)  əks olunur, ümumi iclaslarda, konfranslarda və qurultaylarda qəbul edi-

lir. Bu normaların fəaliyyət sferası onunla şərtlənir ki, onların ictimai birliklərinin 

üzvlərinin iradəsini təcəssüm etdirməsi və məcburi xaakterli olmasilə şərtlənir. 
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Korporativ normalar hüquq normaları ilə oxşarlığa malikdir. Onlar hüquq normaları 

kimi nizamnamələrdə qeydə alınır və yetərincə detallaşdırılırlar.Məsələn: ictimai 

birliyinnizamnaməsində onun üzvlərinin hüquq və vəzifələri rəsmiləşdirilir və s. 

 Əxlaq (mənəviyyat) normaları. Bu normalar özündə mənəvi dəyərlər daşı-

yaraq hər şeyə və hər nəyə təsirini göstərən norma və prinsiplərin məcmusunda ifadə 

olunur. Onun ümumiləşdirilmiş şəkildə ümumbəşəri məzmunu  “qızıl qayda” da əks 

olunmuşdur: “ Başqalarilə münasibətdə özünə rəva bilmədiyini tətbiq etmə”. Hüqu-

qdan fərqli olaraq əxlaqda normalar və prinsiplərin ixtisaslaşmış daşıyıcısı yoxdur. O, 

inam gücü, vərdişlər, mənəvi borclardan və s. təkrarən yaranır. Lakin, hüququn əx-

laqdakı kimi vicdan adlı güclü daşıyıcısı yoxdur. Hüquq qanunçuluq hissinə etibar 

edir, lakin, sonuncu vicdandan fərqli olaraq insanın status keyfiyyətinə daxil deyil. 

2. Texniki normalar. Tənzimləmə sistemində texniki normalar xüsusi yer tutur. 

Belə qəbul olunub ki, bu normalar sosial xarakterə malik deyil. Bu, insanların təbiətə, 

texnikaya, istehsal vasitələri və alətlərinə münasibətlərini səciyyələndirən qaydalar-

dır. Bununla belə, aydındır ki, texniki normaların pozulması və onların nəticələri - 

qəzalar və fəlakətlər daim insan tələfatları və böyük maddi zərərlərlə müşayiət olur, 

yəni sosial cəhətdən hiss olunan rezonansa malik olur. 

Geniş mənada texniki normalara biolojı, texnolojı, elmi-texniki, ekolojı və s. 

normaları aid edirlər. Özünün mahiyyətinə görə onlar qanunvericilikdə texniki-

hüquqi adla təsdiqləmə tapırlar: müxtəlif təhlükəsizlik tədbirləri qaydaları, ətraf-

mühitin çirklənməsi indeksləri və s.  Bu qaydaların pozulmasına görə hüquq məsuliy-

yəti də müəyyən olunmuşdur-maddi-əmlak, inzibati-hüquqi və cinayət prosessual. 

Qeyd edək ki, bəzi ədəbiyyatlarda texniki normaları sosial normaların bir növü 

kimi qeyd edilir. Bunu aşağıdakı kimi şərh edirlər:  

Texniki normalar sosial xarakterə malikdir. Bilavasitə insanlar arasında müna-

sibətləri nizama salan sosial normalardan fərqli olaraq texniki normalar insanların 

davranışını texnikadan istifadə edilməsilə əlaqədar nizama salır. Iqtisadi nəzəriyyə 

sübut etmişdir ki, istehsal prosesində yaranan münasibətlər nəticədə həmişə sosial 

münasibətlər kimi çıxış edir. Beləliklə, texniki normaların özünəməxsus xüsusiyyəti 

onda ifadə olunur ki, onlar texniki məzmunlu sosial normalar qismində çıxış edir. 
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Sosial-texniki normalar ictimai həyatın texnikadan istifadə edilməsi ilə əlaqədar 

tərəfinin təsirli nizamlayıcısıdır.  

Beləliklə, hüquqi dövlətdə münasibətləri tənzimləmək üçün yeganə vasitə 

hüquqdur (hüquq normalarıdır.). Qeyd etdiyimiz kimi, sosial normaların digər növləri  

və texniki normalardan da  hüquqda istifadə olunur. Lakin, dövlət yalnız onun məna-

feyinə uyğun gələn bu normalardan bəzilərini sanksiyalaşdırır. Onda belə bir sual 

meydana çıxır: Əgər hüquqi dövlətdə iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsinin 

yeganə vasitəsi hüquqdursa, onda hüquqi tənzimlənmə ilə dövlət tənzimlənməsi  

metodlarının fərqi nədən ibarətdir? Bu suala cavab vermək üçün dövlət tənzimlənmə-

silə hüquqi tənzimlənmənin metodlarının oxşar və fərqli cəhətlərini (sərhəddini) 

müəyyən edək və dövlət tənzimlənməsinin metodlarına şərh verək.  

Düzdür, iqtisadiyyatın tənzimlənməsində hüquqi dövlətdə vasitə hüquqdur. Bu 

vasitənin olması, sanki,  hüquqi tənzimlənmə ilə dövlət tənzimlənməsinin metodlarını 

eyniləşdirir. Əslində isə bu metodlar heç də eyni deyildir. Qeyd etdiyimiz kimi, 

dövlət yegənə subyektdir ki, cəmiyyətin mənafeyinə görə tənzimlənməni həyata 

keçirir. Başqa sözlə desək, dövlət cəmiyyətin iqtisadi mənafeyinə uyğun olaraq 

iqtisadi siyasət həyata keçirir. Buradan da iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi 

metodlarının xarakteri üzə çıxır. Yəni, bu metodlar dövlətin qarşısına qoyduğu 

məqsədə (cəmiyyətin iqtisadi mənafeyi nəzərdə tutulur.) nail  olmaq üçün dövlətin 

həyata keçirdiyi iqtisadi siyasətdir (iqtisadi siyasət üsullarıdır.). Məsələn: Dövlətin 

həyata keçirdiyi pul-kredir siyasəti, qiymət siyasəti, antiinhisar siyasəti və s. 

Hüquqi tənzimlənmənin metodlarına gəldikdə isə, iqtisadi siyasətin hüquqda 

((hüququn (mənbələri) formaları olan hüquqi adət, hüquqi presedent və normativ 

hüquqi aktlarda)) göstərilən üsullarla ( icazə, göstəriş, qadağan xarakterli üsullarla) 

tənzimlənməsi nəzərdə tutulur.  

Dövlət iqtisadiyyatı tənzimləmək üçün ilk növbədə səhih informasiyaya malik 

olmalı, onu elmi əsaslandırılmış şəkildə təhlil etməli, şəraitlə bağlı düzgün nəzəri 

nəticəyə gəldikdən sonra onun hansı metodlarla tənzimlənməsi barədə qərar 

verməlidir. Buna görə də ilkin informasiyanın alınması və təhlili metodlarına qısa 
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nəzər saldıqdan sonra iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi metodarına  şərh verək. 

Belə ki, ilkin informasiyanın alınması və təhlili metodları aşağıdakılardır. 

1) Qruplaşdırma metodu - dövlət hər hansı bir problemi həll etmək üçün onu   

müəyyən qruplara ayırır. 

2) Normativ metod - dövlət normalar təyin etməklə normativlər işləyib hazırla-

yır və bununla da tənzimləmədə onu əsas kimi götürür. Məsələn: minimal əmək haqqı 

özü bir norma olub digər əmək haqqılar ona əsasən təyin edilir. 

3) İndeks metodu - cari ilə keçmişin müqayisəsidir. Məsələn: qiymət indek-

sinin təyini. 

4) Sturukturlaşma metodu - bu zaman dövlət bir məqsədi bir neçə kiçik məq-

sədlərə bölür ki, buna da çox vaxt “məqsədlər ağacı” deyilir. Yəni problemin həlli 

xırda məqsəddən daha irisinə çatmağa doğru həyata keçirilir. 

5) Sosial metodlar - bunlara sosial problemləri təyin etmək üçün istifadə 

olunan sorğu, anketləşdirmə, intervyu və s. misal göstərmək olar. 

6) Ekspert metodu - bu zaman dövlət həlli riyazi yolla mümkün olmayan prob-

lemlərin həllində mütəxəssis rəyindən istifadə olunur.    

İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi metodlarına gəldikdə, bu metodlar 2 əsas  

əlamətinə görə təsnifləşdirirlər:  

1. Təsir xarakterinə görə. Bu əlamətinə görə metodlar: a) İqtisadi; b) İnzibati 

təsir metodlarına bölünür. 

a) İqtisadi təsir metodları. Bu metodlar müxtəlif iqtisadi subyektlərin motiv və 

maraqlarını nəzərə almağa, onlar arasında şərtləri müəyyən etməyə, iqtisadi fəaliyyəti 

seçməyə və s. imkan verir. Bu metodların köməyilə: dövlət maliyyələşdirilməsi və 

kreditləşdirilməsi, güzəştli vergitətbiqetmə və s. həyata keçirilir. Bu metodlar nəinki 

fəaliyyət növləri subyektlərinin seçiminə təsir edir, həm də, iqtisadi fəaliyyətin 

məqsədlərinin onlar tərəfindən formalaşması prosesinə də təsir edir. 

b) İnzibati təsir metodları. Bu metodlar hakimiyyət gücünə əsaslanır və 

aşağıdakıları nəzərdə tutur:  
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 qanunvericilik məhdudiyyətləri (ixracın lisenziyalaşdırılması və ixrac 

kvotalarının tətbiq edilməsi, qiymətlərin dondurulması, sahibkarlıq fəaliyyətinin 

müəyyən növlərinə lisenziyaların verilməsinin tətbiq edilməsi və s.). 

 sahibkarlıq fəaliyyətinin  əldə edilməsi üçün birmənalı olaraq müəyyən 

parametrlərin ödənilməsində iqtisadi subyektlərə məcburi tələblərin müəyyən 

edilməsi (nizamnamə kapitalının minimum həcmi, işçilərinə minimum əmək haqqı   

və s). 

 təşkiletmə qaydası, onun tətbiqi və biznesin likvidliyi (sahibkarların dövlət 

qeydiyyatının qaydaları, onlarla müqavilələrin bağlanması, onlardan vergilərin 

alınması ölçüsü və müddəti və s. ) 

2. Tətbiqetmə üsuluna görə. Bu əlamətə görə  metodlar iki qrupda birləşirlər:            

a) Birbaşa təsir metodları; b) Dolayı təsir metodları. 

a) Birbaşa metodlar. Bu metodlar iqtisadiyyatın elə tənzimlənməsilə şərtlənir 

ki, burada dövlət təşəbbüskar qaydada müəyyən edilmiş fəaliyyətləri ona məxsus olan 

obyekt və resurslardan istifadə edərək həyata keçirir. Məs. 1) Dövlət  dövlət müəssi-

sələrinin fəaliyyətinin  profilini və istiqamətini müəyyən edir, onların planını təsdiq 

edir, maliyyə əməliyyatları üzərində nəzarəti həyata keçirir, onların məhsullarına qiy-

mətləri təyin edir; 2)İnhisar birliklərinin inzibati bölgüsünü aparır; 3) Müəssisələri 

bütövlükdə və ya səhm paketini əldə etmək; 4) Dövlət elmi-tədqiqat mərkəzlərində 

elmi-tədqiqat və təcrübi konstruktiv işləri həyata keçirir və s. Bu cür təsir vasitəsilə 

büdcənin icrası planlaşdırılır və təmin edilir. 

Birbaşa təsir metodları vasitəsilə dövlətin sosial təminat sistemi işlənib-

hazırlanır və təşkil olunur. Sosial təminat  proqramlar çərçivəsində - sosial sığorta, 

sosial yardım kimi həyata keçirilir.  

Birbaşa tənzimləmə, həmçinin, vergi (vergilərin tərkibinin və onların ödənil-

məsi müddətinin müəyyənləşdirilməsi), pul-kredit (pul təklifinin həcminin və dina-

mikasının tənzimlənməsi), qiymət (qiymətlərin dondurulması, ayrı-ayrı əmtəələr üçün 

qiymətlərin müəyyənləşdirilmiş səviyyəsinin təyin edilməsi), dövlətin xarici iqtisadi 

siyasəti (tarif və kvota sistemlərinin müəyyən edilməsi.) vasitəsilə həyata keçirilir. 
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b) Dolayı təsir metodları. Bu metodlar hər şeydən əvvəl dövlətin vergi, pul-

kredit, büdcə, qiymət, xarici iqtisadi siyasətilə həyata keçirilir. 

 vergi siyasətinin  instrumentarisi (bu sahədə işlənən alətlər komplekti) bu 

halda özünə investisiyaya olan vergi güzəştlərini, əsas kapitalın sürətləndirilmiş 

amortizasiyasını, xüsusi vergi güzəştlərini daxil edir.  

 pul-kredit siyasətinin ən vacib instrumentariləri aşağıdakılardır: fond baza-

rında dövlət qiymətli kağızları ilə əməliyyatlar, uçot dərəcəsi mexanizmi vasitəsilə 

kreditin genişləndirilməsi və məhdudlaşdırılması, bankın məcburi ehtiyat normaları-

nın və kreditin uçot dərəcəsinin dəyişdirilməsi, ixrac kreditlərinin sığortalanması, 

perspektiv sahələrin kreditləşdirilməsi və s. 

 büdcə siyasəti çərçivəsində dövlət iqtisadiyyata dolayı təsir üsulu ilə büdcə 

subsidiyaları, dotasiyaları və digər büdcə ayırmaları vasitəsilə geridə qalmış sahələ-

rin, ölkənin geridə qalmış rayonlarının inkişafı və s. üçün təsir göstərir. 

 dolayı metodların köməyilə həyata keçirilən qiymətlərin dövlət tənzim-

lənməsi qiymətə iqtisadi təsir edən alətləri-bazarda tələb-təklif arasında qarşılıqlı 

əlaqə vasitəsilə təsir edir. 

 xarici iqtisadi əlaqələr özünə ticarət siyasətini, valyuta məzənnəsilə 

idarəetməni, xarici investisiyaların cəlb edilməsini və s. daxil edir.  

Rus alimi V. V Lazarev “Ümumi hüquq və dövlət nəzəriyyəsi” adlı əsərində 

qeyd edir ki, hüquqi tənzimlənmənin metodu dedikdə, münasibətləri tənzimləmək 

üçün hüquqi üsul və vasitələrin məcmusu nəzərdə tutulur və bu metodların xüsusiy-

yətlərini aşağıdakılar səciyyələndirir: 

a) Tənzimlənən münasibətlərdə tərəflərin hüquq və vəzifələrinin yaranması 

əsası; 

b) Hüquq münasibəti iştirakçılarının hüquq və vəzifələrinin qarşılıqlı əlaqə 

üsulları; 

c) Hüquq münasibətində hüquq və vəzifələri təmin etmənin hüquqi vasitələri-

nin xüsusiyyətləri (Sanksiyanın, hüquqi prosedurun və s. xüsusiyyəti.) 

V.V. Lazarev hüquqi tənzimlənmənin metodlarına daxil olan üsulları əsas və 

əlavə üsullara ayırır. Əsas üsullara aşağıdakıları daxil edir: 
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a) Pozitiv vəzifələndirmə. Bu üsul şəxslərin (subyektlərin) üzərinə fəal 

davranış tələb edən vəzifələrin qoyulması üsuludur; 

b) İmkanvermə. Bu üsul şəxslərə özünün xüsusi fəal hərəkətetmə hüququnun 

verilməsi üsuludur; 

c) Qadağa- şəxslərin üzərinə qanunla icazə verilməyən hərəkəti etməkdən 

çəkindirmə vəzifəsinin qoyulması üsuludur. 

Əlavə üsullara mükafatlandırmalar və tövsiyyələr- hüquqi tənzimlənmənin 

özünəməxsus stimulları aid edilir.  

Beləliklə, Lazarev əsas üsulların birləşməsi olaraq hüquqi tənzimlənmənin 

spesifik metodunu, yəni, direktiv (imperativ) və muxtar(dispozitiv) metodlara ayırır. 

İmperativ yaxud amiranə metod ciddi məcburiyyətdir, hüquqi göstərişlərin 

tələbindən geri çəkilməyə yol verməyəndir. Bu metod başlıca hüquqi vasitə kimi 

amiranə qaydadan yararlanır. Qeyd edək ki, bu metod daha çox inzibati və cinayət 

hüququna xasdır, hərgah konstitusiya hüququnda da istifadə olunur və həmçinin digər 

hüquq sahələrində. 

Dispozitiv metod təşəbbüsə, hüquqi tənzimləmə iştirakçılarının bu və ya digər 

davranış seçiminin sərbəstliyinə əsaslanır. O, tərəflərə öz fəaliyyətlərini öz istəyinə 

uyğun nizamlamaq imkanına yol verir. Qanunvericilikdə isə yalnız bu cür istəklərin 

həddləri, yaxud müəyyən proseduralar müəyyənləşir. Bu metod daha çox mülki, ailə 

hüququ üçün spesifikdir. Onun əsasında hüquq münasibətləri iştirakçılarının müstəqil 

(bir-birinə tabe olmayan) vəziyyəti və yaranma mənbəyi kimi müqavilə durur. Əgər 

imperativ metod, sanki, münasibət iştirakçılarını hüquqi əlaqəyə girməyə məcbur 

edirsə, dispozitivlik isə vətəndaşların, onların təşkilatlarının faktik hərəkətlərinin, bu 

əsasda təşəkkül tapan münasibətlərin hüquqi göstərişlər qarşısında prioritetə malik 

olmasilə əlaqədardır. Qadağa və icazələrin əlaqəsindən asılı olaraq, tənzimlənmənin 

iki əsas tipi fərqləndirilir: a) Ümumi icazəli, yəni təməlində ümumi icazə duran və 

buna görə də “qanunla birbaşa qadağan olunmayan hər şey icazə verilmişdir.” 

prinsipi üzərində qurulur. b) Qadağan edilən, yəni, təməlində ümumi qadağa duran və 

buna görə də “qanunla birbaşa icazə verilməyən hər şey qadağabdır.” prinsipi 

üzərində qurulan tip.  
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Bəzi müəlliflər yuxarıdakı kimi, iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasən 

iki tipinin olduğunu qeyd edirlər :  a)Ümumi icazəli;  b) Qadağan edilən.  

Uzun müddətdir ki, hüquq elmində hüquqi tənzimlənmənin metodları araşdırıl-

masına baxmayaraq, yeknəsəklik (vahid fikir ortaqlığı) bu günədək yoxdur. İndi isə 

iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin metodları ilə bağlı aşağıdakı sxemdə nəzər 

salaq.                

 
                

Sxem 2.1  İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin metodları 

Sxemdən göründüyü kimi iqtisadi münasibətləri tənzimləyən hüquqi tənzim-

lənmənin  metodları ümumi və spesifik (xüsusi) metodlara bölünür: Ümumi və ya 

hüquqtətbiqetmə metodu – hüququ vasitə kimi istifadə etməklə (tətbiq etməklə)  iqti-

sadi münasibətləri tənzimləyən metod; Xüsusi (spesifik) metodlar - imperativ  və 

dispozitiv metodlar. 

İqtisadiyyatın hüquqi 
tənzimlənməsinin 

metodları 

Ümumi-
hüquqtətbiqetmə 

metodu 

 
Xüsusi metodlar 

 
İmreativ metod 

 
Dispozitiv metod 

 
Məcburetmə üsulları 

 

 
Qadağanetmə üsulları 

 
Səlahiyyətvermə 

üsulları 

 
Stimullaşdırma üsulları 
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 Aydındır  ki, hüquqi dövlətdə iqtisadiyyatın  tənzimlənməsində vasitə hüquq-

dur və hüququn aşağıdakı mənbələri vardır: Hüquqi adətlər, hüquqi presedentlər, 

normativ hüquqi aktlar. Qeyd edək ki, müasir dünya praktikasında hüquqi adətlər və 

presedentlər formal olaraq hüquq mənbələri hesab olunurlar. Buradan göründüyü 

kimi, başlıca hüquq mənbəyi normativ hüquqi aktlardır.  

Normativ hüquqi akt - səlahiyyətli dövlət orqanı tərəfindən qəbul edilmiş, gös-

təriş ləri ümumməcburi xarakter daşıyan, hüquq normalarını müəyyən edən, dəyişdir-

ən və ya ləğv edən, dəfələrlə tətbiq olunmaq üçün nəzərdə tutulmuş rəsmi yazılı 

sənəddir. Bu aktlar digər mənbə növlərindən fərqli olaraq, ictimai inkişafın dəyişilən 

tələbatını daha tam və operativ surətdə əks etdirir. Məhz bu xüsusiyyəti onun digər 

mənbə növlərindən daha çox yaradılmasına və tətbiq olunmasına zərurət yaradır.     

Normativ hüquqi aktlarda hüquq normaları əks olunur ki, bu normalar 

aşağıdakı əlamətlərinə görə təsnifləşdirilirlər:  

1. Hüquq sahələrinə görə: İnzibati, əmək, mülki, cinayət və s. hüquq 

sahələrinin normaları.  

2. Hüquq normalarında əks olunmuş davranış qaydalarının xarakterinə görə. 

Burada fərqlənmə hüquq normasının nəyi - vəzifəni və ya hüququ müəyyən etməsin- 

dən asılı olaraq aparılır. Bu əlamətə görə aşağıdakı normaları ayırırlar: 

Məcburedici normalar - hər hansı müsbət əməlləri (məsələn: müqavilə ilə şərt- 

ləndirilmiş işləri görmək, borcu qaytarmaq, sifarişçiyə məhsulu göndərmək və s.) 

etməyə yönəldilmiş məcburiyyəti müəyyən edir.  

Qadağanedici normalar. Bu normalar müəyyən hərəkətləri etməyi (məs. vəzi-

fədən sui-istifadə etməyi, vətəndaşların hüquqlarını pozmağı, əmlakı oğurlamağı, və 

digər qeyri-qanuni hərəkətlər etməyi) qadağan edir. 

Səlahiyyətverici normalar- müəyyən sahədə baş verən münasibətlərin 

iştirakçılarına öz maraqlarını ödənilməsinə yönələn müsbət hərəkətlər etmək (hər 

hansı bır əmlakın qanuni yolla mülkiyyətçisi olmaq, borclu şəxslərdən öz borcunu 

yerinə yetirməyi tələb etmək və s.) hüququ verir. 
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3. Hüquq normalarının yerinə yetirdikləri funksiyalara görə. Bu cür təsnifat 

hüququn tənzimləyici və  qoruyucu funksiyalarına müvafiqdir. Həmin funksiyaları 

tənzimləyici və ya qoruyucu hüquq normaları yerinə yetirir. 

4. Normativ-hüquqi aktların maddələrində hüquq norması ünsürlərinin ifadəsi-

nin müəyyənlik dərəcəsinə görə: 

 Mütləq müəyyən normalar onların fəaliyyət şərtlərini, münasibətlərin işti-

rakçılarının hüquq və vəzifələrini və ya onların pozulmasına görə hüquq məsuliyyəti 

tədbirlərini tam dəqiqliklə müəyyən edir. (məsələn: 100 AZN cərimə və s.) 

 Nisbi müəyyən normalar- öz fəaliyyət şərtlərini, ictimai münasibətlər 

iştirakçılarının hüquq və vəzifələri və ya hüquq məsuliyyət tədbirləri haqqında kifa-

yət qədər tam məlumat əks etmir və hüquq tətbiq edən orqanlara işi konkret halları 

nəzərə almaqla həll etmək imkanı verir. 

 Alternativ normalar. Onların fəaliyyət şərtlərinin, tərəflərin davranışının və 

ya onların pozulmasına görə sanksiyalaşdırılan bir neçə variantinı nəzərdə tutur. Belə 

ki, mülki qanunvericiliyə görə keyfiyyətsiz mal satandan alıcı öz istəyinə görə ya 

əşyanın daha keyfiyyətli əşya ilə əvəz edilməsini, ya da əşyanın qiymətini keyfiyyətə 

müvafiq olaraq aşağı salınmasını, yaxud da, əşyanın çatışmamazlıqlarının satıcı 

tərəfindən aradan qaldırılmasını və ya onların alıcı tərəfindən aradan qaldırıldığı 

təqdirdə alıcının əlavə xərclərinin ödənilməsini tələb edə bilər. 

5. Şəxslərin əhatə dairəsinə görə. Bu əlamətə görə hüquq normaları ümumi və 

xüsusi normalara bölünür. Ümumi normalar müəyyən ərazidə yaşayan bütün şəxslərə 

aid edilir. Xüsusi normalar yalnız müəyyən kateqoriya şəxslərə (müəllimlər, 

həkimlər, hərbiçilər, təqaüdçülər və s.) şamil olunur. 

6. Xüsusiləşdirilmiş hüquq normaları. Bu normalar hüquqi nizamasalma pro-

sesində yerinə yetirdikləri roldan asılı olaraq təsnif olunur. Tənzimləyici və qoruyucu 

normalardan fərqli olaraq onlar əlavə xarakter daşıyır. Çünki, məzmun etibarilə 

müəyyən davranış qaydalarını əks etdirmirlər. Ictimai münasibətləri tənzimləyərkən 

bu normalar elə bil tənzimləyici və qoruyucu normalara qoşularaq vahid tənzimləyi-

cini yaradırlar. Bu normalar aşağıdakılardır: 
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 Təsbitedici normalar - ümumiləşdirilmiş şəkildə tənzimlənən münasibətlə-

rin müəyyən elementlərini ifadə edir. Məsələn: Mülki hüquqda öhdəliklərin icrasının 

ümumi şərtlərini müəyyən edən normalar və s.  

 Definitiv normalar - hüquq anlayışının və kateqoriyalarının elmi ifadə 

olunmuş təriflərini əks etdirir. Məs. hüquq qabiliyyəti və fəaliyyət qabiliyyəti və s. 

 Prinsip - normalar. Bu normalarda ümumi və ya sahəvi hüquqi prinsiplər və 

bu hüquq normaları məcmusunun vəzifələri (mülki qanunvericiliyin vəzifələri və s.)  

7) Stimullaşdırma xüsusiyyətlərinə görə. Bu tip normalar əsasən həvəsləndirici 

(mükafatlandırıcı)  normalardır.  

Hüquq normaları başqa əlamətə də görə təsnif olunur. Lakin, bu hallarda onlar 

ictimai münasibətlərin dövlət tənzimlənməsi funksiyasını yerinə yetirir, ictimai həyatı 

təşkil edir, onu ayrı-ayrı şəxslərin qəsdindən qoruyur. Bu cür təsnifləşdirilmə iqtisa-

diyyatın hüquqi tənzimlənməsində vasitə hesab olunan normativ-hüquqi aktlarda əks 

olunmuş hüquq normalarının  bu aktların hansı xarakterdə olmasını xarakterizə edir. 

Başqa sözlə desək, iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsini üsullarının mahiyyətini 

xarakterizə edir. Buradan iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsini  aşağıdakı üsulları-

nın mövcudluğu meydana çıxır:   

 Məcburetmə üsulları - hər hansı müsbət əməlləri (məsələn: müqavilə ilə 

şərtləndirilmiş işləri görmək, borcu qayrarmaq, sifarişçiyə məhsulu göndərmək və s.) 

etməyə yönəldilmiş məcburiyyəti müəyyən edir.  

 Qadağanetmə üsulları. Bu üsullar müəyyən hərəkətlərin edilməsinin 

(məsələn: vəzifədən sui-istifadə etməyi, vətəndaşların hüquqlarını pozmağı, əmlakı 

oğurlamağı, və digər qeyri-qanuni hərəkətlər etməyi) qadağan edildiyi üsullardır. 

 Səlahiyyətvermə üsulları-iqtisadi sahədə baş verən münasibətlərin iştirakçı-

larına öz maraqlarını ödənilməsinə yönələn müsbət hərəkətlər etmək (hər hansı bır 

əmlakın qanuni yolla mülkiyyətçisi olmaq, borclu şəxslərdən öz borcunu yerinə 

yetirməyi tələb etmək və s.) hüququ verən üsullardır.  

 Stimullaşdırıcı üsullar. Bu üsul əsasən həvəsləndirici (mükafatlandırıcı)  

üsullardır. Həvəsləndirici üsullar iqtisadi  subyektlərə xoş sonuncla nəticələnən 

hərəkətlər üçün oriyentir olurlar (mükafat, vergi güzəştləri və s.) 
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Qeyd edək ki, bu üsulların birləşməsi hüquqi tənzimlənmənin spesifik metodu 

olan imperativ  və dispozitiv metodunu təşkil edir. İmperativ yaxud amiranə metod 

ciddi məcburiyyətdir, hüquqi göstərişlərin tələbindən geri çəkilməyə yol verməyən-

dir. Bu metod özündə məcburetmə və qadağanetmə üsullarını birləşdirir. 

Dispozitiv metod. Səlahiyyətvermə və stimullaşdırma üsulları bu metod altında 

birləşirlər. Bu metod təşəbbüsə, hüquqi tənzimləmə iştirakçılarının bu və ya digər 

davranış seçiminin sərbəstliyinə əsaslanır. O, tərəflərə öz fəaliyyətlərini öz istəyinə 

uyğun nizamlamaq imkanına yol verir. Qanunvericilikdə isə yalnız bu cür istəklərin 

həddləri, yaxud müəyyən proseduralar müəyyənləşir. Əgər imperativ metod sanki 

münasibət iştirakçılarını hüquqi əlaqəyə girməyə məcbur edirsə, dispozitivlik isə 

vətəndaşların, onların təşkilatlarının faktik hərəkətlərinin, bu əsasda təşəkkül tapan 

münasibətlərin hüquqi göstərişlər qarşısında prioritetə malik olmasilə əlaqədardır. 

Beləliklə, iqtisadi münasibətləri tənzimləyən hüquqi tənzimlənmənin  

metodları ümumi və spesifik (xüsusi) metodlara bölünür: Ümumi və ya 

hüquqtətbiqetmə metodu – hüququ vasitə kimi istifadə etməklə (tətbiq etməklə)  

iqtisadi münasibətləri tənzimləyən metod; Xüsusi (spesifik) metodlar - imperativ  və 

dispozitiv metodlar. Bu metodlar misallarla növbəti paraqrafda Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən şərh olunacaq. 

Qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin metodu de-

dikdə, iqtisadi sahədə mövcud olan münasibətləri tənzimləmək üçün vasitə və üsulları 

nəzərdə tuturuq. Bu vasitə və üsulların tətbiqi məqsədi sadəcə olaraq münasibətləri 

tənzimlənməsi deyil, dövlətin məqsədinə (cəmiyyətin mənafeyinin) uyğun maksi-

mum səmərəli tənzimləməni həyata keçirməkdir. Bu, bilavasitə, dövlətin hüquqyarat-

ma fəaliyyətilə bağlıdır. Buna görə də, dövlətin hüquqyaratma fəaliyyəti  mükəmməl 

olmalıdır. Bizim müzakirə obyektimiz bu aktların necə yaradılması (başqa sözlə, 

yaradılan zaman hansı prosederadan keçməsi və s.) deyil, bu aktların cəmiyyətin  iqti-

sadi mənafeyinə uyğun olaraq elmi əsaslandırılaraq yaradılmasıdır. Yəni, bu aktlar 

elə yaradılmalıdır ki, münasibətləri tənzimləyərkən mövcud prinsiplərə (qanunçuluq, 

ədalət, hüquq bərabərliyi və s.) riayət edilsin, hüquqda və ya qanunda boşluqlar olma-

sın, yaradılmış aktlar ziddiyyət təşkil etməsin.  Başqa sözlə, dövlətin hüquqyaratma 
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fəaliyyəti daha təkmil olmalıdır. Qeyd etdiyimiz kimi, aktların hazırlanma və qəbul 

olunma proseduru bizim maraq obyektimiz deyil. Buna görə də, hüquqyaratmaya 

daxil olan hüquq normalarının təkmilləşdirilməsinə nəzər salaq. Təkmilləşdirilmə   

iqtisadi həyatın normal axınını təmin etmək, tənzimlənmənin cəmiyyətin marağına 

uyğun daha səmərəli təşkili məqsədini güdür. Bunun üçün mühüm üsullardan biri 

normativ hüquqi aktların sistemləşdirilməsidir.  

 

 

3. Iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin reallaşma  mexanizmi 

 

Hər hansı bir ölkədə ictimai münasibətləri (iqtisadi, siyasi, sosial-mədəni, və 

s.) tənzimləmək üçün dövlət forması böyük əhəmiyyətə malikdir. Dövlətin formasına 

xalqın mədəni səviyyəsi, onun tarixi ənənələri, dini görüşlərinin xarakteri, milli 

xüsusiyyətləri, məskunlaşmanın təbii şəraiti və başqa amillər mühüm təsir göstərir. 

Başqa sözlə, bu amillərin təsirilə formalaşmış dövlət forması bu amillərə uyğun 

tənzimlənməni həyata keçirəcəkdir. Ona görə də, dövlət forması digər sahələrdə 

olduğu kimi, iqtisadiyyatın tənzimlənməsində də böyük rol oynayır. 

Dövlət forması özündə qarşılıqlı əlaqədə olan aşağıdakı üç ünsürü birləşdirən 

mürəkkəb ictimai hadisədir: 

1) İdarəçilik forması. 

2) Dövlət quruluşu forması.   

3) Dövlət  rejim formaları. 

Dövlət formalarının qısa xarakteristikasına nəzər salaq. Bu xarakteristikaya 

nəzər salmaqda məqsəd respublikamızda dövlət formasının hansı ünsürlərinin möv-

cudluğunu göstərmək və iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin onun təsirilə necə 

həyata keçirlməsini müəyyənləşdirməkdən ibarətdir.  

1) İdarəçilik formasına görə respublika və monarxiyaya bölünür. Qeyd edək ki, 

respublika və monarxiyanın özünün bir neçə formaları vardır.  Monarxiya – ali dövlət 

hakimiyyətinin təkbaşına həyata keçirildiyi və bir qayda olaraq, irsən  keçdiyi 

idarəçilik formasıdır. Monarxiyanın mütləq, parlamentli, konstitusiyalı, dualist 
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monarxiya kimi formaları vardır. Respublika–ali dövlət hakimiyyətini əhali tərəfin-

dən müəyyən müddətə seçilən seçkili orqanların həyata keçirdiyi idarəçilik 

formasıdır. Respublikanın parlamentli respublika və prezidentli respublika formaları 

vardır.  

2) Dövlət quruluşu forması – dövlətin onun tərkib hissələri arasında, dövlət ha-

kimiyyətinin mərkəzi və yerli orqanları arasında qarşılıqlı münasibətlərin xarakterini 

aşkar edən milli və inzibati - ərazi quruluşudur. Idarəçilik formasından fərqli olaraq, 

dövlətin təşkili burada dövlət hakimiyyətinin və dövlət suverenliyinin mərkəzdə və 

yerlərdə, dövlətin tərkib hissələri arasında bölgüsü nöqteyi nəzərindən təhlil olunur. 

Dövlət quruluşu formasına  görə bütün dövlətlər üç əsas qrupa bölünür:  

 Unitar dövlət- mərkəzi hakimiyyət orqanlarına tabe olan və dövlət 

suverenliyi əlamətlərinə malik olmayan inzibati-ərazi vahidlərindən ibarət vahid 

bütöv dövlət birliyidir. 

 Federasiya- əvvəllər müstəqil olan dövlət qurumlarının bir ittifaq dövlətində 

könüllü birliyindən ibarətdir.  

 Konfederasiya- ümumi məqsədlərin təmini üçün yaradılmış suveren dövlət-

lərin müvəqqəti hüquqi ittifaqıdır. Konfederativ dövlət quruluşunda konfederasiya 

üzvləri həm daxili, həm də, xarici işlərdə öz suveren hüquqlarını saxlayır.  

3) Dövlət rejim forması - dövlət tərəfindən hakimiyyətin həyata keçirilməsinin 

üsul və metodlarının məcmusunu özündə əks etdirir. Dövlət rejimləri demokratik və 

antidemokratik (totalitar, avtoritar) ola bilər. Demokratik rejimlər hüquqi dövlətlərdə 

təşəkkül tapır.  

Azərbaycan Respublikası idarəetmə formasına görə respublika,  inzibati-ərazi 

quruluşuna görə unitar, dövlət rejim formasına görə demokratik – hüquqi dövlətdir. 

Hüquqi dövlətlərdən biri kimi, dünya siyasi xəritəsində özünəməxsus mövqeyə malik 

respublikamızda iqtisadiyyatın tənzimlənməsində mənbə hüquqdur (normativ – hüqu-

qi aktlar). Azərbaycanın milli hüquq sistemi tarixi - xronolojı baxımdan qarışıq xa-

rakter daşımışdır. Orta əsrlər və yeni dövrlər müsəlman hüquq sistemlərinin mövcud 

olduğu mərhələ rus imperiyasının işğalından sonra  roman - german hüququ ilə əvəz 

olunur. XIX əsrdə müsəlman hüququnun şəxsi statusla bağlı ünsürləri qalmaqda 
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davam edirdi. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan SSRİ-nin yaradılmasilə yeni 

ideologiyalaşdırılmış sosialist hüququ qüvvəyə minir. Həmin mərhələdə başqa 

sosialist dövlətlərində olduğu kimi, Azərbaycanın da hüquq sistemi formal-mücərrəd, 

dövlət - hüquqi xarakter daşıyırdı.  

Respublikamızda dövlət müstəqilliyi əldə olunduqdan sonra milli hüquq siste-

minin formalaşması məsələsi öz həllini tapdı. Ilkin mərhələdə sosialist - rus hüqu-

qunun təsiri altında olan milli hüquq sistemi tədricən roman - german hüquq ailəsinə 

yaxınlaşdırıldı. Komparativistlər sovet imperiyasının dağılması nəticəsində yaranan 

müstəqil dövlətlərin milli hüquq sistemlərini roman - german hüquq ailəsi daxilində 

avroasiya qrupu kimi səciyyələndirirlər. Bu qrupa daxil olan milli hüquq sistemlərini 

xarakterizə edən əsas cəhətlərə bu sistemlərin yeni formalaşmaqda olması, özündə 

klassik roman - german ünsürləri əks etdirməsi, avropa hüququna inteqrasiya etməsi, 

şərq (Asiya) ünsürlərini qoruyub saxlaması, yeni hüquq sahələrinin yaranması, kom-

pleks hüquq sahələrinin formalaşması, xüsusi hüquq sahələrinin çəkisinin artması, 

yeni məhkəmə sisteminin yaradılması və s. aiddir. 

Son illərdə respublikamızın hüquq sisteminə təsir edən amillərdən biri də     

ingilis - amerikan ümumi hüquq ideologiyasıdır (siyasətidir.). Bu proses özünü daha 

çox hüquq islahatlarında, iqtisadi münasibətlərin hüquqi tənzimləməsində büruzə 

verir. Amma avropa hüququ ilə müqayisədə bu cür təsir ciddi əhəmiyyət kəsb etmir 

və sınaq - təcrübi xarakter daşıyır. Azərbaycanın milli hüquq sistemində kontinental 

hüquq sisteminin ünsürləri mühüm yer tutur. Məhkəmə sistemində ABŞ hüququnun 

ayrı - ayrı ünsürləri öz əksini tapmışdır. Apellyasiya məhkəməsinin və ixtisaslaşmış 

məhkəmələrin yaradılmasını buna nümunə kimi qeyd etmək olar. Qanunların Konsti-

tusiyaya uyğunluğuna nəzarət edən və ali məhkəmə instansiyası olan Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi yeni qurulmuşdur. 

Qeyd etdiyimiz kimi, respublikamızda iqtisadiyyatın tənzimlənməsində mənbə 

hüquqdur (normativ – hüquqi aktlar).  “Normativ hüquqi aktlar haqqında” qanunun  

1-ci maddəsində qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktı sə-

lahiyyətli dövlət orqanı tərəfindən qəbul edilmiş, göstərişləri ümumi məcburi xarakter 

daşıyan, hüquq normalarını müəyyən edən, dəyişdirən və ya ləğv edən, dəfələrlə tət-
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biq olunmaq üçün nəzərdə tutulmuş rəsmi yazılı sənəddir. Azərbaycan Respublikası-

nın Konstitusiyasının 148-ci maddəsində  Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik 

sisteminə daxil olan aktlar əks olunmuşdur: 

I. Qanunvericilik sistemi aşağıdakı normativ hüquqi aktlardan ibarətdir: 

1) Konstitusiya; 

2) referendumla qəbul edilmiş aktlar; 

3) qanunlar; 

4) fərmanlar; 

5) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları; 

6) mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktları. 

II. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr Azər-

baycan Respublikasının qanunvericilik sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsidir.  

III. Naxçıvan Muxtar Respublikasında həm də Naxçıvan Muxtar Respublikası-

nın Konstitusiyası və qanunları, Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

qərarları hüquqi qüvvəyə malikdir.  

IV. Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunvericilik sistemi Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericilik sisteminə uyğun olmalıdır.  

V. Öz səlahiyyətləri daxilində yerli icra hakimiyyəti orqanları qanunvericilik 

sisteminə daxil olan aktlara zidd gəlməyən normativ xarakterli aktlar qəbul edə 

bilərlər.  

Sözügedən aktın 147-ci maddəsində ən yüksək hüquqi qüvvəyə malik olması 

əks olunmuşdur. Uzun müddətdir ki, hüquqi tənzimlənmənin metodları araşdırılması-

na baxmayaraq, yeknəsəklik (vahid fikir ortaqlığı) bu günədək yoxdur. Qeyd edək ki, 

bu metodların necə təsnifləşdirilməsinin əslində böyük fərqi yoxdur. Əsas məqsəd 

tətbiq olunan metodların iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsində optimal nəticənin 

əldə edilməsidir. Buna görə də, respublikamızda da iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlən-

məsinin metodlarını bu fəsilin birinci paraqrafında qeyd edildiyi kimi,   əsasən ümu-

mi və xüsusi metodlara bölmək olar. Ümumi metod kimi hüquqtətbiqetmə metodudur 

ki, bu metodun mahiyyəti adından göründüyü kimi, iqtisadi münasibətlərin 

tənzimlənməsində hüququn vasitə kimi tətbiqində təzahür olunur. Xüsusi metodlar 
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isə, imperativ və dispozitiv metodlardır. Xüsusi metodlar hər biri özünə bir neçə 

üsullar daxil edirlər.  Belə ki, imperativ metoda məcburetmə və qadağanetmə üsulları, 

dispozitiv metoda isə səlahiyyətvermə və stimullaşdırma üsulları aiddir.  

 Məcburetmə üsulları- hər hansı müsbət əməlləri etməyə yönəldilmiş məcbu-

riyyəti müəyyən edir.  

 Qadağanetmə üsullar. Bu üsullar müəyyən hərəkətlərin edilməsinin  qada-

ğan edildiyi üsullardır. 

 Səlahiyyətvermə üsulları- iqtisadi sahədə baş verən münasibətlərin iştirakçı-

lar- na öz maraqlarını ödənilməsinə yönələn müsbət hərəkətlər etmək hüququ verən 

üsullardır.  

 Stimullaşdırıcı üsullar. Bu üsul əsasən həvəsləndirici (mükafatlandırıcı)  

üsullardır. Həvəsləndirici üsullar iqtisadi  subyektlərə xoş sonuncla nəticələnən hərə-

kətlər üçün oriyentir olurlar (mükafat, vergi güzəştləri və s.) 

Ümumiyyətlə, istənilən normativ-hüquqi aktda ümumi müddəalar istisna ol-

maqla, qalan müddəalarda (normalarda)  bu xüsusiyyətlərdən (məcburedici, qadağan-

edici, səlahiyyətverici, stimullaşdırıcı) biri, bir neçəsi və ya hamısı əks oluna bilər. 

İqtisadi münasibətləri tənzimləmək üçün qeyd edilən xüsusiyyətlərə uyğun olaraq 

praktikada da eyniadlı üsullardan istifadə olunur. 

Respublikamızda iqtisadi münasibətləri ən optimal səviyyədə tənzimləmək 

üçün dünya ölkələrinin təcrübəsi araşdırılmalı, müxtəlif ölkələrdə tənzimlənmənin ən 

müsbət xüsusiyyətləri müəyyən edilməli və ölkəmizdə tətbiq edilməlidir. Buna görə 

də, növbəti paraqrafda iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi sahəsində xarici ölkələrin 

təcrübəsi tədqiq olunacaqdır. 
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MÖVZU 2. İQTİSADİYYATIN HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏSİNİN 

MƏNBƏLƏRİ VƏ NORMATİV-HÜQUQİ AKTLARIN 

FORMALAŞMASI PROSEDURU 

 

1. Normativ-hüquqi aktın ümumi xarakteristikası  

2. Normativ hüquqi aktların təsnifatı 

3.  Normativ hüquqi aktların sistemləşdirilməsi metodları 

4. Normativ-hüquqi aktların formalaşdırılması proseduru  

5. Normativ-hüquqi aktların yaradılmasının hüquqi bazası 

 

1. Normativ-hüquqi akt və onların təsnifatı 

Normativ hüquqi akt müasir dövlətin əsas hüquqi mənbələrindən biridir. Onda 

şəxsiyyət, onun maraq və ehtiyacları baxımından ən mühüm ictimai-iqtisadi müna-

sibətləri tənzimləyən hüquq normalarının əksəriyyəti ifadə olunur. Hüququn başqa 

mənbələri (hüquqi adətlər, məhkəmə və inzibati presidentlər) ümumnizamlayıcı əhə-

miyyətə malik deyillər. Onlar ictimai-iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsində kö-

məkçi və ya əlavə rol oynayırlar. Normativ-hüquqi aktlarda bütövlükdə çoxluğun və 

azlığın maraqlarını nəzərə alan normalar təsbit olunur. 

Ümumilikdə, bütün hüquq normaları müxtəlif kriteriya və əsaslara görə 

müəyyən qrup və növlərə bölünə bilərlər. Hüquq normalarının təsnifatı aşağıdakılara 

imkan verir: 

1. qüvvədə olan hüquq sistemində hər bir hüquq normasının yerini müəyyən 

etmək; 

2. hüquqi tənzimetmə mexanizmində hüquq normalarının funksiyasını və 

onların rolunu daha yaxşı aydınlaşdırmaq; 

3. hüququn ictimai münasibətlərə tənzimləyici təsirinin sərhəd və imkanlarını 

dəqiq müəyyən etmək; 

4. dövlət orqanlarının hüquqyaratma və hüququ tətbiqetmə fəaliyyətini 

təkmilləşdirmək. 
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Hüququn əlamətlərindən biri qismində də onun formal müəyyənliyi çıxış edir. 

Hüquq normaları obyektivləşdirilməli, bu və ya digər formalarda ehtiva olunmalıdır. 

Hüquq forması dedikdə, dövlətin müəyyən, rəsmi olaraq tanınmış aktlarında təsbit 

olunması ilə əlaqədar iradəsinin zahiri ifadəsi başa düşülür. Nəzəriyyədə hüququn 

formasının dörd növü fərqləndirilir: 

1. normativ akt; 

2. məhkəmə presedenti; 

3. hüquqi adət; 

4. normativ məzmunlu müqavilə. 

Bunlardan ən geniş yayılmış forma normativ hüquqi aktlardır. Daha vacib hüquq 

normaları normativ hüquqi aktlarla təsbit olunur. Normativ hüquqi akt müasir 

hüququn əsas və ən təkmilləşmiş formasıdır. Bu, xüsusi rəsmi qaydada verilən akt, 

yəni səlahiyyətli hüquqyaratma orqanının hüquq normasını nəzərdə tutan sənədidir.  

Normativ hüquqi akt dedikdə, dövlət hakimiyyətinin səlahiyyətli orqanı 

tərəfindən prosedur qaydasında verilən, ictimai münasibətlərin tənzimlənməsi 

qaydasını müəyyən edən, dəyişdirən və ya ləğv edən hüquqi sənəd başa düşülür.  

Normativ hüquqi akt bir sıra əlamətlərə malikdir: 

1. normativ aktlar dövlətin səlahiyyətli orqanlarının və vəzifəli şəxslərin, 

həmçinin müvəkkil edilmiş ictimai birliklərin və təşkilatların hüquqyaratma 

fəaliyyətinin nəticəsidir; 

2. onlar özündə ümümməcburi davranış qaydalarını ehtiva edirlər; 

3. onlarda ehtiva olunan göstərişlər dövlət iradəsinin ifadəsidir; 

4. onlar ən tipik, kütləvi münasibətlərin tənzimlənməsinə yönəlmişlər, eyni 

zamanda hüquq normalarının tətbiqi aktları kimi əsasən yalnız konkret həyati hallara, 

situasiyalara aiddirlər; 

5. normativ aktlar daimi, yaxud uzunmüddətli fəaliyyət üçün hesablanır; 

6. normativ aktlar fərdiləşdirilməmişdir. Onlar ya hamıya, ya da qeyri-müəyyən 

çoxsaylı subyektlərə ünvanlanırlar. 

Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktlarının ierarxik sistemini ən 

ümumi şəkildə aşağıdakı kimi təsəvvür etmək olar: 
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1. konstitusiya; 

2. konstitusiya qanunları; 

3. qanunlar; 

4. prezidentin fərmanları; 

5. hökümətin qərarları; 

6. nazirlik və idarələrin normativ aktları. 

Bu sistemdə aşağıdakı normativ aktlar xüsusi qrup təşkil edirlər: Azərbaycan 

Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr, Azərbaycan Respublikası 

icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktları. Bütün normativ aktlar zamana, 

məkana və müəyyən şəxslərin dairəsinə görə  hüquqi qüvvəyə malikdirlər. Həmçinin 

hüquqi qüvvəsinə görə bütün aktlar qanunlara və qanunqüvvəli aktlara bölünürlər. 

Hüquqi qüvvə aktın yerini, onun təyinatını, aliliyini və ya tabeliyini göstərir və onu 

vermiş orqanın hüquqi vəziyyətindən, konstitusiya səlahiyyətlərindən və 

qanunvericilikdə onun malik olduğu səlahiyyətlərdən asılıdır. 

Hüquqyaratma subyektlərinə görə aşağıdakı aktlar fərqləndirilir: 

a) referendumla qəbul edilən aktlar (məsələn, konstitusiya); 

b) Azərbaycan Respublikası icra hakimiyyəti və digər səlahiyyətli orqanlarının 

və ictimai təşkilatların aktları; 

c) digər normativ aktlar. 

Qüvvədə olma müddətindən asılı olaraq qeyri-müəyyən müddətə fəaliyyət 

göstərən normativ hüquqi aktlar (onlar hər hansı yeni normativ akt tərəfindən ləğv 

edilməyənədək qüvvədə olurlar) və müvəqqəti fəaliyyət göstərən (bu aktlar mühüm 

və məsələlərin həllinin təxirə salınmamasını tələb etməyən məsələlərlə əlaqədar 

tətbiq edilirlər) aktlar fərqləndirilir. Müvəqqəti aktlar məsələ həll edildikdən sonra öz 

qüvvəsini dayandırır.  

Normativ hüquqi aktlar Azərbaycan Respublikasında hüququn mənbələrini təşkil 

edirlər. Belə ki, hüquq ədəbiyyatlarında hüququn mənbəyi kimi, adətən dövlətin 

qanunvericilik fəaliyyətinin zahiri forması ifadə olunur, yəni hüquq normalarını 

müəyyən edən, səlahiyyətli dövlət orqanlarının aktları başa düşülür. Belə orqanlara 
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Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti, 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti və başqaları aiddir. 

Respublikamızda hüququn mənbələrinə hər şeydən əvvəl qanunlar aid edilir. 

Qanun dövlətin ali nümayəndəli orqanı tərəfindən qəbul edilən və yüksək hüquqi 

qüvvəyə malik olan normativ hüquqi aktdır. Azərbaycan Respublikasında qanunlar 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən Konstitusiyaya uyğun olaraq 

qəbul olunur. Qanun, habelə bilavasitə xalq tərəfindən- referendum yolu ilə də qəbul 

edilə bilər. Azərbaycan Respublikasında qanunlar hüquqi əhəmiyyətinə görə 

aşağıdakı qanunlara bölünür: 

a) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası; 

b) Referendum yolu ilə qəbul olunmuş qanunlar; 

c) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi tərəfindən qəbul olunan qanunlar. 

Hüququn mənbələri içərisində əhəmiyyətinə görə ikinci yeri qanunqüvvəli aktlar 

tutur. Qanunqüvvəli aktlara Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları, 

Azərbaycan Respublikası Hökümətinin qərarları, nazirliklərin, dövlət komitələrinin 

və digər icra hakimiyyəti orqanlarının əmrləri, təlimatları və əsasnamələri, yerli döv-

lət hakimiyyəti orqanlarının qətnamə və qərarları, yerli dövlət idarəetmə orqanlarının 

qərar və sərəncamları, bələdiyyə orqanlarının aktları aiddir. Konstitusiyanın 148-ci 

maddəsində həmçinin o da qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar 

çıxdığı beynəlxalq müqavilələr qanunvericilik sisteminin tərkib hissəsi hesab edilir və 

hüququn mənbəyini təşkil edir. Bundan başqa lokal normativ aktlar da mövcuddur ki, 

bunlar konkret idarə, müəssisə və təşkilat səviyyəsində qəbul olunan və onların daxili 

həyatını tənzimləyən normativ göstərişlərdir. Xüsusən, qeyd etmək lazımdır ki, 

dövlətin hər bir hüquqi aktı hüququn mənbəyi ola bilməz, yalnız hüquq normalarını, 

ümumi davranış qaydalarını əks etdirən, başqa sözlə, normativ aktlar hüququn 

mənbəyi hesab olunur. Dünyəvi və tarixi təcrübə sübut edir ki, ümumi davranış 

qaydasının ifadə olunmasının başqa formaları da mövcuddur. Bir sıra ölkələrdə 

hüquq mənbələrinə yalnız normativ aktlar yox, həmçinin hüquqi adətlər, məhkəmə və 

hüquq presedentləri də daxil edilir. 
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Məhkəmə presedenti o zaman hüququn mənbəyi hesab olunur ki, konkret iş üzrə 

məhkəmənin qəbul etdiyi qərarın gələcəkdə oxşar işlərin həllində məhkəmədə ümumi 

qayda ola biləcəyi qəbul edilsin. Belə hallarda məhkəmə qərarları mahiyyətcə hüquq 

normalarına çevrilir və ona ümumməcburi qayda kimi istinad edilə bilər. Hüquqi 

qüvvəsinə görə qanunqüvvəli aktları normatıv və hüququ tətbiqetmə aktlarına bölmək 

olar. Normativ qanunqüvvəli aktlar özündə hüquq normasını ehtiva edir və ictimai 

həyatın müxtəlif sferalarını tənzimləməklə ümumməcburi səciyyə daşıyır. Belə aktlar 

xüsusən iqtisadiyyat sahəsindəki münasibətlərin tənzimlənməsi üçün tətbiq olunurlar. 

Onlar bəzən müəyyən funksiyaları yerinə yetirən orqanlar haqqında, yaxud ictimai 

münasibətlərin konkret sferasında fəaliyyət qaydası haqqında əsasnamələrin təsdiqi 

ilə müşayiət olunurlar. Hüquqi tətbiqetmə aktları fərdi-birdəfəlik səciyyə daşıyırlar və 

idarəetmənin konkret məsələləri üzrə qəbul olunurlar. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, istənilən növ normativ hüquqi aktın qəbul 

edilməsi müəyyən bir hüquqi bazaya əsaslanır. Bu hüquqi baza rolunda isə qanunlar 

və digər normativ hüquqi aktlar çıxış edirlər. Azərbaycan Respublikasında normativ 

hüquqi aktları qəbul etmə və hüquq norması yaratma səlahiyyəti müxtəlif orqanlara 

verilmişdir ki, bu səlahiyyətlər də Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və 

“Normativ hüquqi aktlar” haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə 

tənzimlənir.  

Hüququn başqa mənbələrindən (formalarıdan) fərqli olaraq normativ-hüquq 

aktın aşağıdakı əlamətləri vardır. 

1. Normativ-hüquqi akt dövlətin səlahiyyətli orqanlarının hüquqyaratma fəaliy-

yəti və ya ümumixalq səsverməsi (referendum) nəticəsində yaranır. Hüquqyarata fəa-

liyyəti hüquq normalarının verilməsi, habelə təkmilləşdirilməsi və köhnəlmiş norma-

ların ləğv edilməsindən ibarət dövlət fəaliyyətdir.  

2. Normativ-hüquqi akt zəruri atributları: aktın adı (qanun, fərman, qərar): aktı 

qəbul edən orqanın adı (parlamət, prezident, hökümət və s.) olan rəsmi dövlət sənədi 

şəklində tərtib olunur. 

3. Normativ aktlarda hüquq normaları müəyyən struktur hissələrə: bölmələrə, 

fəsillərə, maddələrə görə (məsələn, Mülkü Məcəllədə: “Öhtəlik hüququ” bölməsi 
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“Öhtəliklərin icrası” fəsil “Öhtəliklərin vaxtından əvvəl  icrası” maddəsi) quruplaş-

dırılır. 

Beləliklə, normatv-hüquq akt – özündə hüquq norması əks etdirən rəsmi 

hüquqyaratma aktıdır.  

 

2. Normativ hüquqi aktların təsnifatı  

Normativ-hüquqi aktların təsnifi müxtəlif əsaslara görə: hüquqi qüvvəsinə; 

məzmununa; təsir xarakterinə və onları qəbul edən subyektlərə görə aparılır. Hüquqi 

qüvvəsinə görə bütün normativ-hüquqi aktlar qanunlara və qanunqüvvəli aktlara 

bölünür. Normativ-hüquqi aktların hüquqi qüvvəsi onların təsnifinin daha mühüm 

əhəmiyyətli əlamətidir. Hüquqi qüvvə bu aktların dövlət normativ nizamasalma 

sistemində yerini və əhmiyyətini müəyyən edir. Hüquqyaratma nəzəriyyəsi və təcrü-

bəsinə müvafiq olaraq yuxarı hüquqyartma orqanlarının aktları aşağı hüquqyaratma 

orqanlarının aktlarından daha yüksək hüquqi qüvvəyə malik olur. Aşağı hüquq-

yaratma orqanlarının aktları yuxar hüquqyaratma orqanları aktlarının əasasıda və 

onların icrası üçün qəbul edilir. 

Normativ-hüquqi aktlar həmçinin məzmununa görə təsnif edilir. Belə bölgü 

müəyyən mənada şərtidir. Bu şərtilik obyektiv olaraq heç də bütün normativ-hüquqi 

aktlarda eyni məzmunlu normaların olması ilə izah edilir. Yalnız bir hüquq sahəsinin 

(məsələn: əmək, maliyyə, mülki qanunvericiliyi) normalarını əks edən normalar 

mövcuddur. Ancaq sahəvi normativ aktlarla yanaşı, kompleks xarakter daşıyan aktlar 

da fəaliyyət göstərir. Onlar ictimai həyatın müəyyən sahəsinə xidmət edən müxtəlif 

hüquq sahələrinin normalarını əhatə edirlər.  

Normativ-hüquqi aktlar qüvvəsinin həcmi və xarakterinə görə aşağıdakı növlərə 

bölünür:  

- ərazidə müəyyən növ münasibətlərin məcmusunu əhatə edən ümumi qüvvəli 

aktlar; 

- yalnız əarzinin bir hissəsinə və ya ciddi surətdə bu ərazidə olan müəyyən 

şəxslər qurupuna aid edilən məhdud qüvvəli aktlar; 



 35 

- müstəsna (fövqəladə) qüvvəli aktlar. Onların tənzimləmə imkanları yalnız 

həmin aktın nəzərdə tutulduğu müəyyən müstəsna şərait (məsələn, hərbi fəaliyyət, 

kortəbii bədbəxt hadisələr) yarandıqda rializə edilir.  

Dövlət hüquqyaratmasının əsas subyektlərinə görə normativ hüquqi aktları 

qanunverici hakimiyyət aktlarına (qanunlar); icraedici hakimiyyət aktlarına (qanun-

qüvvəli aktlar); məhkəmə hakimiyyəti aktlarına (ümumi xarakterli məhkəmə aktları) 

bölmək olar.  

Qanun – bu müasir dövlətin əsas normativ hüquqi aktıdır. O, ictimai həyatın və 

dövlət həyatının ən mühüm tərəflərini tənzimləyən hüquq normalarını özündə əks 

etdirir. Qanun dövlətin ali nümayəndəli orqanı tərəfindən xüsusi qanunvericilik 

qaydasında qəbul edilən, ali hüquqi qüvvəyə malik, ölkə əhalisinin maraq və tələbləri 

baxımından ən mühüm ictimai münasibətləri tənzimləyən normativ-hüquqi aktdır. 

Bu tərifdən hüququn əsas mənbəyi və ali hüquqi qüvvəyə malik normativ hüquqi 

akt kimi qanunun əlamətləri aşkar olunur: 

1) qanun dövlətin ali nümayəndəli orqanı tərəfindən və ya bilavasitə xalq  

tərəfindən refrendum nəticəsində qəbul edilir;  

2) qanun şəxsiyyətin maraqlarının daha məqsədə uyğun şəkildə təmin edilməsini 

tələb edən, icimai həyatın əsas, ən mühüm məsəlləri üzrə qəbul olunur; 

3) qanun, qanunqüvvəli normativ-hüquqi aktlara xas olmayan xüsusi 

qanunvericilik qaydasında qəbul edilir. Qanunun qəbulu dörd mərhələni əhatə edir: 

qanun layihəsinin qanunverici orqana təqdim edilməsi; qanun layhəsinin müzakirəsi; 

qanunun qəbul edilməsi; qanunun dərc edilməsi (elan edilməsi). Qanunun 

referundum yolu ilə qəbul edilməsi də Referndum haqqında qanunla nəzərdə 

tutulmuş qanunvericilik qaydasıda həyata keçirilir;   

4) qanun dövlətin hər hası başqa bir orqanın təsdiqinə məruz qalmır. O yalnız 

qanunverici hakimiyyət tərəfindən ləğv edilə və ya dəyişdirilə bilər. Konstitusiya 

məhkəməsi və ya başqa analoji məhkəmə parlamentin qəbul etdiyi qanunu 

kanstitusiyaya zidd hesab edə bilər, lakin həmin qanunu ancaq qanunverici orqan 

ləğv edə bilər; 
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5) qanun dövlətin bütün hüquq sisteminin özəyidir: qanunlar normativ-hüquqi 

aktların bütün məcmuyunun qurluşunu, onların hər birinin hüquqi qüvvəsini, onların 

bir-birinə münasibətdə qarşılıqlı subordinasiyasını müəyyən edirlər. 

Dövlətin normativ-hüquq aktları sistemində qanunların aparıcı və müəyyənedici 

vəziyyəti qanunauyğunluğun əsas tələblərindən birini – ictimai münasibətlərin 

tənzimlənməsində qanunun alililiyni ifadə edir. Heç bir qanunqüvvəli akt qanunverici 

tənzimləmə dairəsinə müdaxilə edə bilməz. O, qanuna uyğunlaşdırılmalı və ya ləğv 

edilməlidir. 

Qanunlar öz növbəsində konstitusiya və adi qanunlara ayrılır. Konstitusiya 

qanunları dövlət və ictimai qurluşun əsaslarını, şəxsiyyətin və təşkilatların hüquqi 

vəziyyətini müəyyən edirlər. Konstitusiya qaydaları əsasında normativ hüquqi 

aktlarının bütün sistemi qurulur və detallaşdırılır. Konstitusiya başqa normativ-

hüquqi aktlara, o cümlədən qanunlara münasibətdə ali hüquqi qüvvəyə malikdir. Adi 

qanunlar konstitusiya qanunlarının əsasında və həmin qanunların icrası üçün qəbul 

edilir, ictimai həyatın müəyyən və məhdud sahələrini tənzimləyirlər. Ona görə də 

həmin qanunları çox vaxt cari qanunlar da adlandırırlar. Adi qanunlar ölkənin 

iqtisadi, ictimai, mədəni və s. həyatının müxtəlif tərəflərini və cəhətlərini qaydaya 

salır. Əsasən kompleks xarakterə malik olan həmin qanunlarda adətən, mülki hüquq 

normaları, hətta mülki hüquq institutları formula edilir. Bu qanulara “Sahibkarlıq 

fəaliyyət haqqında”, “İcarə haqqında ”, “Qiyməyli kağızla haqqında”, “Torpaq 

islahatlarının əsasları haqqında”, “Sğorta haqqında”, “Səhimdar cəmiyyətlər 

haqqında”, “Banklar və bank fəatiyyəti haqqında”, “Patent haqqında”, “Əmtəə 

nişanları haqqında” və digərlərini misal çəkə bilərik. Həmin qanunlar Konstitusiya 

müddəlarını detallaşdırır və konkretləşdirir. Bu qanunların əksəriyyəti xüsusi 

qanunlar hesab edilir. Xüsusi qanunlar mülki hüququn predimentinə daxil olan 

ictimai münasibətlərin ayrıca növünü nizama salır. Məsələn, “Patent haqqında ” 

qanun ixtiraların, faydalı modellərin sənaye nümunələrinin yaradılması, hüquqi 

mühafizəsi və istifadəsi ilə əlaqədar yaranan əmlak münasibətlərini və onlara bağlı 

şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərini tənzimləyir, “İstehlakçıların hüquqlarının 

müdafiəsi haqqında”  qanun istehlakçı vətəndaşlara mal satılması, iş görülməsi, 
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xidmət göstərilməsi üzrə sahibkarlıq münasibətlərinin  geniş sahəsini nizama salır. 

“Sğorta haqqında” qanun sğorta münasibətlərini qaydaya salır. 

Üzvi qanunlar cari (adi) qanunların xüsusi xarakterli yarım növü hesab edilir. 

Onlara məcəllələşdirilmiş qanunlar da deyilir. Üzvi (məcəllələşdirilmiş) qanunlar 

dedikdə, hüquqi cəhətdən tam, daxilən uyğun gələn elə qanunlar başa düşülür ki, 

həmin qanunlar ictimai həyatın müəyyən sahəsini kompleks surətdə tənzimləmək 

məqsədinə xidmət edir. Bunlara misal olaraq Mülki Məcəlləni, Vergi Məcəlləsini 

göstərmək olar. Üzvi qanunlar normativ ümumiləşdirmənin yüksək səviyyəsi ilə 

fərqlənir. 

Qnunqüvvəli normativ-hüquqi aktlar səlahiyyətli orqanların qanuna əsaslanan və 

ona zidd olmayan hüquqyaratma aktlarıdır. Qanunqüvvəli aktlar qanuna nisbətən az 

hüquqi qüvvəyə malikdirlər. Onlar qanunların hüquqi qüvvəsinə əsaslanır və onlara 

qarşı ola bilməzlər. İctimai-iqtisai münasibətlərin tənzimlənməsi ümumi maraqlarla 

fərdi maraqların uzlaşdığı zaman səmərəli olur. Qanunqüvvəli aktlar məhz qanunların 

əsas pirinsipial müddalarının müxtəlif fərdi maraqların özünəməxsus xüsusiyyətləri-

nin konkretləşdirilməsinə yönəldilmişdir. 

Məzmuna görə qanunqüvvəli aktlar, bir qayda olaraq müxtəlif icraedici hakimiy-

yət orqanlarının aktlarıdır. Qəbul edən subyektlərə və əhatə darəsinə görə onlar 

ümumi, yerli, idarə və təşkilatdaxili aktlara bölünür. 

1. Ümumi qanunqüvvəli aktlar. Bunlar  ərazisi həddində bütün şəxslərə aid olan 

ümumi səviyyəli normativ-hüquqi aktlardır. Hüquqi qüvvəsinə və hüquqi 

nizamasalma sistemində əhəmiyyətinə görə, ümumi qanunqüvvəli aktlar qanunlardan 

sonra gəlirlər. Qanunqüvvəli aktlar vasitəsilə cəmiyyətin dövlət idarəetməsi həyata 

keçirilir, ictimai həyatın iqdisadi, sosial və digər məsələləri əlaqələndirilir. 

Ümumi qanunqüvvəli aktlara ali (mərkəzi) icraedici hakimiyyət orqanlarının 

normayaradıcı aktları aiddir. Onları ölkə prezidenti və ya hökümət başçısı qəbul edir. 

Dövlət idarəetmə formasından (prezident və ya parlament respublikası) aslı olaraq ali 

icraedici hakimiyyətin normativ-hüquqi aktları öz ifadəsini iki müxtəlif formada 

tapır. 
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Prezidentin fərmanları qanunqüvvəli aktlar sistemində ən yüksək hüquqi 

qüvvəyə malikdir və qanunlar əsasında və onların inkişaf etdirilməsi istiqamətində 

verilirlər. Prezidentin hüquqyaratma sahəsində səlahiyyətləri konstitusuya və ya 

xüsusi konstitusuya qanunları ilə müəyyən olunur. Onlar ictimai həyatın dövlət 

idarəetməsi ilə bağli ən müxtəlif  tərəflərini tənzimlayır. 

Hökümət qərarları prezidentin fərmanları konteksində qəbul edilir və zəruri 

hallarda iqtisadiyyatın, sosial sahənin, səhiyyənin, xalq təhsilinin, silahlı qüvvələrin 

qurulmasının və s. dövlət idarəetməsinin daha konkret məsələlərini tənzimləməyə 

yönəldilir. 

2. Yerli qanunqüvvəli aktlar. Bu yerli nümayəndəli və icraedici hakimiyyət 

orqanlarının normativ-hüquqi aktlarıdır. Onları yerli nümayəndəli hakimiyyət 

orqanları və yerli özünü idarə orqanları qəbul edirlər. Bu aktlar yalnız həmin 

orqanların hakimiyyət zonasında qüvvəyə malikdir.  Bu ərazidə yaşayan bütün şəxlər 

üçün yerli hakimiyyər və idarəetmə orqanlarının normativ güstərişləri məcburidir.  

3. İdarə normaitv-hüquqi aktlarti (əmirlər, təlimatlar). Bir sıra ölkələrdə hökümət 

orqanlarının (nazirlik, idarələr) müəyyən struktur bölmələrinə  də qanuverici 

hakimiyyət, prezident və ya hökümət tərəfindən hüquqyaratma səlahiyyətləri verilir. 

Bunlar ümumi xarakterli normativ-hüquqi aktlar olsa da, ictima münasibətlərin 

məhtud sahələrinə (kömrük, bank, nəqliyyat, dövlət krediti və s.) aid olur. 

4. Təşkilatdaxili qanunqüvvəli aktlar.  Bunlar müxtəlif təşkilatlar tərəfindən öz 

daxili məsələlərinin tənzimlənməs üçün qəbul edilən və həmin təşkilatların 

üzvülərinə aid olan normativ-hüquqi aktlardır. Ali hüquqi qüvvəyə mailk aktların 

müəyyən etdikləri hədlərdə təşkilatdaxili normativ aktlar dövlət idarələrinin, 

müəsissələrinin və başqa təşkilatların konkret fəaliyyətində yaranan ən müxtəlif 

münasibətləri tənzimləyir. 

Müasir dövlətlərin normativ-hüquqi aktlar sistemi eyni deyil. Bu dövlət 

idarəetmə formalarının xüsusiyyətləri, ayrı-ayrı ölkələrin çoxəsirlik ənənvi,  milli və 

başqa amillərlə izah olunur. Bunula bele normativ-hüquq sistemlərinin əksəriyyəti 

aktın hüquqi qüvvəsinin dərəcəsi əlamətinə görə qurulur. İctimai həyatın sabitliyi və 

onun daha yaxşı təşkili naminə aşağıda duran aktlar yuxarı orqanların göstərişlərinə 
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uyğun olmalıdır. Mədəni ölkələrdə qanunqüvvəli aktlar arasında yaranan 

uyğunsuzluqları, ziddiyətləri ali hüquqi qüvvəyə malik olan qanun həll edir.  

Normativ-hüquqi aktların hüquqi qüvvəsinin dərəcəsi müxtəlif ola bilər, lakin 

həmin normalarda əks olunan tələblərə riayət etmək vacibliyi adiyyatı olan hər bir 

kəs üçün tamamilə eynidir. Bu prinsipial müddəa hüquqi dövlətin əsasını təşkil edir. 

Məhkəmə hakimiyyətinin aktları əsas etibarilə fərdi, hüquqi-tətbiqi xarakter 

daşıyan məhkəmə orqanlarının qərarları məhkəmə təcürbəsinin ümumiləşdirilməsi 

nəticəsində normativ xarakter kəsb edir. Normativ tələblərin aydın olmadığı, 

ziddiyətli və qeyri-müəyyən olduğu hallarda məhkəmə hüquq normalarının məzmunu 

konkretləşdirməyə, dəqiqləşdirməyə və ya hüquqda boşluq olduğundan yeni normalar 

yaratmağa məcbu olur və beləliklə, bu halda məhkəmə təcrübəsi hüququn mənbəyinə 

çevrilir.  

Məhkəmənin hüquqyaratma funksiyaları qanunda nəzərdə tutulmamış iqtisadi 

hadisələrin hüquqi tənzimlənməsi ehtiyacından yaranır və məhkəmə təcrübəsinin özü 

tərəfindən formalaşdırılır. Toplanmış hüquq tətbiqi təcrübəsi məhkəmələrə, bu və ya 

digər qurup hüquqi işlər üçün məcburi xarakter daşıyan qərarlar qəbul etməyə imkan 

verir. 

Məhkəmə hakimiyyətinin ali orqanları təkcə qüvvədə olan hüquqi normalarını 

konkretləşdirmir, həmdə hüquqi işlərin praktiki həlli zamanı ortaya çıxan məsələlər 

üzrə qanunvericiliyin tətbiqinin rəhbər izahı məqsədilə öz səlahiyyətləri çərçivəsində 

yeni hüquq normalrı yaradırlar (məsələn, ali məhkəmənin qərarları). Lakin nəzərdə 

saxlamq lazımdır ki, məhkəmə təcrübəsi qüvvəsinin məcburiliyi onun özündən yox, 

qanunverici hakimyyətin tələblərindədir. Hüquqi dövlətdə məhkəmələrin 

hüquqyaratma fəaliyyəti bütövlükdə qanunçuluq və həmin hüquq sisteminin 

prinsipləri çərçivəsində qanuni səlahiyyətlərə əsaslanır. 

Ümumilikdə qəbul olunmuş bütün normativ-hüquqi aktların pərakəndə şəkildə 

deyil, ümumiləşdirilmiş və sistemləşdirilmiş formada olması normativ-hüqui 

aktlardakı müəyyən boşluqların aradan qaldırılmasına və onlardan daha səmərəli 

istifadə olunmasına imkan yaradır. Normativ-hüquqi aktların sistemləşdirilməsi və 

uçotu mühüm məsələlərdən biridir. Beləki, normativ-hüquqi aktların rəsimi məcmuə 
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və toplularını, qanunvericilikdə başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, həmin aktları 

qəbul edən orqanlar, yaxut onların tapşırığı ilə başqa orqanlar dərc edillər.  

Azərbaycan Respublikasının bütün normativ-hüquqi aktları, eləcədə yerli 

özünüidarə orqanlarının və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının normativ 

aktları dövlət uçotuna alınmaq üçün Ədiliyyə Nazirliyinə təqdim edilir. 

Qanunvericiliyin sistemləşdirilməsi hüquq qaydansının sabitləşdirilməsi, normativ-

hüquqi nizamasalmanın ictimai həyatın normal axınını təmin edən alətə çevrilməsi, 

dövlət idaəetməsinin şəxsiyyətin marağına uyğun daha səmərəli təşkili məqsədlərini 

güdür. Normativ-hüquqi aktların (qanunvericiliyin) sistemləşdirilməsi – hüquq 

normalarının qaydaya salanmasına və təkmilləşdirilməsinə yönələn fəaliyyətdir. 

Sistemləşdirmə nəticəsində hüquq normaları arasındakı  ziddiyyətlər aradan 

qaldırılır, köhnəlmiş normalar ləğv edilir və ya dəyişdirilir, ictimai inkişafın 

tələblərinə cavab verən yeni, daha təkmil normalar yaradılır. Onlar müəyyən sistem 

əlamətlərinə görə quruplaşdırılır, məcəllələrdə, qanunvericilik toplularında və başqa 

sistemləşdirici aktlarda toplanılır. 

Presedent və ya adət hüququ qüvvədə olan ölkələrdə hüquq normalarının 

sistemləşdirilməsi çox mürəkkəb problemə çevrilmişdir. Çünki müasir qanunvericilik 

presidentlərin və hüquqi adətlərin normativ hüquqi əhəmiyyətini yalnız formal olaraq 

etiraf edir.  

Dini hüququn (müsəlman, buddist) müddəaları (kanonları) əhalisinin əksər 

hissəsi arasında hakim mövqedə olan ölkələrdə, onlar qanunvericilik sistemində 

nəzərə alınmaya bilməz. Müasir cəmiyyətdə mədəni dünyanın ilkin əsası sayılan 

şəxsiyyətin ümumbəşəri, qeyri-dini və qeyri-milli maraqları müxtəlif insanların 

rəngarəng dini və milli ehtiyaclarını hərtərəfli nəzərə alan və ahəngdar şəkildə 

əlaqələndirən normativ-hüquqi sistemin öz funksiyasını yerinə yetirməsi üçün 

əlverişli zəmin yaradır.  

 

3. Normativ hüquqi aktların sistemləşdirilməsi metodları 

Normativ hüquqi aktların sistemləşdirilməsinin üç əsas formasında istifadə 

olunur: məcəllələşdirmə, inkorporasiya, konsolidasiya. 
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I. Məcəllələşdirmə – mövcud qanunvericiliyin dərindən və hərtərəfli yenidən 

işlənməsi və ona yeni, sistemləşdirilmiş normativ-hüquqi aktın yardılması üzrə 

dölətin hüquqyartma orqanlarının fəaliyyətidir. Məcəllələşdirmə prosesidə yardılan 

akta öz əhəmiyyətini itrməmiş olan mövcud normalar və ictimi münasibətlərin 

müəyyən sahəsinin tənzimlənməsinə keyfiyyət dəyşiklikləri gətirən yeni yardılmış 

normalar daxil edilir. 

Qanunvericiliyin məcələləşdirilməsi aşağıdakı əlamətlərlə xarakterizə olunur: 

birincisi, məcəllələşdirmə fəaliyyəti ilə konustitusiya və ya başqa qanuni 

səlahiyyətlər əsasında yalnız səlahiyyətli hüquqyartma orqanları məşğul olur. 

İkincisi, məcəllələşdirmə nəticəsində öz tərkibinə əvvəlki normalardan 

əhəmiyyətli dərcdə fərqlənən normalrı daxil edən yeni normativ-hüquqi akt yaranır. 

Üçüncüsü, məcəlləşdirmə aktı toplu aktdır, çünki onun tərkibində əvvəllər 

müxtəlif aktlarda ifadə olunan, yalnız ictimai münasibətlərin eyni sahəsini 

tənzimləyən normalar bir yerə cəmlənir. 

Dördüncüsü, məcəllələşdirmə aktı ictimai həyatın müəyyən sahəsində fəaliyyət 

göstərən aktların içərsində əsasıdır. Bu akt konkret hüquq sahəsinin tənzimləmə 

pedmenti olan ictami münasibətləri əsas etibari ilə tənzimləyir (Məsələn, Torpaq 

Məcəlləsi). Həmin hüquq sahəsinin bütün normaları üçün rəhbər əhəmiyyətə malik 

olan ümumi prinsiplər də bu aktın məzmununda əks olunr.  

Beşincisi, məcəllələşdirmə nəticisində yarnan normativ-hüquqi aktlar ictimai 

münasibətlərin uzunmüddətli tənzimlənməsi üçün nəzərdə tutulur. Onlar ictimai 

həyatda mümkün ola bilən dəyişiklikləri nəzərə alır və gələcəkdə yarana bilən daha 

təkmil ictimai münasibətləri tənzimləməyə qadirdir.   

Məcəllələşdirmə – qanunvericiliyin sistemləşdirilməsinin  hüquqyartma xarakte-

ri daşıyan ən mürəkkəb və təkmil formasıdır. Onun köməyilə vahid hüquq və məntiq 

baxımından bütöv, daxilən uzlaşmış normativ-hüquqi akt yardılır. Məcəllələşdirmə 

aktı öz qurluşunda bir qayda olaraq həmin hüquq sahəsinin xarakter və məzmununu 

müəyyənləşdirən sahəvi prinsipləri (ümumi müddəaları) əks edən ümumi hissəyə 

malik olur. Məcəllələşdirmə aktları öz məzmun və adlarına görə üç əsas növə 

bölünür:  
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1. Əsaslar – müəyyən hüquq sahəsinin və ya dövlət idarə sahəsinin mühüm müd-

dəalarini (əsas başlanğıclarını) müəyyən edən normativ-hüquqi aktdır. Məcəllələşdir-

mənin belə formasından federativ (ittifaq) dövlətlərdə istifadə olunur. Qanun-vericili-

yin əsasları federasiya üzvlərinin məcəllələşdirmə fəaliyyəti üçün normativ-hüquqi 

bazanı təşkil edir.  

2. Məcəllə – ictimai həyatın hüquqi nizamlanma tələb edən əsas sahələrində 

qüvvədə olan məcəllələşdirmə aktlarının öz geniş yayılmış növüdür (Mülki Məcəllə, 

Gömrük Məcəlləsi, Ticarət Dənizçiliyi Məcəlləsi və başqaları).     

 3. Nizamnamə, əsasnamə – bunlar təkcə qanunverici orqanlar tərfindən deyil, 

həm də digər hüquqyartma orqanları (məsələn, prezident və ya hökümət) tərəfindən 

qəbul edilən xüsusi məcəllələşdirmə aktlarıdır. 

Müasir dövlətlərdə məcəllələşdirmə aktlarının əksər hissəsinin xüsusi adı 

yoxdur. Bunlara müxtəlif qanunları: mülkiyyət haqqıda, pensiya təminatı haqqında, 

hərbi qulluq haqqında, yerli idarəetmə haqqına və s. misal göstərmək olar.  

II. İnkorparasiya – qüvvədə olan normativ-hüquqi aktların məzmununu 

dəyişdirmədən müəyyən qaydada toplularda və ya külliyyatda birləşdirilməsidir.  

İnkorporasiya nəticəsində qüvvədə olan qanunvericilik zahirən işlənilir. Bu nə 

deməkdir? 

1. Zahirən işlənmə zamanı normativ-hüquqi aktlar müəyyən qaydada: əlifba, 

xronoloji və ya predmet qaydasında birləşdirilir, daha doğrusu, onların zahiri 

cəhətdən qaydaya salınmasına nail olunur. 

2. İnkorporativ  külliyyatlara və ya qanunvericilik toplularına daxil edilən 

normativ-hüquqi aktların məzmunu əhəmiyyət etibarilə dəyişdirilmir. Onlara yalnız 

qanuni qaydada ləğv edilmiş və ya qüvvəsini itirmiş normalar daxil edilmir. 

İnkorporasiyanın hüquqi normasını ləğv etməyə, dəyişməyə və ya yeni norma 

müəyyən etməyə səlahiyyəti olmayan sistemləşdirici orqan (məsələn, ədliyyə 

nazirliyi) aparır. O yalnız hüquqyaratma orqanının etdiyi dəyişiklik və əlavələri 

topluda əks etdirir. İnkorporasiya rəsmi və qeyri-rəsmi olur. Rəsmi inkorporasiya – 

bu, hüquq normalarının səlahiyyətli orqanlar tərəfindən qüvvədə olan normativ-

hüquqi aktların məcmuəysinin nəşri yolu ilə qaydaya salınmasıdır.  Bu orqanlar 
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tərəfindən nəşr edilən qanunvericilik topluları rəsmi xarkter daşıyır. Onlar hüququn 

mənbəyi olmasa da,  hüquqyartma və hüququn tətbiqi prosesində onlara istinad etmək 

olar. 

Hüquqi təbiətinə görə rəsmi inkorporasiya aktı qüvvədə olan normativ-hüquqi 

aktları işlənmiş və qaydaya salınmış halda nəşri formasıdır. Rəsmi inkorporasiyanın 

məcəllələşdirmədən fərqi hüquq normalarının sistemləşdirilməsi səviyyəsində ifadə 

olunur. Əgər məcəllələşdirmə hüquq sisteminin əhəmiyyətli dərəcədə inkişafına, 

hüquqi nizamasalmanın məzmununun dəyişdirilməsinə yönəldilmişdirsə, inkorporasi-

ya belə funksiyaları yerinə yetirmir. İnkorporasiya hüquqi nizamasalmanın məzmunu 

dəyişməyərək hüquqyartma orqanları tərəfindən artıq məcəllələşdirmə prosesində 

yaradımış normativ-hüquqi aktları ciddi sistemə salmağa yönəlmişdir. 

Rəsmi inkorporasiyanın iki növünü ayırırlar: xronoloji və predmet üzrə 

(sistematik). Xranoloji inkorporasiya – ele bir sistemləşdirmə formasıdır ki, bu zaman 

normativ-hüquqi aktların qaydaya salınması onların dərc olunduğu və qüvvəyə 

mindiyi vaxta görə aparılır. Xronoloji qaydada qanunverici və icraedici hakimiyyətin 

aktları xüsusi rəsmi mətbuat orqanlarında dərc edilir. Xronoloji inkorporasiyada hər 

bir normativ akta sıra nömrəsi verilir, onun adı, nəşr edildiyi ili, ayı, günü, həmçinin 

maddənin nömrəsi göstərilir. Bu lazım olan normativ-hüquqi aktın axtarışını, onlarda 

olan hüquq normalrının tez tapılıb tətbiq edilməsini asanlaşdırır. 

Sitematik inkorporasiya – qüvvədə olan normativ-hüquqi aktların predmet 

əlaməti üzrə, yəni hüquq sahələrinə, institutlarına dövlət fəaliyyətinin sahələrinə görə 

qaydaya salınmasıdır. Qanunvericiliyin sistemləşdirilməsi toplularında və 

küliyyatlarında normativ material növlərə görə və ya hüquqi nizamasalma sahələrinə 

görə (dövlət quruculuğu, maliyyə, xalq təhsili, müdafiə, ictimai təşkilatlar, cinayyət 

məsuliyyəti və s.) yerləşdirilir. Dövlət orqanları vəzifəli şəxslər və vətəndaşlar 

predmet  inkorporasiyasının köməyi ilə onları maraqlandıran hüquq normalarından 

tez və operativ istifadə edə bilərlər. 

Qeyri-rəsmi inkorporasiya – xüsusi hüquqyaratma səlahiyyətləri olamyan 

təşkilatlar və ayrı-ayrı vətəndaşlar tərəfindən (təhsil müəssisələri, idarələr, alimlər və 

praktiki işçilər ) qanunvericiliyin zahiri işlənməsidir. Qeyri-rəsmi inkorporasiya 
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müəssisələrin, təşkilatların, ayrı-ayrı mütəxəsis katiqoriyalarının normativ-hüquqi 

materyala olan ehtiyacına xidmət edir. Bunlar əmək və mənzil qanunvericiliyi 

toplusu, hərbi qulluqçular, müəllimlər, geoloqlar, hüquq-mühafizə orqanları işçiləri 

üçün qanunvericiliyə dair məlumat kitabçaları ola bilər. Rəsmi dərcetmə formaları 

olmadığına görə hüquqyaratma və hüququn tətbiqi prosesində onlara istinad etmək 

olmaz. 

III. Konsolidasiya – bu sistemləşdirmənin elə formasıdır ki, bu zaman ictimai 

münasibətlərin  eyni sahəsində fəaliyyət göstərən bir neçə normativ-hüquqi aktın 

onların məzmunu dəyşilmədən vahid normativ-hüquqi aktda birləşməsi baş verir. 

Konsolidasiyanın xüsusiyyəti onun məcəllələşdirmə və inkorporasiyanın bəzi 

cəhətlərini özündə əks etdirməsidir. Konsolidasiya  aktı toplum xarakterli normativ-

hüquqi  aktdır və bu cəhətdən o, məcəllələşdirməyə yaxındır: İctimai münasibətlərin 

tənzimlənməsinə  yeni heç bir şey gətirməməsi isə onu inkorporasiya ilə yaxınlaşdı-

rır. Normativ-hüquq aktlarının sistemləşdirilməsı formasına görə konsolidasiya daha 

çox sistematik inkorporasiyaya yaxınlaşır.  Ondan məcəllələşdirmə zərurəti və ya 

imkanı olmayan yerdə kansolidasiya eyni normativ materialın birləşdirilməsi, aktların 

sayının azaldılması və hüquqi tənzimləmə formasının yaxınlaşdırlması üçün səmərəli 

vasitəyə çevrilir. 

Qanunvericilik üzrə məlumat xidmətlərinin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi 

hər bir iqtisadi subyektin qəbul ounmuş və qüvvədə olan normativ-hüquqi aktları 

asanlıqla əldə etməsini təmin edir. Bu da istər sahibkarların, istərsə də iqtisadi 

münasibətlərin digər iştirakçılarının qanunla müəyyən olunmuş hüquq və vəzifələrini 

bilməsinə kömək edir.    

 

4. Normativ-hüquqi aktların formalaşdırılması proseduru  

Normativ-hüquqi aktların formalaşma proseduru dedikdə – normativ-hüquqi 

aktların formalaşma qaydaları və normativ-hüquqi aktalrın tətbiqi (reallaşdırılması) 

prosesi başa düşülür. Normativ-hüquqi aktların formalaşma prosesinin ilkin mərhələsi 

normativ-hüquqi aktların hazırlanmasının planlaşdırılmasıdır. Bu mərhələdə Azər-

baycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, nazirliklər və digər mərkəzi icra hakimiy-
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yəti orqanları özlərinin hazırlayacaqları normativ-hüquqi aktların layihələrinin 

hazırlanması haqqında planları təsdiq edirlər. Normativ-hüquqi aktların layihələrinin 

hazırlanması planları hazırlanarkən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi 

deputatlarının, Azərbaycan Respublikası müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının, Azərbaycan Respublikası inzibati ərazi 

vahidlərinin, elmi idarələrin təklifləri, kütləvi informasiya vasitələrində və əhalinin 

müraciətlərində irəli sürülən təkliflər nəzərə alınır. 

Normativ-hüquqi aktların layihələrinin hazırlanmasının cari planları, bir qayda 

olaraq, 6 aydan 1 ilədək müddətə tətbiq olunur. Zəruri hallarda 5 illik müddət üçün 

perespektiv planlar nəzərdə tutula bilər. Bu planlarda qanunvericiliyin inkişaf 

istiqamətləri, kodifikasiya və ya normativ sənədlərin başqa cür qaydaya salınması 

üzrə iri tədbirlər müəyyən olunur, normativ aktların sistemləşdirilmiş və yaxut 

yeniləşdirilmiş nəşirlərinin hazırlanması nəzərdə tutulur. Perespektiv planlar cari 

planlarda konkretləşdirilir və nəzərə alınır. 

Normati-hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması ən vacib və iri həcimli 

aktların hazırlanmasını nəzərdə tutur və yuxarı orqaqnların tapşırğı əsasında, habelə 

başqa zəruri hallarda plandankənar layihələrin hazırlanmasını istisna etmir.  

Normativ-hüquqi aktların hazırlanmasının planlaşdırılması başa çatdıqdan sonra 

normati-hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması prosesi başlanır. Belə ki, normati-

hüquqi aktın layihəsini hazırlayan orqan, bir qayda olaraq, layihəni hazırlamaq üçün 

həmin orqanın işçilərindən, mütəxəssis və alimlərdən ibarət komissiya yaradır. 

Bundan başqa, layihələrin hazırlanması işinə elimi idarələri, marağı olan dövlət və 

qeyri-dövlət təşkilatlarının nümayəndələri cəlb edilə bilər.  Layihələrin 

hazırlanmasında layihələri tərtib edən orqan və qurumların hüquq bölmələrinin 

iştirakı zəruridir. 

Normativ-hüquqi aktın ilkin layhəsinin, o cümlədən alternativ layhələrin 

hazırlanması dövlət orqanlarına, elimi idarələrə qeyri-dölət qurumlarına, ayrı-ayrı 

alim və mütəxəssislərə və ya onların kollektivlərinə tapşırıla, yaxud müqavilə ilə 

sifariş edilə, habelə ən yaxşı layihə üçün müsabiqə elan edilə bilər. Naxçıvan Muxtar 
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Respublikasının və inzibati ərazi vahidlərinin səlahiyyəti və mənafeyi ilə bağlı 

layihələr hazırlanarkən onların müvafiq orqnları bu işə cəlb olunurlar. 

İqtisadiyyatın, dövlət idarəçiliyinin ayrı-ayrı sahələri üzrə layihələrin 

hazırlanmasına bu sahələrin inkişafı və vəziyyəti üçün cavabdeh olan müvafiq  icra 

hakimiyyəti orqanları cəlb olunurlar. Normativ-hüquqi aktın aşağıdakı rekvizitləri 

olmalıdır: 

- normativ hüquqi aktın adı (qanun, fərman, qərar və s.); 

- tənzimləmə predmentini əks etdirən normativ-hüquqi aktın adı (başlığı); 

- normativ-hüquqi aktın qəbul edildiyi tarix və yer; 

- müvafiq normati-hüquqi aktı imzalamaq səlahiyyəti olan şəxsin imzası; 

- normativ hüquqi aktın nömrəsi. 

Özündə hüquq normalarını əks etdirən maddə və ya bənd normati-hüquqi aktın 

əsas struktur elementidir. Hüquq normaları “maddə” adı altında maddələr şəkilində 

qanunlara daxil edilir. Digər normati-hüquqi aktlar “bənd” sözü yazılmadan 

bəndlərdən ibarətdir.  

Normativ-hüquqi aktın məzmunca yaxın maddələri (bəndləri) fəsillərdə, 

məzmunca yaxın olan bir neçə fəsillər isə bölmələrdə birləşə bilər. Normativ-hüquqi 

aktın maddələri ayrı-ayrı hüquq normalarını əks etdirən bəndlərə, bəndlər isə 

yarımbəndlərə bölünür. Maddə, bənd və yarımbəndlərin daxilində abzaslara ayrılan 

hissələr ola bilər. 

Normativ-hüquqi aktın hissəsi (fəsili, maddəsi, bəndi) qüvvədən düşmüş hesab 

edildikdə, onlar qüvvədə olan aktdan çıxarılır, lakin onların nömrələri saxlanılır və 

normati-hüquqi aktların hissələrinin (fəsillərinin, maddələrinin, bəndlərinin) 

nömrələri dəyişmir. Normativ-hüquqi akta əlavə hissə (fəsil, maddə, bənd) əlavə 

edildikdə, onlar aktın hissələrinin nömrələrini təkirarlamaqla əlavə nömrə ilə daxil 

edilir. Hüquqi normaların arasında qarşılıqlı əlaqəni pozmamaq və yaxut təkirarlara 

yol verməmək zərurəti olduğu hallarda, normativ-hüquqi aktın başqa maddələrinə 

istinad edilir. Yeni aktın qəbul edilməsi ilə yeni normativ göstərişlərə zidd olan və ya 

yeni aktla tam əhatə olunan, yaxud formal olaraq qüvvədən düşməmiş, lakin faktik 
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əhəmiyyətini itirən əvvəllər qəbul edilmiş bütün aktlar, yaxud onun hissələri qanunla 

müəyyən edilmiş qaydada qüvvəsini itirmiş hesab olunur. 

Baxılmaq və qəbul olunmaq üçün təqdim edilmiş normativ-hüquqi akt 

layihəsinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün müstəqil elmi (hüquqi, iqtisadi, 

maliyyə, texniki, ekoloji, və s.) ekspertiza keçirdilə bilər.  

Elmi ekspertizanın əsas məqsədləri – hazırlanan layihələrin yüksək keyfiyyəti-

nin, əsaslılığının, qanuniliyinin və aktuallığının təmin edilməsi, qəbul edilən norma-

tiv-hüquqi aktların elmi əsaslandırılmış sisteminin yaradılması, qəbul edilən aktların 

mümkün neqativ, sosial, iqtisadi, hüquqi, ekoloji və digər nəticələrinin aşkarlanması-

dır. Qeyd olunan məsələlərlə bağlı ekspertlər normativ-hüquqi aktı qiymətləndirərkən 

müstəqildirlər və ekspertiza keçirmə tapşırığı verən orqandan asılı deyildir.   

 Yuxarda gösdərilən qaydalar əsasında qanun layihələri hazırlanaraq Milli 

Məclisə təqdim edilir və həmin qanun və qərar layihələri Milli Məclisin Aparatında 

qeydiyyata alınır. 

Milli Məclisə təqdim edilmiş qanun və qərar layihələrini Milli Məclisin sədri 

Milli Məclisin müvafiq daimi komissiyasına göndərir və layihəyə baxılması müddəti-

ni müəyyən edir. Qanun layihəsi bir neçə daimi komissiyaya göndərildiyi halda Milli 

Məclisin sədri onlardan birini aparıcı komissiya təyin edir. 

 Milli Məclisin daimi komissiyalarında qanun və qərar layihələrinin hazır-

lanması və baxılması qaydasını aparıcı daimi komissiya Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasına və Milli Məclisin Daxili Nizamnaməsinə əsasən müəyyənləşdirir. 

Qanun və qərar layihələri üzərində iş aparmaq üçün daimi komissiya işçi qrupu 

yarada bilər. Qanun və qərar layihələri bir neçə daimi komissiya tərəfindən hazırla-

nırsa, onlar birgə işçi qrupları yarada bilərlər. Bir məsələyə aid iki və ya daha çox 

qanun və qərar layihəsi varsa, onlar birlikdə müzakirə edilir. 

Milli Məclisin Aparatı daimi komissiyanın tapşırığı ilə qanun və qərar 

layihələrinin hüquq və dil-üslub baxımından ekspertizasını keçirir, habelə qanun 

layihəsinin qəbul edilməsi ilə əlaqədar qəbul olunmalı, dəyişdirilməli və ya ləğv 

edilməli qanunların və başqa normativ hüquqi aktların siyahısını tərtib edir. 
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Milli Məclisin deputatlarının və başqa qanunvericilik təşəbbüsü hüququ 

subyektlərinin qanun və qərar layihələrinə aid qeyd və təkliflərinə aparıcı daimi 

komissiyanın iclaslarında baxılır. 

Milli Məclisin daimi komissiyaları arasında baxılan layihələrə dair fikir ayrılığı 

əmələ gələrsə, aparıcı daimi komissiyanın qərarı əsas götürülür. Bu qərarla razı 

olmayan daimi komissiyanın rəyi Milli Məclisin bu məsələyə aid iclasında 

deputatlara yazılı şəkildə çatdırılır. Hazırlanmış və ya baxılmış layihə Milli Məclisin 

iclasının gündəliyinə daxil edilmək üçün iclasa dəvət olunmalı şəxslərin siyahısı ilə 

birlikdə Milli Məclisin sədrinə təqdim edilir.  

Milli Məclisdə qanun layihələrinə, bir qayda olaraq, üç oxunuşda baxılır. Milli 

Məclisin sədrinin qərarı ilə və ya Milli Məclisin protokol qaydasında qəbul etdiyi 

qərarla qanun layihəsinə bir oxunuşda baxıla bilər. 

Qanun layihəsinin birinci oxunuşu zamanı onun qəbul edilməsinin zəruriliyi, 

əsas müddəaları müzakirə edilir, qanun layihəsinin ümumi konsepsiyasına qiymət 

verilir. Qanun layihəsinə birinci oxunuşda baxılması nəticəsində Milli Məclis 

aşağıdakı qərarlardan birini qəbul edir: 

- layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin və söylənilmiş təkliflər və iradlar nəzərə 

alınmaqla onun üzərində iş davam etdirilsin (bu qərar protokol qaydasında qəbul 

edilir); 

- layihə qəbul edilməsin; 

- qanun qəbul edilsin. 

Milli Məclis birinci oxunuşda qəbul edilmiş qanun layihəsinin dərc olunması və 

ümumxalq müzakirəsinə çıxarılması haqqında qərar qəbul edə bilər. 

Birinci oxunuşda qəbul edilmiş qanun layihəsinə dair təklifləri və iradları aparıcı 

daimi komissiya öyrənir və ümumiləşdirir. Aparıcı daimi komissiya layihəyə təklif 

olunan dəyişikliklərin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğun olub-

olmamasını müəyyənləşdirmək üçün müstəqil ekspertiza təyin edə bilər. Layihəyə 

təklif edilən dəyişikliklərin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına zidd olması 

müəyyənləşdirildikdə aparıcı daimi komissiya bu barədə dəyişikliyin müəllifinə 

xəbər verir. Dəyişiklik vermiş şəxslər müzakirə zamanı dəyişiklikləri dəqiqləşdirə və 
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ya geri götürə bilərlər. Milli Məclisdə ikinci oxunuşda baxılmasına azı 5 gün qalmış 

qanun layihəsi onun təşəbbüsçüsünə göndərilir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 96-cı maddəsinin II hissəsinə uyğun 

olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkə-

məsinin, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun və Naxçıvan Muxtar Respubli-

kası Ali Məclisinin qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Milli Məclisin müzakirəsinə 

verdikləri qanun və ya qərar layihələri təqdim olunmuş şəkildə müzakirəyə 

çıxarılmalı və səsə qoyulmalıdır. Belə qanun və ya qərar layihələrində dəyişikliklər 

yalnız həmin orqanların razılığı ilə edilə bilər. Qanun layihəsinin ikinci oxunuşda 

müzakirəsi aparıcı daimi komissiyanın nümayəndəsinin məruzəsi ilə başlanır. 

Məruzəçi daimi komissiyada layihəyə baxılmasının nəticələri haqqında məlumat 

verir. Layihənin ikinci oxunuşda müzakirəsi, bir qayda olaraq, qanun layihəsi 

təşəbbüsçüsünün və ya onun nümayəndəsinin çıxışı ilə davam edir. Daha sonra ikinci 

oxunuşda müzakirə edilən qanun layihəsinin əsas kimi qəbul edilməsi barədə proto-

kol qaydasında qərar qəbul edilir. Bu cür qərar qəbul edilməzsə, qanun layihəsi qəbul 

edilməmiş sayılır.  

İkinci oxunuşda qəbul edilmiş qanun layihəsi müzakirə zamanı müəyyənləşdiril-

miş daxili ziddiyyətlərin aradan qaldırılması və redaktə edilmək üçün aparıcı daimi 

komissiyaya qaytarılır. Bu iş başa çatdıqdan sonra aparıcı daimi komissiya üçüncü 

oxunuş üçün hazırlanmış qanun layihəsini Milli Məclisin sədrinə göndərir. Milli 

Məclisin sədri qanun layihəsinə üçüncü oxunuşda baxılmasını Milli Məclisin 

iclasının gündəliyinə salır. Qanun layihəsinin üçüncü oxunuşu zamanı qanun layihəsi 

bütövlükdə səsə qoyulur. Qanun layihəsinin üçüncü oxunuşu zamanı onun mətnində 

dəyişikliklər edilə bilməz. Müstəsna hallarda Milli Məclisin iclasında iştirak edən 

deputatların əksəriyyətinin tələbi ilə üçüncü oxunuşda olan qanun layihəsi ikinci 

oxunuşa qaytarıla bilər. 

Milli Məclisin aktlarının qəbul edilməsi üçün tələb olunan səs çoxluğu Azər-

baycan Respublikasının Konstitusiyasında və Milli Məclisin Daxili Nizamnaməsində 

başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, Milli Məclisin aktları 63 deputatın səs çoxluğu ilə 

qəbul edilir. Prosedur məsələləri ilə əlaqədar protokol qaydasında qərarlar, Daxili 
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Nizamnamədə başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, Milli Məclisin iclasında iştirak 

edən deputatların sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. 

Qəbul edilimiş normati-hüquqi aktlar  rəsmi nəşrlər sayılan «Azərbaycan» 

qəzetində və «Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu»nda dərc olunur. 

Normativ-hüquqi aktlar, həmçinin istənilən kütləvi informasiya vasitələri və 

nəşiriyatlar tərəfindən dərc olna bilər.  

Normativ-hüquqi aktların müqavilə və ya sifarişlə hazırlanması, ən yaxşı layihə 

üçün müsabiqə keçirilməsi, onların ekspertizası, rəsmi nəşri, sair üsulla yayılması, 

habelə dövlət qeydiyyatı ilə əlaqədar xərclər dövlət büdcəsi hesabına ödənilir. 

Azərbaycan resrublikasının qanunları, Azərbaycan resrublikası Prezdentinin 

fərmanları və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları, onların özündə 

başqa müddət nəzərdə tutulmamışdırsa, dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

 Normativ hüquqi akt, onun özündə ayrı hal nəzərdə tutulmamışdırsa, müddətsiz 

qüvvədə olur. Akt bütövlükdə, yaxud onun bir hissəsi müvəqqəti qüvvədə ola bilər. 

Bu halda aktda onun və ya onun müvafiq hissəsinin qüvvədə olma müdəti göstərilir. 

Göstərilən müddət qurtaran kimi akt, yaxud onun müvafiq hissəsi əlavə elan olmadan 

qüvvədən düşür. Göstərilən müddət qurtaranadək aktı qəbul etmiş orqan aktın 

qüvvədə olma müddətinin artırılması və ya ona müddətsiz xarakter verilməsi 

haqqında qərar qəbul edə bilər. 

Normativ-hüquqi aktların formalaşma prosedurasının son mərhələsi qəbul 

olunmuş normativ-hüquqi aktların iqtisadi münasibətlərin  tənzimlənməsidə tətbiq 

olunmasıdır. Belə ki, qəbul olunmuş  normativ-hüquqi aktın düzgün və səmərəli 

rellaşdırılması ümumilikdə qanunun işləmə mexanizminin əsasıdır. 

 

5. Normativ-hüquqi aktların yaradılmasının hüquqi bazası 

Hüquq normalarının tədbiqi – səlahiyyətli dövlət orqanlarının hüquq normaları-

nın konkret iqtisadi və mülki münasibətlərə yönəldilməsi üzrə hakimiyyət fəaliy-

yətidir. Hüquqtədbiqetmə fəaliyyəti ilə yalnız səlahiyyətli dövlət orqanları və ya 

dövlətin verdiyi səlahiyyət əsasında ictimayət orqanları məşğul ola bilər. İkincisi, 

hüquqtədbiqetmə fəaliyyətinin məzmunu hüquq normaları əsasıda fərdi hüquqi 
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göstərişlər (aktlar) verilməsində ifadə olunur. Bu aktlar müəyyən iqtisadi və mülki 

münasibətlərə ünvanlanır. Məsələn, mərkəzi icra hakimiyyətinin qərarı, məhkəmənin 

hökmü və s. Üçüncüsü, hüquq normasının tətbiqi qanunla dəqiq müəyyən olunmuş 

qaydada həyata keçirilir. İqtisadi və mülki hüquq normalarının tədbiqi zamanı belə 

qayda xüsusiilə mühüm əhəmiyyətə malik olur. Nə vaxt, hansı hallarda hüquq 

normasının tətbiqinə zərurət yaranır? 

1. Hüquq norması səlahiyyətli orqanlar tərəfindən o vaxt tətbiq olunur ki, 

konkret şəxslərin (hüquqi və fiziki şəxslərin) nəzərdə tutulan hüquq və vəzifələri 

həmin orqanların  dövlət-hakimiyyət fəaliyyəti olmadan yarana və həyata keçə bilmir. 

Bu hüquq və vəzifələrin yaranması və həyata keçməsi üçün hər bir konkret halda 

səlahiyyətli orqan tərəfindən konkret şəxsə münasibətdə hakimiyyət xarakterli qərar 

verilməsi zəruridir. Məsələn, əmək hüququnu həyata keçirmək üçün müəssisə, idarə, 

təşkillat müdriyyətinin işə qəbul haqqında rəsmi qərarı zəruridir.  

2. Səlahiyyətli orqanların hüquqtətbiqetmə fəaliyyəti o vaxt zəruri olur ki, 

vətəndaşların və təşkillatların subyektiv hüquqlardan istifadəsi üçün müəyyən 

maneələr mövcud olur. Məsələn, vətəndaş qanun əsasında ev almışdır, başqa şəxslər 

isə onun həmin evə sahiblik hüququnun realizəsi üçün maneə yaradırlar. Belə halda 

vətəndaş inzibati orqana və ya məhkəməyə müraciət edir. Həmin orqanlar isə ev 

sahibinin pozulmuş hüquqlarının bərpasına yönəlmiş qərar qəbul edirlər. 

3. Hüquqi vəzifələr könüllü olaraq icra edilmədikdə də hüquq normalrının tət-

biqinə zərurət yarnır. Məsələn, bir təşkilat müqavilə üzrə digər təşkillata müəyyən 

məhsulu tədarük etməyi öhtəsinə götürür, lakin öz öhdəliyini yerinə yetirmir. Bu hal-

da səlahiyyətli orqan (arbitraj, məhkəmə) təşkillatın öz üzərinə götürdüyü öhtəliyin 

yerinə yeirilməsinin məcburi qaydada təmin edilməsinə yönələn qərar qəbul edir. 

4. Hüquq pozuntusu törədildikdə və hüquq pozuntusnu törədən şəxsə müvafiq 

hüquqi təsir tədbirləri təyin etmək lazım gəldikdə hüquqtətbiqetmə fəaliyyəti həmişə 

zəruridir. Belə ki, vergi ödəmələri gecikdirdikdə Vergilər Nazirliyinin nümayəndələri 

müvafiq tədbirlər görürür. Vergi ödəyicisi vergidən yayndıqda isə məhkəmə hüquq 

normaları əsasında cəza tədbirləri təyin edir. 
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İqtisadi münasibətlərin və onlara tətbiq edilən hüquq normalarının məzmunun-

dan asılı olaraq hüquq tətbiq etmə aktı aşağıdakı növlərə bölünür: 

- nizamlayıcı aktlar, yəni iqtisadi subyektlərin hüquqauyğun davranışı ilə  

əlaqədar konkret hüquq və vəzifələr müəyyən edən aktlar. 

- mühafizəedici aktlar. Bu aktlar hüquq pozuntusuna yol vermiş ayrı-ayrı fiziki 

və hüquqi şəxslər barəsində verilən aktlardır (məhkəmənin hökmü, prokrorun protesti 

və s.). 

Beləliklə, hüquq normalarının tətbiqi aktları hüquq normaları göstərişlərinin 

realizəsinin  ən mühüm vasitəsidir. 

Azərbaycan Respublikasında normativ hüquqi aktların yaradılmasının, qəbulu-

nun və tətbiqinin hüquqi bazası qismində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 

və 6 sentyabr 1994-cü ildə qəbul olunmuş və 26 noyabr 1999-cu ildə dəyişdirilərək 

yenidən qəbul olunmuş “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının qanunu çıxış edir. 

Konstitusiyada və müvafiq qanunda normativ aktların anlayışı, növləri, onların  

hazırlanması mərhələsi, onların hüquqi qüvvəsi, onları qəbul edən orqanların adları 

və normativ hüquqi akt vermə səlahiyyətləri və s. kimi məsələlərə toxunulur. 

Qanunun birinci maddəsində bu qanunun vəzifəsi şərh olunur və orada deyilir ki, bu 

qanun Azərbaycan Respublikasının qanunlarının və başqa normativ hüquqi aktlarının 

hazırlanması, qüvvəyə minməsi, şərhi və bunlarla əlaqədar müvafiq dövlət orqanları-

nın qarşılıqlı fəaliyyət qaydalarını müəyyən edir. Qanununun ikinci maddəsində 

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən normativ hüquqi aktların anlayışı 

verilir: “Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktı səlahiyyətli dövlət orqanı 

tərəfindən qəbul edilmiş, göstərişləri ümumi məcburi xarakter daşıyan, hüquq 

normalarını müəyyən edən, dəyişdirən və ya ləğv edən, dəfələrlə tətbiq olunmaq üçün 

nəzərdə tutulmuş rəsmi yazılı sənəddir”. Konstitusiyanın yuxarıda sadalanan 

maddələrində Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan 

normativ hüquqi aktlar haqqında bəhs edilir. Konstitusiyanın 148-ci maddəsində 

qanunvericilik sisteminə daxil olan aktlar haqqında belə deyilir: “Qanunvericilik 

sisteminə aşağıdakı normativ hüquqi aktlar daxildir: konstitusiya, referendumla qəbul 
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edilmiş aktlar, qanunlar, fərmanlar, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

qərarları, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının normativ aktları. 

 Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr Azər-

baycan Respublikasının qanunvericilik sisteminin ayrılmaz hissəsidir. Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası və 

qanunları, Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları hüquqi 

qüvvəyə malikdir. Öz səlahiyyətləri daxilində yerli icra hakimiyyəti orqanları 

qanunvericilik sisteminə daxil olan aktlara zidd gəlməyən normativ xarakterli aktlar 

qəbul edə bilərlər.” Normativ xarakterli aktlar qanunun üçüncü maddəsidə öz əksini 

tapmışdır. Bu maddəyə görə normativ xarakterli aktlara Azərbaycan Respublikası 

Kostitusiya Məhkəməsinin qərarları, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki 

Komissiyasının qərarları, təlimatları və izahları, Azərbaycan Respublikası Milli 

Bankının qərarları, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının qərarları  daxildir. 

Qanuna görə (dördüncü maddə) normativ hüquqi aktları qəbul etmək səlahiyyəti 

olan orqanlar və bu səlahiyyətlərin hüdudları Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyası və digər qanunları ilə müəyyən edilir və (beşinci maddə) bu normativ 

hüquqi aktlar Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və onlardan daha yüksək 

hüquqi qüvvəsi olan başqa normativ hüquqi aktlara uyğun olmalıdır. Qanunda 

(onuncu maddə) normativ hüquqi aktlar qəbul etmək salahiyyəti olan orqanların 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası ilə müəyyən edildiyi qeyd olunur. Buna 

müvafiq olaraq Konstitusiyanın müxtəlif maddələrində bu aktları qəbul edən 

orqanların adı, qəbul etdikləri aktların adı və onların qəbulu qaydası tam əks olunub. 

Konstitusiyada ilk əvvəl Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin aktlarından bəhs 

edilir. Konstitusiyanın 93-cü maddəsində deyilir: ”Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi öz səlahiyyətlərinə aid məsələlər üzrə konstitusiya qanunları, qanunlar və 

qərarlar qəbul edir”. Qeyd edək ki, qəbul olunan konstitusiya qanunları, qanunlar və 

qərarlar bu konstitusiyaya zidd ola bilməz. Bu məsələyə daha ətrafli bir qədər sonra 

yenidən toxunulucaqdır. 

Milli Məclisin aktları deputatların səsverməsi yolu ilə qəbul olunur və onlar 

səsvermə hüquqlarını şəxsən həyata keçirməlidirlər. Konstitusiyaya görə (93-cü 
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maddə 4-cü bənd) Milli Məclisin qəbul etdiyi qanunlarda və qərarlarda İcra Hakimiy-

yəti və məhkəmə orqanlarına konkret tapşırıqlar nəzərdə tutula bilməz. Kostitusi-

yanın digər bir maddəsində isə (maddə 149) deyilir ki, qanunlar konstitusiyaya zidd 

olmamalıdır və yalnız dərc edilmiş qanunların tətbiqi və icrası bütün vətəndaşlar, İcra 

Hakimiyyəti və Məhkəmə Hakimiyyəti, hüquqi şəxslər və bələdiyyələr üçün 

məcburidir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində qanunvericilik təşəbbüsü 

hüququ (Konstitusiya, maddə 96) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

deputatlarına, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə, Azərbaycan Respublikasının 

Ali Məhkəməsinə və Naxçivan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə mənsubdur. 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin aktları Konstitusiyanın 98-ci 

maddəsində göstərilən qaydada qüvvəyə minir. Bu maddədə deyilir: “ Qanunun və 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarının özündə başqa qayda nəzərdə 

tutulmayıbsa, qanun və qərar dərc edildiyi göndən qüvvəyə minir”.  

“Normativ hüquqi aktlar haqqında” qanunun 38-ci maddəsində deyilir ki, 

Azərbaycan Respublikasının qanunları, Milli Məclisin qərarları rəsmi nəşrlər sayılan 

“Azərbaycan” qəzetində, “Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusunda” 

və “Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Məlumatında” dərc olunur. Onu da 

qeyd etmək vacibdir ki, qanunlar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 

imzalandıqdan sonra qüvvəyə minir.  

Konstitusiyanın sonrakı bölməsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

qəbul etdiyi aktlardan bəhs edilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları 

haqqında Konstitusiyanın 113-cü maddəsində belə deyilir: “Ümumi qaydalar 

müəyyən etdikdə, Azərbaycan Respublikası Prezidenti fərmanlar, başqa məsələlər 

barəsində isə sərəncamlar qəbul edir”. Bu maddədə həmçinin o da qeyd olunur ki, 

Prezidentin qəbul etdiyi aktlar əgər özündə başqa qayda nəzərdə tutmayıbsa, onlar 

dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qəbul 

etdiyi aktlar Qanuna görə (38-ci maddə) rəsmi nəşrlər sayılan “Azərbaycan” 

qəzetində, “Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusunda” dərc edilir. 

Konstitusiyanın 149-cu maddəsində deyilir ki, Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin fərmanları Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və qanunlarına 
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zidd olmamalıdır və o yalnız dərc edildikdən sonra onun tətbiqi bütün vətəndaşlar, 

İcra Hakimiyyəti orqanları və hüquqi şəxlər üçün məcburidir. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi aktlar 

Konstitusiyanın 120-ci maddəsində aşağıdakı şəkildə şərh olunur: “Ümumi qaydalar 

müəyyən etdikdə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti qərarlar, başqa 

məsələlər üzrə sərəncamlar qəbul edir”.  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları Qanunun 38-ci 

maddəsində qeyd edilən formada dərc olunur: “Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin qərarları rəsmi nəşrlər sayılan “Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu” və “Respublika” qəzetində dərc olunur, zəruri hallarda isə 

onların dərhal və geniş yayımının təmini üçün digər kütləvi informasiya vasitələrinin 

köməyindən istifadə olunur”. 

Konstitusiyanın Naxçıvan Muxtar Respublikasına həsr olunan 8-ci fəslində qeyd 

olunur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi müxtəlif məsələlərə dair 

qanunlar qəbul edir (Konstitusiya, maddə 138) və Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Nazirlər Kabineti müxtəlif məsələlərə dair qərarlar və sərəncamlar qəbul edir (maddə 

140).  

Bələdiyyələrə həsr olunan Konstitusiyanın 9-cu fəslinin 145-ci maddəsində 

yazılır: “Bələdiyyənin iclaslarında baxılan məsələlərə dair qərarlar qəbul edilir. 

Bələdiyyələrin qərarları bələdiyyə üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir”. 

 Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən bələdiyyələrin qəbul 

etdiyi aktlar hüquqa və haqq-ədalətə əsaslanmalı, Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasına, qanunlarına, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanlarına, 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarına (Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında isə həm də Muxtar Respublikanın Konstitusiyasına, qanunlarına, 

Muxtar Respublika Nazirlər Kabinetinin qərarlarına) zidd olmamalıdır. 

Bələdiyyələrin qəbul etdiyi aktların icrası həmin bələdiyyələrin ərazisində yaşayan 

vətəndaşlar və onun ərazisində yerləşən hüquqi şəxslər üçün məcburidir. Bütün 

bunlar Konstitusiyanın 150-ci maddəsində öz əksini tapmışdır.  



 56 

Burada xüsusi ilə onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, (Konstitusiya, maddə 

151) Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ 

hüquqi aktlar ilə (Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası və referendumla qəbul 

olunmuş aktlar istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı 

beynəlxalq müqavilələr arasında ziddiyyət yaranarsa, onda  həmin beynəlxalq 

müqavilələrdə nəzərdə tutulan normalar tətbiq edilir. 

Yuxarıda da qeyd olunduğu kimi normativ hüquqi aktlar özündə başqa müddət 

nəzərdə tutmayıbsa, rəsmi nəşrlərdə dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. Həmçinin 

yenə də qeyd etdiyimiz kimi normativ hüquqi akt onun özündə ayrı hal nəzərdə 

tutulmamışdırsa, müddətsiz qüvvədə olur. Akt bütövlükdə, yaxud onun bir hissəsi 

müvəqqəti qüvvədə ola bilər. Bu halda onun və ya onun müvafiq hissəsinin qüvvədə 

olma müddəti göstərilir. Göstərilən müddət qurtaran kimi akt, yaxud onun müvafiq 

hissəsi elan olunmadan qüvvədən düşür.  Qanunun 44-cü maddəsində isə normativ 

hüquqi aktın qüvvəsini itirməsi hallar göstərilir. Bu hallar aşağıdakılardır: 

1. müvəqqəti aktın (aktın hissəsinin) müddəti başa çatdıqda; 

2. əvvəllər qəbul edilmiş aktın müddəaları yeni qəbul edilmiş akta zidd olduqda; 

3. əvvəllər qəbul olunmuş aktın müddəaları Azərbaycan Respublikasının 

tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqaviləyə zidd olduqda; 

4. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin 3-cü 

hissəsinin 1, 2, 3, 6, 8-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş hallarla əlaqədar Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı qəbul edildikdə; 

5. aktı qəbul etmiş və ya qanunla müəyyən edilmiş qaydada bu səlahiyyətləri 

almış orqan tərəfindən onun qüvvədən düşməsi və yaxud dayandırılması barədə qərar 

qəbul edildikdə. 

Bütün normativ aktlar zamana, məkana və müəyyən şəxslərin dairəsinə görə 

hüquqi qüvvəyə malikdirlər. Ümumi qaydaya görə normativ hüquqi aktlar qüvvəyə 

mindiyi dövrdən öz qüvvəsini itirənədək mövcud olan bütün münasibətlərə tətbiq 

edilirlər. Bütün bunlar Qanunun müvafiq maddəsi ilə də təsdiqlənir. Qanunun 45-ci 

maddəsində normativ hüquqi aktların məkana və subyektlərə görə qüvvəsindən bəhs 

edilir ki, biz artıq bu məsələ ilə bağlı ayrı-ayrı aktlar haqqında danışarkən qeyd 
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etmişdik. Amma Qanunun bu maddəsində bu məsələ ümumiləşdirilərək aşağıdakı 

şəkildə verilmişdir: 

“1. Normativ hüquqi aktlar müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının bütün 

ərazisində və ya inzibati-ərazi vahidinin ərazisində qüvvədə olur. 

2. Normativ hüquqi aktların qüvvəsi, qanunla müəyən edilmiş hallar istisna 

olmaqla, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına, Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində daimi yaşayan və ya müvəqqəti olan əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan 

şəxslərə, habelə dövlət və yerli özünü idarəetmə orqanlarının, siyasi partiyaların, 

ictimai birliklərin, həmkarlar ittifaqları təşkilatlarının və başqa hüquqi şəxslərin 

vəzifəli şəxslərinə tətbiq edilir”. 

Normativ hüquqi aktın zamana görə qüvvəsi haqqında danışarkən aşağıdakı üç 

hal nəzərə alınmalıdır:  

a) aktın qanuni qüvvəyə mindiyi an; 

b) onun qüvvəsinin dayandırıldığı an; 

c) onun qanuni qüvvəyə minməsinədək yaranmış münasibətlərə normativ aktla 

müəyyən edilmiş hüquq normalarının tətbiqi. 

Normativ hüquqi aktın qüvvəyə minməsinin bir neçə variantlarını fərqləndirmək 

olar. Birincisi, normativ aktın qüvvəsinin ən geniş yayılmış başlanğıc anı onun rəsmi 

dərcindən sonra müəyyən müddətin keçməsidir. Belə ki, konstitusiya qanunları və 

icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktları Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

eyni vaxtda dərc edildikləri gündən sonra 10 gün müddətində, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin normativ xarakterə malik aktları isə ilk dərc edildikləri 

gündən 7 gün ərzində qüvvəyə minirlər. Nazirliklərin və müəssisələrin aktları rəsmi 

dərc edildikləri gündən 10 gün keçdikdən sonra qüvvəyə minirlər və Ədliyyə 

Nazirliyində dövlət qeydiyyatından keçirilirlər. İnsan və vətəndaşın hüquq və 

azadlıqlarına toxunan normativ hüquqi aktlar rəsmi şəkildə dərc edilmədən tətbiq 

oluna bilməzlər. Yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanlarının normativ hüquqi 

aktlarının qüvvəyə minməsi qaydası bu orqanların özləri tərəfindən müstəqil surətdə 

müəyyən edilir. 



 58 

İkincisi, bəzi aktların qüvvəyə minməsi başlanğıcı onların qəbul olunması və ya 

rəsmi dərc edilməsi anı ilə müəyyənləşdirilir. 

Üçücüsü, normativ aktın qüvvəyə minməsi onun özü ilə əlaqədar xüsusi olaraq 

qəbul edilmiş aktın özündə göstərilə bilər. 

Dördüncü, dərc edilməyən, lakin müvafiq idarə və müəssisəyə göndərilən 

normativ aktlar, bu aktların özündə onların qüvvəyə minməsi göstərilmədikdə, 

onların həmin orqanlar tərəfindən alındığı andan qüvvəyə minirlər. 

Normativ hüquqi aktların məkana görə qüvvəsi dedikdə, onların qüvvəsinin ərazi 

məhdudiyyəti nəzərdə tutulur. Yəni normativ hüquqi akt dövlətin süverenliyinin və 

ya müvafiq orqanların səlahiyyətlərinin şamil olunduğu ərazidə qəbul edilir. 

Normativ aktların məkana görə qüvvəsi ərazi və eksərazi prinsipləri əsasında həyata 

keçirilir. Ərazi prinsipi normativ hüquqi aktın dövlət və ya inzibati ərazi sərhədləri 

hüdudlarında qüvvədə olduğunu, hüquqyaratma orqanının fəaliyyətini nəzərdə tutur. 

Dövlət ərazisi dedikdə, dövlət sərhədləri hüdudlarında onun yer yüksəkliyinin 

bir hissəsi, yerin təki, daxili və ərazi suları, onun üzərindəki, hava məkanı, 

səfirliklərin ərazisi, açıq dənizdə hərbi və digər gəmilər, uçan aparatlar başa düşülür. 

Dövlətin bayrağı altında olan dəniz çay və hava gəmiləri dövlətin ərazisinə bərabər 

tutulur. Yerli özünü idarəetmə orqanlarının normativ aktları isə bələdiyyə 

təsisatlarının sərhədləri daxilində qüvvədə olur.  

Normativ hüquqi aktların eksərazi qüvvəsi hüquqyaratmanın müvafiq subyekti-

nin normativ aktlarının onun ərazisi yurisdiksiyasının hüdudlarından kənarda şamil 

olunması deməkdir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun ola-

raq əşya hüququ ilə əlaqədar mülki mübahisələrə baxılması zamanı məhkəmə və ya 

yaranmış münaqişəni həll etməyə müvəkkil edilmiş digər orqan mübahisəli əmlakın 

ərazisində yerləşən dövlət orqanlarının hüquqi aktlarını tətbiq etməlidir. 

Normativ aktların şəxslərin dairəsinə görə qüvvəsi aktların fəaliyyətinin ərazi 

hüdudları ilə sıx bağlıdır. Mövcud ümumi qaydaya uyğun olaraq normativ aktlar 

hüquqyaratma orqanının ərazi yurisdiksiyasında olan bütün şəxslərə (həm həmin 

dövlətin vətəndaşına, həm də əcnəbi vətəndaşlara və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə) 

şamil olunur. Lakin bu qaydada istisnalar da mövcuddur. Birincisi, Azərbaycan 
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Respublikasının qüvvədə olan cinayət qanunvericiliyi nəinki Azərbaycanın 

ərazisində, həmçinin onun xaricdə olan vətəndaşlarına da şamil olunur. 

İkincisi, normativ aktların ünvanlandırıldığı məkan onların məzmunundan və 

təyinatından törəmədir. Belə ki, bəzi aktlar hüquqyaratma orqanının ərazi 

yurisdiksiyasında olan bütün fərdi və kollektiv subyektlər üçün əhəmiyət kəsb edə 

bilər. Digər normativ aktlar məhdud əhəmiyətə malik ola və yalnız konkret şəxslər 

kateqoriyasına ünvanlana bilər. 

Üçüncüsü, Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktlarının əcnəbilərə və 

vətəndaşlığı olmayan şəxslərə münasibətdə qüvvəsi öz xüsusiyyətinə malikdir: 

- bu kateqoriya şəxslərə bəzi hüquqlar verilmir, yaxud müəyyən vəzifələr 

tapşırılmır. 

- xarici dövlətlərin nümayəndələri diplomatik immunitet hüququna malikdirlər.  

Bu istisnalara baxmayaraq, beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul olunmuş norma 

və prinsiplərinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında insanın əsas hüquq və 

azadlıqlarının bütün kompleksinə Konstitusiya ilə təminat verilir. Normativ hüquqi 

aktlar qəbul olunduqdan sonra onun məzmununun müəyyən edilməsinə, məna və 

məqsədlərinin, qanunvericilikdə istifadə olunan istilahların aydınlaşdırılmasına 

(Qanun, maddə 46), bir sözlə şərhinə zərurət yarana bilər. Normativ akta rəsmi şərh 

buna səlahiyyətli orqan tərəfindən verilə bilər ki, Konstitusiyaya görə Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyasının və qanunlarının rəsmi şərhinin verilməsi hüququ 

Azərbaycan Respublikasının Kostitusiya Məhkəməsinə verilir (Konstitusiya, maddə 

130, 6-cı hissə; Qanun, maddə 47). Müvafiq icra hakimiyəti orqanları isə qəbul 

etdikləri normativ hüquqi aktları rəsmi şərh edə bilər (Qanun, maddə 48). 

Normativ hüquqi aktların dərci haqqında onu deyə bilərik ki, normativ hüquqi 

aktların rəsmi məcmuə və toplularını, qanunvericilikdə başqa hal nəzərdə 

tutulmayıbsa, həmin aktları qəbul edən orqanlar, yaxud onların tapşırığı ilə başqa 

orqanlar dərc edirlər (Qanun, maddə 50). Hər bir dövlətdə hüquq, hüquq düşüncəsi, 

hüquq mədəniyyəti, hüquqi tərbiyyə, hüquq münasibətləri, qanunçuluq, hüquq 

qaydası və s. həmin dövlətin hüquq sistemini əmələ gətiri. Bu hüquq sistemi 

cəmiyyətin bütün hüquqi təşkilini və hüquqi gerçəkliyinin bütövlüyünü əks etdirir. 
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Hal-hazırda dünyada yüzlərlə hüquq sistemi fəaliyyət göstərir. Bu hüquq 

sistemlərinin hər birinin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır.  Bu xüsusiyyətlər 

əsasında hüquq sistemi müxtəlif qruplara, hüquq ailələrinə bölünür.  
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MÖVZU 3: MILLI İQTISADI TƏHLÜKƏSIZLIYIN TƏMIN    

EDILMƏSININ  HÜQUQI TƏMINATI 
 

P L A N 
1. İqtisadi təhlükəsizliyin ümumi xarakteristikasi və onun göstəricilər sistemi. 

2. Iqtisadi təhlükəsizliyin konstitusion hüquqi və  normativ-hüquqi tənzimlənməsi 

mexanizmi. 

3. İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi modelləri.  
                                     

1. İqtisadi təhlükəsizliyin ümumi xarakteristikasi və onun göstəricilər sistemi. 

 

Müasir dövrdə aktuallığı daha da artan məsələlərdən biri iqtisadi təhlükə-

sizlikdir. İstər siyasi, istərsə də iqtisadi rəqabətin güclənməkdə davam etdiyi hazırki 

dövrdə iqtisadi təhlükəsizliyin əhəmiyyəti yüksəlməkdədir. Ümumiyyətlə, iqtisadi 

təhlükəsizliyə iki aspektdən yanaşılır. Birinci geniş mənada, bu variantda söhbət 

dövlət və cəmiyyətin iqtisadi təhlükəsizliyindən gedir. İkinci isə, bir qədər dar 

çərçivədə. Bu halda sahibkarın, iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan hər hansısa hüquqi və 

ya fiziki şəxsin iqtisadi təhlükəsizliyindən söhbət gedir. 

İqtisadi təhlükəsizlik iqtisadi stabilliyin təmin edilməsinin başlıca şərtidir. 

Yaxud bu elə bir tədbirlər planının icrasından ibarətdir ki, bunun nəticəsi olaraq 

müharibələr, təbii fəlakətlər zamanı iqtisadi imkanlar minimal səviyyədə itirilir. Hər 

bir dövlətin  iqtisadi təhlükəsizliyinin parametrləri müxtəlifdir və bu onun məxsus 

olduğu bir sıra təbii amillərdən asılıdır. Ümumiyyətlə, iqtisadi təhlükəsizliyin 

təmininə təsir edən amilləri iki qrupa bölmək olar. 

Birinci təbii amillərdir. Buraya aşağıdakılar daxildir: 

- ölkənin malik olduğu təbii ehtiyatlar; 

- yerləşdiyi coğrafi mövqe; 

- əmək ehtiyatları və s. 
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İkinci qrup amillər isə bilavasitə mövcud hökumətin yürütdüyü siyasətdən 

asılıdır ki, bunlar da aşağıdakılardır: 

- iqtisadi quruluş; 

- idarəçilik metodları; 

- iqtisadi qanunvericilik; 

- lazımi iqtisadi biliklər və informasiya sistemi; 

- ölkənin beynəlxalq əmək bölgüsündəki yeri; 

- inteqrasiya və s. 

Məxsus olduğu təbii ehtiyatların həcmi dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin 

təminində ən başlıca amildir. Hansı ölkə ki, geniş təbii ehtiyatlara malikdir, onun 

iqtisadi təhlükəsizliyinin təmini böyük vəsait tələb etmir. Azərbaycan da geniş təbii 

ehtiyatlara malik ölkələr qrupuna aiddir. Diqqət yetirsək birinci qrup amillər bizim 

ölkəmizdə tam ödənilir. Artıq ötən əsrin son illərindən başlayaraq Qərbi Avropa 

ölkələrində dövlətin  iqtisadi təhlükəsizlik strategiyası, proqram sənədlər hazırlanır. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə bu problemlə bağlı onlarla institut fəaliyyət göstərir. 

Ümumiyyətlə, sahibkarlıq fəaliyyətində iqtisadi təhlükəsizliyi də, əvvəldə qeyd 

etdiyimiz kimi iki, xarici və daxili qrup amillərlə əlaqələndirmək olar. 

Xarici amillərə aşağıdakıları aid etmək olar: 

- bazar mühiti; 

- ölkədəki iqtisadi qanunvericillik; 

- sərbəst rəqabət mühiti; 

- partnyorlar; 

- ölkədəki iqtisadi-maliyyə sabitliyi və s. 

Daxili amillərə isə aşağıdakılar daxildir: 

- maliyyə resursları; 

- kollektivin peşəkarlığı; 

- menecmentin təşkili səviyyəsi; 

- firmanın profili-istehsal təyinatı və s. 



 63 

Məlumdur ki, iqtisadi təhlükəsizlik iqtisadi təhlükədən sığortalanmaqdır. Bir 

qayda olaraq aşağıdakı halların mövcudluğu dövlət və cəmiyyət üçün iqtisadi təhlükə 

amilləri hesab edilir: 

- ölkədəki geniş təkrar istehsalın lazımi səviyyədə olmaması, bunun nəticəsində 

daxili tələbatın daha çox xaricdəki istehsalın nətiçələri hesabına ödənilməsi; 

- ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin aşağı enməsi, işsizlər ordusunun və 

yoxsulların yaranması; 

- ölkənin xarici ticarət dövriyyəsində tədiyyə balansının pozulması; 

- yoxsulluğun və dövlət nəzarətinin zəifliyinin nəticəsi olaraq iqtisadi 

cinayətkarlığın artması; 

- iqtisadiyatın strukuturunda sahələrarası  tarazlığın pozulması, ölkə iqti-

sadiyyatının birtərəfli inkişafı; 

- investisiya siyasətinin müəyyən tələblərə cavab verməməsi, ölkə iqtisa-

diyyatına xarici investorların nəzarətinin limitləri aşması; 

- hökumətin pul-kredit siyasətinin qeyri-mükəmməlliyi, bunun nəticəsi olaraq 

inflyasiya təhlükəsinin gerçəkləşməsi; 

- pul-kredit siyasətinin qeyri-mükəmməlliyi nəticəsində maliyyə pira-

midalarının fəaliyyəti üçün geniş imkanların açılması; 

- ərzaq məhsulları istehsalının tənəzzülü; 

- dövlət ehtiyat fondlarının lazımi səviyyədə olmaması; 

- dövlətin strateji sektorlardan əldə etdiyi gəlirin optimal və lazımi ünvanlara 

xərclənməməsi; 

- struktur islahatlarının düzgün aparılmaması, bunun nəticəsində milli 

iqtisadiyyatın strukturunda balansın pozulması və s. 

Bütün bu qeyd edilənlər dövlətin iqtisadi stabilliyinin pozulmasına, əhalinin 

həyat səviyyəsinin kəskin şəkildə aşağı düşməsinə, maliyyə böhranına və digər 

xoşagəlməz, ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər. 

Sahibkarlıqda iqtisadi təhlükə amillərini isə ümumiləşdirərək belə təsvir etmək 

olar: 

- partnyorların düzgün seçilməməsi; 
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- maliyyə resurslarının düzgün idarə edilməməsi; 

- kommersiya sirrinin qorunmaması; 

- müəssisənin öz borclarını ödəmək qabiliyyətinin zəifləməsi (müflis olma 

təhlükəsi); 

- marketinq fəaliyyətinin düzgün qurulmaması nəticəsində firmanın bazara 

uyğunlaşa bilməməsi; 

- istehsal olunan məhsulların rəqabət qabiliyyətinin enməsi; 

- kadrların düzgün seçilməməsi nəticəsində personaların peşəkar səviyyəsinin 

aşağı enməsi və s. 

Adətən sahibkarlıq üçün bu təhlükələrin yaranmasına səbəb aşağıdakılardan 

əmələ gəlir. Buna görə də, onları sahibkarlıq fəaliyyətində daha ciddi təhlükə amili 

hesab etmək olar: 

- xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanları. İqtisadi informasiya əldə edən, eləcə 

də, iqtisadi obyektlərə qarşı təxribat edən firmaların xüsusi strukturları; 

- sənaye cəsusluğu üzrə ixtisalaşan firmalar və ayrı-ayrı şəxslər; 

- mütəşəkkil cinayətkarlıq; 

- müxtəlif mülkiyyət forması olan müəssisələrə qarşı fırıldaqçı və qeyri-qanuni 

fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı şəxslər. 

Dünya təcrübəsinə əsasən dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin parametrlərini 

aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar: 

- ölkə iqtisadiyyatının geniş təkrar istehsal şəraitində fəaliyyət qabiliyyəti. 

Yəni, ölkədə dövlətin adi və həmçinin ekstremal şəraitlərdə fəaliyyəti üçün xarici 

müdaxilədən asılı olmayan təkrar istehsalı təmin edən istehsal sahələrinin 

mövcudluğu; 

- əhalinin normal həyat səviyyəsi və istənilən böhranlı şəraitdə onun 

saxlanılması imkanları. Yəni, ölkənin sosial-iqtisadi sabitliyi baxımından yoxsulluq 

səviyyəsinin, əhalinin əmək differensiasıyasının, işsizliyin normal həddə olması; 

- qiymətlərin sabitliyi; 

- maliyyə axınının normal səviyyədə olması; 

- valyuta vəsaitlərinin xaricə axınının limiti aşmaması; 
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- yerli məhsulların xarici bazarlara daxil olmasına, daxili ehtiyacların idxal 

hesabına mümkün hədlərdə ödənilməsinə imkan verən xarici ticarət balansının 

mövcudluğu; 

- mühüm elmi-praktiki mərkəzlərin fəaliyyətinin intensivləşməsi; 

- iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi sisteminin mövcud iqtisadi sistemə uyğun 

qurulması və s. 

Bütün bu halların mövcudluğu zamanı ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyindən 

danışmaq olar. 

Bu qeyd etdiklərimiz iqtisadi təhlükəsizlik kriteriya və parametrlərinin ümumi-

ləşmiş formasıdır. Bunların əksəriyyəti hər bir ölkədə  konkret rəqəmlərlə ifadə 

olunur: məsələn inflyasiya maksimum 3 %-ə qədər olmalı, büdcə kəsiri ÜDM-in 3 %-

dən artıq olmamalı və s.  

İqtisadi təhlükəsizliyin strukturunu təşkil edən bu göstəricilərdən bəzilərinə nəzər 

salaq: 

1. Belə göstəricilər sırasına aid edilə biləcək əsas göstəricilərdən biri ÜDM-in 

strukturu və artımıdır. 

Milli hesablar sistemində ümumi daxili məhsul (ÜDM) əsas göstərici kimi 

qəbul olunmuşdur. Makroiqtisadi göstəricilərdən ümumi milli məhsul (ÜMM) 

göstəricisi də əsas yerdə durur. Bunların hər ikisi müəyyən müddət ərzində 

iqtisadiyyatda istehsal olunan son əmtəə və xidmətlərin ümumi dəyərinin həcmi ilə 

müəyyən olunur. Bu göstəricilər həm cari, həm də hansısa bir baza ilinin qiyməti ilə 

müqayisədə hesablanır. 

Eyni zamanda nominal və real ÜDM göstəriciləri bir- birindən fərqləndirilir. 

Nominal ÜDM həmin dövrdə istehsal edilmiş və bu dövrün qiyməti ilə hesablanmış 

əmtəə və xidmətlərin dəyərini, real ÜDM isə həmin dövrdə istehsal edilmiş, lakin qəti 

müəyyən edilmiş baza ilinin qiymətləri ilə hesablanmış əmtəə və xidmətlərin dəyərini 

ifadə edir. 

2. Baza ilinə nisbətən cari ildə iqtisadiyyatın artımı dinamikasını göstərən  

iqtisadi artım  (və yaxud azalma) sürəti; 
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3. İnflyasiyanın səviyyəsi. Bu bir qayda olaraq istehlak mallarının bir il ərzində 

qiymətinin nə qədər artmasını və ya azalmasını göstərir və faizlə ifadə olunur; 

          4. Yaşayış minimumu. Bu o deməkdir ki, hər bir vətəndaşın əldə etdiyi əmtəə 

və xidmətlərin cəmi insanın fizioloji və sosial tələbatını minimum ödəyə bilsin. 

Nəzərə alsaq ki, əhalinin tələbatı günü- gündən artmaqda davam edir, məhz bu 

tələbatın ödənilməsinə dövlət əsaslı şəkildə nəzarət etməyi həyata keçirməlidir. 

Ümumilikdə tək qida məhsullarına nəzər saldıqda görərik ki, adambaşına düşən qida 

məhsullarının ildən-ilə çəkisi artmaqdadır. 

Məhz bu artan tələbatın ödənilməsində dövlət minimum əmək haqqını 

qaldırmaqla buna nəzarəti həyata keçirmiş olur. Əhalinin tələbatı artdıqca, nəzərə 

almaq lazımdır ki, istər dövlət, istərsə də qeyri-dövlət sektorunda çalışan əhalinin də 

məvacibini buna müvafiq olaraq qaldırmaq lazımdır. İldən-ilə artan tələbatı əmək 

haqqını qaldırmaqla tənzimləmək dövlətin qarşısında duran əsas məsələlərdəndir; 

          5. İşsizliyin səviyyəsi. Bu göstərici işsizlərin sayının ümumi işçi qüvvəsinin 

sayına nisbətini ifadə edir və faizlə göstərilir; 

6. Büdcənin kəsirli olub-olmaması. Büdcənin xərcləri büdcə daxilolmalarını 

üstələyərsə buna büdcə kəsiri deyilir, əks hala isə büdcə profisiti deyilir; 

7. Dövlətin borclu olması və borcun səviyyəsi; 

Dövlət borcunun yaranması bilavasitə xarici investorların respublika ərazisinə 

investisiya yatırmasından, büdcə kəsrinin doldurulmasına sərf olunan vəsaitlərdən, 

idxal əməliyyatlarının ixrac əməliyyatlarını üstələməsindən və.s bu kimi amillərin 

təsirindən yaranır. 

8. Yoxsulluğun səviyyəsi. Gəlirləri yaşayış mimimumdan aşağı olan əhalinin 

sayı. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi yaşayış minimumunu yuxarı qaldırmaqla, işsizliyi 

azaltmaqla yoxsulluğun səviyyəsini kifayət qədər mimimuma endirmək olar. 

Sahibkarlıqda iqtisadi təhlükəsizliyin parametrlərinə gəldikdə isə, onlara 

aşağıdakıları aid edə bilərik: 

- firmanın bazardakı mövqeyinin qorunub saxlanılması qabiliyyətinə malikliyi; 

- rəqabət qabiliyyətinin mövcudluğu; 
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- firmanın menecmentinin və marketinqinin müasir bazar tələblərinə uyğun 

qurulması; 

- iqtisadi təhlükəsizlik xidmətinin mövcud tələblərə uyğun qurulması; 

- kommersiya sirrinin mükəmməl qorunması; 

- imzalanmış müqavilələrin reqlamentə uyğun icra edilməsi; 

- firmanın istənilən böhranlı vəziyyətə hazır olması; 

- mənfəət tapşırıqlarının plana uyğun şəkildə yerinə yetirilməsi və s. 

Müasir dövrdə iqtisadi təhlükəsizliyin təminindən daha çox, onun təhlili aktual 

problem olaraq qalır. Belə ki, hər bir cəmiyyətdə iqtisadi təhlükəsizlik strategiyası 

hazırlanarkən iqtisadi təhlükə amillərinin öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi tələb 

olunur. Bu isə öz növbəsində xüsusi bacarıqlar və iqtisadi təhlükəsizlik probleminin 

düzgün təhlilini, onun spesifik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsini tələb edir. Bunun üçün 

isə iqtisadi təhlükəsizliyin göstəriciləri sistemini ətraflı araşdırmaq lazımdır.  

 

 

2. Iqtisadi təhlükəsizliyin konstitusion hüquqi və normativ-hüquqi 

tənzimlənməsi mexanizmi. 

 

Elmi-texniki inqilabın genişləndiyi indiki şəraitdə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin 

olunmasının aktuallığı günü-gündən artmaqdadır. İqtisadi təhlükəsizliyin 

qorunmasının bir çox amilləri vardır. Bunlar bir- birilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət 

göstərir və bir- birini şərtləndirirlər. Onlar mürəkkəb sistem təşkil edir və onları 

ayrılıqda öyrənməklə qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq mümkün olmur. Buna 

görə də ona sistemli prinsiplə yanaşaraq iqtisadi təhlükəsizliyin idarəetmə sistemini 

yaratmaq və ondan istifadə etmək məqsədəuyğun hesab olunur. 

İqtisadi təhlükəsizliyin idarəetmə sistemi pilləli quruluşa malikdir və aşağıdakı 

səviyyələrdə çıxış edir- ölkə, region, müəssisə və şəxs. Hansı səviyyədə olmasından 

asılı olmayaraq onun tərkibinə aşağıdakılar daxil olmalıdır: proqnozlaşdırma, iqtisadi 

təhlil, planlaşdırma, təşkil etmə, çevik idarəetmə, hesabat və nəzarət. Bu sistemi 

yaratmaq üçün sistemli təhlil metodunu tətbiq etmək zəruridir. Çünki bunun köməyi 
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ilə vahid sistemin elementlərini müəyyən etmək və iqtisadi təhlükəsizliyin təmin 

edilməsinin ümumi istiqamət və vəzifələrini müəyyən etmək mümkün olur. 

Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etmək üçün həm xarici - iqtisadi sosial, 

həm də daxili sosial-iqtisadi təhlükəni aradan qaldırmaq əsas məsələdir. Xarici sosial-

iqtisadi təhlükəyə aşağıdakıları aid etmək olar: Azərbaycanın sənayecə inkişaf etmiş 

dövlətlərin xammal - yanacaq əlavəsinə çevrilməsi meylinin artması. Azərbaycanın 

ixrac etdiyi əmtəələrin çox hissəsinin xam neftin payına düşməsi bunu sübut edir. 

Bunlar Azərbaycanın iqtisadiyyatına böyük təhlükə törədə bilən amillərdir. Ona görə 

də dövlətimiz bunun qarşısını almaq üçün bir çox tədbirlər görür. Bu tədbirlərə 

daxildir: 

 Təbii resursların səmərəli istifadə edilməsi və ona nəzarətin 

gücləndirilməsi; 

 Yanacaq-xammal resurslarının hasilatı və emalı sahəsində modernləşdirmə 

siyasətinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi; 

 Rəqabət qabiliyyətli texnologiyaya keçilməsi; 

 İdxaldan asılılığın azadılması;  

 Dünya bazarına rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsal edərək çıxaran istehsala 

kömək edilməsi və son məhsul istehsalının xüsusi çəkisinin artırılması; 

 İxracın diverfikasiyası, yəni bir - birilə əlaqəsi olmayan bir çox məhsulların 

çeşidlərinin və istehsal həcminin eyni vaxtda inkişaf etdirilməsi; 

 Xarici ticarətin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi. 

Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyində ən çox daxili sosial - iqtisadi təhlükə 

ölkənin iqtisadiyyatının strukturunun formalaşmasını  təşkil edən göstəricilərin hansı 

səviyyədə olmasından asılıdır. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasında 

bu göstəricilər həddindən artıq çoxdur. Bunlar bir - birilə qarşılıqlı əlqədə fəaliyyət 

göstərərək bir - birini şərtləndirsə də iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasında 

əhəmiyyətinə və yerinə görə fərqlənirlər. Məhz buna görə də həmin göstəriciləri 

ayrıca səciyyələndirmək lazımdır. 

 Respublikamızda ÜDM- ın xüsusi çəkisi durmadan artmaqda davam edir. 

Nəzərə alsaq ki, müstəqillik illərindən sonra əhalinin artımında kütləvilik xarekter 
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alıb, yenə də buna baxmayaraq adambaşına düşən ÜDM - un həcminin ilbəil artması 

davam edir. 

Əhalinin gündən - günə artan tələbatının ödənilməsində dövlət yaşayış 

minimumuna da əsaslı şəkildə önəm verir. Nəzərə alsaq ki, əhalinin tələbatı günü- 

gündən artmaqda davam edir, məhz bu tələbatın ödənilməsinə dövlət əsaslı şəkildə 

nəzarət etməyi həyata keçirməlidir.  

Dövlətin digər dövlətlərdən asılı vəziyyətdə inkişafı sonda dövlət borcunun 

yaranmasına gətirib çıxarır ki, bu da ölkənin inkişaf strukturunun tamamilə 

dayanması, daxili stabilliyin gərginləşməsini səciyyələndirir.  Xalis milli məhsulun 

həcminin yüksək olması ölkə ərazisində istehsal olunan ÜDM - un həcmindən 

bilavasitə asılıdır.    

Ümumi milli məhsulun dəyərindən amortizasiya ayırmalar çıxıldıqdan sonra 

yerdə qalan hissəsinə xalis milli məhsul deyilir. Ümumilikdə Azərbaycanın iqtisadi 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi göstəricilərinin vəziyyəti haqqında qismən də olsa 

məlumat verməyə çalışdıq. Baxmayaraq ki, bu göstəricilərin əksəriyyəti müstəqillik 

illərindən sonra əsaslı şəkildə inkişaf etdirilmişdi, lakin yenə də Azərbaycanın 

iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunması göstəriciləri sənayecə inkişaf etmiş ölkələrin 

göstəricilərindən çox aşağıdır. Təbiidir ki, ölkənin iqtisadi təhlükəsizlik konsepsiyası 

bu reallığı özündə əks etdirməlidir.  

Keçid iqtisadiyyatının formalaşdığı bir şəraitdə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin 

ediməsi uzunmüddətli strateji bir problem olmaq etibarilə bilavasitə iqtisadiyyatın və 

xalqın normal həyat fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlıdır. Bu problemi həll etmək 

üçün istər makro, istərsə də mikro səviyyədə iqtisadi inkişafın bütün istiqamətlərinə 

əsaslanan iqtisadi təhlükəsizlik konsepsiyası hazırlanmalıdır. Bu konsepsiyada həyata 

keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlər sisteminin səmərəliliyini təmin etmək məqsədilə 

keçid dövrünün müxtəlif mərhələlərində milli iqtisadiyyatın formalaşması və 

transformasiyasına dair qəbul edilmiş hər hansı bir qanun və normativ - hüquqi aktlar 

əvvəllər qəbul edilmiş sənədlərlə ziddiyyət təşkil etməməlidir. Həm də siyasi, 

iqtisadi, mənəvi və milli mentalitetlə bağlı mənafelər, prinsiplər iqtisadi islahatların 
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gedişi ilə uzlaşdırılaraq onların sistemli şəkildə həyata keçirilməsinə nail olmaq 

lazımdır. 

 Qloballaşma şəraitində bazar iqtisadi sisteminin təsiri ilə dövlətin yeni 

müstəqil vəzifəsi kimi ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin qorunması vacib 

məsələlərdən biridir. Hər şeydən əvvəl "təhlükəsizlik", "təhlükəsizlik sistemi", 

"iqtisadi təhlükəsizlik", "ərzaq təhlükəsizliyi", “ekoloji təhlükəsizlik” anlayışlarının 

mahiyyəti ilə tanış olaq. 

"Təhlükəsizlik" dedikdə, cəmiyyətin mühüm həyati əhəmiyyət kəsb edən 

mənafelərinin mühafizə olunması vəziyyəti, inkişaf meyllərinin tərkibinin daxili və 

xarici təhlükələrdən qorunması başa düşülür. 

  "Təhlükəsizlik sistemi" - ölkənin bütün sahələrində mövcud olan və özünü 

göstərən çox mürəkkəb sistem - vahid orqanizmdir. Öz məzmununa görə beynəlxalq, 

regional, milli (dövlət, bölgə və fərdi) təhlükəsizlik formalarını aşağıdakı kimi 

təsnifatlaşdırmaq olar: hərbi, elmi-texnoloji, sosial, siyasi, demoqrafik, iqtisadi, 

genetik, informasiya, enerji, mədəniyyət, intellektual və hüquqi təhlükəsizliklər. 

Şübhəsiz, təhlükəsizlik sistemində iqtisadi təhlükəsizlik prioritet təşkil edir. İqtisadi 

təhlükəsizlik problemi öz növbəsində kompleks və geniş spektrdə məsələlərin həllini 

özündə ehtiva edir. Bunlara aşağıdakılar aiddir: ekoloji, ərzaq, məşğulluq, təhsil, 

informasiya təminatı, tibbi xidmətlər, mənzil-məişət xidmətləri, real gəlirlər, pensiya 

təminatı, fərdi  əmanətlərin  mühafizəsi və s. 

 Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi dedikdə, iqtisadi, siyasi, hüquqi şərtlərin elə 

uyğunsuzluğu dərk olunur ki, onlar uzunmüddətli perspektivdə daha səmərəli 

üsullarla əhalinin hər nəfərinə maksimum miqdarda iqtisadi resursların dayanıqlı, 

sabit və dinamik inkişafını  təmin  etmiş olsun. 

 Bazar iqtisadiyyatı keçid dövrünü yaşayan əksəriyyət ölkələrin iqtisadiyyatında 

bu və ya digər formada aşağıdakı təhlükələri ayırmaq olar: 1) iqtisadiyyatın struktur 

deformasiyasının güclənməsi; 2) elmi-texniki potensialın dağılması və investisiya, 

innovasiya aktivlərinin azalması; 3) ölkənin inkişaf etmiş ölkələrin yanacaq-xammal 

periferiyasına çevrilməsi meyilləri; 4) idxaldan asılılığın güclənməsi; 5) ölkədən 

valyuta resurslarının axını; 6) cəmiyyətdəki əmlak təbəqələşməsinin dərinləşməsi; 7) 
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xarici borcun artımı; 8) iqtisadiyyatın hədsiz açıqlığı; 9) iqtisadi münasibətlərin 

kriminallaşması və s.  

 

 

Qanun 

 

 

          Qloballaşma dövründə dövlətin kompleks təhlükəsizliyinin, o cümlədən 

iqtisadi təhlükəsizliyin mühüm atributlarından və komponentlərindən biri kimi ərzaq 

təhlükəsizliyi çıxış edir. "Ərzaq təhlükəsizliyi" dedikdə, müvafiq ehtiyatlar, potensial 

və zəmanətlərlə təmin olunmuş dövlətin qəbul edilmiş norma və standartlara uyğun 

olan həcmdə, keyfiyyətdə və çeşiddə əhalinin ərzaq məhsullarına olan ehtiyacını 

ödəyə bilmək qabiliyyəti başa düşülür. "Ərzaq təhlükəsizliyi" anlayışının bu cür izahı 

2 aspektdə malikdir: Sosial-iqtisadi aspekt (tələbatı təmin etmək qabiliyyəti) və 

siyasi-iqtisadi aspekt (bu tələbatları təmin etmək üçün ölkənin daxili ehtiyatları və 

aqrar sənaye potensialını səfərbərliyə almaq qabiliyyəti). Bunlar ərzaq zərərsizliyinin 

səviyyəsi, meyarları və göstəriciləri sistemində reallaşır. Bununla yanaşı, ərzaq 

təhlükəsizliyi üçün göstəricilərin özü deyil, onların həddi (kritik) mənaları əsas 

əhəmiyyət kəsb edir.  

          Ərzaq təhlükəsizliyini həm daxili, həm də xarici təhlükələrlə bağlamaq 

lazımdır. Bu zaman daxili amillərin təsir miqyası xarici amillərdən daha çoxdur. 

          Qeyd etmək lazımdır ki, ərzaq təhlükəsizliyi problemi bütün dünya dövlətləri 

üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinə qarşı həm 

institutsional, həm də icra xarakterli işlərin görülməsini tələb edir. Bu problemə 

dövlət tərəfindən göstərilən Ərzaq Təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Komissiyasının 

yaradılmasında, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 640 saylı 2 mart 2001-ci il 

tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Ərzaq 

Təhlükəsizliyi Proqramı"nda və digər sənədlərdə öz əksini tapmışdır.  

 “Ərzaq təhlükəsizliyi Konsepsiyası” ölkədə ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək 

məqsədilə ərzaq təminatı sahəsində problemlərin aradan qaldırılmasını, ərzaq 
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təhlükəsizliyinin kəmiyyət, keyfiyyət, iqtisadi və sosial aspektlərini, ərzaq 

təhlükəsizliyi siyasətini, bu sahədə hüquqi-normativ və təşkilati tədbirlər proqramının 

əsaslarını müəyyən edir. 

“Ərzaq təhlükəsizliyi konsepsiyası”nın əsas məqsədi ölkənin ərzaq 

müstəqilliyinə nail olmaq, əhalinin bütün kateqoriyalarının stabil surətdə keyfiyyətli 

ərzaq məhsulları əldə etmələrinə şərait yaratmaqdan və fövqəladə hallar üçün ərzaq 

təminatını təşkil etməkdən ibarətdir.  

Respublikamızda həyata keçirilən islahatların əsas məqsədlərindən biri ölkənin 

ərzaq müstəqilliyinə nail olunması və əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

olsa da, indiki dövrdə bu sahədə ciddi təhlükələr yaranmışdır.  

Belə ki, islahatların elmi əsaslandırılmış qaydada və sosial bərabərliyin təmin 

olunması şəraitində aparılmaması, mövcud bank, maliyyə-kredit, vergi, qiymət 

siyasəti  nəticəsində aqrar istehsal infrastrukturları tamamilə dağıdılmış, yeniləri isə 

yaradılmamışdır. Daxili ərzaq istehlakı bazarı rejimə xidmət edən bir qrupun 

vasitəçiliyi ilə və mənafeyi naminə xarici istehsalçıların inhisarına verilmişdir.  

Xarici ticarət (ixrac-idxal) siyasətinin məqsədyönlü aparılmaması, bu sahədəki 

total korrupsiya və rüşvətxorluq ölkəyə mütəşəkkil qaçaqmalçılıq şəraitində, mövcud 

standartlara uyğun olmayan, mənşəyi naməlum, insan orqanizmi üçün zərərli və 

təhlükəli küllü miqdarda ərzaq məhsullarının gətirilməsinə şərait yaratmışdır.  

Makroiqtisadi siyasətin düzgün aparılmaması  və pul qıtlığı nəticəsində 

işsizliyə və yoxsulluğa düçar olmuş əhali minimal bioloji normalar səviyyəsində belə 

ərzaq əldə etmək imkanlarından məhrum edilmişdir.   

Bütün bunlar "Ərzaq təhlükəsizliyi Konsepsiyası"nın  hazırlanması və həyata 

keçirilməsini zəruri edir.  

Ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində aparılan siyasət bir-biri ilə sıx əlaqəli olan 

aşağıdakı  aspektlərlə səciyyələnir:  

1. Kəmiyyət aspektləri;  

2. Keyfiyyət aspektləri;  

3. İqtisadi və sosial aspektlər.   
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Kəmiyyət aspektləri ölkə əhalisinin bütün kateqoriyalarının bioloji normalar 

səviyyəsində ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsini və fövqəladə hallar üçün kifayət 

edəcək miqdarda ərzaq ehtiyatının mövcudluğunu nəzərdə tutur.  

Keyfiyyət aspektləri ərzaq məhsullarının sanitar-gigiyena, ekoloji, tibbi-bioloji 

normalara uyğunluğunu və müvafiq standartlara uyğunluq səviyyəsini xarakterizə 

etməklə yanaşı, istifadəsinin insan orqanizminə təhlükəli və zərərli təsiri ehtimalı 

(risqi) ilə səciyyələnir.  

Ərzaq təhlükəsizliyi məsələsində makroiqtisadi və sosial aspektlər Milli 

İqtisadi Təhlükəsizlik Strategiyasının və Sosial Reabilitasiya və İnkişaf Proqramının 

ümumi kontekstindən irəli gələn vəzifələri özündə əks etdirməklə aparılan siyasətin 

aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirilməsini nəzərdə tutur:  

o Maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi, milli valyutanının dayanaqlığının və 

dönərliliyinin artırılması istiqamətində aparılan ümumi tədbirlər;  

o Ərzaq istehlakı bazarında makro-tələbatla makro-təklif arasında tarazlığın 

təmin olunması;  

o Transmilli aqrobiznes və beynəlxalq ticarət qurumları ilə səmərəli 

əməkdaşlıq;  

o İşsizliyin və yoxsulluğun aradan qaldırılması, ailə və fərdi alıcılıq 

qabiliyyətinin yüksəldilməsi hesabına minimum istehlak büdcəsinin ödənilməsi 

istiqamətində aparılan tədbirlər.  

Konsepsiyanın həyata keçirilməsində bir sıra taktiki tədbirlər nəzərdə tutulur 

ki, bunların əsasını aşağıdakılar təşkil edir:  

o Qanunvericilik tədbirləri;  

o Təşkilati tədbirlər;  

o Yardımçı tədbirlər.  

Qanunvericiliklə əlaqədar aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə 

tutulur:  

o Ərzaq təhlükəsizliyi məsələsində aidiyyatı olan qanunverici aktların (aqrar 

islahatlara aid Qanunlar, "İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında", "Əmtəə 

nişanları haqqında", "Baytarlıq təbabəti haqqında", "Bitki karantini haqqında 
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Qanunlar" və s.) tətbiqini çətinləşdirən zidiyyətli məqamların və boşluqların aradan 

qaldırılması, ərzaq təhlükəsizliyi baxımından ekspertizası;  

o "Taxıl haqqında" Qanunun hazırlanması;  

o Milli sertifikasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi;  

o Ərzaq təhlükəsizliyin təmin edən Qanunların icrasına nəzarət edən 

orqanların hüquq və səlahiyyətlərindəki paralelçiliyin, ziddiyyətlərin aradan 

qaldırılması və səmərəli nəzarət mexanizminin təkmilləşdirilməsi.  

Təşkilati tədbirlər ölkənin siyasi və sosial-iqtisadi sferasını əhatə edən müvafiq 

orqanların (ilk növbədə Milli Təhlükəsizlik, Kənd Təsərrüfatı, İqtisadiyyat, Maliyyə, 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafəsi, Səhiyyə Nazirlikləri, Dövlət Gömrük və 

Baytarlıq Komitələri və s.) rəhbərlərindən  ibarət birgə  komissiyanın yaradılmasını 

nəzərdə tutur.  

Yardımçı tədbirlər əsasən maarifləndirmə, təbliğat və informasiya xarakteri 

daşımaqla aşağıdakıları nəzərdə tutur:  

o Ərzaq məsələləri ilə əlaqədar milli ənənələrimizə və mətbəximizə yad olan 

elementləri təbliğ edən, milli istehsalımızı sıxışdıran reklam və digər təbliğat 

materiallarının məhdudlaşdırılması;  

o Milli istehsalın və ev təsərrüfatçılığının üstünlüyünü əks etdirən və 

inkişafını stimüllaşdırılmasına köməklik edən metodiki materialların, kitab və 

bukletlərin hazırlanması;  

o Əhalinin sanitar-gigiyena, səmərəli və sağlam qidalanma və istehsalat 

mədəniyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində maarifləndirilməsi;  

o Ərzaq məhsullarının istehsalı və istehlakı sahəsində ictimai peşəkar 

birliklərin yaradılmasının təşkili.  

İqtisadi təhlükəsizliyin mühüm komponentlərindən biri “Ekoloji 

təhlükəsizlik”dir. 

Ekoloji təhlükəsizlik — insanın və cəmiyyətin həyati vacib maraqlarının, ətraf 

mühitin ona antropogen və təbii təsirlər nəticəsində yaranan təhlükələrdən 

qorunmasının təmin edilməsi. 
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“Ekoloji təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu hüquqi 

və fiziki şəxslərin, dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının, onların vəzifəli 

şəxslərinin fəaliyyətinin həyata keçirməsi zamanı ekoloji təhlükəsizlik sahəsində 

münasibətləri tənzimləyir. 

Bu qanunun məqsədi insanın həyatını və sağlamlığını, cəmiyyəti, onun maddi 

və mənəvi dəyərlərini, ətraf mühiti, o cümlədən atmosfer havası, kosmik fəza, su 

obyektləri, yerin təki, torpaq, təbii landşaft, bitki və heyvanlar aləmini təbii və 

antropogen amillərin təsiri nəticəsində yaranan təhlükələrdən qorumaq üçün hüquqi 

əsasları müəyyən etməkdir. 

Ekoloji təhlükəsizlik sahəsində qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasından, “Ekoloji təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

qanunundan, Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktlarından və 

tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən ibarətdir. 

İnsanın, cəmiyyətin və dövlətin təhlükəsizliyinin tərkib hissəsi olaraq ekoloji 

təhlükəsizlik sahəsində dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır: 

1. ölkənin inkişaf strategiyasının formalaşdırılmasında və həyata 

keçirilməsində ekoloji təhlükəsizliyin üstün qaydada təmin edilməsi; 

2. ekoloji təhlükəsizliyin ümumdünya, regional və yerli səviyyədə təmin etmək 

məqsədilə beynəlxalq əməkdaşlığının inkişafı; 

3. biosferin və onun bütün komponentlərinin qorunub saxlanılmasının 

insanların həyatı və fəaliyyəti üçün ekoloji cəhətdən təhlükəsiz şəraitin təminat 

sisteminin yaradılması ; 

4. ölkənin ərazisində, o cümlədən Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan 

Respublikasına mənsub olan bölməsində dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının 

uzlaşdırılan fəaliyyətinin təmin edilməsi;  

5. təhlükəli və fövqəladə ekoloji vəziyyətin qarşısının alınması, onun, gələcək 

nəsillərə təsir göstərə biləcək nəticələr də daxil olmaqla, aradan qaldırılması üzrə 

tədbirlərin hazırlanması və ardıcıl həyata keçirilməsi; 

6. ətraf mühitə təsir edən təsərrüfat və digər fəaliyyətin ekoloji təhlükəsizliyin 

təmin edilməsi mövqeyindən nizama salınması.  
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Ekoloji təhlükəsizlik sahəsində dövlətin hüquqları aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. vahid dövlət siyasətini müəyyənləşdirmək; 

2. müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətini əlaqələndirmək və bu 

fəaliyyətə metodiki rəhbərlik etmək; 

3. layihələri və dövlət proqramlarını hazırlamaq və həyata keçirmək; 

4. ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsinə dair tədbirlərdə müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanları ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək; 

5. təhlükəli ekoloji vəziyyət yarada bilən gələcək təsərrüfat və digər fəaliyyətin 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət ekoloji ekspertizasından 

keçirilməsi də daxil olmaqla ekoloji təhlükəsizliyin tələblərinə uyğunluğunu 

müəyyən etmək; 

6. qanunvericiliyi pozan müəssisə və təşkilatların fəaliyyətinin dayandırılması 

üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər görmək; 

7. qanunvericiliyi pozan vəzifəli şəxsləri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

qaydada məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün tədbirlər görmək; 

8. müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarından ekoloji təhlükəsizliyə dair lazımi 

məlumatı əldə etmək; 

9. ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsinə dair beynəlxalq tədbirləri müəyyən 

edilmiş qaydada təşkil etmək və onlarda iştirak etmək, təcrübə, mütəxəssis, məlumat 

mübadiləsi keçirilməsi məqsədilə xarici dövlətlərin müvafiq orqanları ilə müəyyən 

edilmiş qaydada qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək; 

10. ekoloji təhlükəsizlik sahəsində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər 

hüquqları həyata keçirməkdir. 

Ekoloji təhlükəsizlik sahəsində dövlətin vəzifələri isə aşağıdakılardır: 

1. dövlət nəzarətini həyata keçirmək, o cümlədən təbii ehtiyatlardan ekoloji 

cəhətdən təhlükəsiz istifadəyə və təsərrüfat subyektlərinin ekoloji təhlükəsizliyinin 

tələblərinə əməl etmələrinə nəzarət etmək; 

2. təhlükəli ekoloji vəziyyətlərin yaranması və genişlənməsi təhlükəsi yaradan 

halları və hadisələri aşkar etmək və proqnozlaşdırmaq; 

3. informasiya təminatını təşkil etmək və həyata keçirmək; 
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4. ekoloji cəhətdən fəlakətli zonalar da daxil olmaqla müvafiq ərazilərə 

fövqəladə ekoloji vəziyyət zonası statusunu vermək; 

5. ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsinə dair tələbləri müəyyən edən dövlət 

standartları və digər normativləri təsdiq etmək; 

6. təhlükəli və fövqəladə ekoloji vəziyyət yaranması barədə əhaliyə məlumat 

vermək; 

7. ekoloji təhlükəsizlik sahəsində əhalinin təlimatlandırılmasını təmin etmək; 

8. ekoloji təhlükəsizlik sahəsində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər 

vəzifələri həyata keçirməkdir. 

Ətraf mühitə təhlükəli təsirlərin nəticələrinin aradan qaldırılmasına dair 

fəaliyyətin əlaqələndirilməsini və bu fəaliyyətin həyata keçirilməsi üzrə dövlət 

nəzarətini Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi həyata keçirir. 

 İqtisadi təhlükəsizliyin digər bir ünsürü “Valyuta təhlükəsizliyi”dir. "Valyuta 

tənzimi haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu “Valyuta təhlükəsizliyi”ni 

həyata keçirmək üçün dövlətin qəbul etdiyi əsas normativ hüquqi aktdır.  

"Valyuta tənzimi haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu respublika 

ərazisində valyuta əməliyyatlarının həyata keçirilməsi prinsiplərini, valyuta tənzimi 

və valyuta nəzarəti orqanlarının səlahiyyətlərini və funksiyalarını, hüquqi və fiziki 

şəxslərin valyuta sərvətlərinə sahib olmaq, bu sərvətlərdən istifadə etmək və onlar 

barəsində sərəncam vermək sahəsində hüquqlarını və vəzifələrini, valyuta 

qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyəti müəyyən edir.  

Respulika ərazisində rezidentlər arasında milli valyuta ilə hesablaşmalar heç 

bir  məhdudiyyət  qoyulmadan aparılır.  

   Azərbaycan Respublikasında qeyri-rezidentlər tərəfindən milli valyutanın əldə 

edilməsi və ondan istifadə edilməsi qaydası Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı 

tərəfindən     müəyyən edilir.  

  Rezidentlər və qeyri-rezidentlər tərəfindən milli valyutanın və milli valyutada 

ifadə edilmiş qiymətli kağızların Azərbaycan Respublikasından çıxarılması və 

göndərilməsi eləcə də Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və göndərilməsi 

Azərbaycan Respublikasi Mərkəzi Bankının və Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
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Kabinetinin birgə müəyyən etdikləri qaydada həyata keçirilir.  

  Azərbaycan Respublikasında xarici valyutanın alınması və satılması 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının müəyyən etdiyi qaydada müvəkkil 

banklar vasitəsilə həyata keçirilir. Xarici valyutanın alqı-satqısı əqdləri bilavasitə 

müvəkkil banklar arasında, eləcə də Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 

müəyyən etdiyi qayda və şərtlər daxilində fəaliyyət göstərən valyuta birjaları 

vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müvəkkil bankların iştirakı olmadan xarici valyutanın  

alınması  və  satılmasına  icazə verilmir.  

 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı manatın sabitliyini təmin etmək 

məqsədi ilə xarici valyutanın alqı-satqısı üzrə əməliyyatlar aparmaqla valyuta 

bazarına müdaxilə edə və satış məzənnəsinin alış məzənnəsindən kənarlaşmasına 

hədd  qoya bilər.  

  Azərbaycan Respublikasında valyuta sərvətləri həm rezidentlərin, həm də 

qeyri-rezidentlərin mülkiyyətində ola bilər. Onlar, Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, valyuta sərvətləri ilə hər 

hansı əqdlər bağlamaq və əməliyyatlar aparmaq hüququna malikdirlər. Azərbaycan 

Respublikasında valyuta sərvətləri üzərində mülkiyyət hüququ digər mülkiyyət 

obyektləri üzərində mülkiyyət hüququ ilə yanaşı dövlət tərəfindən müdafiə olunur.  

  Azərbaycan Respublikasının ərazisi vahid valyuta ərazisidir və bu ərazidə 

milli valyuta kimi manatın alıcılıq qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsini təmin edən  

pul-kredit  və  valyuta  siyasəti yeridilir.  

  Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi valyuta siyasətinin ümumi 

prinsiplərini, xarici dövlət borcunun limitini, xarici ölkələrə verilən kreditlərin 

həcmini, Azərbaycan Respublikası büdcəsinin tərkib hissəsi kimi valyuta planını 

müəyyən edir, valyuta tənzimi və nəzarəti məsələlərinə dair qanunvericilik aktları 

qəbul edir.  

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Azərbaycan Respublikasında 

valyuta tənzimini həyata keçirən əsas orqandır.  

  Valyuta nəzarətinin məqsədi valyuta əməliyyatları aparılarkən valyuta 

qanunveriliciyinə  əməl olunmasını təmin etməkdir.  
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  Bütün bu təhlükəsizlik komponentlərini təhlil etdikdən sonra iqtisadi 

təhlükəsizliyin təmin edilməsi modelləri və onlardan istifadə sahəsində inkişaf etmiş 

xarici ölkələrin təcrübəsi daha da maraq doğurur. Bu barədə isə aşağıdakı sualda 

ətraflı bəhs edilmişdir. 

 

3. İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi modelləri.  

 Hər hansı hadisənin baş verməsinə və prosesin gedişinə obyektiv qiymət 

vermək üçün onu dərindən və hərtərəfli təhlil etmək lazımdır ki, bu sahədə buraxılan 

səhvlər minimuma endirilsin. Belə hesab edilir ki, ildə əmək məhsuldarlığı 5 % 

artırsa, ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi təmin oluna bilər. Lakin bu kriteriya 

Azərbaycan üçün məqbul sayıla bilməz. Ona görə ki, Azərbaycan tranzitiv ölkələr 

qrupuna daxildir. Tranzitiv ölkələrdə köhnə sosial- iqtisadi və siyasi sistemdən yeni 

sistemə keçid müxtəlif konsepsiya və modellərin tətbiq edilməsi ilə səciyyələnir və 

bu proses hələ başa çatmamışdır. Bundan başqa, bu prosesdə Azərbaycanın 

qarşılaşdığı problemlər həmin qrupa daxil olan bütün dövlətlərdə mövcud olan 

problemlərdən daha mürəkkəbdir. Bu kriteriyanı tətbiq edən ölkələrdə onun az 

faydalı olduğu aşkar olub, yəni bu kriteriya ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini 

qiymətləndirmək üçün yetərli deyil. Buna səbəb olan amillər isə bunlardır: 

1. Bu göstərici üzrə hesablamalar zamanı bir çox səhvlər və qeyri dəqiqliklər 

olur; 

2. Müxtəlif ölkələrdə iqtisadiyyatın xüsusiyyətini və strukturunu əks etdirə 

bilmir; 

3. Müxtəlif ölkələrdə sərvətin və gəlirin bölgüsünün xüsusiyyətlərini və 

xarakterini dolğun göstərə bilmək ehtimalı çox aşağıdır; 

4. Bu zaman müasir təsərrüfatın sahələri arasında fərqləri kifatət qədər nəzərə 

almaq olmur, əmtəə-pul münasibətlərinin hökmranlığı şəraitində istehsal olunan 

məhsulun hamısı istehlak bazarı vasitəsilə deyil, məhsulun əhəmiyyətli hissəsi ailə 

təsərrüfatından bilavasitə şəxsi istehlaka daxil olur; 



 80 

5. Bu göstərici üzrə hesablayanda və ya müqayisə edildikdə bütün ölkələrin 

təbii- iqlim şəraitinin müxtəlifliyi üzündən uyğunsuzluqlar meydana çıxır; 

6. Milli gəlirin artım tempi göstəricisi ilə hesablayarkən milli valyutaların 

dönərliyinin müxtəlif olması bir çox çətinliklər yaradır. 

Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini müəyyənləşdirmək üçün bir çox ümumi və 

sınaqdan çıxmış metodlar vardır. Bunlardan biri mühüm makroiqtisadi göstəricilərdir, 

bunlar öz əhəmiyyətinə görə digər iqtisadi göstəricilərdən daha böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. Digəri isə tədqiq olunan hadisə və prosesin kəmiyyət və keyfiyyət 

göstəricilərinin ekspert qiymətləndirilməsi metodudur. Hər hansı sahənin 

problemlərini yaxşı bilən şəxslərdən ekspertlər qrupu təşkil olunur və onlar əsas 

göstəriciləri hərtərəfli öyrəndikdən, tədqiq etdikdən sonra müəyyən rəyə gəlirlər. 

Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin səviyyəsi bal sistemi ilə qiymətləndirilir. Müəyyən 

edilmiş nəticələr əsasıda həm bütövlükdə ölkənin, həm də müxtəlif sahələrin iqtisadi 

təhlükəsizlik səviyyələri təhlil olunur və bunun əsasında ölkənin iqtisdadi 

təhlükəsizliyinin strategiyası müəyyənləşdirilir.  

Hər bir dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyi qiymətləndirilərkən həmin ölkənin 

iqtisadi səviyyəsi, onun keçdiyi inkişaf yolu, geoiqtisadi, geostrateji və başqa 

xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla yanaşı, iqtisadi təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsinin 

ümumi metodları da tətbiq  olunur. Bunlar əsasən aşağıdakılardır: 

 ssenarilərin təhlili və emal edilməsi metodu; 

 optimal, ən münasib metod; 

 nəzəri- oyun metodu;  

 faydalılıq metodu; 

 qeyri- səlis sistem nəzəriyyələri metodu; 

 çoxmeyarlı statistik təhlil metodu. 

Ökənin iqtisadi təhlükəsizliyinin səviyyəsinin öyrənilməsi və onun 

təhlükəsizliyinin təmin olunmasında ssenarilərin təhlili və emal edilməsi metodu 

böyük əhəmiyyətə malikdir. Bunun mahiyyəti ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin 

etməkdən və onun nəzəri əsaslarını işləyib hazırlamaq üçün etibarlı materiallar 

verməkdən ibarətdir.  
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İqtisadi təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi metodlarından biri də 

optimallaşdırma metodudur. Bir qayda olaraq, bu metoddan təsviri təhlildən 

təhlükəsizliyin kriteriyasını müəyyən etmək üçün istifadə edilir. Bu variant dövlətin 

iqtisadi təhlükəsizliyinin digər real kriteriyalarını məhdudlaşdırır. Başqa sözlə, 

təhlükəsizlik əsasən bir göstərici üzrə hesablanır, halbuki təhlükəsizlik kriteriyaları 

çoxdur və onlar bir- birini qarşılıqlı əlaqələndirir, şərtləndirir. 

Nəzəri oyun metodundan ikitərəfli və çoxtərəfli konflikt situasiyası zamanı 

istifadə olunur. Burada məqsəd konfliktlərə sintez şəkildə, bir- birinə təsiri və asılı 

olması şəklində baxmaqdır. Çünki, bütün ziddiyyətlər bir- birilə sıx surətdə 

əlaqədardır. Bu metod formanın məzmunu qabaqlamasının qarşısını almaq üçün 

əhəmiyyətlidir və bu metodun tətbiqi real prosesi daha düzgün əks etdirir. 

Çoxmeyarlı statistik təhlil metodu da iqtisadi təhlükəsizliyin 

qiymətləndirilməsi metodlarından biridir. Onun mahiyyəti bir qayda olaraq ilk 

göstəricilərdən asılı olan və müqayisə olunan göstəricilərə keçilməsi ilə izah olunur. 

Bu prosesdə hər hansı göstəricinin bir hissəsi təhlil edilir, onun digər göstəricilərlə 

qarşılıqlı əlaqəsi öyrənilir və bu zaman iqtisadi təhlükəsizliyin səviyyəsi daha yaxşı 

qiymətləndirilir. Beləliklə, ümumiləşdirilmiş əsas komponent müəyyənləşdirilir ki, 

bu komponentdən istifadə etmək iqtisadi təhlükəsizliyin səviyyəsini düzgün 

qiymətləndirməyə imkan verir.  

Komponent təhlil metodunun tətbiqi prosesində ölkənin iqtisadi 

təhlükəsizliyinin səviyyəsini qiymətləndirmək üçün elə göstəricilər seçilməlidir ki, 

həmin göstəricilər dünya dövlətlərinin əksəriyyətinə uyğun gəlsin və onları həmin 

dövrdə bir- biri ilə müqayisə etmək mümkün olsun. Bütün bunlarla bərəbər ölkənin 

iqtisadi təhlükəsizliyini qiymətləndirərkən ona çoxvariantlı yanaşma faydalı olur. Bu 

mürəkkəb prosesi öyrənərkən riyazi aparatdan istifadə etmək də səmərəli ola bilər. 

Bunun əhəmiyyəti bir çox göstəriciləri azaltmaqla hadisənin mahiyyətini dərk etməyi 

asanlaşdırmaqdır. Başqa sözlə, əsas göstəriciləri ikinci, üçüncü dərəcəli 

göstəricilərdən ayırmaqla və kəmiyyət göstəricilərindən istifadə etməklə hadisənin 

keyfiyyətini elmi cəhətdən düzgün təhlil etmək mümkün olur. 
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Ölkə daxilində siyasi sabitliyin və müstəqilliyin təmin olunduğu şəraitdə belə 

suveren dövlətlərdə iqtisadi sfera ilə bağlı xarici təhlükələr heç də azalmır. Çünki, 

beynəlxalq maliyyə bazarı ticarəti, transmilli korporasiyaların fəaliyyəti 

genişləndikcə, informasiya və kommunikasiya texnologoyaları inkişaf etdikcə bu və 

ya digər ölkənin iqtisadi təhlükəsizlik problemləri yaranır. Dövlət iqtisadi 

təhlükəsizlik məsələlərinə özünün inkişaf strategiyasının meyarlarından biri kimi 

baxır. Hər bir dövlət öz sosial-iqtisadi vəziyyətini təhlil edərkən sistemin iqtisadi 

cəhətdən dayanıqlılığını müəyyənləşdirməli olur. Ona görə də dövlət 3 variantdan — 

sabit inkişaf, böhrana qədərki vəziyyət və böhran və onun aradan qaldırılması üçün 

bir sıra iqtisadi göstəricilərin müəyyən edilməsini, proqnoz və strategiyanın işlənib 

hazırlanmasını bir vəzifə kimi qarşısına qoyur. 

 İqtisadi təhlükəsizliyin səviyyəsi aşağıdakı amillərlə müəyyən olunur: 

 Ölkənin yerli və xarici strateji resurslara daxil olma və ərazidə məhsuldar 

qüvvələrin yerləşdirilməsi ilə əlaqədar geosiyasi və iqtisadi coğrafi vəziyyət; 

 Ölkənin iqtisadi və hərbi-siyasi gücü, onun iqtisadi fəaliyyətinin əsas stateji 

növləri üzrə dünya iqtisadi sistemində rəqabət mövqeyi; 

 Ölkənin iqtisadi təhlükəsizlik səviyyəsinin asılı olduğu Milli iqtisadiyyat 

sahələrinin dəstəklənməsi üzrə institutsional sistemin səmti; 

 Milli iqtisadiyyat sahələri və müəssisələrin rəqabət üstünlüyünü təmin edən 

«Milli romb» ( Porter M. 1993 ) determinantına münasibətində dövlətin iqtisadi 

siyasətinin prioriteti; 

 Ölkə əhalisinin həyat keyfiyyətinin (sağlamlıq, təhsil, mədəniyyət, 

incəsənət) dünya standartları ( Avropa ) səviyyəəsinə çatmasını təmin edən sosial-

iqtisadi və ekoloji sferaya münasibətdə dövlətin iqtisadi siyasətinin prioriteti; 

 İqtisadi təhlükəsizliyin təminə olunması üçün ölkənin regionları və Milli 

iqtisadiyyat sahələrinin strateji əhəmiyyətini nəzərə alan ÜDM-un regional və sahə 

strukturunun parametrləri; 

 Milli iqtisadiyyatın ümumdünya ticarət təşkilatının tərkibində fəliyyət 

prinsipi ilə müəyyənləşdirilməsi şərtləri və həmin şərtlərdən asılı olan idxal-ixrac 

strukturu; 
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 Fors-major iqtisadi təhlükəsizliyi təmin edən kifayət həcmdə birinci və 

yüksək dərəcədə strateji maddi nemətlər ehtiyatının mövcudluğu. 

Sadalanan amillər mahiyyətcə iqtisadi təhlükəsizliyin daxili və xarici spektrlərini 

əhatə edir. Bu təhdidlərin hər biri ölkə üçün təhlükənin müəyyən dərəcəsini  əks 

etdirməklə bərabər, onlara qarşı əks fəaliyyətin prioritetlərini göstərir Bu və ya digər 

təhdidlərin təhlükəlilik səviyyəsini qiymətləndirmək və onların qarşısının alınması və 

ya ləğv edilməsi üçün elə informativ göstəricilərin seçilməsi zəruridir ki, ölkənin 

iqtisadi təhlükəsizliyinin ümumi vəziyyətini qiymətləndirmək mümkün olsun. 

Hər bir dövlət özünün iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etmək üçün problemin 

mahiyyətini dərk etməyə imkan verən bir sıra əsas göstəriciləri təhlil etməyə çalışır. 

Hər bir göstərici üzrə icazə verilən səviyyə, hədd yəni indikatorlar müəyyənləşdirilir. 

Bu göstəricilərə aiddir: 

1. Adambaşına düşən ÜDM, onun dinamikası və digər ölkələr üzrə müqayisəsi; 

2. Emal edici sənayenin ÜDM-da xüsusi çəkisi; 

3. Sənayenin ümumi məhsulunda maşınqayırmanın xüsusi çəkisi; 

4. İnvestisiyaların ÜDM-a nisbəti; 

5. Elmi tədqiqatlar və elmi işlər üzrə xərclərin ÜDM-a nisbəti; 

6. Beynəlxalq standartlara görə müəyyən olunmuş yoxsulluğun səviyyəsi; 

7. Həyatın orta yaşayış müddəti; 

8. 10 % ən çox gəliri olan əhali ilə, 10 % ən az gəliri olan əhali arasında nsbət; 

9. Beynəlxalq standartlara görə işsizliyin səviyyəsi; 

10. İllik inflyasiyanın səviyyəsi; 

11. Dövlət borcu, onun ÜDM-a, büdcə gəlirinə nisbəti; 

12. Xarici borcların ÜDM-a nisbəti; 

13. İdxal, idxalın səviyyəsi, ÜDM-a nisbəti; 

14. Ərzaq məhsullarının idxalı, ümumi ərzaq istehlakı və idxal edilən ərzaq 

məhsullarının istehlak olunan ərzaq məhsullarına nisbəti. 

 İqtisadi təhlükəsizliyin bu göstəricilərinin hədd ölçülərini müəyyən edərkən 

dövlət iqtisadi potensial imkanlarını nəzərə almalı olur. Bu göstəricilərin hədd 

səviyyələri belədir: 
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1. Əsas kapitala investisiyalar (ÜDM-a görə faizlə — 25 % ); 

2. Müdafiə xərcləri ( ÜDM-a görə faizlə - 3 % ); 

3. Vətəndaşların elminə, təhsilinə çəkilən xərclərin xüsusi çəkisi ( ÜDM-a 

görə faiazlə - 1,5 % ); 

4. İnnovasiya məhsullarının bütün sənaye məhsularına görə xüsusi çəkisi ( 

ÜDM- görə faizlə - 15 % ); 

5. Sənaye istehsalında maşınqayırma və metal emalı sahələrinin xüsusi çəkisi       

( ÜDM –a görə faizlə - 25 % ); 

6. Pul gəliri yaşayış minimumundan aşağı olan əhalinin xüsusi çəkisi ( bütün 

əhaliyə görə faizlə - 7 % ); 

7. 10 % ən yuxarı və 10 % ən aşağı təminatı olan əhalinin gəlirlərinin nisbəti 

(8 dəfə ); 

8. İşsizliyin səviyyəsi ( İqtisadi aktiv əhaliyə görə faizlə - 5-8 % ); 

9. Manetarlaşmanın səviyyəsi ( İlin sonuna M2 gösrəricisinin ÜDM-a görə 

çəkisi faizlə - 5 % ); 

10.   Xarici   borclar   (ÜDM-a görə faizlə  30 %  ); 

11.  İnflyasiyanın səviyyəsi ( faizlə - 2,5 % ); 

12.  Daxili borc ( ÜDM-a görə faizlə - 30 % ); 

13.  Dövlət borcunun ödənilməsi üçün xərclərin ümumi çəkisi (dövlət 

büdcəsinin xərclərinin ümumi həcminə görə faizlə - 20 % ); 

14.  Dövlət büdcəsinin kəsiri (ÜDM-a görə faizlə - 3 % ). 

Müasir dövrdə qloballaşan dünyada hər bir ölkənin iqtisadi təhlükəsizlik 

problemləri daha da kəskinləşir. Belə ki, istehsal və istehlakın əmək məhsuldarlığının 

və əmtəə və xidmətlərin rəqabət qabiliyyətliliyi, o cümlədən beynəlxalq əmək 

bölgüsündə ixtisaslaşmanın daha da kəskinləşməsi qiymət və xərclərin aşağı 

salınmasını, innovasiyaların tətbiqinin artırılması problemlərinin həllini tələb edir. 

Bir sıra ölkələr rəqabət qabiliyyətli olmayan iqtisadiyyata malik olduğundan 

təhlükəsizliyin təmin edilməsi çətinləşir. Azərbaycan iqtisadiyyatının 1992-ci ildən 

bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinə doğru iqtisadiyyatın transformasiyaya başlaması 

həm milli, həm də iqtisadi təhlükəsizlik problemlərini nəzərə almadan həyata 
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keçirildi. Çünki, iqtisadiyyatı bilavasitə beynəlxalq əlaqələrə hazır olma şəklinə 

salmadan bu prosesə qoşulma xarici borcda qiymətlərin səviyyəsində və vergi 

yükünün dərəcəsindən asılı olaraq tənzimlənməsini aparmadan reallaşdırmaq 

olmazdı. Hər bir ölkənin büdcə kəsrinin səviyyəsi, yəni büdcə defisiti bir il ərzində 20 

%-ə qədər, bir neçə ardıcıl illər ərzində isə 10 %-dən yuxarı oımamalıdır. Qiymətlərin 

sabitlik vəziyyətinə gəldikdə ardıcıl olaraq 1 və 2 il ərzində iqtisadiyyatın 50 %-dən 

yuxarı olmaması və bir neçə illər ərzində 25 %-i üstələməməsi lazımdır. Halbuki, 

Azərbaycanda qiymətlərin liberallaşdırılması ilə əlaqədar 1992-1995-ci illər ərzində 

inflyasiyanın illik səviyyəsi 1600-1800 % olmuşdur. Nəticədə daxili istehsal 

qiymətlərinin dünya bazar qiymətləri arasındakı əlaqəsi pozulmuş, milli istahsalda 

rəqabət qabiliyyətlilik o cümlədən keyfiyət aşağı düşmüşdür. İnflyasiyanın yüksək 

templi olması ölkə iqtisadiyyatına dağıdıcı təsir göstərməklə yanaşı bir çox sahələrdə 

boş dayanmalar və müəssisələrin maliyyələşməsinə gətirib çıxartdı. İqtisadi 

təhlükəsizliyin əsasə göstəricilərindən biri olan ölkənin qızıl-valyuta ehtiyatlarını illik 

büdcənin 40 %-dən az olmamalı, ÜDM-un 10 %-i həcmində təyin edilməli və 

dövriyyədə olan pul kütləsinin 25 %-dən az təşkil edilməməlidir.Halbuki, 

müstəqilliyə yenicə qədəm qoyan Azərbaycan Respublikasının bu göstəriciləri çox 

aşağı olmuş, son dövrlər yüksəldilərək normadan artıq olaraq 10 miyard manat 

olmuşdur. 

 Ölkənin xarici borcu iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsində vacib şərt 

olduğundan borc 10 il müddətinə götürülürsə, ÜDM-un 50 %-dən artıq olmamalıdır. 

Eyni zamanda  milli sərvətin 5 %-ni, bir illik büdcənin isə 20 %-ni üstələməməlidir. 

Azərbaycanın SSRİ-nin tərkibində olan dövlət borcları silindiyindən bugünkü xarici 

borcları tələb edilən normaya uyğundur. 

 Daxili borca gəldikdə isə borcun qaytarılma müddəti 10 ilə qədər olduqda 

ÜDM-un 75 %-i həcmində və büdcənin 20 5-dən artıq olmamalıdır. Bir çox hallarda 

daxili və xarici borclar zaman-zaman daha mülayim şərtli borclarla əvəz edilə bilər. 

İdaxal və ixrac əməliyyatlarının ölkə iqtisadiyyatına təsirini nəzərə alaraq hər bir 

dövlət tədiyyə balansının kəsirini təyin edir və norma kimi bir il ərzində kəsirin 

(mənfi saldonun ) həcmi 50 %-dən yuxarı ardıcıl olaraq bir neçə ildə 20 %-i 
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üstələməməlidir. Vergilərin iqtisadiyyatdakı stimullaşdırıcı və məhdudlaşdırıcı 

təsirini nəzərə alaraq vergi yükü bir il ərzində 50 %-dən artıq olmamalıdır. 

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə iştirakını nəzərə 

almaqla əsas iqtisadi təhlükələr yaradan maddələr kimi tədiyyə balansının ixracının 

xammal yönümlü olması, ərzaq təminatının idxal hesabına təmin edilməsidir. 

 

İstifadə olunmuş ədəbiyyatlar 
1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası 

2. Azərbaycan Respublikasının Ərzaq Təhlükəsizliyi Proqramı 

3. “Ekoloji təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

4. “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

5. N. Məmmədov, M. Bərxudarov, “İqtisadi təhlükəsizlik”, Bakı, 2006 

6. N. Məmmədov, “Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi”, Bakı, 2005 

7. V. K. Sençaqov, “İqtisadi təhlükəsizlik, geosiyasət, qloballaşma, özünü qoruma və 

inkişaf”, Bakı, 2008 

8. Z. Səmədzadə, “Dünya iqtisadiyyatı” Bakı, 2001 
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МЮВЗУ. ПУЛ-КРЕДИТ СИСТЕМИНИН ЩЦГУГИ 

ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ 

 

1. Пул-кредит системинин фяалиййятинин цмуми характеристикасы.  

2.  Пул-кредит сийасяти вя pул-кредит тядбирлярi васитясиля игтисадиййатын тянзимлянмяси           

     istiqamətləri 

3. Pul-kredit siyasətinin həyata keçirilməsində Mərkəzi Bankın tənzimləmə  

     siyasəti və mexanizmləri 

 

1. Пул-кредит системинин фяалиййятинин цмуми характеристикасы.  

Kredit – qaytarılmaq və faiz ödənilmək şərtilə pul və ya əmtəə formasında 

verilən borca deyilir. Kredit iqtisadiyyatda spesifik rol oynayır; o nəinki istehsalın 

fasiləsiz hərəkətini təmin edir, həmçinin onu daha da sürətləndirir.  Kredit tədavül 

xərclərinin azalmasına kömək edir. Zahirən gündəlik həyatda kredit əşyanın və ya pul 

vəsaitlərinin müvəqqəti istifadəyə götürülməsi kimi çıxış edir. Kredit vasitəsi ilə mal 

material qiymətləri, mextəlif növ maşın və mexanizimlər əldə edilir. Əhali tərəfindən 

nisyə əmtəələr alınır, başqa sözlə kredit hesabına əldə edilən obyektlər kimi ən 

müxtəlif qiymətlilər çıxış edir. Lakin, elmi nöqteyi nəzərdən kreditin əşya mənasında 

yozulması düzgün deyil. Kredit haqqında elm əşyaları deyil, onların xüsusunda 

təsərrüfat subyektləri arasındakı münasibətləri öyrənir. Bu mənada iqtisadi məhsul 

kimi kredit, ictimai münasibətlərin müəyyən növü kimi qiymətləndirilməlidir. 

Bununla belə kredit yalnız dəyərin hərəkəti ilə bağlı iqtisadi əlaqələr ifadə edən 

ictimai münasibətlərdi.  

Kreditin mahiyyətini açıqlamaqdan ötrü ilk növbədə onun ünsürləri müəyyən 

edilməlidir, bunlar ən əvvəl kredit münasibətlərinin subyekləridir. Kredit sövdələş-

məsində münasibətlər subyektləri kimi kreditor və borclar çıxış edir. Kreditor və 

borcalan ilk növbədə əmtəə tədavülü əsasında təşəkkül tapır. Əmtəə alqı-satqısı za-

manı alıcı heç də həmişə əmtəənin dəyərini dərhal ödəmək imkanına malik olmur və 

ödəmə yalnız müayyən müddətdən sonar aparılır. Belə hallarda satıcı kreditora, alıcı 

isə borcluya çevrilir. Lakin, əmtəə tədavülü kreditor və borc alanın meydana gəlmə-
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sinin yeganə əsası deyil, nəyi isə başqasına müvəqqəti istifadəyə, yəni borc verən hər 

kəs kreditor olur. Bir qayda olaraq könüllü şəkildə kreditor olmaq mümkündür. Borc 

verilən vasitələrin mənbəyi ya şəxsi resurslar, ya da təkrar istehsal prossesinin digər 

subyektlərindən borc götürülən resurslardı. Şəxsi resurslar borc verildikdə onların 

sahibi kreditor olur. Kreditorun yerləşdirdiyi cəlb edilmiş vasitələrin sahibi isə digər 

təsərrüfat subyektidir.  

Borcalan isə kredit münasibətlərinin kredit gətürən və aldığı borcu qaytarmalı 

olan tərəfidir. Tarixən borcalan kimi resurslara əlavə təlabatı olan ayrı-ayrı şəxslər 

çıxış edirdilər. Bankların yaranması ilə təkcə kreditorların təmərküzləşməsi deyil, 

həmdə borc alanların tərkibinin əhəmiyyətli genişlənməsi baş verir. Müasir dövrdə 

banklardan başqa borcalan kimi müəssisələr, əhali və dövlət də çıxış edir. 

Borcalanı kreditordan bir neçə cəhət fərqləndirir. Ən əvvəl borcalan bütün  

hallarda borc götürdüyü resursların müvəqqəti istifadəçisidir. Digər tərəfdən borc  

götrülən vəsaitlər həm istehsal, həm də tədavül sahəsində tətbiq edilir. Borcalandan 

fərqli olaraq kreditor borc verdikdə  mübadilə mərhələsində çıxış edir və istehsalda 

iştirak etmir. Üçüncü tərəfdən borcalan həm müvəqqəti istifadəyə götürdüyü dəyəri 

geri qaytarır, həm də borc faizini ödəyir. Eyni zamanda borcalan  kreditordan iqtisadi 

cəhətdən aslıdır. Lakin bu asılılıqlar borcalanın kredit sövdələşməsində tam hüquqlu 

tərəfi kimi əhəmiyyətini inkar etmir. Borcalansiz, kreditor da olmur. Borcalan borc 

götürdüyü resurslardan elə istifadə etməlidir ki, vaxtında  və tam həcimdə borcu faiz-

lə birlikdə qaytara bilsin. Məhs bu mənada borcalan məhsuldar qüvvədir və müvəq-

qəti istifadəyə verilmiş resursların səmərəli tətbiqi borcalandan aslıdır. 

Kreditorla borcalan  yerlərini dəyişədə bilər. Müasir təsərrüfatda eyni subyekt 

eyni  vaxtda kreditor və borcalan kimi çıxış edə bilər. 

Kreditin aşağıdakı funksiyaları var: 

a) Pul vəsaitlərinin mərkəzləşməsi və təmərgüzləşmə-sinin sürətlənməsi. 

b) Pul vəsaitlərinin yenidən bölgüsü 

d) Kredit alətlərinin və əməliyyatlarının yaradılması 

q) Məcmu pul dövriyyəsinin həcminə nəzarət olunması 
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Kreditin əsas prinsipləri: təcililik, əvəzlilik, qaytarilma. Müasir dövrdə kreditin 

aşağıdakı formaları var. 

Dövlət krediti – zamanı borc verən və ya kreditor rolunda dövlətin özü çıxış 

edir. Kommersiya krediti – bir sahibkar tərəfindən digərinə əmtəələr formasında 

verilən kreditdir. Veksel krediti – banklar tərəfindən veksel sahiblərinə və 

təhcizatçılar tərəfindən alıcılara verilən kredit növüdür. İstehlak krediti – əhaliyə 

istehlak mallarının alınması və məişət xidmətlərinin ödənilməsi üçün verilən 

kreditdir. İpoteka krediti – əmlakın girov qoyulması əsasında verilən kreditdir. 

Kommunal krediti – kommunal təsərüfatın və mənzil tikintisinin ehtiyacları 

üçün verilən kreditdir. Kənd təsərüfatı krediti – kənd təsərüfatının inkişafı üçün nə-

zərdə tutulmuş kredit növüdür. Beynəlxalq kredit – borc kapitalının ölkələr arasında 

hərəkəti və fəaliyyətidir. Kredit siyasəti müəyyən iqtisadi və siyasi məqsədlərə 

çatmaq üçün Mərkəzi bank və dövlət tərəfindən pul-kredit sferasında həyata keçirilən 

tədbirlər sistemidir. Onun əsas məqsədi kreditin və pul tədavülünün vəziyyətinə təsir 

etməklə təsərüfat konyukturasını tənzimləməkdir.  

Kredit siyasəti müəyyən iqtisadi və siyasi məqsədlərə çatmaq üçün Mərkəzi 

bank və dövlət tərəfindən pul-kredit sferasında həyata keçirilən tədbirlər sistemidir. 

Onun əsas məqsədi kreditin və pul tədavülünün vəziyyətinə tə’sir etməklə təsərüfat 

konyukturasını tənzimləməkdir. 

Hal-hazırkı keçid dövründə biznesin inkişafında kreditin rolu əvəzedilməzdir. 

Milli iqtisadiyyatın yenidən qurulduğu bir zamanda ölkənin öz istehsalı olan malların 

xüsusi çəkisinin yüksək olması vacibdir. Buna da yalnız yerli müəssisələrin sürətli 

inkişafı nəticəsində nail olmaq olar. Yeni yaranan müəssisələrin vəsait çatışmamazlı-

ğını nəzərə alsaq, kreditin zəruriliyini aydın görmək olar. Beləliklə, yeni yaranmış 

müəssisələrin əsas və dövriyyə fondlarının maliyyələşməsi, yeni biznesin yaradılma-

sındakı maliyyə problemlərin aradan qaldırılmasının yeganə yolu bank kreditləridir. 

Bu prosesdə həm dövlət, həm banklar, həm də kredit alan tərəf maraqlıdır. Bank 

kredit vasitəsilə maliyyələşmə prosesi apararaq ölkə iqtisadiyyatının inkişafına kö-

mək edir. Həm də öz sərbəst vəsaitlərini dövriyyəyə buraxaraq mənfəət əldə edir. 

Kredit alan subyekt isə öz təsərrüfatını quraraq həm mənfəət əldə edir, həm də vergi 
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ödəməklə ölkədə sosial bərabərsizliyin aradan qaldırılmasında iştirak edir. Hal-

hazırda bütün bazar iqtisadiyyatlı ölkələr kimi Azərbaycanda da kredit qoyuluşlarının 

həcmi gündən-günə artmaqdadır.  

Ölkəndə hansı iqtisadi sistemin mövcud olmasından asılı olmayaraq, iqtisadiy-

yatın idarə edilməsi pul amilini nəzərə almadan qeyri-mümkün olmuşdur. Bazar 

iqtisadiyyatının idarə olunmasında isə pul bilavasitə iştirak edir. Lakin iqtisadiyyatı 

tənzimləmə metodlarından asılı olaraq, iqtisadiyyatın idarə edilməsində pul bəzən 

birbaşa, bəzən də dolayı yolla iştirak edir. 

Ümumiyyətlə, pulun iqtisadiyyatda, insanların həyatında əhəmiyyətini anlamaq 

üçün pulun funksiyalarına baxmaq kifayətdir. Pulun 1-ci funksiyası dəyər ölçüsüdür. 

Pul ilkin yarandığı dövrlərdə özünü dəyər ölçüsü kimi göstərirdi. Çünki, pulun 

yaranmasına zərurət mübadilənin çətinləşməsi idi. İnsanlar əmtəələrini dəyişmək 

üçün vahid dəyər ölçüsü olan pulu yaratdılar. Bu gün də pul deyəndə birinci onun 

dəyər ölçüsü olması ağıla gəlir. İkinci funksiya tədavül vasitəsi funksiyasıdır. 

Əmtəələrin alqı-satqı prosesi tədavül vasitəsi kimi pula ehtiyac doğurur.Bu onunla 

bağlıdır ki, dəyər ölçüsü funksiyası vasitəsilə əmtəənin pulla ifadəsi hələ onun satışı 

demək deyildir. Əmtəənin qiyməti yalnız alqı-satqı (Ə-P-Ə) prosesində,əmtəənin 

pula real mübadiləsi zamanı reallaşır. Pul bu funksiyada əmtəələrin tədavülünə 

xidmət edir, ondan satın alınan əmtəələrin ödənilməsi üçün istifadə edilir, onların 

alqı-satqısı prosesində vasitəçi rolunu oynayır. Bu funksiyanın xüsusiyyəti ondan 

ibarətdir ki, əmtəənin alıcıya verilməsi və onun dəyərinin ödənilməsi eyni vaxtda baş 

verir. Pulun bu funksiyası birinci funksiya ilə oxşardır. Fərq isə ondan ibarətdir ki, 

dəyər funksiyasında pul bilavasitə iştirak etməyə bildiyi halda, tədavül funksiyasında 

pul əmtəələrin tədavülündə bilavasitə iştirak etməlidir. Pulun üçüncü funksiya pulun 

tədiyyə vasitəsi funksiyasıdır. Bəzən pulun hərəkəti ilə əmtəələrin hərəkəti ilə eyni 

vaxta düşməyə bilər. Bu zaman pulun tədiyyə vasitəsi funksiyasına ehtiyac yaranır. 

Bu funksiya bazar iqtisadiyyatinda daha qabarıq iştirak edir. əmtəələrin istehsal vaxtı 

ilə tədavül vaxtı üst-üstə düşmədiyindən, təsərrüfat subyektlərinin vəsait çatışmamaz-

lığı yaranır. Nəticədə kredit yaranır. . Tədiyə vasitəsi kimi fəaliyyət göstərən puldan 

əmtəələrin kreditə satışında, pul ssudalarının verilməsində və ödənilməsində, fəhlə və 
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qulluqçulara əmək haqqlarının ödənilməsində, əhaliyə pensiyə, yardım və təqaüdlərin 

verilməsində və s.istifadə edilir. Pulun dördüncü funksiyası yığım funksiyasıdır. Pul 

dedikdə, insanların əmtəələri almaq üçün bir vasitə olmasından başqa həm də ictimai 

sərvətin yaradıcısı kimi də başa düşülür. Ona görə də insanlar onu yığılmağa səy 

göstərirlər. Dəfinə yaradılması üçün pul tədavüldən götürülür, yəni alqı-satqı əməliy-

yatı kəsilir. Lakin pulun sadə yığımı və saxlancı sahibinə əlavə gəlir gətirmir. Kapita-

lizmdə sahibkara pulu saxlamaq əlverişli deyildir onu mənfəət əldə etmək üçün dövri-

yyəyə buraxır. Lakin bununla belə pulun dəfinə kimi yığılması da zəruridir. Çünki, 

məhz pul ehtiyyatlarının yaradılması ayrı-ayrı təsərrüfatçılıq subyeklərində yaranan 

pozuntuların, cəmiyyət miqyasında yaradılmış ehtiyatlar isə xalq təsərrüfatında baş 

vermiş disproporsiyaların aradan qaldırılmasını təmin edir. Nəhayət, pulun axırıncı-

beşinci funksiyası dünya pulu funksiyasıdır. Pulun bu funksiyası bəzi ölkələrin 

valyuta vahidlərinin dünyanın bir çox ölkələrində əsasən tədavül, mübadilə və yığım 

vasitəsi kimi qəbul olunmasıdır. Ölkələr arasında və yaxud müxtəlif ölkələrin hüquqi 

və fiziki şəxsləri arasındakı qarşılıqlı münasibətlərdə təzahür edir. Xarici ticarət 

əlaqələri, beynəlxalq borclar, xarici partnyorlara xidmət göstərilməsi dünya pulunun 

meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. 

Pul tədavülünün tənzimlənməsi məqsədilə onun öyrənilməsinə yönəldilən pul 

kütləsinin həcmini və strukturunu əks etdirən göstəricilərdən istisadə olunur. Bu 

göstəricilər pul aqreqatları adlanır. Məcmu pul kütləsi pul kütləsi aqreqatlarından 

ibarətdir. İEÖ-lərdə isə pul aqreqatları aşağıdakı kimi təsniatlaşdırılır: 

- M1= tədavüldəki nəğd pullar və cari bank hesablarındakı vəsaitlər.  

- M2=M1+ kommersiya banklarının 4 ilə qədər olan əmanətləri 

- M3=M2+ixtisaslaşdırılmış kredit idarələrinin əmanətləri 

- M4=M3+iri kommersiya banklarının depozit sertifikatları.  

Azərbaycanda isə pul kütləsi aqreqatları aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir: 

- M0= bank sistemindən kənar nağd pul, yəni dövriyyədə olan nəğd pul;  

- M1=M0+ kommersiya banklarında əhalinin və müəssisələrin depozitləri, M0+ 

tələbolunanadək əmanət və depozitlər; 

- M2=M1+ əmanət banklarında müddətli əmanətlər;  
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- M3=M2+ bankların depozit sertifikatları; dövlət istiqraz vərəqələri, xarici 

valyuta ilə depozitlər. 

Pulla bağlı olan anlayışlardan biri də pul tədavülü anlayışıdır. Tədavül dedikdə, 

pulun nəğd və nəğdsiz formada hərəkəti başa düşülür. Göründüyü kimi pul tədavülü 2 

yerə bölünür: nəğd və nəğdsiz pul tədavülü. Nəğd pul tədavülü dövriyyədə olan nəğd 

pulun hərəkətidir. Nəğd pul dövriyyəsi hüquqi şəxslər, fiziki şəxslər, hüquqi və fiziki 

şəxslər, əhali ilə dövlər orqanları və s. subyektlər arasında baş verir. Nəğd pul 

dövranını qısaca olaraq aşağıdakı sxemdə görmək olar: 
 

 

 

 

  Mərkəzi bankın                                      Mərkəzi bankın                           kommersiya 

banklarının 

            ehtiyyat fondu                           Hesablaşma-kassa mərkəzlərində                    əməliyyat 

kassaları 

                                                                          dövriyyə kassaları 

 

 

 

            Hesablaşama-kassa                          Kommersiya bankları                         Müəsssisə və 

təşkiatların 

                 mərkəzləri            kassaları və əhalı  

 

Sxem. Nəğd pul dövranı 

 

Nağdsız pul tədavülü nağd puldan istifadə etmədən kredit idarələrində açılmış 

hesablar üzrə pul vəsaitlərinin bir hesabdan silinib, digər hesaba yazılmasından ibarət 

hesablaşmalardan ibarətdir. XIX əsrin axırlarına qədər nağd pul ödənişləri üstünlük 

təşkil edirdisə, müasir şəraitdə nağd pul ödənişlərinin xüsusi çəkisi çıx aşağıdır. ABŞ-

da 10 %-ə qədərdir, Azərbaycanda isə 75%-ə qədərdir. Bu prosesə təsir edən əsas 

amil bazar iqtisadiyyatının aranması olmuşdur. Nağdsız pul dövriyyəsinin həcmi 
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ölkədə mal kütləsindən, qiymət səviyyəsindən, maliyyə sistemi vasitəsilə həyata 

keçirilən bölgü və yenidən bölgü münasibətlərindən asılıdır. Nəğd və nəğdsiz pul 

tədavülü arasında qarşılıqlı əlaqə vardır. Belə ki, Nağd pul bankdakı hesaba daxil 

olduqda, öz formasını dəyişərək nağdsız  pula çevrilir. Bankdakı hesabdan nağd pul 

alındıqda isə nağdsız pul formasını dəyişərək nağd pula çevrilir.  

Ümumiyyətlə, pulun iqtisadiyyatda rolu aşağıdakılardan ibarətdir: 

 beynəlxalq və daxili ticarətin həyata keçirilməsində vasitə kimi; 

 ictimai həyatda kapital rolunu oynayır; 

 ÜMM-n bölgüsü və yenidən bölgüsü aləti kimi;  

 inflyasiyanin tənzimlənməsi aləti kimi; 

 monetar (pul-kredit) siyasət aləti vasitəsi kimi; 

 iqtisadiyyatda tələb və təklif arasinda tarazliğin yaradilmasi aləti kimi.  

Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində pul kimi kredit anlayışı da böyük əhəmiy-

yətə malikdir. Bazar sistemindən əvvəlki, iqtisadi sistemlərdə kredit geniş yayılma-

mışdır. Bazar iqtisadiyyatında nəğdsiz pulun xüsusi çəkisinin artımına zərurət yaran-

dığından kreditin də geniş vüsət alması zəruri oldu.  
 

Pul siyasəti alətləri. Açıq bazar əməliyyatları, reeskont faiz həddi, qanuni 

qarşılıq nisbətindəki dəyişmələr və digər önləmlər. 

Açıq bazar əməliyyatları (ABƏ). Mərkəzi bankın bazardan sənəd almaları və 

ya bazara sənəd satmaları deməkdir. Sənəd satın alındığı zaman bunun qarşılığında 

pul verilmiş olacağından bazardakı pul miqdarı artır. Əks halda bazardakı pulun 

miqdarı azalır. ABƏ-pul təklifi üzərində son dərəcə təsirli bir alətdir. ABƏ xəzinəyə 

aid bono və istiqrazların, bazarlarda mərkəzi bank vasitəsilə alış və satış 

əməliyyatlarını əhatə edir. Bono və istiqrazların mərkəzi bank tərəfindən alınması 

bankların reservlərini artırır və onların daha çox kredit açmaları üçün mühit yaradır. 

Bu baxımdan ABƏ çərçivəsində edilənlər iqtisadiyyata genişləndirici təsir göstərir. 

Özəl sektorun bono və istiqrazları açıq bazar əməliyyatlarının mövzusu xaricindədir. 

MB bazardan sənəd almağa başlaması sənədlərin qiymətini yüksəldir. Sənədlərin 
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gəliri sabit olduğundan qiymətlərin yüksəlməsi faiz həddinin düşməsi, demək olar 

tərs halda da faiz həddini yüksəldir.  

Məcburi  ehtiyat normaları. MEN dəyişdirilməsi bankın pul miqdarını 

nəzarət etmədə son dərəcə təsirli bir alətdir. Bilindiyi kimi banklar əmanətlərin 

müəyyən bir nisbətini nəğd olaraq qarşılıq adı altında tutmaq məcburiyyətindədir. 

MB bu qarşılıq nisbətini azaltmaq və ya artırmaqları ilə bankların pul yaratma 

imkanlarını genişlədir. Bir sözlə Mərkəzi bank məcburi ehtiyat normalarını 

dəyişdirərək bank sektorunun yarada biləcəyi əmanət miqdarına təsir edər. 

Pul siyasətinin məqsəd və alətləri . 1973-cü ildə yanacaq böhranının 

sonlarında pul siyasətinin əhəmiyyəti artmış və pul siyasətinin iqtisadiyyata təsirini 

müdafiə edən Çikaqo məktəbinin (Monetarizm məktəbi) görüşləri bəzi ölkələrin 

hökümətləri tərəfindən qəbul edilmişdir. Heç şübhəsiz, pul siyasətini uyğulayan 

qurum- Mərkəzi bankdır. 

Mərkəzi bank pul təklifindən istifadə edərək faiz nisbətlərini də dəyişdirə bilir. 

Faiz nisbətləri isə bilindiyi kimi investisiya və yığım səviyyələri üzərində təsirli 

olmaqdadır. 

Pul siyasətinin məqsədləri.  Pul siyasətinin əsas məqsədləri yeddi başlıq 

altında toplaya bilərik. Bunlar: 

- tam məşğulluq; 

- iqtisadi böyümə; 

- qiymət səviyyəsi; 

- tədiyə balansında tarazlıq; 

- faiz nisbəti sabitliyi; 

- maliyyə bazarlarında sabitlik; 

- valyuta bazarlarında sabitlik. 

Tam məşğulluq. Pul siyasətinin məqsədi tam məşğulluq hədəfi, lakin iqtisadiy-

yatda sıfır işsizlik səviyyəsi tutmaq çətindir. Buradakı hədəf əmək bazarına təklif 

edilmiş olan iş gücü miqdarının iş gücü tələbinə bərabərdir.  
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İqtisadçılar bu işsizlik səviyyəsini təbii işsizlik səviyyəsi olaraq adlandırılmaq-

dadır. Lakin günümüzdə hökümətlər bu nisbəti endirmək üçün çeşidli tədris proqram-

larını tətbiq etməkdədir. 

İqtisadi böyümə. Iqtisadi böyümə ilə tam məşğulluğa çatmaq məqsədləri bir-

biri ilə yaxından əlaqədardır. Çünki artan verimlilik - yeni investisiyalar, iqtisadi bö-

yümə və aşağı səviyyəli işsizlik deməkdir. Buna qarşılıq əgər işsizlik yüksək, istehsal 

faktorları tam gücü ilə çalışmayırlarsa, o vaxt şirkətlər əlavə investisiyaya girişməyə-

cəklər. Burada önə çıxan hadisə iqtisadi böyümə nəticəsində investisiya yapmaya, 

insanları isə yığım yapmaya təşviq etməkdir. Iqtisadi artım II dünya müharibəsindən 

sonra iqtisadi məqsəd olaraq hökümətlər tərəfindən qəbul edilən təməl pul siyasətinin 

əsaslarındandır.  

Qiymət siyasəti. Inflyasiya istər inkişaf etmiş, istərsə də inkişaf etməkdə olan 

plkələrin iqtisadi və sosial göstəricilərinə mənfi təsir göstərir. Bu səbəblə də pul 

siyasətinin təməl məqsədlərindən biri də qiymət sabitliyini təmin etməkdir. Çünki 

inflyasiya eyni zamanda iqtisadiyyatda müəyyənsizlik deməkdir. Inflyasiya dövründə 

firmalar önəmli qərarlar ala bilmirlər. Bu isə iqtisadi artıma mənfi təsir edən amil-

lərdən biridir.  

Faiz nisbət sabitliyi. Faiz nisbətlərindəki sabitlik qiymət sabitliyində arzulanan 

bir durumdur. Faiz nisbətindəki dalğalanmalar qiymət sabitliyində olduğu kimi 

iqtisadiyyatda bəlirsizliklərə səbəb olur və gələcəyə dair plan və qərarların qəbul 

olunmasını çətinləşdirir. Faiz səviyyələrindəki dalğalanmalar ölkəmizin bu gün 

çatdığı iqtisadi dəyişiklik içərisində inşaat, avtomobil və istehlak mallarına yönəlik 

tələbə təsir edir.  

Maliyyə bazarlarında sabitlik. Maliyyə bazarlarındakı sabitliyin varlığı, faiz 

nisbətinin sabitliyi deməkdir. Maliyyə bazarlarındakı sabitliyin təminatçısı Mərkəzi 

Bankdır.  

Valyuta bazarlarında sabitlik. Xarici ticarət hər ölkə üçün önəmlidir. Bir 

ölkənin pulunun xarici pullar qarşısında həddən atrıq dəyərləndirilməsi həmin ölkənin 

mallarının qiymətlərinin beynəlxalq bazarlarda xarici cinsindən dəyərlənməsinə və 

digər ölkə malları ilə rəqabətdə ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsir edər. 1995-ci ilin 
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aprel ayından etibarən ABŞ-ın pul vahidi dolların Yapon yeni və Alman markı 

qarşısında dəyər itirməsi, Yapon və Alman şirkətlərinin panika girmələrinə və 

hökümətləri üzərində, milli pullarının dəyərinin düşürülməsinə yönəlik təzyiq 

etmələrinə səbəb olmuşdur.  

Pul siyasətinin məqsədlərinin böyüklüyü kimi zamanla bu məqsədlər arasında 

çatışmalar olur. Qiymət sabitliyi saxlamaya yönəlik bir pul siyasəti çox zaman tam 

məşğulluq məqsədindən uzaqlaşma məcburiyyətində qalmaqda və bir anlamda 

qiymət sabitliyi işsizliyin qaynağı olmaqdadır. 1970-ci illərdə yanacaq böhranı 

sonrası ortaya çıxan durğunluğun əsası böyük ölçüdə bu proses çərçivəsində inkişaf 

etmişdir. Digər yandan valyuta kurslarının sabit tutulması vəziyyətində, əgər faiz 

nisbətləri yüksəlirsə, maliyyə sərbəstləşmənin olduğu bir ölkədə, ortaya bir açıqlıq 

çıxmaqdadır. Bu açıqlığa valyuta qayçısı deyilir. Bir ölkədə valyuta qayçısı təşkil 

edilirsə və bu ölkəyə xaricdən qısa müddətli sərmayə axımı olmaqda, bu isə bəzi 

dönəmlərdə ciddi maliyyə böhranına səbəb olmaqdadır. 

 

 
Sxem. Mərkəzi Bankın pul siyasətinin alətləri və məqsədləri 

Pul siyasətinin alətləri. Mərkəzi Bankın istifadə etdiyi alətlər aşağıdakılardır: 

açıq bazar əməliyyatları. Mərkəzi Bank bu alətlə pul miqdarına təsir edir. Diskont 

siyasəti. Mərkəzi bank bu yol ilə kreditlərə tətbiq olunacaq diskont nisbətlərini, dola-

yısı ilə bankların kredit həcmlərinə təsir edir. 

 
Mərkəzi bankın alətləri: 

- açıq bazar əməliyyatları 
- diskont siyasəti 

- məcburi ehtiyat normaları 

 
Uyğulama hədəflər: 

- rezervlər 
- pul miqdarı 
- faiz nisbəti 

(xəzinə bonosu və 
dövlət istiqrazı) 

 
Ara hədəflər: 

- M1 
- M2 
- M3 
-qısa və uzun müddətli faizlər 

Məqsədlər 
Tam məşğulluq 
Qiymət sabitliyi 
Ödəmə sabitliyi 
Iqtisadi artım 
Maliyyə bazarlarında sabitlik 
Valyuta bazarlarında sabitlik 
Faiz sabitliyi 
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Məcburi ehtiyat normaları siyasəti -  bu alətlə Mərkəzi bank iqtisadi fəaliyyətə 

doğrudan təsiretmə gücünə sahib olur. Banklar topladıqları əmanətin bir hissəsini 

qarşılıq olaraq ayırmaqda, geriyə qalan hissəsini isə kredit olaraq fond tələb edənlərə 

istifadə etdirməkdədir. Bankların topladıqları əmanətə uyğun qarşılıq nisbətləri yük-

səldiyi zaman bankların fond toplama xərcləri də artır. Çünki bankların yaratdıqları 

bu pulu azaldaraq M2 cinsində pul təklifini aşağıya çəkə bilərlər. Bu hal daha çox 

monetarist iqtisadçıların qəbul etdikləri pul siyasəti sırasında götürülür. Açıq bazar 

əməliyyatları- pul siyasətinin ən önəmli alətlərindən biridir. Açıq bazar əməliyyatları 

dövlət istiqrazları və ya valyuta üzərində edilir. Açıq bazar əməliyyatlarından istifadə 

edərək dövlət istiqrazı, xəzinə bonosu və ya valyuta satın alınması ilə pul miqdarı 

genişlənir, yəni iqtisadiyyatda pul təklifi artır. Əks halda, yəni Mərkəzi Bankın bono, 

istiqraz və ya valyuta satması halında pul miqdarı daralır. 

Reeskont siyasəti. Reeskont siyasəti və ya diskont bir bankın müddətindən 

öncə bəlli faiz və komisyon qarşılığında sənədin ödənməsi əməliyyatıdır. Bir dəfə 

diskont edilmiş sənədin, ikinci dəfə diskont edilməsi əməliyyatına reeskont deyilir. 

Diskont banklar tərəfindən fərd və firmalara qısa müddətli kredit açdığı halda, 

reeskont isə Mərkəzi Bank tərəfindən banklara açılan qısa müddətli kreditdir. 

Mərkəzi Bankın reeskont nisbətlərini yüksəltməsi kreditə olan tələbatı azaldır.  

Pul siyasətinin təsiri. 1930-cu ildə iqtisadi böhrana qədər pul tək və təsirli bir 

alər olaraq görülürdü. Böhran sırasında pul siyasətinin çox yetərsiz olduöu görüldü və 

bunun yerinə maliyyə siyasəti önəm qazanmış oldu. Keyns də pul siyasətinə çox 

önəm verməmişdir. Ancaq müharibədən sonra bütün dünyada inflyasiya təzyiqinin 

artması üzərinə pul siyasəti təkrar etibar qazanaraq tətbiq olunmağa başlandı.  

Pul siyasətinin, böhran və inflyasiya hallarında fərqli təsirlikdə olduğu 

bilinməkdədir.bu səbəblə pul siyasətinin təsirliyinin bu iki halda ayrı-ayrı incələmək 

lazımdır. Daha öncə gördüyümüz kimi böhranın əsas səbəslərindən biri 

investisiyaların azalmasıdır. Buna qarşı pul siyasətinin dirçəlməsi tədbirləri faiz 

dərəcəsinin azalması və kreditləri almada asanlaşdırma prosesidir. Bu tədbirlərin 

yetərsiz olması açıqdadır. Çünki böhran zamanı sərmayənin marjinal verimliyi çox 

aşağı olur. Bu halda investisiyanı stimullaşdırmaq üçün faiz həddini aşağı salmaq 
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lazım olur. Hətta bank əməliyyat məsrəflərini qarşılaya bilmək üçün faiz dərəcələrini  

müsbət bir rəqəmə çatdırmalıdır.  

Faiz həddinin aşağı salınması investorları stimullaşdırmayacaq, kreditlərin alın-

masında asanlaşma şərtləri isə bir işə yaramayacaqdır. İflasların və işsizlərin yayılmış 

olduğu bir dövrdə banklar kredit verməkdə ehtiyatlı və çox diqqətli olmalıdırlar. 

Böhran zamanı verilmiş kreditlərin geriyə ödənilməməsi kimi risklər də çox təbiidir. 

Spekulyativ investisiyaların qarşısının alınması baxımından pul siyasəti daha təsirli-

dir. Sərmayənin marjinal verimliyi nə qədər yüksək olsa da faiz həddini ondan yük-

sək etməklə investisiyaları stimullaşdırmanın qarşısını almaq mümkündür.  
 

 

 

2. Пул-кредит сийасяти вя pул-кредит тядбирлярi васитясиля игтисадиййатын тянзимлянмяси 

istiqamətləri 

 

Пул-кредит сийасяти, игтисади сийасятин тяркиб щиссясидир. Бунунла бирликдя, пул 

сийасятинин мягсядляриндя заман дахилиндя бюйцк дяйишмяляр олмушдур. Пул 

сийасятинин тямял мягсяди, гиймят сявиййясиня нязарят, игтисадиййаты сабит 

сявиййядя сахламаг, мяшьуллуг, игтисади артымы вя харичи бюлмяляр балансында 

таразлыьы тямир етмишдир. 1930-чи илляринляки ики щадися пул сийасятинин ролу вя 

мягсядляри мювзуларында бир дяйишиклийя сябяб олду. Бу щадисялярин биринчиси, 

бюйцк депресийанын тяшкил етдийи кцтляви вя шиддятли ашаьыдакылар. Икинчиси 1936-чы 

илдя Кейнсин «Мяшьуллуг, фаиз вя пулун цмуми нязяриййяси» ясярини няшр етмишдир.  

Кейнс ясяриндя пул тяклифляриндяки бир дяйишиклийин фаиз нисбятляринин 

дяйишмясиня, бунун да инвестисийа тясирини бу ясрдя изащ етмишдир. Даща сонралар, 

1940-чы иллярдяки даща ики щадися, пул сийасятинин  ролу вя мягсядлярини цзяриндя 

дяйишиклик едилмяси мювзусунда тясирини эюстярмишдир. Бунлардан биринчиси, Ы 

Дцнйа мцщарибяси дюврцндя вя сонрасында, Федерал Резерв сисеминин мцщарибя 

мясряфляринин вя фаиз нисбятляринин ашаьы сявиййядя тутма сийасятинин щяйата 

кечилмяси олмушдур. Икинчиси ися АБШ-да 1946-чы илдя ъыхарылан иш гануну иля, иш 

ахтарманын, милли игтисади сийасяти мягсяди щалына эялмишдир. Беляликля, пул 
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сийасятинин мягсядиня гиймят сявиййяси вя мяшьуллуг мягсяди дя ялавя едилмишдир. 

Беля бир щалда пул сийасятинин мягсядляри ашаьыдакылар ола биляр: 

 гиймят сявиййяси; 

 мяшьуллуг; 

 игтисади бюйцмя; 

 харичи юдямяляр балансы. 

Гиймят сявиййяси: бу мягсяд, истещлакчы гиймят  индексляри вя статистикляри 

тяряфиндян мцяййян едилмякдядир. Инновасийа цмуми гиймятляр сявиййясинин 

давамлы артымы просесидир. 

Мяшьуллуг – ишсизлик нисбяти, фяалиййятдя олан, актив нцфузун, ишсизлик нисбя-

тидир. Анчаг бу эюстяричи дахили ишсизлик дярячясини вермир. Игтисади ишсизлик щалында 

олуначаг пул вя кредит тякбирляри, пул тяклифи вя кредит щячмини эенишлянмяк ниййя-

тиндян чыхыш едир. 

Игтисади бюйцмя – Щал-щазырки дюврдя игтисади сийасятин мягсядляриндян бири 

дя сцрятли бир игтисади бюйцмяни тямин етмякдядир. Пул тяклифинин вя кредит 

щячминин игтисадиййатын ещтийачына эюря тянзимлянмяси таразлыг ичиндя игтисади 

бюйцмяйя мцсбят тясир эюстярир. 

Тядиййя балансы – Тядиййя балансы кясири, тичарят балансындакы кясирдян иряли 

эялдийиндян, тябии олараг идхалын ихрачатдан чох олмасыны якс етдирир. Ихрачат 

чохлуьу ися артараг пул тяклифинин азалмасына сябяб олачагдыр. Чцнки, идхал ичиндя 

лазым олан валйута, идхалчыйа милли пул гаршылыьында сатылачагдыр. Бу да, бир  

мигдар сатыналма эцъцнцн базардан чякилмясиня, йяни пул тяклифинин азалмасына 

сябяб олачагдыр. Бунунла  ялагяли олараг фаиз нормасы йцксялячяк  вя хцсусиля 

инвестисийа хярчляри дя азалачагдыр. Пул тяклифи азалдыьындан, фаиз щядди йцксялир, 

инвестисийа хярчляри азалыр, бу йолда да эялирлярдя бир азалма мцшащидя олунур. Бу 

азалма мячму тялябля бирликдя идхал тялябин азалмасына да шяраит йарадыр. 

Пул сийасятинин пул мигдары вя фаизлярин ня шякилдя вя щансы формада 

истишамятляндирилмяси мясялялярини юзцндя якс етдирир. Игтисади ядябиййатларда 3 

ясас пул сийасяти режими мювчуддур: 

1. Пул мигдарына ясасланан пул сийасяти. 

2. Кредит системинин щячминя ясасян пул сийасяти. 
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3. Фаиз сявиййясиня ясасланан пул сийасяти режимляри. 

Пул сийасятиндя аьырлыьын бязян Ы режимя, бязян дя ЫЫ режим явя йа ЫЫЫ режимя 

кечдийини сюйлямяк мцмкцндцр. Мясялян, АБШ-да 1981-чи иля гядяр «пул мигдары 

аьырлыьа, сийасят режими», сонралары ися «кредит щячминя вя даща сонра ися фаизляря 

аьырлыг верян тядбирляр» щяйата кеъирилмялидир. 

Pul tяdavцlцnцn tяnzimляnmяsindя яsas yeri pula olan тялябя vя tяklifин 

mцяyyяn edilmяsi tutur. Pula olan tяlяля баzarыn pul vяsaitляrinя olan цmumi 

tяlяляatы ilя mцяyyяn edilir. Pula olan тялябя яmяliyyat vя spekulyativ tялябlяrdяn 

iбarяtdir. 

Pula яmяliyyat tялябi (vя ya transsaksiya tяlябi) pula olan цmumi tяlябin 

бir hissяsi oluб onun ticarяt яmяliyyatlarыnын yerinя yetirilmяsi цъцн zяruri olan 

miqdarыны яks etdirir, o, trassaksiya tялябиndяn (cari sюvdяляшmяlяrin yerinя 

yetirilmяsi цъцн) vя ehtiyat tялябindян (gяляcяkdя mцmkцn olacaq sюvdяляшmяляr 

цъцн nяzяrdя tutulmuш pul) iбaряtdir. Яmяliyyat tялябi faiz noрынasыndan asыlы 

deyildir. 

Классик дцшцнчядя пул сийасятинин тясирсиз олдуьу ифадя едилмякля бирликдя, 

актив бир пул сийасятинин там мяшьуллугла сахланмасында ямяк щаггы-гиймят 

механизминин йцкцнцн йцнэцлляшячяйи дя ифадя едилмишдир. Бу да пул сийасятинин 

игтисадиййат юлкяляриндяки тясиринин тамамиля эюз юнцня алындыьыны, аз да олса бир 

тясир варлыьынын гябул едилдийини эюстярир. 

Кейнся эюря пул сийасяти. 1930-чу илдян башлайараг игтисади дцшцнчяйя 

щаким олан Кейнсин бахышларына эюря, игтисади сявиййяси цмуми мал вя хидмят 

тяляби тяряфиндян ашкарланыр. Кейнс иля классикляр арасындакы ясас фярг Кейнсин 

хцсусиля гыса дюврдя гиймятляр иля фаиз нисбятляриндяки дальаланмаларын, игтисади 

фяалиййятинин сявиййясини там мяшьуллуг сявиййясиня доьру эюстяря билмясидир. 

Кейнсин модели истифадя сявиййясинин мцяййян едилмясиндя цмуми тяляби тяшкил 

едян цнсцрляр (истещлак, инвестисийа вя дювлят хярчляр) цзяриндя дурмушдур. 

Хярчлямялярдя мейдана эялян бир дяйишиклийин эюзячарпан механизми иля эялир 

сявиййясиня тясир едячяйи бу васитялярля топлум тялябдя истянилян дяйишикликляр едиля 

билячяйи иряли сцрцлмцшдцр. Мячму тяляби  там мяшьуллуг сявиййясиня гядяр 

инвестисийайа сябяб олмайачаг шякилдя артырмаг мцмкцндцр. Там мяшьуллуг 
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сявиййясиндя мячму тялябдя мейдана чыхан артымлар гиймятляри йцксялдячяк вя 

инфлйасийайа сябяб олачагдыр. Кейнсин бахышларына эюря филиз нисбятляри пул, тяклиф 

вя тяляб тяряфиндян мцяййян едилир, бу бахымдан да классиклярдян фярглянир.  

Классикляря эюря пул, тяклиф вя тяляб йалныз гиймят сявиййясини мцяййян едир. 

Кейнся эюря пул тяклифиндяки бир дяйишмя фаиз нисбятлярини дяйишдирир. Нязяриййядя 

пулун, мцбадиля, ещтийат вя спекуласийа мотивляри иля тяляб едилдийи гябул едилмиш 

вя бу сябябля дя пул тялябинин фаиз нисбятляриня гаршы дуйарлы олдуьу ифадя 

едилмишдир. Бу чярчивядя пул сийасяти кюмяйи иля реал игтисадиййатына тясир етмянин 

мцмкцн олдуьу мцяййян едилмишдир. Пул тяклифинин вя долайысы иля фаизлярин 

игтисади фяалиййятляр цзяриндяки тясири инвестисийалардакы дяйишиклийя вя ЦДМ-а 

тясир етмясиня баьлыдыр. Пул тяклифдяки дяйишмянин фаиз нисбятляриня тясири ня гядяр 

бюйцк оларса, фаиз нисбятляриндяки дяйишмяляря хярчлярин эюстярячяйи титряйишлярдян 

асылы олараг пул сийасяти ЦДМ цзяриндя о юлчцдя тясирли олур.  

Фаиз нисбятляриндяки дяйишмяляр инвестисийалара тясир едяряк ЦДМ-ин 

дяйишмясиня сябяб олур. Кейнс фаиз нисбятляриндяки дяйишмялярин инвестисийалара вя 

буна баьлы олараг эялир сявиййясиня тясир едячяйини ифадя едяркян, фаиз нисбятляри иля 

игтисадиййатда сабитлийин щяр заман сахламайачаьыны да ликвид тялябляр кюмяйи иля 

ачыгланмадыр. Буна эюря, пул тяляби мцяййян бир фаиз нисбятиндя фаиз 

нисбятляриндяки дяйишмяляря гаршы дуйарсызлашачаг вя игтисадиййатда эюзлянилян 

щярякят эерчякляшмяйячякдир. Кейнсин бахышларында пул нязяриййясинин юзц классик 

мигдар нязяриййясиня едилян етираз шяклиндядир.  

Кейнсин эюрцшляриндя, гиймят сявиййясинин мцяййян едилмясиня юнчялик 

верян мигдар нязяриййясиня тясир едян истещсал вя мяшьуллуг сявиййясинин олмасы 

юн плана кечмишдир. Кейнсин пул тялябинин (мячму хярчлямя) тямял олдуьун 

эюстяряркян, пул тяклифи иля мячму хярчлямяляр арасында бясит вя юнчядян ола билян 

бир ялагянин олмадыьыны вурьулайыр. Гярарлы вя юнчядян мялум олан бир давраныш 

дяйишкяни олараг, пулун тядавцл сцряти йериня истещлак хярчлямяляри истифадя едилир. 

Беляликля, эялир-хярчлямя чохаланы, пул нязяриййясинин ачар анламы олан тядавцл 

сцрятинин йерини алыр.  
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Кейнсин нязяриййясиндя там мяшьуллуг сахланмасында малиййя сийасяти ачар 

сийасят олараг гябул едиляркян, пул сийасятинин вя бу сийасятин мячму тялябин 

нязарятиндя тясиринин юнямсиз олдуьу, классикляря бянзяр шякилдя ифадя едилир. 

Кейнсин модели, классиклярин яксиня олараг игтисадиййатын кичик мяшьуллуьунда 

таразлыг ола билячяйини иряли сцряркян, классиклярдя олдуьу кими, сярбяст гиймят 

системиндя там бир гиймят вя ямяк щаггы дяйишкянлийи гябул едился беля, бцтцн цст 

амилляринин там мяшьуллуьуна нязярян узун дювр таразлыьа доьру автоматик бир 

тенденсийа ичиндя олмайачаьыны ифадя едир. 

Фридман пулун тядавцл сцрятинин истигразлы олмасы йериня даща йумшаг бир 

ифадя иля «юн эюрцля билик» олдуьуну гябул етмишдир. Диэяр бир ифадя иля десяк, пул 

тяляби мячму хярчлямялярин сабит бир нисбяти олмайыб ПЙ иля чох йахындыр вя юн 

эюрцня билик шякилдя ялагялидир. Классиклярин монетаристляр тяряфиндян бялкя дя ян 

чох эюрцшц игтисадиййатын там мяшьуллугла таразлыгда олмасыдыр. Игтисадиййат да 

там мяшьуллугдан кечичи олараг истифадя олунмагдадыр, бу сябябля даща йцксяк 

бир игтисади фяалиййят, даща чох иш эцчц, техноложи вя сярмайя тяляб етдийиндян 

дювлятин игтисадиййатда инчя эедиш етмяк цъцн мцдахиляляри садячя инфлйасийа 

йарадачагдыр. Она эюря дя беля щалларда дювлятин мцдахиляси эяряксиз вя 

зярярлидир. 

Монетаристляр щал-щазрда дювлятин инчя эедиш чавабларыны эяряксизлийи цъцн 

расионал эюзляйишляр дараг адландырылан башга бир аргумент ялавя етмишляр. Бу 

нязяриййяйя эюря, игтисадиййатынишлямясини ялагяляндирян мялуматлар ишыьында 

инсанларын эюзляйишлярини нечя ифадя етмяк вурьулайыр. Игтисадиййат там 

мяшьуллуьа чатаркян пул тяклифиндя ишсизлийи азалтмаг мягсяди иля едилячяк 

артымларыны уьурлу олмайачаьы ифадя едилир. Инсанлар пул тяклифиндя мейдана эялян 

артымлары доьуран гиймятиня йанашачагдыр. Бунун нятичясиндя пул тяклифиндяки 

артым анында гиймятляря йанашма цъцн реал игтисади фяалиййятиндя щяр щансы бир 

эенишлянмя олмайачагдыр. 

Peal spekulyativ tяlяб pula olan цmumi tяlябin faiz dяrяcяsindяn (noрынa-

sыndan) asыlы olan hissяsidir. Faiz nя qяdяr yuxarы olarsa, qiymяtli kaьыzlara 

qoyuluшlar бир o qяdяr ъох likvidliyя olan spkulyativ тялябя бир o qяdяr az olar. 
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Pul tяklifы mяrkяzi бankыn pul emissiyasы ilя tяmin olunan tяdavцldяki pul 

vяsaitляrinin miqdarы ilя mцяyyяn банк ehtiyalаrын miqdarыны tяnzimляyяrяk pul 

tяklifиня daim tяsir gюstяrir. Milli Банк pul-kredit sferaсыны tяnzimляyяrkяn pul-

kredit siyasяtinin бu базар aляtляrindяn istifadя etmiшdir: mяrkяzlяшdirilmiш kredit 

resurslarы, faiz dяrcяsi, mяcбuri ehtiyat noрынalarы, qiymяtli kaьыzlar vя valyuta 

базарыnda яmяliyyatlar. Milli Банк son instansiyalы kreditor kimi koынынersiya 

банкlaрынын yenidяn maliyyяляшdirilmяsinin foрынa vя metoch .rыnы daim tяkmil-

ляшdiрынiшdir. 1994-cц ilin ikinci yarысынdan etiбarяn Milli банк tяrяfинdяn 

yцrцdцляn yeni pul-kredit siyasяtini sяciyyяляndirяn cяhяtляриn бирi dя 

mяrkяzляшmiш kredit resurslaрынын mяqsяdli vя inziбati foрынada йerilmяsindяn 

tяdricяn imtina  edilmяsi oldu. 1995-ci ilin mart ayыndan etitarяn Milli Банк 

tяrяfindяn koынынersiya банкlaрынын yenidяn maliyyяляшdirilmяsi 

mяrkяzlяшdirilmiш kredit resurslarыnын auksion яsaсынda yerlяшdirilmяsi 

mяrkяzляшdirilmiш kredit resurslaрыныn auksion яsasыnda yerляшdirilmяsi olu ilя 

hяyata keчirilir. Бu auksionlar «Kredit auksionlarы haqqынda mцвяqqяti 

яsasnamя»yя uyьun olaraq aparыlыr. Kredit auksonlarы hяm мaliyyя resusrlarыnын 

sяmяrяli бюlцшdцrцlmsinя, hяm dя kredit faizinin tяlяля vя tяklif яsasыnda real 

sяviyyяdя foрынalaшmasыna шяrait yaradыr. Mяrkяzляшmiш reсusrlar koынынersiya 

банкlarыna yalnыz hяr il цъцн mцяyyяn edilmiш pul proqramы чяrчivяsindя 

ayrыlmышdыr. 

Makroiqtisadi saбitляшmя siyasяtinin mцhцm tяrkiбя hissяляlrindяn бирi dя 

mяzяnnя siyasяti olmuшdur. Manatыn АБШ dollarыna nisбяtяn mяzяnnяsinin 

saбitляшmяsi daxili баzaрын kiчik idxaldan gцclц aсыlыlыьы шяraitindя infylasiyaныn 

dayandыnlmasыnda vя яhalinin gяlirляrinin dяyяrsizляшdirilmяsinin qarшыsыnын 

alынмasыnda ъох mцhцm amil olmuшdur.  

Мяркязи Банкын ямялиййат мягсядляри цзяриндяки нязаряти йердя галан 

мягсядляря нисбятян даща кцълц олсада, Мяркязи Банк бу мягсядляря там нязарят 

едя билмир. Беля ки, щюкцмятя вя коммерсийа банкларына верилян кредитлярин 

тяшяббцскарлары кими мцвафиг олараг щюкцмят вя коммерсийа банклары чыхыш 

едирляр. Лакин бу кредитлярин щяъми Мякязи Банкын сялащиййятиня аиддир. 
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Банкларарасы кредит дяряъяси учот дяряъясиндян асылы олсада буна мяркязляшдирилмиш 

кредитлярин коммерсийа банкларынын кредит ресурсларында хцсуси чякиси, 

банкларарасы кредит базарындакы тяляб вя тяклифин нисбяти дя тясир эюстярир. 

Пул-кредит сийасятин аралыг вя сон мягсядляриня Мяркязи Банкын тясир эцъц 

тядриъян азалыр. Эюрцндцйц кими эюстярилян схемин ясасыны пул-кредит сийасяти 

васитяляринин мягсядляря олан тясир эцъцнцн азалмасы принсипи тяшкил едир. Бу 

васитялярин тясир механизми ардыъыл олараг схемин бир елементиндян башга елементи 

истигамятиндя фяалиййят эюстярир. Эюрцндцйц кими пул-кредит сийасяти васитяляринин 

сон мягсядляря бир баша тясири йохдур вя бу тясир долайысы иля аралыг вя сон 

мягсядляр васитяси иля щяйата кечирилир. 

Йухарыда эюстярилян пул-кредит сийасятинин фяалиййят механизмини тящлил 

етмяйя эениш имканлар йарадыр. Беляки, учот дяряъясинин артырылмасы илк нювбядя 

ямялиййат мягсядляриня тясир эюстяряряк комерсийа банкларына верилян кредитлярин 

щяъмини азалдыр, банкларарасы кредит базарында кредит дяряъясини артырыр. Бундан 

сонра ямялиййат мягсядляринин тясири аралыг мягсядляря йюнялдилир: коммерсийа 

банкларынын фаиз дяряъяси артыр вя пул кцтлясинин артым темпи азалыр. Нящайят, учот 

дяряъясинин артырылмасы сон мягсядляр олан инфлйасийанын артым темпини азалдыр, 

милли валйута курсуну артырыр, мяъму милли мящсулун артым темпиня мянфи тясир 

эюстярир инвестисийа вя мяшьуллуг сявиййясини ашаьы салыр. 

Мяъбури ещтийатлар нормасы артылдыгда коммерсийа банкларынын кредит 

вермя имканлары мящдудлашыр. Бундан сонра ямялиййат мягсядляриня тясир 

эюстярилир. Илк нювбядя щюкцмятя верилян кредитлярин щяъми азалыр, Мяркязи банк 

тяряфиндян коммерсийа банкларына верилян кредитляря тяляб артыр, банкларарасы 

кредит базарында кредит дяряъяси артыр. 

Аралыг мягсяди олан пул кцтлясинин щяъминя щюкцмятя верилян кредитляр вя 

банкларарасы кредит базарында кредит дяряъяси мянфи тясир эюстярир, коммерсийа 

банкларына вериляр кредитлярин артмасы ися пул кцтлясини артырыр. Аралыг мягсядлярин 

икиръи елементи оран коммерсийа банкларынын фаиз дяряъясиня мяъбури ещтийатлар 

нормасынын артырылмасы бирмяналы мянфи тясир эюстяряряк бу эюстяриъинин артмасына 

сябяб олур. 
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Мяъбури ещтийатлар нормасынын артырылмасы сон мягсяд олан инфлйасийа 

темпини ашаьы сапыр, милли валйутанын мязяннясини артырыр,  инвестисийа вя мяъму 

милли мящсулун артымыны лянкидир вя нятиъядя мяшьуллуг сявиййясини ашаьы салыр. 

Учот дяряъясиндян фяргли олараг мяъбури ещтийатлар нормасы ямялиййат 

мягсядляриня бир гядяр зиддиййятли тясир эюстярир. Лакин цмуми тясир схеминя 

эялдикдя ися мяъбури ещтийатлар нормасы учот дяряъяси кими ардыъыл олараг ямялиййат 

мягсядляри, аралыг мягсядляр вя сон мягсядляр истигамятиндя ардыъыл олараг 

фяалиййят эюстярир. Гейд едяк ки, мяъбури ещтийатлар нормасы азалдыгда йухарыда 

арашдырылан просесляр якс истигамятдя ъярайан едяъякляр. 

Пул-кредит сийасятин сонунъу васитяси Мяркязи Банк тяряфиндян дювлят 

истигразлары иля апардыьы ямялиййатлардыр. Гейд едяк ки, дювлят истигразлары иля йалныз 

Мяркязи Банк тяряфиндян апарылан ямялиййатлар пул базарына билаваситя тясир 

эюстярир. Мяркязи Банк гиймятли каьызлар даимя бу ъцр ямялиййатлар апардыьындан 

онун ещтийатларында дювлят истигразлары олур. Дювлят истигразларынын алышы тяшкил 

олундугда Мяркязи Банк дювриййяйя ялавя пул кцтляси бурахараг бирбаша пул 

тяклифини артырыр. Илк ики васитядян фяргли олараг бу васитя пул кцтлясиня билаваситя 

тясир едир. Лакин бу щечдя о демяк дейил ки, ямялиййат мягсядляриня тясир 

эюстярилмир. Бу тясир долайысы иля щюкцмятя кредит вермяк имканларыны артырыр, 

коммерсийа банкларына кредит вермяк имканларыны мящдудлашдырыр вя 

банкларарасы кредит базарында кредит дяряъясини ашаьы салыр. 

Сон мягсядляря Мяркязи Банк тяряфиндян дювлят истигразларын алышы 

ашаьыдакы кими тясир эюстяряъяк: инфлйасийанын артмасына шяраит йаранаъаг, милли 

валйута мязянняси ашаьы дцшяъяк, инвестисийа вя мяъму  милли мящсулун артымыана 

мцсбят мцсбят тясир олунаъаг вя нятиъядя мяшьуллуг сявиййяси артаъаг. 

Мяркязи Банк тяряфиндян дювлят истигразларын сатышы тяшкил олундугда 

йухарыда эюстярилян просесляр якс истигамятдя фяалиййят эюстяряъяк. Пул-кредит 

сийасятин Мяркязи Банк тяряфиндян дювлят истигразлары иля апардыьы ямялиййатлар 

васитяси дикяр васитялярдян фяргли олараг пул кцтлясиня бирбаша тясир имканына 

маликдир вя бу васитянин мягсядляря олан тясир ардыъыллыьы цмуми тясир схеминдян 

фярглянир. 
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Mцxtяlif dюvrляrdя юlkяdяki makroiqtisadi vяziyyяtdяn vя maliyyя 

базарыnыn inkiшaf sяviyyяsindяn asыlы olaraq diskont siyasяtinin mяqsяdляrini 

reallaшdырмaq цъцн onun tяnzimляmя aляtляrinin мцxtяlif komбinasiyalaрынdan 

istifadя edilirdi. Milli Банк hяr il цъцн qarшыya qоyulan mяqsяd vя vяzifяlяrdяn 

asыlы olaraq diskont siyasяti aляtlяrini daim tяkмilляшdiрмiшdir. 

Milli Банк son instansiyalы kрeditor kimi koммersiya банкlarыn 

maliyyяляшdirilmяsinin foрмa vя metodlaрыны daim tяkmilляшdirilmiшdir. 1994-cц 

ilin ikinci yarыsыnдa etiбarяn mяrkяzляшdirilmiш kredit resurslaрынын mяqsяdli vя 

inziбati foрмadа verilmяsindяn imtina edildi. 1995-ci ilin mart ayыndan 

бaшlayaraq банкlarыn yenidяn maliyyяlяшdirilmяsi mяrkяzlяшdirilmiш kredit 

resurslarыnын auksion яsaсынda yerlяшdirilmяsi yolu iля hяyata keчirilir. 

Diskont siyasяtinin hяyata keчirilmяsi metodlarы aшaьыdakыlardan iбarяtdir: 

1. Mяrkяzляшdirilmiш kredit яmяliyyatiarы цzrя faiz dяrяcяляrinin mцяyyяn-

lяшdirilmяsi; 

2. Mяcбуri ehtiyat noрмalarыnыn mцяyyяnlяшdirilmяsi; 

3. Sяrбяst базарda qiymяtli kaьыzlarla банк яmяliyyatlarыnын aparыlmasы. 

Бюyцk hяcmdя pul emissiyaсынын vя бу яsasda inflyasiya mяnбяляrindяn бирini 

бцдъя kяsirinin Milli Банкыn krediti щесаблама mцяyyяnляшdirilmяsi tяшkil 

etdiyini nяzяrя alaraq, ilk nюvбяdя бцдъя кяsirinin Мilli Банкыn krediti 

щесаблама maliyyяляшdirilmяsi minimuma enirilirdян, sonrakы ilляrdя isя 

tamamilя dayandыrыlыrdы. 

Milli Банк yenidяnmaliyyяшdiрыня mexaниzminin tяkmilляшdirilmяsinя, 

банкlaрыn likvidliyinin qыsamцddяtli tяnzimляnмяsi цъцн lomбard vя overnayt 

kreditляшmяsi mexanizmляrindяn чevik istifadяyя perspektiv inkiшaf istiqamяti 

kimi бaxыr.  

Gюrцlяn tяdбирlяr nяticяsindя artыq 1995-ci ilin яvvяlindя mяrkяzlяшdirilmiш 

kreditlяr цzrя faiz dяrяcяlrinin mцsбяt saldosuna nail olundu. Бу hяm 

inflyasiyanы шяrtlяndirяn ucuz vя lцzumsuz kredit emissiyasыnыn qarшыsыnы aldы, 

hяm dя kredit tяшкiлatlarыnыn kapitalыны infилyasiya vergisindяn xilas etdi. 

иnflyasiyanын sяviyyяsi nяzяrdя tutulmuш sяviyyяyя endirilяndяn vя 
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saбitlяшdirilяndяn sonra уъот dяrяcяsi tяdricяn azaldыldы. Mяrkяzlяшdirilmiш 

kreditя gюrя faiz dяrяcяsi hazыrda 10% tяшkil edir ki, бу da MDБ юЫkяlяri 

araсынda яn aшaьы уъот dяrяcяsidir. 

Diskont siyasяtinin tяnzimlяmя alяtlяrindян бирi kimi mяcбуri ehtiyat 

noрмalarы vasitяsilя банкlaрын kredit veрмяk imkanlarы tяnzimlяnmiшdir. Mяcбуri 

ehtiyat noрмalarы tяkcя manatыn yox, еляcя dя dюvriyyяdя olan xarici valyuta 

kцtlяsinin tяnzimlяnmяsindя mцhцm roл oynayыr. Hяm manat, hяm dя xarici 

valyutalar цzrя бярабярmяcбуri ehtiyatlar tяtбiq olunur. 

1999-cu ildя банкlaрын likvidliyini artырынaq mяqsяdilя hяm manat 

hesaбlarы, hяm dя xarici valyuta hesaбlarы цzrя mяcбуri ehtiyat noрмalarы 

dяyiшdirilmiш vя noyaбr ayыnын 1-dяn 12%-dяn 1015-я endirilmiшdir. Qiymяtli 

kaьыzlar базарыныn inkiшafыna шяrait yaratmaq цъцн Milli Банк tяrяfинdяn kredit 

tяшkilatlarыna icazя verilmiшdir ki, mяcбуri mяъбуri ehtiyat fondунda saxladыqlarы 

vяsaitlяrin бир hissяsini qiymяtli kaьыzlaрын alынмasы mяqsяdilя istifadя etsinlяr. 

Valyuta базарынa mцdaxilя isя diskont siyasяtinin sяmяrяli alяtlяrdяn 

бирidir. Valyuta siyasяti цzrя qarшыya qoyulan mяqsяdlяrя чatmaq цъцн бир 

tяrяfdяn valyuta базарыныn infrastруkturunun yaradыlmasы, digяr tяrяfdяn isя 

базарыn tяlябinя uyьun valyuta ehtiyatlaрыnын foрмalaшmasыndыrыlmasы 

istiqamяtindя ciddi addыmlar atыlmышdыr. 1995-ci ilin яvvяlindяn юlkяnin rясмi 

valyuta ehtiyatlaрынын idarя olunmasы Milli Банкын hяvalя edildi ki, бу da чevik 

valyuta siyasяti yeritmяyя, zяruri hallarda valyутa базарыnын hяrarяtini nяzяrя 

alaraq ona tяnzimlяyici mцdaxilя etmяyя imkan verdi. Qeyd edяk ki, son ilляr 

valyuta бazaры юzцnц tяnzimlяmя rejimindя iшlяrindяn Milli Банкын mцdaxiля 

alышyюnlц olaraq qыsamцddяtli hяrarяtlяrin tяnzimlяnmяsi mяqsяdini daшыyыr. 

Azяrбaycanda dюvlяt qiymяtli kaьыzlar бazaрыnын foрмalaшmasы aчыq базар 

яmяliyyatlarыnын aparыlmaсынa шяrait yaratmышdыr. Milli Банк artыq банк 

sisteminin likvidliyinin tяnzimlяnmяsinin яn чevik alяtlяrindяn olan REPO/яks-

REPO яmяliyyatlarы apaрмaьa бaшлаmышdыr. Lakin dюvriyyяdяki dюvlяt qiymяtli 

kaьыzlarыnын hяcmi az olduьundаn aчыq базарda яmяliyyatlar diskont siyasяtinin 

бaшlыca alяtinя чevrilmiшдir. Gяlяcяkdя maliyyя базары inkiшaf etdikcя бцtцn sivil 
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юlkяlяrdя olduьu kiми, Milli Банк da юz monetar mяqsяdlяrinя daha ъох aчыq 

базар яmяliyyatlaры mяqsяdlяrinя daha ъох aчыq базар яmяliyyatlarы щесабына nail 

olmaьa цstцnlцk verяcяkdir. Milli Банк aчыq базарda яmяliyyatlar apaрмaq цъцн 

tяkcя hюкumяtin deyil, enyi zamanda юzцnцn буraxdыьы qiymяtli kaьыzlardan da 

istifadя edяcяkdir. 

Pul-kredit siyasяtinin бaшlыca istiqamяtlяrindя onun hяyata keчirilmяsi 

vasitяlяri яsaslandыrыlыr. 2000-ci il цъцн pul-kredit siyasяtinin башlыca istiqamяtlя-

rindя банк sisteminin daha da mюhkяmlяndirilmяsi tяdбиrlяrinя xцsusi yer 

verilmiшdir. Банк sisteminin mюhkяmlяndiрмяyin stratеji istiqamяtlяri kimi 

dюvlяt банкlaрыныn yenidяn qorunmasы vя onlarыn юzяlяlшdiрмяyя hazыrlanmaсынын 

davam etidirlmяsi, юzяl банкlaрын mюvcud proбlemlяrinin hяlli цzrя sistemli 

tяdбирlяrin hяyata keчirilmяsi, hяmчinin банк isteminin sяmяrяli fяaliyyяti цъцн 

infrastrukturun, xцsusяn dя qanunvericilik бazaсынын tяkmillяшdirilmяsi 

gюstяrilmiшdir. 

 

 

3. Pul-kredit siyasətinin həyata keçirilməsində Mərkəzi Bankın tənzimləmə 

siyasəti və mexanizmləri 

 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı “Azərbaycan Respublikası Milli 

Bankı haqqında Qanun”la tənzimlənir. Bu qanun Milli Bankının hüquqi statusunu, 

onun məqsəd, funksiya və səlahiyyətlərini, habelə idarəetmə və təşkilati strukturunu 

müəyyən edir, dövlətin mərkəzi bankı kimi dövlət hakimiyyəti orqanları ilə və digər 

şəxslərlə münasibətlərini tənzimləyir. Milli Bank hüquqi şəxsdir; onun nizamnamə 

kapitalı və digər əmlakı başqasına verilə bilməz. Milli Bankın razılığı olmadan 

əmlakının geri götürülməsinə yol verilmir. Milli Bank dövlətin öhdəlikləri üçün, 

dövlət isə Milli Bankın öhdəlikləri üçün cavabdeh deyildir, onların öz üzərinə belə 

öhdəliklər güturdüyü hallar istisna təşkil edir. Milli Bank və onun qurumları öz 

səlahiyyətlərini həyata keçirərkən hər hansı dövlət hakimiyyəti, yerli özünüidarə və 

digər idarəetmə orqanları onun fəaliyyətinə qarışa bilməzlər.  Milli bankın 
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məqsədlərinə gəldikdə isə onun əsas məqsədi öz səlahiyyətləri daxilində qiymətlərin 

sabitliyininin təmin edilməsidir. Milli Bank müvafiq pul-kredit siyasəti vasitəsilə 

ölkədə dövriyyədə olan pul kütləsinin həcminə təsir göstərməklə qiymətlərin 

səviyyəsini ya stabil saxlayır, ya da artim tempini tənzimləyir. Milli Bankın 

fəaliyyətinin digər məqsədi, həmçinin, bank və ödəniş sistemlərinin sabitliyini və 

inkişafını təmin etməkdir. Yəni ki, Milli Bank kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan 

bankların fəaliyyətini tənzimləməklə bankların sağlam, minimum səviyyədə riskli və 

stabil inkişaf tempini təmin edir. Lakin bir şeyi də nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, Milli 

Bankın əsas məqsədləri sırasına mənfəət götürməyi aid etmək olmaz.  

Öz vəzifələrinə çatmaq üçün Milli Bank mövcud imkanları nəzərə alaraq 

məqsədə çatma yollarını müəyyən edir və ümumiləşdirmə əsasında funksiyaları 

müəyyənləşdirir. Milli Bankın əsasən aşağıdakı funklsiyaları həyata keçirir: 

-  dövlətin pul və valyuta siyasətini müəyyən edir və həyata keçirir; 

- nağd pul dövriyyəsini təşkil edir, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 

19-cu maddəsinin II hissəsinə və bu Qanuna müvafiq olaraq pul nişanlarının tədavülə 

buraxılmasını və tədavüldən çıxarılmasını həyata keçirir; 

- manatın xarici valyutalara nisbətdə rəsmi məzənnəsini mütəmadi müəyyən 

edir və elan edir; 

- qanunvericiliyə uyğun olaraq valyuta tənzimini və nəzarətini həyata keçirir; 

- sərəncamında olan beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatlarını saxlayır və idarə 

edir; 

- qanunvericiliyə uyğun olaraq hesabat tədiyə balansını tərtib edir və ölkənin 

proqnoz tədiyə balansının hazırlanmasında iştirak edir. 

- "Banklar haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa, bu Qanuna və 

onlara müvafiq qəbul etdiyi normativ xarakterli aktlara uyğun olaraq bank 

fəaliyyətini lisenziyalaşdırır və tənzimləyir, qanunla müəyyən edilmiş qaydada bank 

fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir; 

- ödəniş sistemlərinin fəaliyyətini təşkil edir, əlaqələndirir, tənzimləyir və 

onların üzərində nəzarəti qanuna uyğun olaraq həyata keçirir və s. 
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Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və qanunları ilə müəyyən edilmiş 

funksiya və səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Milli Bank müstəqildir və bu zaman 

hər hansı dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanları, fiziki və hüquqi 

şəxslər onun fəaliyyətinə hər hansı bir səbəbdən bilavasitə, yaxud dolayı yolla 

məhdudiyyət qoya bilməz, qanuna zidd təsir və müdaxilə edə bilməz.  Milli Bank 

yalnız Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə hesabat verir. Milli Bankın İdarə 

Heyətinin üzvlərini Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisi təyin edir. Milli Bankın İdarə Heyətinin sədrini Milli 

Bankın İdarə Heyətinin üzvləri sırasından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

təyin edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Milli Bankın auditorlarını təyin 

edir.  

Bildiyimiz kimi Milli Bank xarci banklarla və ölkələrlə həyata keçirilən 

valyuta və digər pul-kredit əməliyyatları zamanı əməkdaşlıq üzrə müqavilə bağlaya 

bilər.  

Азярбайcан Республикасында кредит тяшкилатларынын (bankların) 

фяалиййяти Азярбайcан Республикасынын Конститусийасы (1995 - 12 noyabr), 

«Azərbaycan Республикасыnın banklar və bank fəaliyyəti haqqında» Qanunu (2004 

– 16 yanvar (4 mart 2005-ci il tarixli, 6 mart və 19 oktyabr 2007-ci il tarixli əlavə və 

dəyişikliklərlə)), Азярбайcан Республикасынын Мцлки Мяcялляси (2000 – 1 

sentyabr), «Азярбайcан Республикасынын Милли Банкы щаггында» (2004 – 10 

dekabr (17 aprel 2007-ci il, 9 oktyabr 2007-ci il və 6 noyabr 2007-ci il tarixli 

dəyişikliklərlə)) вя «Кредит Иттифаглары щаггында» (2001 - 12 noyabr)  

Азярбайcан Республикасы ганунлары, Mərkəzi Банкын бунлара мцвафиг олараг, 

гябул едилмиш норматив актлары, Азярбайcан Республикасынын диэяр 

норматив щцгуги актлары, щабеля Азярбайcан Республикасынын тяряфдар 

чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярля тянзимлянир.  

Азярбайcан Республикасынын банк системи Азярбайcан 

Республикасынын Mərkəzi Банкындан вя кредит тяшкилатларындан ибарятдир.  

Mərkəzi Банк дювлятин мяркязи банкыдыр вя онун фяалиййяти 

Азярбайcан Республикасынын Конститусийасы, «Азярбайcан 
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Республикасынын Милли Банкы щаггында» Азярбайcан Республикасынын 

Гануну, Азярбайcан Республикасынын Мцлки Мяcялляси, «Banklar haqqında» 

Azərbaycan Республикасыnın Qanunu вя бунлара мцвафиг олараг, гябул 

едилмиш диэяр норматив щцгуги актлар, щабеля Азярбайcан Республикасынын 

тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярля тянзимлянир. 

«Азярбайcан Республикасынын Милли Банкы щаггында» Азярбайcан 

Республикасынын Ганунуna əsasən Mərkəzi Bankın pul-kredit fəailyyətini 

tənzimləmə metodları aşağıdakılardır: 

1. Mərkəzləşdirilmiş kredit əməliyyatları üzrə faiz dərəcələrinin müəyyən 

edilməsi. Mərkəzi bankların strategiyasının müəyyənləşdirilməsinin əsas prinsip-

lərindən biri milli iqtisadiyyatda pul kütləsinin artım surətinin tənzimlənməsi 

istiqamətindəki fəaliyyəti və ya milli pul vahidinin hər hansı bir xarici sabit 

valyutaya nisbətinin tənzimlənməsidir. Mərkəzi Banklar dövriyyədəki pul 

kütləsinin tənzimlənməsi məqsədilə antiinfilyasiya siyasətinin həyata keçirir. Bu 

zaman kredit əməliyyatları üzrə faiz dərəcələri müəyyən edilir. Faiz dərəcəsinin 

aşağı və ya yuxarı müəyyən edilməsi isə dövriyyədəki pul kütlləsinin miqdarından 

asılı olur. 

2. Məcburi ehtiyyat normalarının müəyyən edilməsi. Mərkəzi Bank digər 

bankları fəaliyyət risqini azaltmaq məqsədi ilə banklar üçün məcburi ehtiyyat 

normalarını müəyyən edir. Belə ki, məcburi ehtiyyat normaları bankın iflasa 

uğradığı zaman öz borc öhdəliklərini ödəmək üçün saxlanılan vəsaitdir.  

Азярбайcан Республикасынын Mərkəzi Банк sistemində məcburi ehtiyyat 

normalarının müəyyənləşdirilməsi qaydaları «Азярбайcан Республикасынын 

Mərkəzi Банкы щаггында» qanunda aşağıdakı şəkildə öz əksini tapmışdır: 

- Mərkəzi Банк pul-kredit siyasəti yeridərkən məcburi ehtiyyatları Mərkəzi 

Банкda saxlamaq barədə kredit təşkilatlarına göstəriş vermək hüququna malikdir. 

Kredit təşkilatlarının bütün öhdəliklərinin faizi nisbətində məcburi ehtiyyatların 

miqdarına, habelə bu ehtiyyatların saxlanmasına vaxtaşırı yenidən baxılır.  

- Məcburi ehtiyyat normaları müxtəlif növ kredit təşkilatları (banklar istisna 

olmaqla)  üzrə fərqli ola bilər.  
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- Məcburi ehtiyyatların yaradılması  qaydasını və ya onların səviyyəsini 

müəyyənləşdirən, yaxud dəyişdirən normativ aktlarda kredit təşkilatlarının yeni 

məcburi ehtiyyatları səviyyəssini dəyişdirməli oduqları tarixi göstərməlidir.  

- Məcburi ehtiyyatlar normadan az olduqda Mərkəzi Банк çatışmayan vəsaitin 

məbləğini onların müxbir hesablarından tutmaq, məcburi ehtiyyatların normasını 

artırmaq hüququna malikdir.  

- Bank əməliyyatı aparılması üçün verilmiş lisenziya geri alındıqda Mərkəzi 

Банкda məcburi ehtiyyata götürülmüş vəsaitdən ilk növbədə kredit təşkilalarının 

əmanətçilər və kreditorlar qarşısında öhdəliklərini ödəmək üçün istifadə olunur.  

- Məcburi ehtiyyatların saxlanması üçün Mərkəzi Bank haqq ödəmir. 

 3. Sərbəst bazarda qiymətli kağızlarla bank əməliyyatları aparılması.  Bu 

siyasət özündə Mərkəzi Bankın öz hesabına aşıq bazarda qiymətli kağızların alqı- 

satqısı ilə bağlı əməliyyatları icra etməsini əks etdirir. Bu zaman istifadə edilən 

qiymətli kağızlara aşağıdakılar aıddır:  

Qiymətli kağızlar bazarında əməliyyatlardan bir tərəfdən dövlətbüdcəsinə 

vəsait cəlb etmək vasitəsi, digər tərəfdən isə mərkəzi bankların pul-kredit siyasətinin 

həyata keçirilməsi, pul-kredit bazarının tənzimlənməsi vasitəsi kimi istifadə olunur.  

Inkişaf etmiş ölkələrdə həyata keçirilən açıq bazar siyasəti Azərbaycan 

Respublikasının bank sistemində həyata keçirilən pul-kredit siyasətinin «Sərbəst 

bazarda qiymətli kağızlarla bank əməliyyatları aparılması» haqqında qanundakı 

metodlarla ilə eyniyyət təşkil edir.  Bu metodlara aşağıdakılar aiddir: 

- Mərkəzi Банк sərbəst bazarda dövlətin qiymətli kağızları ilə əməliyyatlar 

aparır, istiqraz vərəqələri, xəzinə öhdəlikləri və dövlətin digər qiymətli kağızları ilə 

bank sistemində həyata keçirilən əməliyyatların qaydalarını müəyyən edir.  

- Sərbəst bazarda Mərkəzi Банкın  qiymətli kağızlarla apardığı  bank 

əməliyyatları limitini Mərkəzi Банкın İdarə Heyyəti müəyyən edir.  

Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağızlar bazarının inkişafı 19996-cı 

ildən başlanmışdır. Həmin il dövlət qısamüddətli istiqraz vərəqələri fəaliyyətə 

başlamış sonrakı illərdə öz inkişafını tədricən davam etdirmişdir.   
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4. Bank əməliyyatlarının məhdudlaşdırılması. Müəyyən iqtisadi vəziyyətdə 

istifadə olunan vəsaitlərin seçilməsi və vəhdəti Mərkəzi Bankın həyata keçirdiyi 

siyasətin hər bir vasitəsi maksimal səviyyədə işlək olmalıdır. Bu sahədə mühüm, 

vacib tələblərdən biri də bütün kredit institutlatrının və ayrı-ayrı qrupların rəqabətə 

davamlığına təsirin tarazlığı, yəni bərabər səviyyədə olmasıdır. Bu vəzifə  də Mərkəzi 

Bankın üzərinə düşür. Mərkəzi Bank digər kredit təşkilatlarının fəaliyyətinin 

tənzimləmə metodlarından biri də kommersiya banklarına lesenziyanı verməsidir.  Bu 

metod «Banklar haqqında Azərbaycan Республикасыnın Qanunu»nda öz əksini 

tapmışdır. Belə ki, Азярбайcан Республикасынын яразисиндя банклар вя банк 

олмайан кредит тяшкилатлары банк фяалиййятини Mərkəzi Банкын вердийи 

хцсуси разылыг (лисензийа) ясасында щяйата кечириля биляр.   Mərkəzi Банк 

банк лисензийаларынын верилмясиндя вя ляьв едилмясиндя, щабеля 

филиаллар, шюбяляр вя нцмайяндяликляр ачмаг цчцн банклара иcазя 

верилмясиндя вя верилмиш иcазялярин ляьв едилмясиндя мцстясна щцгуглара 

маликдир.  

5. Kredit təşkilatlarına mərkəzləşdirirlmiş kreditlər verilməsi. Bu siyasət 

kommersiya bankları ilə Mərkəzi Bank arasında pul vəsaitlərinin axınını tənzimləyir. 

Elə bu vasitə ilə Mərkəzi Bank kredit təşkilatlarının ehtiyyatlarının vəziyyətinı təsir 

edir.  

Kredit institularının ehtiyyatlarının artmasi onların kredit potensialının, 

imkanlarının güclənməsinə gətirib çıxarır. Normal şəkildə inkişaf edən bazar 

şəraitində bu amil faiz dərəcələrinin aşağı düşməsinə və infilyasiyanın yüksəlməsinə 

səbəb olur. Kontraktiv depozit siyasətini həyata keçirdikdə isə əks nəticə əldə olunur: 

bank ehtiyyatları azalır, kredit potensialı zəifləyir, faiz dərəcələri artır, infilyasiyanın 

sürəti aşağı düşür. Inkişaf etmiş ölkələrdə pul-kredit fəaliyyətini tənzimlənməsinin 

vasitəsi kimihəyata keçirilən depozit siyasəti Azərbaycan Respublikasının bank 

sistemində pul-kredit suyasətinin əsas metodu kimi həyata keçirilən «Kredit 

təşkilatlarına mərkəzləşdirilmиş kreditlər verilməsi» metodu ilə oxşardırlar. Bu 

metod öz hüquqi əsasını yuxarıda aeyd olunan qanunun 19-cu maddəsində tapmışdır. 

Burda deyilir: 
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- Kredit təşkilatlarına mərkəzləşdirilmiş kreditlər dövlətin qiymətli kağızları, 

xarıcı valyuta, qizil, müxtəlif formada digər qiymətli metallar, başqa sərvətlər və 

aktivlərlə təmin olunmaqla verilir. Mərkəzi Bank özünün müəyyənləşdirdiyi şərtlər 

və qaydalar əsasında bank (təminatsız) kreditlər verə bilər.  

- Kreditlər yalnız kredit təşkilatlarının baş idarələrinı verilir.  

6. Valyuta müdaxiləsi və mübadilə mərkəzləri siyasətinin həyata keçirilməsi. 

Istənilən ölkədə həyata keçirilən valyuta siyasətinin əsas məqsədi milli valyutanın 

məzənnəsinin qorunması, milli valyutanın məzənnəsinin baş verə biləcək deflyasiya 

və infilyasiyanın qarşısının alınması vasitəsi kimi istifadə eilməsi, daxili valyuta 

bazarının dinamik inkişafının təmin edilməsi, valyuta əməliyyatları sferasının 

genişləndirilməsi, qızıl-valyuta ehtiyyatlarının artırılması, likvidliyin təmin edilməsi 

və səmərəliyin yüksəldilməsi məqsədi ilə qızıl-valyuta ehtiyyatlarından düzgün, 

məqsədəuyğun istifadə edilməsidir Bank sistemində formaşmış ənənəvi qaydalara 

görə mərkəzi banklar valyuta siyasətinin iki formasından istifadə edir. Bunlardan biri 

diskont siyasəti, digəri isə deviz siyasətidir. Diskont siyasəti təkcə milli 

kommmersiya banklarının təkrar maliyyələşdirmə şsrtlərinin dəyişdirilməsi məqsədi 

ilə deyil, eyni zamanda valyuta məzənnəsinin və tədiyyə balansının tənzimlənməsi 

məqsədilə keçirilir. Hal-hazırda gücü inkişaf etmiş iqtisadiyyata malik olan ölkələrdə   

ölkədaxili problemllərin həlli şox üstünlük təşkil edir. Bir çox hallarda ölkənin daxili 

və xarici iqtisadi siyasət məqsədləri üst-üstə düşmür.  

Mərkəzi Bank bu və ya digər xarici valyutanı alıb-sataraq, milli pul vahidinin 

məzənnəsinin lazımi istiqamətdə dəyişdirilməsinə təsir edir. Bu deviz siyasətidir. 

Eyni zamanda belə əməliyyatlar «valyuta müdaxilsi» adlanlr. Mərkəzi Bank rəsmi 

olaraq qızıl-valyuta ehtiyyatlarının hesabına milli valyutanı əldə edərək ona olan 

tələbi artırı və bunun nəticəsi olaraq onun məzənnəsi yüksəlir. Bunu razılaşma yolu 

ilə də həyata keçirmək olar. Belə əməliyyat «svop» adlanır.  Əksinə Mərkəzi Bank 

tərəfindən milli valyutanın bazara çıxarılması, satışı onun məzənnəsinin aşağı 

düşməsinə səbəb olur. Şünk təklifin səviyyəsi yüksəlir. Mərkəzi Bankın valyuta 

siyasətinin müddətli valyuta bazarında aparılan əməliyyatlar formasında təsiri idxal 

vəixracın stimullaşdırılmasşnda özünü əks etdirir.  
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Mövzu: QIYMƏTLI  KAĞIZLAR BAZARININ  HÜQUQI  

                                  TƏNZIMLƏNMƏSI 

 

Plan 

 
1. Qiymətli kağızlar bazarının  mahiyyəti və strukturu    

2. Qiymətli kağızlar bazarının iştirakçıları  

3. Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının formalaşması xüsusiyyətləri 

4. Qiymətli kağlzlar bazarının tənzimlənməsinin normativ – hüquqi bazası  

 
 

1. Qiymətli kağızlar bazarının  mahiyyəti və strukturu. Qiymətli 

kağızlar bazar iqtisadiyyatının vacib atributlarından biridir. Qiymətli kağızlar bazarı 

olmayan dövlətdə yüksək səviyyədə inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatının 

mövcudluğundan danışmaq olmaz. Qiymətli kağızlar bazarı - maliyyə bazarının əsas 

hissəsidir və o qiymətli kağızların alqı satqısını təmin etmək üçün fəaliyyət göstərir. 

Qiymətli kağızlar bazarı pulun kapital formasından istehsal formasına keçməsinə 

kömək edir. О bank kredit sistemini tamamlayır və onunla qaşlılıqlı əlaqədə fəaliyyət 

göstərlr. Ümumi şəkildə qiymətli kağızlar bazarı- iştirakçıların qiymətli kağızlar 

buraxılışı və tədavül zamanı yaranan iqtisadi münasibətlərin əsası kimi 

qiymətləndirmək olar. Bütün qiymətli kağızların pul kapitalından törəmədiyini nəzərə 

alaraq qiymətli kağızlar bazarını bütövlükdə maliyyə bazarına aid etmək düzgün 

olmäzdı. О halda ki, qiymətli kağızlar bazarı kapitala olduğu kimi pula əsaslanır, 

fond bazar adlanır, məhz bu keyfiyyətdə о maliyyə bazarının əsas tərkib hissəsi kimi 

çıxış edir. 

Qiymətli kağızlar bazarının ümumbazar funksiyalarına aiddir: 

1. Kommersiya funksiyası; 

2. Qiymət funksiyası; 

3. İnformasiya funksiyası; 

4. Tənzimləyici funksiya. 

Qiymətli kağızlar bazarının səciyyəvi  funksiyalarına isə aiddir: 
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Yenidən bölgü; 

Maliyyə və qiymət risklərinin sığortası funksiyası. 

 Qiymətli kağızlar bazarının əsas hissəsi müəyyən bazarda ticarətin üsuludur.  

Bu nöqteyi nəzərdən qiymətli kağızlar bazarının  tərkibində aşağıdakı bazarları qetd 

etmək olar: 

        1.       Birinci və ikinci dərəcəli; 

 2.       Təşkil olunmuş və təşkil olunmamış; 

3. Birja və birjadan kənar; 

4. Ənənəvi və kompyuterləşdirilmiş; 

5. Kassa və təcili. 

Kapital bazarının tərkib hissələrindən biri oları qiymətli kağızlar bazarının 

funksiyasını ayırmaq üçün əmtəə bazarı və maliyyə bazarı arasında kapitalın 

hərəkətlərinin mahiyyətini və mexanizmini müəyyənləşdirmək lazımdır. Sonuncu 

halda sadəcə maliyyə bazarında deyil, qiymətli kağızlar bazarında fəallyyət göstərən 

kapitalın problemini ayırmaq lazımdır. 

 

İşçi qüvvəsi 

bazarı 

 Əmtəə bazarı  Kapital bazarı 

  

 

Uzunmüddətli 

kreditlər bazarı 

 Qısamüddətli 

kreditlər bazarı 

 Fond bazarı və ya 

QKB   

 

Sxem 1. Qiymətli kağızlar bazarının formalaşma sxemi 

 

Bəzi hallarda qiymətli kağızlar bazarında fəaliyyət göstərən kapitalı maliyyə 

kapitalı kimi də təyin etmək olar. Onun dövriyyəsinin əsas forması pul-qiymətli 

kağızlar - pul şəklindədir. 

Nəzərdən keçirdiyimiz halda maliyyə bazarında maliyyə kapitalının dövriyyəsi 

alış və satış ekvivalentlərin mübadiləsidir. Belə yanaşma kapitalın ümumi 

formasında dəyər qanununun istifadəslni tələb edir. Maliyyə kapitalının 
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dövriyyəsində dəyər müvazinəti qiymətli kağızlar bazarında olan rəqabətlə bazar 

qiymətlərinin normadan kənara çıxması ilə təmin olunur. Lakin, qiymətli kağızlar 

bazarı ilə bağlı olan araşdırmalarda bu normaların kənara çıxmasından ayrılmaq 

lazımdır. 

Qiymətli kağızlar bazarının əsas funksiyalarını müəyyənləşdirməklə mahiy-

yətini dərk etməyə əsas verə bilər: 

 İnvestisiya funksiyası - geniş təkrar istehsal üçün investisiya ehtiyyatlarının 

bölgüsü və onların maliyyə kapitalı bazarında dövriyyəsi; 

 Mülkiyyətin istehsal kapitalının yenidən paylanması - iqtisadi subyektlərin 

davranışını iqtisadi məqsədəuyğun elementi kimi; 

 Risklərin yenidən paylanması - iştirakçıların növbə ilə kapitalın alış-satış 

yoluyla risklərin bir-birinin üzərinə götürülməsi şərti kimi; 

 Öhdəliklərin likvidliyinin artımı о cümlədən, dövlət öhdəliklərinin. 

Beləliklə, qiymətli kağızlar bazarı kapitalın investisiya prosesinin tənzimlən-

məsinin faktorudur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sxem 2. Fond bazari 

Qiymətli kağızların bazara daxil olması zamanından asılı olaraq onu birinci və 

ikinci dərəcəliyə ayırmaq olar. İlk dəfə qiymətli kağız birinci dərəcəli bazara daxil 

olur, burada onlar ilk alıcıları-investorlar tapır. Birinci dərəcəli bazarın ilk iştirakşı-

ları qiymətli kağız elementləri və investorlardır. Yerləşdirmə prosesi həm vasitəşilər, 

Fond bazarı 

Birinci dərəcəli 
bazar: emissiya və 
ilkin yerləşdirmə 

İkinci dərəcəli bazar: 
qiymətli kağızların 

dövriyyəsi 

Fond birjası 

 

Qiymətli kağızlarm 
birjadankənar 

dövriyyəsi 
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həm də vasıtəçilərsiz yerinə yetirilə bilər. Və işin birinci dərəcəli bazarda elementlər, 

qiymətli kağızların yerləşdirilməsi yolu ilə investorların vəsaitini cəlb edirlər. 

Qiymətli kağızlarla bağlı sonrakı proseslər ikinci dərəcəli bazarda həyata 

keçirilir. Birinci və ikinci dərəcəli bazarlarda müxtəlif proseslər baş verir. Birinci 

dərəcəli bazarda investorların kapitalı qiymətli kağız yerləşdirilməsi yolu ilə elemen-

tlərin əlinə düşür. İkinci dərəcəli bazarda isə pullar bir investordan digər investora 

keçir, satılmış qiymətli kağızlardan daxil olan vəsaitlər bu qiymətli kağızların əvvəlki 

sahiblərinə gəlir. Yəni ikinci dərəcəli bazarda olan əməliyyatlar elementin iştirakı 

olmadan baş verir və elementin proseslərə heç bir təsiri yoxdur.  

Bazar iqtisadiyyatı inkişaf etmiş bir çox ölkələrdə bu günə kimi qiymətli 

kağızların bir çox növləri meydana çıxmış və geniş yayılmışdır. Bu kağızların hər 

birinin özünəməxsus xüsusiyyətləri və məqsədləri var. Buna görə də hər bir ölkədə 

qiymətli kağızların müxtəlif növlərindən istifadə oluna bilər. Qiymətli kağızların 

müxtəlifliyi onların təsnifləşdirilməsini və qruplaşdırılmasını zəruri edir. Qiymətli 

kağızları emitentlərə, dövriyyə müddətinə, gəlirliyinə, risk səviyyəsinə, əraziyə və 

digər xüsusiyyətlərinə görə təsnifləşdirmək mümkündür. 

Bir çox ölkələrdə qiymətli kağızların emitenti kimi əsasən özəl bölmə, dövlət 

və xarici təşkilatlar çıxış edir. Buna müvafiq olaraq qiymətli kağızları özəl (korpora-

tiv), dövlət və beynəlxalq qiymətli kağızlar kimi təsnifləşdirmək olar. Öz növbəsində 

bunları ayrı-ayrılıqda qruplaşdırmaq olar. Özəl qiymətli kağızların emitentləri kimi 

maliyyə-kredit institutları; banklar, sığorta şirkətləri, investisiya şirkətləri çıxış 

edirlər. Dövlət qiymətli kağızlarının emitenti kimi hökumət və yerli icra orqanları 

çıxış edirlər. 

Beynəlxalq qiymətli kağızlar xarici və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 

buraxılır. Bu qiymətli kağızlar dövriyyə müddəti, valyuta və emitentlərinə görə 

fərqlənirlər. 

Satılan qiymətli kağızların tipindən asılı olaraq pul bazarı və kapital bazarı 

fərqləndirilir. Pul bazarı-qısamüddətli maliyyə öhdəllkləri bazarıdır (fəaliyyət dövrü 

1 ilə qədər). Kapital bazarı - fəaliyyət dövrü 1 ildən artıq olan qiymətli kağızlar 

bazarıdır. 
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Qiymətli kağızların həyat təşkili aşağıdakı fazalardan ibarətdir: 

1. Qiymətli kağızların yeni buraxılışının təşkil edilməsi 

2. Qiymətli kağızların ilkin yerləşdirilməsi (ilkin emissiya) 

3. Qiymətli kağızların tədavülü (alqı-satqı) 

4. Borc qiymətli kağızlarının ödənilməsi 

Qiymətli kağızların emissiyası - təsis etmə prosesində səhmdar cəmiyyəti 

tərəfindən yerinə yetirilən istiqrazları, səhmlərin və b. maliyyə alətlərinin tədavülə 

buraxılmasıdır. 

Qiymətli kağızların ilkin emisiyası-birinci sahib investorlara emitent tərəfin-

dən qiymətli kağızların satışıdır. İlkin emissiya aşağıdakı formada yerinə yetirilir: 

qiymətli kağızların qeyri-məhdud investorlar sayı arasında açıq yerləşdirilməsi, 

reklam kompaniyasının keçirilməsi şərti ilə qapalı yerləşdirmə yəni, elan olunmadan 

heç bir reklam kompaniyası keçirilmədən səhmdar cəmiyətin təsis edilməsi zamanı 

səhmlərin ilkin emissiyası yalnız bağlı yerləşdirmə forması ilə həyata keçirilir. 

Fond bazarı peşəkarlarının qiymətli kağızlar buraxılışının yerləşməsində 

iştirakı ilkin bazarda anderraytinq adlanır. 

Anderraytinq-qiymətli kağızların ilkin yerləşdirilməsindən alınır. Anderrayter 

investisiya institutudur, emitentə ilkin yerləşdirməyə xidmət etməlidir. 

Anderrayterlər qiymətli kağızların şəxsi investorlara yenidən satılma üçün onların 

alıcıları ilə məşğul olur. Bu xidmətləri kommersiya və investisiya bankları, broker 

firmaları və maliyyə kompaniyaları təklif edir. Əgər qiymətli kağızların birinci 

dərəcəli bazarı onun ilkin sahibləri arasında qiymətli kağızların emissiyası və 

yerləşdirilməsidirsə, ona ikinci dərəcəli bazar qjymətli kağızların birjada və birjadan 

kənarda tədavülüdür, yəni, alqı-satqısıdır. 

Qiymətli kağız-onun sahibinin əmlak və qeyri-əmlak hüquqlarını və bu 

hüquqların verilməsi imkanını müəyyən edilmiş formaya və məcburi rekvizltlərə 

riayət etməklə təsdiqləyən sənəddir. 

Qiymətli kağızlar emissiya və qeyri-emissiya qiymətli kağızlarına bölünür. 
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Emissiya qiymətli kağızları-buraxılışlara yeniləşdirilən və qiymətli kağızların 

əldə edilməsi vaxtından asılı olmayaraq bir buraxılış daxilində hüquqlarının həyata 

keçirilməsinin həcmi və müddəti eyni olan qiymətli kağızlardır. 

Qeyri- emissiya qiymətli kağızları-buraxılışlarla yerləşdirilməyən və qiymətli 

kağızlar üzrə hüquqların həyata keçirilməsinin həcmi və müddəti müxtəlif olan 

qiymətli kağızlardır. Qeyri- emisiya qiymətli kağızlaraına veksel, çek, depozit 

sertifikatları, opsion, varrant, fyuçers özəlləşdirmə pulları və bu anlayışa cavab verən 

qiymətli kağızların digər növləri aiddir. 

Qiymətli kağızların ilkin mahiyyəti açıqlamaq üçün əlavə keyfiyyətlərə nəzər 

yetirmək lazımdır kl, bu keyfiyyətlərsiz sənəd qiymətli kağız statusuna aid edilə 

bilməz: 

1. Qiymətli kağızlar mülkiyyət titulu olan əmlak hüququnu təsdiq edən 

sənəddir. 

2. Qiymətli kağızlar vəsaitlərin investisiyalaşdırılmasının bir növ "şahid" 

rolunda çıxış edən sənəddir. 

3. Qiymətli kağızlar real aktivlərə (səhmlər, çeklər, özəlləşdirmə 

sənədləri, mənzum sertifikatı) olan tələbi əks etdirir. 

4. Qiymətli kağızların iqtisadi mahiyətini başa düşmək üçün vacib olan 

əsas məqam odur ki, qiymətli kağızlar gəlir gətirir. 

Qiymətli kağızların aşağıdakı xüsusiyyətləri var: dövretmə, standartlılıq və 

seriyalılıq, rəsmilik, tənzimləmə və dövlət tərəfindən "tanınma", bazar likvidlik və 

risk.  

Növündən asılı olmayaraq bütün qiymətli kağızlar bir sıra ictimai zəruri 

funksiyaları yerinə yetirir. Bunlar aşağıdakılardır:  

 qiymətli kağızlar iqtisadiyyatın sahələri və sferaları, əhali və iqtisadiyyatın 

sferaları, əhali və dövlət, bir sözlə, bu və ya digər iqtisadi subyektlər arasında pul 

vəsaitlərinin (kapitalın) bölgüsünü həyata keçirir; 

  qiymətli kağızlar öz sahiblərinə kapital hüququ ilə yanaşı, əlavə hüquqlar 

da təqdim edir;  



 121 

 qiymətli kağızlar kapitala görə mənfəəti təmin edir, eyni zamanda kapitalın 

geri qaytarılmasına şərait yaradır; 

Qiymətli kağızları pul ilə birləşdirən bir sıra xüsusiyyətləri vardır. Belə ki, 

ödənilmək, alqı-satqı, emitentə qaytarılmaq kimi müxtəlif formalarda qiymətli 

kağızların pul ilə mübadilə oluna bilməsi onun əsas xüsusiyyətlərindən biridir. 

Bununla yanaşı o, hesablaşma vasitəsi kimi istifadə oluna, bir neçə il, yaxud daha 

uzun müddətə saxlanıla, eləcə də hədiyyə kimi təqdim oluna bilər. 

İqtisadi ədəbiyyatlarda qiymətli kağızlar portfeli anlayışından tez-tez istifadə 

rast gəlinir. Qiymətli kağızlar portfeli hər hansı iqtisadi subyektin (dövlətin, hüquqi 

və ya fiziki şəxsin və.s) malik olduğu qiymətli kağızların məcmusu. Qiymətli kağızlar 

porfeli səhm, istiqraz, veksel, opsion və digər növ qiymətli kağızlardan təşkil olunur. 

Qiymətli kağızlar portfeli tək investorun qiymətli kağızlar bazarı üzrə fəaliyyətini əks 

etdirsə də həmin portfeldə çoxlu sayda emitentlər yerləşə bilər. Qiymətli kağızlar 

portfelinə malik investor portfel investoru adlanır. Portfel investoru özünün qiymətli 

kağızlar portfelində olan maliyyə alətlərindən daha çox gəlir əldə etməyə can atır. 

Buna görə də nəyi almaq, necə almaq, harada almaq və nə zaman almaq sualları onun 

üçün aktuallıq kəsb edir. Bu suallara cavab vermək üçün portfel investoru özünün 

maliyyə imkanlarını düzgün qiymətləndirə bilməlidir. Adətən yüksək gəlirlilik 

səviyyəsinə malik qiymətli kağızlar yüksək riskli olurlar. Bu maliyyə alətləri daha 

çox böyük qiymətli kağızlar portfelinə malik investorlar tərəfindən əldə olunur. 

Çünki, böyük həcmdə aşağı riskli maliyyə alətlərinə sahib olan investor üçün çox da 

böyük olmayan həcmdə yüksək riskli və eyni zamanda yüksək gəlirli qiymətli 

kağızların alınması ciddi maliyyə təhlükəsi yaratmır.  
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Qiymətli kağızların nöminal bazar və emissiya qiymətləri fərqləndirilir. 

 Ümumiyyətlə qiymətli kağızların təsnifatını qısaca aşağıdakı sxemdə belə 

təsvir etmək olar: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SXEM  3.    Qiymətli kağizlarin təsnifatı 
 

Adlı emissiya qiymətli kağızları - bu qiymətli kağızlar üzrə hüquqların 

keçməsi və onlarda təsbit edilmiş hüquqların həyata keçirilməsi sahibinin mütləq 

eyniləşdirilməsini tələb edən sahibləri haqqında məlumat emitentə qiymətli kağızların 

sahiblərinln reyestri formasında açıqlanması olan qiymətli kağızlardır. 

Təqdim edənə emissiya qiymətli kağızları - bu qiymətli kağızlar üzrə 

hüquqların keçməsi və onlara təsbit edilmiş hüquqların həyata keçirilməsi sahibinin 

eyniləşdirilməsini tələb etməyən qiymətli kağızlardır. 

Emissiya qiymətli kağızlarının sənədləşdirilmiş forması - müvafiq surət 

sənədləşdirilmiş qiymətli kağız sertifikatı təqdim etmək əsasında və ya qiymətli 

kağızlar deponentə qoyulduğu halda depo hesabına olan yazının əsasında sahibi 

müəyyən ediləm emissiya qiymətli kağızları formasıdır. 

QİYMƏTLİ KAĞIZLAR 

OPSİON 

MALİYYƏ ALƏTLƏRİ 
TÖRƏMƏ QİYMƏTLİ 

KAĞIZLAR 

FYUÇERS 

PAY 
QK 

KLASSİK QİYMƏTLİ 
KAĞIZLAR 

BORC 
QK 

DEPOZİT VƏ ƏMANƏT 
SERTİFİKATLARI 

VEKSEL 

ÖZƏL 
İSTİQRAZ 

DÖVLƏT 
İSTİQRAZ 
 

SƏHM 

VARRANT 



 123 

Emissiya qiymətli kağızlarının sənədləşdirilməmiş forması - qiymətli 

kağızlar sahiblərinin reyestrinin aparılması sistemində yazı əsasında və depo 

hesabına olan yazının əsasında sahibi müəyyən edilən emissiya qiymətli kağızları 

formasıdır. 

Qiymətli kağızların hansı sazişə görə buraxılmasından asılı olaraq onları fond 

qiymətli kağızlarına ( akslya, istiqraz vərəqələri) və ticarət qiymətli kağızlarına 

(kommersiya vekselləri, çeklər, girov şəhadəti) ayırmaq olar. 

Fond qiymətli kağızları emissiyanın (qiymətli kağızların buraxılması) çoxluğu 

ilə fərqlənir və fond birjalarında fəaliyyət göstərir. 

Ticarət qiymətli kağızları kommersiya istiqamətlidir. Onlar ticarət əməliyyatla-

rının hesablanması və malların yerləşdirilmə prosesinə xidmət edir. 

Emitentin hüquqi kredit və investisiya risklərinə investorlarının maraqlarının 

qorunmasına görə fond qiymətli kağızları 3 yerə bölünür: dövlət, bələdiyyə və qeyri-

dövlət qiymətli kağızları. 

Dövlət qiymətli kağızları arasında ən çox xəzlnə öhdəliyi, xəzinə vekselləri, 

dövlət istiqrazları və əmanət istiqrazları məşhurdur. 

Qeyri-dövlət qiymətli kağızları korporativ və xüsusi maliyyə alətləri ilə 

göstərilir. Korporativ qiymətli kağızlarına müəssisənin, bankın borc öhdəliyi, 

səhmlər daxildlr. Xüsusi qiymətli kaşızlara veksel, çeklər aiddir. 

Səhmlər 

Səhm - onun sahibinin ( səhmdarın ) səhmdar cəmiyyətin mənfəətinin bir 

hissəsini divident şəklində almaq, səhmdar cəmiyyətin idarə edilməsində iştlrak 

etmək və o, ləğv edildikdən sonra qalan əmlakın bir hissəsini əldə etmək hüququnu 

təsbit edən emissiya qiymətli kağızıdır. 

Səhmlər aşağıdakı hallarda buraxılır: 

Səhmdar cəmiyyətl yaradıldıqda 

Müəssisənln və ya təşkilatın səhmdar cəmiyyətlnə çevrilməsi zamanı 

Nizamnamə kapitalının artırılması zamanı 

Səhmlənn bir neçə xüsusiyyəti var: 

1. Səhm - mülkiyyət tituludur 
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2. Səhmin "mövcudluğu" müddəti yoxdur 

3. Səhmlərə bilinməzlik xasdır 

4. Səhmlərə məhdud məsuliyyət xasdır 

5. Səhmlər bölünə və birləşə bilərlər 

Korporasiyanın idarə edilməsində iştirak hüququna görə səhmlər - adi və 

imtiyazlı səhmlərə bölünürlər (bax sxem 5) Hər bir adi səhm sahibi səhmdarların 

yığıncağında iştirak edir, bu yığıncaqda səs vermək hüququna malikdir və idarəetmə 

orqanına seçə və seçilə bilər. İmtiyazlı səhmlər bu hüquqa malikdir deyillər, lakin 

onların üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bu səhmlər üzrə dividentləlin ödənilməsi 

kompaniyanın fəaliyyətindən asılı deyil. İmtiyazlı səhmlərin çatışmazlığı da məhz 

ondan ibarətdir ki, müəssisə fəaliyyətini uğurla aparırsa, onda dividentlər adi səhlər 

üzrə artır, imtiyazlı səhmlər üzrəisə dəyişməz qalır. 

  

 

SXEM 4.      Səhmlərin təsnifləşdirilməsi 

 

Dividend - səmlərin il ərzində səhmdar cəmiyyətinin hesabına alınan gəlirdir 

və səhm sahiblərinin arasında onların nominal qiymətindən müəyyən pay kimi 

bölüşdürülür. Dividentlər pul, səhvə əmlak formasında ödənilir. Müəssisə müflisləşən 

zaman nizamnamə kapitalı tam ödənilməyənə qədər divldent ödəyə bilməz. Divident 

ildə bir dəfə ödənilir. Dividentlərin ödənilmə qaydası belədir: 

• Dividentlərin alınmasında müəyyən üstünlükləri olan imtiyazlı səhmlər üzrə 

• birbaşa imtiyazlı səhmlər üzrə 

• dividentin məbləği müəyyənləşdirilməyən imtiyazlı səhmlər üzrə 

       •    adi səhlər üzrə 
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Səhmlərin nominal qiyməti-onun üz hissəsində olur. Səhmdar cəmiyyətin   

nizamnamə kapitalı buraxılan nominal qiymətlərinin həcminə bərabərdir. 

Səhmlərin emissiya qiyməti-səhmlərin ilkin alış qiymətidir. Emissiya qiymə-

tini nominal qiymətdən çox olması emissiya gəliri adlanır. 

  Bazar qiyməti-səhmlərin bazarda alış və satış qiymətidir. Məzənnə qiyməti 

verilmjş qjymətli kağıza olan tələb və təklifdən asılıdır. 

          İmtiyazlı səhmlər 2 qrupa ayrılır: kumulyativ və dönərli. 

  Kumulyativ səhmlərə görə nəzərdə tutulur ki, divident nə tam, nə də 

bütövlüklə ödənilmir, yığılır və sonra ödənilir. 

Dönərli səhmlər-onların mahiyyəti ondan ibarətdir ki, sahibkar bu səhmlər 

üzrə müəyyən üstünlüklərə malik olarkən, onları adi və ya başqa tipli imtiyazlı 

səhmlərə dəyişir. Dönərli səhlərin təcrübəsinə görə onların dönərli olunma müddəti 3 

ildən az olmamalıdır. 

İstiqrazlar 

 Korporasiya istiqrazları - borc, emissiyalı, birjalı, bazar qiymətli kağızlarıdır. 

 "İstiqraz vərəqəsi" - onun sahibinin emitentdən istiqraz vərəqəsində nəzərdə 

tutulan müddəti onun nominal dəyərini və bu dəyərdən müəyyən edilmiş və ya başqa 

əmlak ekvivalentini (əgər qanunvericiliyə zidd deyilsə) almaq hüququnu təsbit edən 

emissiya qiymətli kağızıdır. 

İstiqraz borc şəhadətnaməsidir və 2 əsas əlaməti var: 

• emitentin titulda göstərilmiş məbləği müəyyən edilmiş vaxtda qaytarmaq 

borcu 

• emltentin istiqraz sahibinə nominal qiymət üzrə müəyyəni edilmiş faiz 

borcu 

İstiqrazlar buraxılmış müddətinə görə, sahiblik qaydalarına görə, istlqrazların 

məqsədindən asılı olaraq, nominal ödəmə metoduna görə, talonlu gəlirin 

ödənilməsinə görə təsnifləşdirilir. 

İstiqrazlar bazar və nominal qiymətə malikdirlər. İstiqrazın bazar qiyməti 

istiqraz bazarında və maliyyə bazarında olan şəraitlə müəyyən olunur. 

Kuponun ödəmə qiymətinə görə xüsusiyyətinə görə istiqrazlar bölünür: 



 126 

• qeyd olunmuş faiz dərecəli istiqrazlar üzrə faizlər eyni həcmdə ödənilir, 

istiqrazın nominal dəyəri isə onun ödənilməsi zamanı; 

• üzən faiz istiqrazlar 

• bərabər faiz istiqrazlar. Belə istiqrazlar indeksləşmiş adlanırlar və adətən 

infilyasiya şəraitində buraxılır: 

• minimal və ya sıfır kuponlu istiqrazlar, onlar üzrə faiz ödənilmir və ya 

onların həcmi çox kiçikdir. Belə istiqrazların bazar qiyməti adətən 

nominaldan az olur, yəni endirim təklif olunur: 

• qarışıq tipli istiqrazlar, bu zaman sahibkar gəlirin bir hissəsini qeyd 

olunmuş gəlir formasında digər hissəsini üzən dərəcə üzrə alır: 

Fond bazarı tədavülünə görə istiqrazlar olurlar: 

• Adi istiqrazlar. İllik gəlirin ödənilməsi və əsas borcun borc müddəti 

zamanı ödənilməsi 

• Dönərli istiqrazlar. Sahibkara eyni emitentin səhmləri ilə dəyişmək 

hüququ venr. Ödəmə vasitəsi kimi emitent onlar üzrə daha az gəlir 

müəyyən edir. 

Veksel - borc öhdəliyinin bir növüdür. Ciddi bir formada tərtib olunub və 

vekseldə göstərilən məbləğin vaxtında ödənişini tələb etmə hüququnu verir. Veksel-

ciddi formal və hər hansı bir rekvizitin çatışmaması sənədi etibarsız edir, bu şərtsiz 

pul öhdəliyidir, çünki, onun ödəniş əmri və onun ödənilməsi üçün öhdəliyin 

götürülməsi heç bir şərtlə məhdudlaşmayıb, bu abstrakt öhdəlikdir, çünki, onun 

ödənməsi haqda mətndə heç bir əsas yoxdur, bu sərbəst ödəmə öhdəliyidir. 

 

 

Veksellər adi və ötürülən (tratta) olurlar. Adi vekselin ötürülən vekseldən 

fərqi budur ki, adi vekseldə iki tərəf iştirak edir - veksel verən və vekselin sahibi, 

ötürülən vekseldə isə 3 tərəf iştirak edir: trassant-kreditor, trassant-borclu və remitent 

ödəniş alıcısı. Adi veksel borclu tərəfindən yazılır və imzalanır, ötürülən veksel isə 

kreditor tərəfindən. Adi veksel borc faktını rəsmiləşdirir ötürülən veksel isə ticarətin 

kreditləşməsinə xidmət edir. 

borclu kreditor ödənişi alan 
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Depozit və əmanət sertifikatları. Depozit və əmanət sertifikatları altında pul 

vəsaitlərinin əmanəti haqqında bankın yazılı şəhadətidir, əmanətçinin vaxtı gələndə 

depozitin alınması hüququnu təsdiq edir. Pul vəsaitlərinin əmanətçisi benefisiar 

adlanır. Sertifikatın aşağıdakı xüsusiyyətləri var: 

• Yalnız banklar tərəflndən buraxılır 

• Sertifatlar dövriyyə sənədidir. Bir şəxsdən digər şəxsə keçirilə bilər 

• Sertifikat - satılmış  mallara  və  göstərilmiş  xidmətlərə  ödəmə vasitəsi 

ola bilməz 

• Sertifikatlar- mütləq sənəddirlər 

     • Sertifikatlar - xüsusi rekvizlt dəsti olan, ciddi formal sənəddir 

          Depozit və əmanət sertifikatları arasında fərqlər var. Əmanət sertifikatı fiziki 

şəxsin banka yerləşdirdiyi əmanətin şəhadətnaməsidir. Bu sertifikatların dövriyyə 

müddəti bir illə məhdudlaşır, hesablaşma isə nəğdsiz yolla aparılır. Sertifikatlar üzrə 

faizlər buraxılış zamanı müəyyən edilir və blanklar üzərində pul və ya faiz 

formasında göstərilir. 
Dövlət qiymətli kağızları.  Sənayesi inkişaf etmiş ölkələrdə dövlət qiymətli 

kağızlarının çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu alət vasitəsilə dövlət xərclərinin 

maliyyələşdirilməsi, dövlət büdcəsi kəsirinin örtülməsi və ümumiyyətlə iqtisadiyyatın 

inkişafında çox geniş istifadə olunur. Adətən dövlət qiymətli kağızlar bazarının əsas 

iştirakçısı kimi çıxış edir. Misal üçün ABŞ və Böyük Britaniyada hökumət 

borclarının əsas hissəsini dövlət qiymətli kağızları təşkil edir. 

Dövlət qiymətli kağızları dövlət adından dövlət orqanları və idarələri 

tərəfindən tədavülə buraxılan, habelə dövlət statusu verilmiş digər qiymətli 

kağızlardır. 

Dövlət borc öhdəliklərinin buraxılmasında əsas məqsəd: 

 Cari ilin dövlət büdcəsinin kəsirinin maliyyələşdirilməsi. Adətən dövlət 

büdcəsinin gəlirləri xərclərini ödəmədikdə və büdcə daxilolmalarının azalması 

nəticəsində ehtiyac yaranır. 

 Dövlət borcunun maliyyələşdirilməsi. Burada dövlət qiymətli 

kağızlarının buraxılmasında əsas məqsəd dövlətin müxtəlif borclarının, xüsusilə də 
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əvvələr buraxılmış borc öhdəliklərinin və onlar üzrə hesablanmış faizlərin 

ödənilməsidir. 

 Kommersiya bankları və digər maliyyə-kredit institutlarının yüksək 

ehtibarlı aktivlərlə təmin edilməsi. Müxtəlif ölkələrdə bu məqsədlərdən ötrü 

qısamüddətli dövlət qiymətli kağızlarından istifadə olunur. Dövlət tərəfindən 

buraxılan borc öhdəliklərinə öz maliyyə vəsaitlərini yerləşdirməklə maliyyə-kredit 

institutları gəlir əldə edirlər. 

 Dövlətin və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının maliyyələşdirilməsi, 

məqsədli proqramların maliyyələşdirilməsi, həmçinin büdcədənkənar fondlara 

vəsaitlərin cəlb olunması. 

Dövlət qiymətli kağızları investorları daha çox cəlb edir. Çünki bu borc 

öhdəliklərinin qarantı kimi hökumət çıxış edir. Bu qiymətli kağızların gəlirliyi 

korporativ istiqrazlardan aşağı olsa da, stabil olur. Xüsusilə də təkrar bazarda daha 

aktiv iştirakı və yüksək likvid olması onu cəlbedici edir. 

Bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə dövlət, hökumət xəzinə vekselləri və dövlət 

istiqraz vərəqələri buraxan iri emitent kimi çıxış edir. Bəzi ölkələrdə istiqrazların 

buraxılışı büdcənin maliyyələşdirilməsində vacib hesab olunur. Digər ölkələrdə 

istiqrazların buraxılışı pul-kredit tənzimlənməsinin həyata keçirilməsində istifadə 

olunur. Dövlət qiymətli kağızlarına dövlət istiqrazları, xəzinə bonları, xəzinə notları, 

xəzinə vekselləri, dövlət xəzinə öhdəlikləri, əmanət istiqrazları və.s aiddir. 

Dövlət qiymətli kağızları müxtəlif cür təsnifləşdirilir. Dövlət qiymətli kağızları 

əsasən bazar qiymətli kağızları və qeyri bazar qiymətli kağızlarına bölünür.  

Bazar qiymətli kağızları daha etibarlı və likvid sayılırlar. Onlar həm ilkin, həm 

də təkrar bazarda daha çox alınıb satılırlar. Bu qiymətli kağızlar yerli icra hakimiyyəti 

orqanları və yerli özünüidarəetmə orqanları tərəfindən buraxılır. Bazar qiymətli 

kağızları sərbəst dövr edir və onların ilkin yerləşdirilməsindən sonra digər subyektlər 

tərəfindən alınıb-satıla bilər. Bazar qiymətli kağızlarına xəzinə vekselləri, müxtəlif 

müddətli dövlət istiqrazları və.s aiddir. 

Ödənilmə müddətinə görə dövlət qiymətli kağızları qısa, orta və uzunmüddətli 

olur. Qısamüddətlilərə ödəniş müddəti müxtəlif, lakin maksimum 1 il olan xəzinə 
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vekselləri aiddir. Ortamüddətlilərə ən geniş yayılmış növü ödənilmə müddəti ən çox 

10 il olan xəzinə notlarıdır. Uzunmüddətlilərə xəzinə istiqrazları aiddir.   

Geniş mənada dövlətin qiymətli kağızlar buraxmasında əsas məqsədi 

iqtisadiyyatın tənzimlənməsidir. Bu isə dövlət büdcəsinin kəsirinin örtülməsi, 

xəzinənin gəlir və xərc tarazlığının təmin edilməsi, pul kütləsinin idarə edilməsi və.s 

ibarətdir. Borc öhdəlikli dövlət qiymətli kağızlarının borc öhdəlikli korporativ  

qiymətli kağızlardan bir çox əsaslı üstünlükləri vardır. Bu maliyyə alətləri 

digərlərindən etibarlılıq səviyyəsinə görə fərqlənir. Belə ki, dövlət qiymətli 

kağızlarının alıcıları ondan gələn gəlirə daha çox inanır. Buna uyğun olaraq dövlət 

qiymətli kağızlarında risk səviyyəsi nisbətən aşağıdır. Çünki bu qiymətli kağızlara 

olan inam dövlətə olan etibardan irəli gəlir. Adətən dövlət qiymətli kağızlarına vergi 

güzəştləri tətbiq olunur. Borc öhdəlikli dövlət qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsi 

əsasən ölkənin mərkəzi bankı və maliyyə nazirliyi vasitəsilə həyata keçirilir. 

Ümumilikdə investorlar kimi müxtəlif iqtisadi subyektlər əhali, banklar, investisiya 

kompaniyaları və fondları, sığorta şirkətləri iştirak edirlər. 

İstiqraz bazarında borc öhdəlikli dövlət qiymətli kağızları böyük paya malikdir. 

Müasir dünya iqtisadiyyatında borc öhdəlikli dövlət qiymətli kağızların strukturunda 

ortamüddətli və uzunmüddətli istiqrazlar çoxluq təşkil edir. İstiqrazlar dövlət, özəl və 

xarici istiqrazlara bölünür. Dövlət istiqrazlarına ilk növbədə mərkəzi hökumətin və 

bələdiyyələrin öhdəlikləri aid edilir. Dövlət istiqrazlarının adlı və təqdimedənə, faizli 

və faizsiz, sərbəst dövr edən və dövriyyəsi məhdud olan növləri olur. Borc öhdəlikli 

dövlət qiymətli kağızları dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi və xəzinənin 

normal kassa icrasının təmin edilməsi, makroiqtisadi tənzimləmənin həyata 

keçirilməsi, müxtəlif istiqamətdə prioritet dövlət proqramının maliyyələşdirilməsində 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İstənilən halda hökumət tərəfindən buraxılan 

istiqrazların xeyli hissəsi üzrə siyasi və iqtisadi amillər səbəblərindən yüksək faiz 

dərəcəsi tətbiq edilir. Dövlət istiqrazları adətən ən təhlükəsiz kapital kimi nəzərdən 

keçirilir və nəticədə şirkətlər qiymətli kağızlar bazarında dövlətlə rəqabətdə çətinlik 

çəkirlər. Azərbaycanda dövlət qiymətli kağızlar bazarında ən çox istifadə olunan 

qiymətli kağızlar dövlət qısamüddətli istiqrazları və Milli Bankın qısamüddətli 
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notlarıdır. 2008-ci ilin ilk rübündə dövlət qısamüddətli istiqraz vərəqələrinin ilkin 

bazarda yerləşdirilməsinin orta ölçülmüş gəlirlilik dinamikası aşağıdakı kimidir. 

 

Şəkil 1.  Dövlət qısamüddətli istiqrazlarının 15.01.2008 - 30.03.2008-ci il 

tarixədək orta ölçülmüş gəlirlik üzrə dinamikası (Mənbə: Azərbaycan Respublikası 

Maliyyə Nazirliyi.www.maliyye.gov.az) 
 1996-cı ildən başlayaraq Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsi kəsirinin 

örtülməsi məqsədilə dövlət daxili borc öhdəliklərinin buraxılışına başlanmışdır. 

 17 sentyabr 1996-cı ildə dövlət qisamüddətli öhdəliklərin buraxılması 

haqqında  Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin qərarı qəbul edildi. Bu 

sənədə əsasən dövlət qısamüddətli öhdəliklərinin emitenti kimi Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Nazirliyi məyyən edilmişdir. 2000-ci ilə qədər dövlət 

qısamüddətli öhdəliklərinin yerləşdirilməsi BBVB-də keçirilirdi. Bu tarixdən sonra 

isə hərraclar BFB keçirilir.    

 Dövlət qiymətli kağızları içərisində Milli Bankın qısamüddətli notları xüsusilə 

qeyd etmək istərdim. Bu qiymətli kağız ən çox yayılmış qiymətli kağızlardandır. 

Milli Bankın qısamüddətli notları Milli Bank tərəfindən bir ilədək müddətinə 

buraxılan adlı sənədsiz dövlət güzəştli qiymətli kağızlarıdır. Qısamüddətli notlar 

dövriyyədə olan pul kütləsinin tənzimlənməsi üçün nəzərdə tutulmuş pul-kredit 

siyasəti vasitəsidir.  Qısamüddətli notların sahibləri yalnız Milli Bankın lisenziyası 
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əsasında fəaliyyət göstərən banklar ola bilər. Azərbaycanda Milli Bankın 

qısamüddətli notların ilk buraxılışı 14 sentyabr 2004-cü il tarixində keçirilmişdir. 

Banklar tərəfindən bu qiymətli kağızlara marağın böyük olması sayəsində dövriyyədə 

olan qısamüddətli notların həcmi artmışdır. Sonda qeyd etmək istərdim ki, 

Azərbaycanda özəl qiymətli kağızların dövlət qiymətli kağızlara nisbətən zəif inkişafı 

dövlət qiymətli kağızlarının  əhəmiyyətini artırır. Bu gün dövlət qiymətli kağızlarının 

burxılması əsasasən iki məqsədə xidmət edir. Bu dövlət büdcəsinin kəsirinin 

maliyyələşdirilməsi və bazarda dövriyyənin təmin edilməsi.   

 
2. Qiymətli kağızlar bazarının iştirakçıları. Qiymətli kağızlar bazarının iştirakçıları 

- fiziki və hüquqi şəxslərdir, onlar qiymətli kağız alıb - satırlar, eyni zamanda onların 

dövriyyəsinə xidmət edirlər. 

Qiymətli kağızlara olan münasibətinə görə iştirakçıları aşağıdakı qruplara 

bölmək olar: 

• Emitent və investorlar; 

• Fond bazarının peşəkarları - brokerlər və dilerlər; 

• Fond bazarının iştirakçılarına xidmət edən təşkilatlar - birjalar, klirinq 

müəssisələri, depozitariyalar və b. 

Emitentlər-tədavülə kağızlar buraxan hüquqi şəxslərdir. Emitent kimi dövlət 

müəssisələri, səhmdar cəmiyyəti, şəxsi müəssisələr çıxış edə bilərlər. 

İnvestorlar-qiymətli kağızların sahlbidir. Ümumiyyətlə, qiymətli kağızlar 

bazasında investisiya əməliyyatlarının xüsusiyyəti investorların tipologiyası ilə 

müəyyən edilir. Bununla əlaqədar olaraq, investorlar konservativ, mülayim, aqressiv, 

təcrübəli, strategiyalı investorlara ayrılırlar. İnvestorların təsnifatında ən əsas əlamət 

onların statusudur, yəni fərdi İnstltutsional və bazarın peşəkarı olurlar. 

Qiymətli kağızların ikinci bazarının hər bir iştirakçısının öz yeri var. Lakin 

onların içərisində ən böyük diqqəti investisiya təsisatları cəlb edir. İnvestisiya 

təsisatlarının qiymətli kağızlar bazärındakı fəaliyyətinın lisenziyalaşdırılması onların 

bu sahədəki fövqəladə rolunun birinci meyarı kimi qəbul olunur və axırıncı maliyyə 

ilinin nəticələrinə görə investisiya təsisatının gəlirinin əsas hissəsi qiymətli kağızlarla 
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bağlı olmayan fəaliyyətdən əldə olunubsa lisenziya geri çağırıla bilər yaxud, onun 

qüvvəsi dondurula bilər. İnvestisiya təsisatları müxtəlif təşkilati-hüquqi formada çıxış 

edə bilər.  

İnvestisiya təsisatlarına aşağıdakılar aiddir: 

1. Maliyyə brokerlərl; 

2. İnvestisiya məsləhətçiləri; 

3. İnvestisiya şirkətləri; 

4. İnvestisiya fondları. 

Maliyyə brokerləri. Bunlar hüquqi şəxsdir və onları fiziki şəxs olan 

brokerlərlə qarışdırmaq olmaz. Onlar müştəriyə komisyon müqaviləsi əsasında 

yaxud, müştərinin tapşırığı ilə yaxud müştərinin vəsaiti hesabına qiymətli kağızların 

alqı-satqısını həyata keçirir və bu zaman vasitəçi (agent) funksiyalarını icra edir. 

İnvestisiya məsləhətçisi. Bu, qiymətli kağızların buraxılışı və tədavülünə dair 

məsləhət xidmətləri göstərən hüquqi yaxud fiziki şəxs ola bilər. Onun fəaliyyətinin 

əsasında podrat müqaviləsi yaxud elmi-texniki məhsulun hazırlanması müqaviləsi 

durur. 

İnvestisiya şirkəti. Maliyyə brokeri kimi bu, hüquqi şəxsdir, lakin, birincidən 

fərqli" olaraq investisiya şirkəti sırf dilerdir, yəni qiymətli kağızlar bazarında 

müştərinin hesabına deyil, öz hesabına fəaliyyət göstərir. 

İnvestisiya fondları. Onlar da dilerdir, yəni müştərilərin hesabına deyil, öz 

hesabına əməliyyatlar bəçirir.  İnvestisiya fondunun əsas fəaliyyəti öz səhmlərini 

buraxmaqdan və bu yolla səfərbər olunmuş resursları faiz və məzənnənin   qalxması 

şəklində gəlir gətirən qiymətli kağızlara qoymaqdan ibarətdir. Azərbaycan 

Respublikasında investisiya fondlarının yaradılması, idarə edilməsi və fəaliyyətinin 

tənzimlənməsinin ümumi prinsipləri və qaydaları "İnvestisiya fondları haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının 30 noyabr 1999-cu il tarlxli Qanunu ilə müəyyən edilir. 

Beləliklə, investisiya fondu çoxsaylı xırda investorlarını vəsaitlərinl cəlb 

etməklə onları vahid kütlə şəklində birləşdirir və iri səhm dəstlərinə investisiya edir. 

Göründüyü kimi, investisiya şirkətlərinin və investisiya fondlarının resurs 

dövriyyəsində oxşarlıq çoxdur. Hər ikisi resursları özlərinin qiymətli kağızlarını 
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buraxıb bazarda yerləşdirməklə cəlb edir, digər emitentlərin qiymətli kağızlarına 

investisiya edir.Bəs hər iki qurum arasındakı fərqlər nədən ibarətdir? Fərqləri cədvəl 

şəklində göstərmək daha məqsədəuyğun olardı. 

CƏDVƏL 1    

İnvestisiya fondları ilə investisiya şirkətləri arasındakı fərq 

İnvestisiya şirkətləri ilə investisiya fondları arasındaki tərq 

Müqayisə meyarları İnvestisiya şirkəti İnvestisiya fondıı 

Qiymətli    kağızlar 
bazarındakı rolu 

Əsasən emitentlərlə son 
investorlar arasında qiymətli    

kağızların ilkin 
yerləşdirilməsində maliyyə 

vasitəçiliyi 

Xırda yığımların səfərbər edilib 
iri qiymətli kağız portfellərinə 

investisiya edilməsi. Son 
investor investisiya fondunun 

özüdür 

Müştərilər Yalnız hüquqi şəxslər Hüquqi və fiziki şəxslər . 

Qiymətli kağızlar 
bazarında müxtəlif    
peşəkar fəaliyyət 

növlərinin birləşdirilməsi 

İnvestisiya məsləhətçisi və  
maliyyə brokeri kimi (bu 

qismdə   yalnız  fond birjasında)           
fəaliyyət göstərə bilər 

Digər fəaliyyət növləri ilə 
birləşdirilməsinə icazə verilmir 

 

Portfel - investisiyanın obyekti kimi səmlər, istiqrazlar, törəmə qiymətli 

kağızları şıxış edir, eyni zamanda portfelin bir hissəsi nəğd pul formasında fəaliyyət 

göstərir. Portfelin gəlirliyi və əmanətlərin qoyuluşunun riski portfelin məqsədli 

xüsusiyyətləridir. Portfel investisiya zamanı investor daha yüksək məqsədlər əldə 

etmək üçün portfelin strukturunu dəyişdirə bilər. 

İnvestor qiymətli kağızlara vəsait yönləndifərkən aşağıdakı məqsədləri güdür: 

əmanətlərin gəlirliyi, əmanətlərin təhlükəsizliyi, əmanətlərin artımı. 

Portfelin müəyyən edilməsi zamanı aşağıdakılar müəyyən edilir: Artım portfeli 

- belə portfelin məqsədi qiymətli kağızların məzənnəsinin artımı hesabına kapitalın 

artımıdır. Gəlir portfeli - bu portfeli məqsədi dövlət dividend və faiz hesabına gəlirin 

alınmasıdır. 

Ümumi haldsa göstərildikdə, qanuna görə qiymətli kağızlara peşəkar 

fəaliyyətin aşağıdakı növləri həyata keçirilə bilər: 

• Broker fəaliyyəti 

• Diler fəallyyəti 
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• Qiymətli kağızların idarə edilməsi üzrə fəaliyyət 

• Qarşılıqlı öhdəliklərin müəyyən edilməsi üzrə fəaliyyət (klirinq) 

• Depozitari fəaliyyəti 

• Qiymətli kağızların sahiblərinin reyestrinin aparılması üzrə fəaliyyət 

• Qiymətli kağızlar bazarında ticarətin təşkili üzrə fəaliyyət 

Broker fəaliyyəti. Tapşırıq və komission müqaviləsi əsasında müvəkkil və ya 

komisyonçu kimi (müqavilədə onların səlahiyyəti barədə göstəriş yoxdursa, həmçinin 

vəkalətnamə əsasında) fəaliyyət göstərən hüquqi və ya fiziki şəxsin onun müştərisinin 

marağına uyğun və onun hesabına qiymətli kağızlarla mülki-hüquqi əqdləri 

bağlanması broker fəaliyyəti hesab olunur. 

Qiymətli kağızlar bazarının broker fəaliyyəti ilə məşğul olan peşəkar iştirakçısı 

broker adlanır.  (bax: Sxem 5) 

 

 

 

 

 

 

SXEM 5.    Brokerin fəaliyyət sxemi 

Diler fəaliyyəti. Hüquqi şəxsin müəyyən qiymətli kağızların və ya satış 

qiymətlərini elan edib, bu qiyməyli kağızların elan edilmiş qiymətlər üzrə alınması və 

ya satılmasını öhdəsinə götürməklə öz adından və öz hesabına qiymətli kağızlar 

bazarının diler fəaliyyəti həyata keçirən peşəkar iştirakçısı dileradlanır. 

Qiymətli kağızların idarə olunması üzrə fəaliyyət Qanuna görə hüquqi və 

fiziki şəxs tərəfindən onun sabjtliyinə verilmiş vəbaşqa şəxsə mənsub olan və bu 

şəxsin və ya həmin şəxsin göstərdiyi üçüncü şəxslərin xeyrinə: qiymətli kağızların, 

qiymətli kağızlarla kapital qoyulması nəzərdə tutulan pul vəsaitinin, qiymətli 

kağızların idarə edilməsi zamanı alınan pul vəsaltinin və qiymətli kağızların haqq 

almaqla öz adından müəyyən müddət ərzində vəkalətli idarə edilməsi, qiymətli 

kağızların idarə edilməsi üzrə fəaliyyət hesab edilir. 
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Qarşılıqlı öhdəliklərin müəyyən edilməsi üzrə fəaliyyət (klirinq) Qiymətli 

kağızların göndərilməsi üzrə qarşılıqlı öhdəliklərin müəyyən edilməsi (qiymətli 

kağızlarla əqdlər üzrə məlumatın toplanması, yoxlanması, təhsis edilməsi və onlar 

üzrə mühasibat sənədlərinin hazırlanması) bu öhdəliklənn hesaba alınması və 

qiymətli kağızıar üzrə hesablaşma aparılması klirinq fəaliyyəti hesab olunur. 

Klirinq fəaliyyəti aşağıdakı üsullarla fəaliyyətə keçirilə bilər: sadə klirinq-

icraya göndərilmiş hər bir əqd üzrə klirinqin həyata keşirilməsi; çoxtərəfli kllrinq-

bağlanmış əqdlər üzrə klirinq iştirakçılarının hesablarında olan pul vəsaitlərinin və 

qiymətli kağızların həcmində nettinq vasitəsilə əvəzləşdirmənin aparılması; 

mərkəzləşdirilmiş klirinq-klirinq təşkilatı tərəfindən klirinq iştirakçılarının 

bağladıqlan əqdlər üzrə hüquq və öhdəliklərinin əldə edilməklə əvəzləşdirmənin 

aparılması. Mərkəzləşdirilmiş klirinq zamanı hesablaşmalar nettinq üsulu ilə klirinq 

təşkilatının depozitariyada və müvafiq kredit təşkilatında olan hesabları vasitəsilə 

aparılır. Klirinq üsullarının eyni zamanda həyata keçirilməsinə yol verilmir. 

"Qarşılıqlı öhdəliklərin müəyyən edilməsi üzrə fəaliyyətə (klirinqə) xüsusi razılıq 

(lisenziya) verilməsi" qaydalarına müvafiq olaraq klirinq təşkilatının minimal 

nizamnamə fondu 50 000 000 (əili milyon) manat məbləğində müəyyən edilir. 

Depozit fəaliyyəti. "Qiymətli kağızlar haqqında" Azərbaycan Respublıkasının 

Qanununa görə qiymətli kağızların və ya onların sertifikatlarının saxlanması, yaxud 

uçotu və qiymətli kağızlara olan hüquqların keçməsi üzrə xidmətlər depozitari 

fəaliyyəti hesab edilir. 

Qiymətli kağızlar bazarının depozitari fəaliyyəti həyata keçirən peşəkar 

iştirakçısı depozitari adlanır. Bu Qanuna müvafiq olaraq yalnız hüquqi şəxs 

depozitari ola bilər. Depozitarinin xidmətlərindən istifadə edən şəxs deponent 

adlanır. 

Depozitarinin müqaviləsinə aşağıdakı mühüm şərtlər daxil edilməlidir: 

• Müqavilə predmetinin birmənalı müəyyən edilməsi 

• Qiymətli kağızlara olan hüquqların uçotu üzrə xidmətlər göstərilməsi 

• Deponentin depozitaridə saxlanan qiymətli kağızları üzrə sərəncam 

verilməsi haqqında deponentin depozitariyə məlumat verilməsi qaydası 



 136 

• Müqavilənin qüvvədə olduğu müddət 

• Müqavilədə nəzərdə tutulmuş depozitari xidmətlərinin ödənilməsinin həcmi 

və qaydası 

• Depozitarinin deponent qarşısında hesabat verməsinin forması və dövrülüyü 

• Depozitarinin vəzifələri 

Qiymətli kağızların sahiblərinin reyestrinin aparılması üzrə fəaliyyət. Qiymətli 

kağızların sahiblərinin reyestrinin aparılması sistemlni təşkil edən göstəricilərin 

toplanması, qeydə alınması, işlənməsi, saxlanması və verilməsi qiymətli kağızların 

sahiblərinin reyestrinin aparılması üzrə fəaliyyət hesab edilir.  

Qiymətli kağızlar bazarında ticarətin təşkili üzrə fəaliyyət. Qiymətli kağızlar 

bazarının iştirakçıları arasında qiymətli kağızlara mülki-hüquqi əqdlər bağlanmasına 

bilavasitə kömək edən xidmətlərin göstərilməsi kapital bazarında ticarətin təşkili üzrə 

fəaliyyət hesab olunur 

Qiymətli kağızlar bazarında ticarətin təşkili üzrə fəaliyyəti həyata keçirən 

qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı qiymətli kağızlar bazarında ticarətin 

təşkilatçısı mənfəət əldə etmək məqsədini güdmür, onun fəaliyyətindən alınan bütün 

gəlirlər müstəsna olaraq öz məqsədlər üçün istifadə edillr və onun təsisçilər arasında 

bölüşdürülmür. 

Qiymətli kağızlar bazarında kommersiya bankları. Qiymətli kağızlar bazarında 

iştirakçılardan biri də kommersiya banklarıdır. Kommersiya banklarının qiymətli 

kağızlarla bağlı olan və investisiya fəaliyyətindən əldə olunan gəlir daha böyük rol 

oynamağa başlayır.  

Kommersiya bankları yalnız səhm və istiqrazların emitenti kimi deyil, həm də 

pul bazarının alətləri olan depozlt və əmanət sertifikatlarının buraxılması isə banklar 

üçün "cavabsız əmanətin" cəlb olunması rolunu oynayır. 

Kommersiya bankları səhmləri və istiqrazları aşğıdakı hallarda buraxırlar: 

• İlkin kapitalın artırılması zamanı- səhmlərin buraxılması; 

• Borc kapitalının bank  tərəfindən cəlb olunması zamanı - istiqrazların 

buraxılması. 
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Veksellərlə bağlı bank əməliyyatları uzun tarixə malik bank əməliyyatlarından 

biridir. Lakin, Azərbatcanda bankların qiymətli kağızlar bazarına cəlb olunmaları 

ləng getməkdədir. 

          Nəhayət ölkəmizin bu gün iqtisadi artım tempinə görə dünyada birinci yeri 

tutması mühüm hadisədir. Bu cür iqtisadi inkişaf tempi ölkəmizdə qiymətli kağızlar 

bazarının inkişafını, xüsusilə də qiymətli kağızların yeni növlərinin emissiyasını 

zəruri edir. Bundan əlavə qiymətli kağızların dövriyyəsinin artırılması, onların digər 

növlərindən daha çox istifadə olunması əsas məsələlərdəndir. Hazırda dövriyyədə 

olan qiymətli kağızların əsasən dövlət qiymətli kağızları təşkil edir. Gələcəkdə özəl 

qiymətli kağızların dövriyyədə xüsusi çəkisinin artırılması vacib məsələlərdəndir. Bu 

sahədə müvafiq tədbirlər görülməkdədir. 

Qiymətli kağızların ikinci bazarının iştirakçıları dövlət, səhmdar cəmiyyətləri, 

qiymətli kağızlar bazarının peşəkarları olan mütəxəsislər, müxtəlif investisiya 

təsisatları, kommersiya bankları, fond mərkəzləri və mağazaları, digər təsərrüfat 

subyektləri, həmçinin vətəndaşlardır. 

Qiyməili kağızlar bazarının idarə olunması sistemi bu bazarını infrastruk-

turunun funksional, texniki və təşkilati yarımsistemləri ilə yanaşı qiymətli kağızlar 

bazarının fəaliyyətini təmin edir. Hər bir idarəetmə sistemi kimi, qiymətli kağızlar 

bazarının tənzimlənməsi sistemi onun məqsədləri, strategiyası və vəzifələrinə uyğun 

qurulur və iki yarımsistemdən-idarəedici yarımsistem və idarəedici yarımsistemdən 

ibarətdir. Onlardan birincisi idarəetmənin subyekti ikincisi isə obyekti kimi çıxış 

edir. 

İdarəedici yarımsistemə aşağıdakılar daxildir: 

• Qiymətli kağızlar bazarında məqsədyönlü  fəaliyyət  göstərən dövlət 

orqanları və özünütənzimləmə təşkilatları; 

• Qanunvericilik infrastrukturu, yəni fond bazarına aid normativ sənədlər; 

• Fond bazarının etikası; 

• Adət və ənənələr. 

İdarəedilən yarımsistem isə bazarın yuxarıda deyilən funksional, texniki və 

təşkilati infrastrukturundan ibarətdir. 
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Hər iki yarımsistemin öz funksiyaları var. İdarəedici yarımsistemin 

funksiyalarına bazarda baş verən proseslərin əlaqələndirilməsi, tənzimlənməsi, 

proqnozlaşdırılması, həvəsləndirilməsi, təşkili və nəzarəti aid edilir. İdarəedilən 

yarımsistemin, yəni idarəetmə obyektinin funksiyaları isə maliyyə resurslarının 

axınının təşkili, qiymətli kağızların keyfiyyətinin təmin olunmasını və bazarın 

informasıya təminatı əhatə edir. 

Bazarın idarə olunması prosesi informasıyanın qəbul olunması, ötürülməsi, 

işlənməsi və istifadə olunmasını nəzərdə tutur. Bu vəzifənin həlli müasir hesablama 

texnika və texnoloqiyasının tətbiqinə, lokal qiymətli kağızlar bazarına xidmət 

göstərən telekommunikasiya sistemlərinin inkişafına əsaslanır. 

Hər bir sistemin idarəedilməsi prosesinin həlledici məqamı məqsədin müəyyən 

edilməsidir. Qiymətli kağızlar bazarının idarə edilməsi sisteminin məqsədi bazarın 

sabitilyinin, tarazlığının və səmərəliliyinin təmin edilməsidlr. Lakin bununla iş 

bitmir. Məqsədin müəyyən edilməsi ilə bərabər bazarın idarəedilməsi prosesi 

təmzimləmə mexanizminin yaradılmasını da daxil edir. Tənzimləmə mexanizminə 

isə idarəetmə vasitələri, hüquqi, normativ və informasiya təminatı daxildir. Dövlət 

tənzimlənməsi ilk növbədə normativ-hüquqi aktlara əsaslanır. Hüquqi təminat 

qanunvericilik aktları, fərmanlar, qərarlar, sərəncamlar və idarəetmə orqanlarının 

digər hüquqi sənədlərini əhatə edir. Normativ təminata təlimatlar, normativlər, 

normalar, metodik göstərişlər və izahatlar, həmçinin bazarın peşəkar iştirakçıları 

təşkilatların təsdiq etdiyi qaydalar aiddir. İnformasiya təminatına müxtəlif növ 

iqtisadi, kommersiya, maliyyə və s. informasiya daxildir. 

Əlbəttə ki, ölkəmizdə hal-hazırda mövcud olan normativ-hüquqi bazanı fond 

bazarının yüksək inkişaf etdiyi ölkələrdəki qiymətli kağızlar üzrə qanunvericilik 

aktlarının çoxcildlik külliyatı ilə müqayisə etmək yersiz olardı. Ölkəmizdə qiymətli 

kağızlar bazarının dövlət tənzimlənməsi üzrə başlıca sənədlərə Azərbaycan 

Respublikası Mülki Məcəlləsini, "Qiymətli kağızlar haqqında", "İnvestisiya fondları 

haqqında" və b. qanunları, QKDK-ın normativ sənədlərini aid etmək olar. 

İlkin bazar mərhələsində dövlət tənzlmlənməsi emissiya prospektlərinin dövlət 

qeydiyyatı və bazarın peşəkar iştirakçılarının attestasiyası, onların bazar fəaliyyətinin 
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lisenziyalaşdırılması vasitəsilə qiymətli kağızların tədavülə buraxılmasının vahid 

qaydalarının təmin edilməsinə yönəlmişdir. 

İkinci bazarda isə dövlət nəzarəti bazarının peşəkar iştirakçılarının fəaliyyətinln 

lisenziyalaşdırlması və qiymətli kağızlar bazarında müəyyən fəaliyyət növlərinin 

həyata keçirilməsinə hüquq verən ixtisas attestatlarının verilməsi, həmçinin 

antiinhisar qanunvericiliyinə riayət olunmasına nəzarət vasitəsilə baş verir. 

Qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsi fond əməliyyatlarının keçirilməsini 

nizamlaşdırmağa, onları müəyyən qayda və tələblərə tabe edilməsinə imkan verən 

konkret metod və üsulların vahid sistem şəklində birləşdirilməsidir. Bu, qiymətli 

kağızlar bazarının bütün iştirakçılarının qarşılıqlı maraqlarının tarazlığının qüvvədə 

olan qanunvencilik çərçivəsində təmin edilməsi mexanizmidir. 

Qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsinin bir neçə metodu məlumdur: 

• Qiymətli kağız buraxılışının, emisslya prospektlərinin qeydiyyatı; 

• Bazarın peşəkar iştirakçılarının fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması; 

• İnvestisiya təsisatlarının mütəxəssislərin attestasiyası; 

• İnvestorların sığortalanması; 

• Emitentlərin maliyyə vəziyyətinə auditor və reytinq nəzarəti; 

• Fond əməliyyatlarının keçirilməsinə nəzarət; 

• Mübadilə  və  klirinq  korporasiyalarının  qeydiyyatı  və  fəaliyyətlərinə 

nəzarət; 

• Qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən informasiyanın açıqlanması və dərc 

olunması. 

  Dünya təcrübəsində qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsin iki 

modelindən istifadə olunur. 

Birinci modelə görə fond bazarının tənzimlənməsi dövlət orqanları tərəfindən 

keçirilir. Nəzarət, toxlama qaydaların müəyyən edilməsi üzrə səlahiyyətlənn kiçik 

qismini dövlət qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları birliklərinə həvalə 

edir. 

İkinci modelə görə əsas nəzarət mövqelərinin dövlətin əlində qalması ilə 

yanaşı səlahiyyətlərin mümkün olan maksimal həcmini özünütənzimləmə təşkilat-
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larına (qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları birliklərinə) ötürülür. 

Nəzarətin təşkili və həyata keçirilməsində əsas yer sərt göstərişlərə deyil, formalaş-

mış ənənələrə, razılaşdırma və danışıqlara verilir. 

Azərbaycanın fond bazarı bu sahənin baş orqanı olan Qiymətli Kağızlar üzrə 

Dövlət Komitəsi, həmçinin Milli Bankın mühüm tənzimləyici rolu üzərində 

qurulmuşdur. Milli Bank kommerikya banklarına qiymətli kağızlar bazarında 

fəaliyyət hüququ verir və fəaliyyətə nəzarət edlr. Eyni zamanda, Milli Bank dövlət 

qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsi üzrə baş agent kimi çıxış edir. Lakin, önların 

buraxılışına tam həcmdə vəvaxtında geri alınmasına görə məsuliyyət Maliyyə 

Nazirliyinin üzərinə düşür. Yerli (bələdiyyə) qiymətli kağızların buraxılışı haqqında 

qərar "Bələdiyyələrin statusu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa və 

bələdiyyələrin nizamnamələrinə müvafiq qəbul olunur, buraxılışın tənzimlənməsi isə 

QKDK tərəfindən həyata keçirilir. 
 

 
3. Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının formalaşması xüsusiyyətləri. 

Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının yaranması XX əsrin əvvəllərinə təsadüf 

edir. Ölkəmizdə ilk səhmlər 1913-cü ildə Bakı Tacir Bankının nizamnaməsinin təsdiq 

edilməsi ilə buraxılmışdır. Bu bankın əsas səhmdarları Azərbaycanın tanınmış 

sahibkarları-şuranın sədri H.Z.Tağıev, üzvləri M.Ş.Əsədullayev, M.Nağıyev, 

M.Muxtarov və başqaları olmuşlar. XX əsrin ilk iki onilliyində Bakıda bir sıra 

səhmdar cəmiyyətləri fəaliyyət göstərmişdir. Bu cəmiyyətlərin əksəriyyəti neft 

istehsalı, emalı və ticarəti ilə məşğul olurdu. Onlardan "Neft məhsulları səhmdar 

cəmiyyəti", "Bül-Bülə neft və ticarət səhmdar cəmiyyəti", "Balaxanı-Zabrat neft 

istehsalı səhmdar cəmiyyəti" və digərlərini qeyd etmək olar. Yeni-Bakı neftemalı 

zavodunun, Bakı Tacir Bankının və başqa iri şirkətlərin səhmləri Moskvanın, Sankt-

Peterburqun və Russiyanın digər iri şəhərlərinin fond birjalarında satışa çıxarılırdı. 

XIX-XX əslərdə Azərbaycanda iri Russiya banklarının Bakı filiaları fəaliyyət 

göstərirdi. Bu sırada Sankt-Peterburq Dövlət Bankının (1874-1920), Sankt-Peterburq 

Beynəlxalq Komersiya Bankının (1868-1920), "Voljsk-Kams" KB (1870-1920), 
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Russiya Xarici Ticarət KB (1871-1919), "Russiya Sənaye ticarət" KB (1890-1920), 

"Şimal" KB (1901-1910), "Russiya Asiya" KB (1910-1920), "Azov-Don" KB (1877-

1920) və b. göstərmək olar. Hələ 1900-cu ilin "Kaspi" qəzetinin səhifələrində veksel 

islahatı haqqındakı məqalələrdə bu qiymətli kağızın o zaman geniş istifadəsi və 

labüdlüyünü təsdiq edən maraqlı məlumatlar dərc olunurdu. Həmin dövrdə Bakı 

Tacir Bankı və Bakıda fəaliyyət göstərən digər banklar tərəfindən veksellər və faiz 

kağızları buraxılmışdır. Veksellərdən ödəniş prosesində və borc münasibətlərinin 

formalaşmasında geniş istifadə olunmuşdur. Veksel bazarı Azərbaycan Demokratik 

Respublikası dövründə də inkişaf etmiş, lakin Sovet hakimiyyəti dövründə 

məhdudlaşdırılmışdır.Sovet Azərbaycanında bütün MDB məkanında olduğu kimi 

dövriyyəda olan əsas qiymətli kağız uduşlu dövlət istiqrazları olmuşdur.  

Müstəqil Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağızlar bazarınan yaranması 

yeni iqtisadi tariximizdə ən önəmli hadisələr sırasındadır, çünki bu bazarın 

mövcudluğu hər ölkənin iqtisadi tərəqqi amillərindən, Azərbaycanı dünya iqtisadi 

sisteminə yaxınlaşdıran vacib maliyyə infrastrukturlarından biridir. Dünya 

təcrübəsindən bəllidir ki, qiymətli kağızlar bazarı bazar iqtisadiyyatının əsas 

təməlidir, məhz buna görə də ümummilli liderimiz möhtərəm Heydər Əliyevin 1998-

ci il dekabrın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli 

Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin yaranması haqqında verdiyi 58 saylı Fərmanı 

dünya maliyyə təşkilatları, xarici sərmayədarlar və şirkətlər tərəfindən yüksək 

dəyərləndirilmişdir.  

26 iyul 1999-cu il tarixində «Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin (QKDK) fəaliyyətinin təmin edilməsi 

haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanının imzalanması ilə 

ölkədə mütəşəkkil qiymətli kağızlar bazarının təməli qoyulmuşdur. Fəaliyyət 

göstərdiyi dövr ərzində QKDK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında müasir 

tələblərə cəvab verən, bazar münasibətləri prinsiplərinə uyğun, həmçinin geniş 

əhatəli infrastrukturu olan fond bazarının yaradılması və inkişaf etdirilməsi 

istiqamətində böyük işlər aparılmışdır. Onlardan biri qiymətli kağızlar bazarının 

dövlət tənzimlənməsi sisteminin yaradılmasıdır ki, dünya standartlarına müvafiq 
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hüquqi - normativ baza hazırlanmışdır. Komitənin ümdə məqsədi bazarda baş verən 

prosesslərin şəffaflığının təmin edilməsi ilə yanaşı qiymətli kağızlar bazarında 

risklərin minimuma endirilməsidir. Məhz buna görə normativ-hüquqi bazada 

investorların (xüsusən minoritar investorların) hüquqlarının qorunmasına, qiymətli 

kağızlar bazarında məlumatın açıqlanmasına, qeyri-qanuni insayder əqdlərinin yol 

verilməməsinə, qiymətlərlə manipulyasiyanın qarşısının alınmasına və ölkənin fond 

bazarının daxili və xarici investisiya resurslarının iqtisadiyyatın real sektorunda 

akkumulyasiya edilməsinə, bazarın spekulyativ əqdlər bazarına çevrilməsinin 

qarşısının alınmasına yönəldilmiş digər istiqamətlərə xüsusi diqqət yetirilmişdir. 

  1991-ci ildə təşkil olunan Bakı Qiymətli Kağızlar Birjası Azərbaycan 

Respublikasının yeni yaranan qiymətli kağızlar bazarında ilk birja oldu. "Dövlət 

qısamüddətli istiqrazların buraxılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin qərarı tətbiq edildikdən sonra dövlət qiymətli kağızlar bazarı fəaliyyətə 

başlamışdır. Bildirmək lazımdır ki, ölkəmizdə qiymətli kağızlar bazarının mühüm 

hissəsini təşkil edən Qısamüddətli Dövlət İstiqraz Vərəqləri (QDİV) bazarı 1996-cı 

ilin sentyabırından fəaliyyətə başlayıb. 1997-98-ci illərdə QDİV-in yerləşdirilməsi 

üzrə 13 hərrac keçirilib. Rəsmi məlumatlara görə, 1997-ci ildə dövlət qiymətli 

kağızlar bazarının liberallaşması tamamilə başa çatmış, hökümət QDlV-in dövriyyəsi 

haqqında əsasnaməyə dəyişiklik etmişdir. Həmin dəyişikliyə görə QDİV bazarında 

qeyri-rezident təşkilatların iştirakına icazə verilib. 

Qapalı tipli səhmdar cəmjyyəti olan Bakı Banklararası Valyuta Birjası 21 iyun 

1993-cü ildə Azərbaycan Respublikasının 5(beş) ən iri bankı tərəfindən təsis 

edilmişdir. Bu banklar Azərbaycan Respublikası Milli Bankı, Sənaye investisiya 

Səhmdar Kommersiya Bankı, Aqrar-Sənaye Səhmdar-Kommersiya Bankı, 

Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Bankı və Səhmdar-Kommersiya Əmanət 

Banlarıdır. Eyni zamanda qiymətli kağızlar bazarının qanunvericilik bazası kimi çıxış 

edə biləcək "Qiymətli kağızlar haqqında" və "Səhmdar cəmiyyətləri haqqında" 

qanunlar qəbul olumuşdur. Dünya təcrübəsindən bəllidir ki, qiymətli kağızlar bazarı 

bazar iqtisadiyyatının əsas təməlidir, məhz buna görə ölkə başçısı tərəfindən 1999-cu 

ilin dekabrında "Azərbaycan Respublikası prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə 
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Dövlət Komitəsinin yaranması haqqında" verdiyi fərman dünya maliyyə təşkilatları, 

xarici sərmayədarlar və şirkətlər tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. 

Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi sabitliyin yaranması, ölkə başçısının uğurlu 

və ardıcıl xarici siyasətinin həyata keçirilməsi, respublikamızın beynəlxalq aləmdə 

nüfuzunun və dünya birliyində sivil ölkə kimi tanınması Azərbaycana yüksək 

süveren kredit reytinqinin verilməsi üçün möhkəm zəmin yaratmışdır. 2000-ci ildə 

dünya nüfuzu ilə seçilən İngiltərənin Fitç Ibka (Fitch İBKA) reytinq agentliyi 

Azərbaycana B+, 2001-ci ilin yayında isə daha yüksək BB- kredit reytinqi vermişdir. 

Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, müharibə şəraitində yaşayan ölkə üçün bu çox 

yüksək göstəricilərdir. Reytinq göstəricinə görə Azərbaycan Türkiyə və Rusiya kimi 

dövlətləri qabaqlamışdır. Ölkəyə kredit reytinqinin verilməsi qısa uzunmüddətli 

sərmayələrin ölkə iqtisadiyyatına cəlb edilməsində həlledici rol oynayacaqdır. Bu о 

deməkdir ki. Azərbaycana verilmiş yüksək süveren kredit ölkəmiz qarşısında 

dünyanın bütün beynəlxalq maliyyə və fond bazarlarına yol açır, sərmayədarların 

ölkəmiz haqqında bilgilərin artmasına və onların ivestisiya qoyuluşu üzrə 

fəaliyyətlərinin fəallaşmasını stimullaşdırır. Göründüyü kimi, Azərbaycanın iqtisadi 

vəziyyəti yaxşılaşdıqca ona pozitiv görüşlə verilmiş kredit   daha da yüksəldilir. 

Bununla ölkəyə güclü vəsait, investisiya qoyuluşuna şərait yaranır, bu da 

iqtisadiyyatın inkişafına təkan verir. 

 

 

4. Qiymətli kağlzlar bazarının tənzimlənməsinin normativ – hüquqi bazası. Son 

illər ərzində ölkəmizin bazar münasibətlərinə keçilməsi istiqamətində görülən işlər 

nəticəslndə ölkənin iqtisadiyyatında müxtəlif sahələ üzrə böyük inkişaf müşahidə 

olunur, infilyasiyanın templərinin azalması, ildən-ilə ümumi daxili məhsulun və 

sənaye istehsalının göstəncilərinin artması, milli valyutanın sabitliyinin əldə edllməsi, 

kiçik və orta müəssisələrin özəlləşdirilməsinin keçirilməsi, xarici investisiyaların 

axınının çoxalması, milli bank sisteminin yaradılması və s. Bununla yanaşı tədavülə 

dövlət qısamüddətli istiqrazları, dövlət özəlləşdirmə payları (çekləri), dövlət 
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özəlləşdirmə opsionları, səhmdar cəmiyyətlərin səhmləri, kredit təşkilatlarının 

depozit sertifikatları və veksellər buraxılmışdır. 

Гиймятли каьызларын бурахылышы вя тядавцлц иля, гиймятли каьызлар базары 

иштиракчыларынын пешякар фяалиййяти иля ялагядар мцнасибятляр Aзярбайжан 

Республикасынын "Гиймятли каьызлар вя фонд биръалары щаггында" Гануну вя диэяр 

норматив актларла, о жцмлядян: 

- Назирляр Кабинетинин 17 сентйабр 1996-жы ил тарихли 123 №-ли гярары иля тясдиг 

едилмиш "Дювлят гыса мцддятли истигразларынын бурахылышынын ясас шяртляри", щабеля Бакы 

банкларарасы валйута биръасынын (ББВБ) фонд шюбясинин тялиматлары иля; 

- эюстярилян гярара уйьун олараг щазырланмыш "Дювлят гысамцддятли истигразларын 

бурахылышларына хидмят вя дювриййяси, онларла ямялиййатларын мцщасибат учоту 

гайдалары щаггында” Əсаснамя; 

- 09 август 1996-жы ил тарихли "ББВБ-нын Фонд шюбясиндя гймятли каьызларла 

ямялиййатларын апарылмасы гайдалары"; 

- 09 август 1996-жы ил тарихи "Фонд шюбясиндя баьланан ягдляр цзря 

щесаблашмаларын рясмляшдирилмяси гайдасы"; 

- 09 август 1996-жы ил тарихли "Гиймятли каьызларын ББВБ-нын Фонд шюбясиндя 

сатышлара бурахылмасы (листинг) вя чыхарылмасы (делистинг) гайдалары"; 

- 09 август 1996-жы ил тарихли "ББВБ-нын Фонд шюбясиня цзвлцйя гябул 

гайдалары”; 

- 14 нойабр 1997-жи ил тарихли "ББВБ-да гиймятли каьызларын гймятляндирилмяси 

щаггында мцвяггяти" Əсаснамя; 

- 03 noyabr 1999-cu ил тарихли "Kredit təşkilatları tərəfindən qiymətli kağızlar 

bazarında qiymətli kağızlarla əməliyyatların həyata keçirilməsi Qaydaları"; 

-  26 yanvar 2000-ci il tarixli Dövlət özəlləşdirmə paylarının (çeklərinin) 

tədavülünün tənzimlənməsi Qaydaları; 

-  09 fevral 2000- ci il “Xarici hьquqi və fiziki şəxslərin qiymətli kağızlar 

bazarında iştirakı Qaydaları”; 
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-  15 fevral 2000-ci il “Kredit təşkilatlarının depozit sertifikatları haqqında 

Əsasnamə”; 

- 18 may 2000-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikasının ərazisində Fond 

Birjasının təşkili, fəliyyəti və birja qaydalarına dair tələblər haqqında Əsasnamə”; 

- 24 may 2000 – ci il tarixli “Azərbaycan Respublikasının ərazisində korporativ 

istiqrazlarının buraxılması və tədavülü Qaydaları”; 

-  28 avqust 2000– ci il tarixli “Dövlət istiqrazlarının emissiyası, tədavülü və 

ödənilməsi haqqında Əsasnamə”; 

- 19 sentyabr 2000  – ci il tarixli “Azərbaycan Respublikasında xəzinə 

veksellərinin buraxılması və dövriyyəsi Qaydaları”; 

- 07 fevral 2001- ci il tarixli “Dövlət qiymətli kağızları ilə Azərbaycan 

Respublikası Milli Bankının REPO/əks-REPO əməliyyatlarının aparılması haqqında 

Qaydaları; 

- 04 iyun 2001- ci il tarixli “Azərbaycan Respublikası Milli Bankının 

Qısamüddətli Notlarının buraxılışı, yerləşdirilməsi və tədavülü haqqında Qaydaları”; 

-  20 iyul 2001- ci il tarixli “Azərbaycan Respublikasının Dövlət daxili uduşlu 

istiqrazlarının buraxılışı, tədavülü və ödənilməsi Qaydaları”; 

- 26 iyul 2002 – ci il tarixli “Qiymətli kağızlarla alqı-satqı əqdlərinin 

bağlanma qaydaları haqqında Əsasnamə”; 

- 04 avqust 2003 – cü il tarixli “Qiymətli kağızlar bazarında broker 

fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydaları”; 

- 12 avqust 2003 – cü il tarixli “Qiymətli kağızlar bazarında diler 

fəaliyyətininhəyata keзirilməsi Qaydaları”; 

- 30 avqust 2004 – cц il tarixli “Səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının 

artırılması zamanı səhmlərin emissiyasının Qaydaları”; 

- 11 noyabr 2004 – cц il  tarixli “Azərbaycan Respublikasında mənzil 

sertifikatlarının buraxılışı, tədavьlь və цdənilməsi haqqında Əsasnamə”; 

- 29 dekabr 2004 – cц il tarixli “Səhmlərin geri satın alınması və ödənilməsi 

yolu ilə səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının azaldılması Qaydaları”; 
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- 25 mart 2005 – ci il tarixli “Qiymətli kağızlar bazarında qiymətli 

kağızların idarə olunması üzrə peşəkar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydaları” 

- 12 dekabr 2005 - ci il tarixli “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası 

üzrə İdarəsi haqqında Əsasnamə”; 

 - 31 iyul 2006 - cı il tarixli  “Stimullaşdırıcı lotereyaların təşkili və 

keçirilməsi Qaydaları”; 

 -  12 mart 2007 - ci il tarixli “Azərbaycan Respublikasında buraxılan 

qiymətli kağızlara beynəlxalq identifikasiya nömrələrinin verilməsi haqqında 

Qaydaları”; 

- 14 fevral 2008- ci il tarixli “Azərbaycan Respublikasında dövlət 

qeydiyyatına alınmış emitentlərin investisiya qiymətli kağızlarının Azərbaycan 

Respublikasının ərazisindən kənarda yerləşdirilməsinə və ya tədavцlə buraxılmasına 

icazənin verilməsi haqqında Qaydalar “ иля тянзимляннр. 

Yuxarıda göstərilənlər Azərbaycan Respublikasında mütəşəkkil qiymətli 

kağızlar bazarının formalaşdırılması üçün təkan vermişdir. 14 iyul 1998-ci ildə 

"Qiymətli kağızlar haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qəbul edilməsi, 

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 30 dekabr 1998-ci il tarixli Fərmanı ilə 

qiymətli kağızlar bazarında vahid dövlət siyasətinin və tənzimlənməsinin həyata 

keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası prezidenti yanında Qiymətli kağızlar 

üzrə Dövlət Komitəsi yaradılması və 26 iyul 1999-cu ildə "Azərbaycan 

Respublikasının prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komltəsinin 

fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası prezidentinin 

Fərmanı Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağızlar bazarının yeni inkişaf 

mərhələsinin başlanğıcı olmuşdur. Bu mühüm sənədə müvafiq olaraq, qiymətli 

kağızlar bazarının formalaşdırılması, tənzimlənməsi, bu sənədə dövlət siyasətinin 

həyata keçirilməsi və nəzarət Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında 

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə edilmiş, Komitənin Əsasnaməsi təsdiq 

edilmişdir. Ölkə başçısının 8 noyabr 1999-cu il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

"Qiymətli kağızlarla fəaliyyət sahəsində bəzi fəaliyyət növlərinin lisenziyalaş-
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dırılması Qaydaları" ölkədə sivil qiymətli kağızlar bazarı infrastrukturunun 

yaranması, 12 fəaliyyət növünün təmzimləmə və stimullaşdırmaq kooperativ kağızlar 

bazarını genişləndirmək və investisiya axınını gücləndirmək məqsədilə onların dövlət 

tərəfindən nizamlanması yolunda yenl prioritetli addımlardan blri olmuşdur. Məhz bu 

Fərmandan sonra Komitənin təşəbbüsü və yardımı nəticəsində ölkəmizdə ilk fond 

birjası yaradılmış, Bakı Fond Birjasına daxil olmuş səhmdarlar ölkəmizln iqtisadi 

inkişafına öz önəmli paylarını qoymuş, bununla da mütərəqqi addım atmışlar. 

 
ŞƏKİL  2. Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar 

üzrə Dövlət Komitəsinin strukturu 

Birjada çox şəffaf listinq proseduru nəzərdə tutulub. Buna görə qiymətli 

kağızların həm sahibləri, həm də alıcıları üçün bərabər İmkanlar yaradılıb ki, onlar 

birja fəaliyyətini beynəlxalq normalara uyğun öz hüquqlarından istifadə etsinlər. 

Artıq xarici ölkələrin birjaları Bakı Fond Birjasına maraqlarını bildirmişdirlər. 

Konkret olaraq İstanbul Fond Birjası, Bakı Fond Birjasının səhmdarları sırasına daxil 

olmuşdur. Bu da xarici ölkələrin Azərbaycanın iqtisadi inkişafına olan inamdan irəli 

gəlir. Həmin Fərmana əsasən Komitədə görülmüş işlər nəticəsində dünya 

standartlarına uyğun-normativ bazarın təməli qoyulmuş, respublikada qiymətli 

kağızlar üzrə qəbul olunmuş 60-a yaxın normativ hüquqi aktların böyük 

əksəriyyətinin layihələri hazırlanmış, 50-dən artıq normativ hüquqi sənədlər təsdiq 

edilmiş, tütün məmulatları, alkoqollu içkilər və neft məhsulları üçün tətbiq olunan 

aksiz markalarının dövriyyəsi üzrə yeni mexanizm işlənmiş, borc öhdəlikləri 

bazarının tənzimlənməsi və girov əməliyyatlarının uçotu aparılmış, sivil lotoreya 



 148 

bazarı formalaşmış, Milli Depozit Mərkəzinin işi qurulmuş, dövlət özəlləşdirmə 

çeklərinin və opsionlarının tədavülünün tənzimlənməsl məqsədilə qeydiyyat 

keçirilmiş, səhmdarların hüquqlarının qorunmasına dair tədbirlər görülmüş, onlarla 

hüquqi şəxs qiymətli kağızlar bazarının professional iştirakçısı lisenziyasını almış, 

150-ə yaxın şəxs bu bazarda müxtəlif fəaliyyət növləri ilə məşğul olmaq üçün 

attestasiyadan keçmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 iyul 1999-cu il tarixli «Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin 

fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında» Fərmanının icrası ilə bağlı 08 sentyabr 1999-

cu ildə Milli Depozit Mərkəzi yenidən təsis edilmiş və səhmlərin tam həcmi QKDK-

ya keçmişdir. Komitədə Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağızlar bazarının 

inkişafı üzrə qısamüddətli proqram hazırlanmışdır. Bu proqramda Azərbaycan 

Respublikasında qiymətli kağızlar bazarının vəziyyəti sivil bazarın infrastrukturunun 

yaranmasına və inkişafına yönəlmiş dövlət slyasəti, qoyulmuş vəzifələrin həyata 

keçirilməsi metodları, institutsional investorlar sisteminin yaradılması və investor-

larının hüquqlarının qorunması, qiymətli kağızlar bazarı üzrə mütəxəssislərin 

hazırlanması, beynəlxalq əlaqələrin inkişafı, bu sahədə açıq informasıya sisteminin 

yaradılması məsələləri əhatə olunmuşdur. 

Proqrama görə iqtisadiyyatın mövcud vəziyyətini nəzərə alaraq dövlətin 

qiymətli kağızlar bazarında siyasəti aşağıdakı əsas məqsədləri nəzərdə tutur: 

• Azərbaycan Respublikasında mütəşəkkil qiymətli kağızlar bazarının 

formalaşdırılması; 

• Ölkənin daxili maliyyə ehtiyyatlarının iqtisadiyyatının real sektoruna 

investisıya olunması üçün şəraitin yaradılması; 

• Xarici investisiyaların cəlb edilməsi məqsədi ilə əlverişli investisiya 

mühitinin yaradılması; 

• Qiymətli kağızlar bazarında maliyyə sabitliyi və təhlükəsizliyinin təmini;  

• Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarının dünya kapital bazarlarına 

inteqrasıyası üçün şəraitin yaradılması. 

Bunlara nail olmaq üçün aşağıdakı funksiyaların həyata keçirliməsi vacibdir: 
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• Qanunverici funksiya (qiymətli kağzlar bazarının inkişaf proqramının 

həyata keçirilməsi, qiymətli kağızlar bazarının inkişafını təmin edən qanunvericilik 

və normativ- hüquqi aktların hazırlanması); 

• İnzibati funksiya (qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsi və bazar 

iştirakçıları tərəfidən müvafiq qanunvericiliyə əməl olunmasına nəzarətin həyata 

keçirilməsi); 

• Qiymətli kağızlar bazarında informasiya siteminin yaradılması və investorlar 

üçün açıqlığının təmin edilməsi; 

• Qiymətli kağızlar emitentlərinin, qiymətli kağızlar bazarının peşəkar 

iştirakçıların investorların hüquq və maraqlarının müdafiə sisteminin 

formalaşdırılması; 

• Qiymətli kağızlarla əməliyyatların aparılması zamanı ortaya çıxa bilən 

risklərin minimal səviyyəyə endirilməsi; 

• Beynəlxalq maliyyə institutları ilə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi; 

• Qiymətli kağızlar üzrə beynəlxalq hesablaşmalar və klirinq sistemlərinə 

qoşulması; 

• Qiymətli kağızlar bazarında qeyri-qanuni fəaliyyətin qarşısının alınması; 

•    Bazar iştirakçıları üçün sağlam rəqabət mühitinin yaradılması.  

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin öz səlahiyyətləri daxilində qəbul 

etdiyi aktlar digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və qiymətli kağızlarla fəaliyyət 

sahəsində, o cümlədən qiymətli kağızlar bazarındakı subyektlər üçün məcburi 

xarakter daşıyır və həmin aktların icrasına nəzarət Komitə tərəfindən həyata keçirilir. 

Qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan 7 peşəkar fəaliyyət növləri 

mövcuddur: 

- broker fəaliyyəti;  

- diler fəaliyyəti; 

- qiymətli kağızların idarə olunması üzrə fəaliyyət;  

- depozitar fəaliyyəti;  

- qiymətli kağızların sahiblərinin reyestrinin aparılması üzrə fəaliyyət;  

- klirinq fəaliyyəti;  
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- fond birjası fəaliyyəti;  

 
31 hüquqi şəxs qiymətli kağızlar bazarının professional iştirakçısı lisenziyasını 

almışlar. Onlardan 12 broker, 11 diler, 3 depozitar, 2 reyestrsaxlayıcı, 1 birja, 1 

qiymətli kağızların idarə edilməsi, 1 klirinq. 200-yə yaxın fiziki şəxslər bu bazarda 

müxtəlif fəaliyyət növləri ilə məşğul olmaq üçün attestasiyadan keçmiş və sertifikat 

almışlar. 

Komitənin əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 

- qiymətli kağızlarla fəaliyyət sahəsində, o cümlədən qiymətli kağızlar 

bazarında dövlət siyasətinin işlənib hazırlanmasının və onun həyata keçirilməsinin, 

dövlət idarəetməsinin və tənzimlənməsinin, nəzarətin təmin edilməsi; 

-   qiymətli kağızlar bazarının təşkili və inkişaf etdirilməsi, əlverişli investisiya 

mühitinin yaradılması; 

- qiymətli kağızlar bazarında emitentlərin, peşəkar iştirakçıların, fond 

bircalarının fəaliyyəti üzərində nəzarətin təmin edilməsi; 

-   qiymətli kağızlar bazarında sağlam rəqabət mühitinin yaradılması; 

- qiymətli kağızlar bazarı iştirakçılarının, o cümlədən, investorların, 

səhmdarların və digər qiymətli kağızlar sahiblərinin hüquqlarının müdafiəsinin təmin 

edilməsi. 

Komitə ona həvalə olunmuş əsas vəzifələrə uyğun olaraq aşağıdakı 

funksiyaları həyata keçirir: 

- qiymətli kağızlarla fəaliyyət sahəsində dövlət idarəetməsinin təşkili, dövlət 

tənzimlənməsinin və nəzarətin, əlaqələndirmə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi; 

qiymətli kağızlar bazarının təşkilinin və inkişafının əsas istiqamətlərinə dair 

təkliflər işləyib hazırlayır, qiymətli kağızlar bazarının vəziyyətini və inkişaf 

perspektivlərini təhlil edir, qiymətli kağızlar bazarında müvafiq mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətini əlaqələndirir; 

- qiymətli kağızların emissiyasının və emissiya prospektlərinin, o cümlədən, 

Azərbaycan Respublikası ərazisində qiymətli kağızları emissiya edən xarici 

emitentlərin emissiya prospektlərinin standartlarını təsdiq edir; 
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- qiymətli kağızların və qiymətli kağızların emissiya prospektlərinin qeydiyyat 

qaydalarını təsdiq edir və onların qeydiyyatını həyata keçirir; 

- qeydiyyata alınmış qiymətli kağızların vahid dövlət reyestrinin aparılmasına 

qoyulan tələbləri müəyyən edir və həmin reyestrin aparılmasını təmin edir; 

- bütün növ qiymətli kağızların tədavülünün tənzimlənməsini həyata keçirir; 

- emitentlər tərəfindən qiymətli kağızların buraxılması və tədavülü şərtlərinə 

riayət edilməsinə nəzarət edir; 

- qiymətli kağızlarla, o cümlədən, daşınmaz əmlakla təmin edilmiş qiymətli 

kağızlarla əməliyyatlara, qiymətli kağızların açıq yerləşdirilməsinə, 

tədavülünə,kotirovkasına, listinqinə, hesablaşma-depozitar fəaliyyətinə qoyulan 

məcburi tələbləri müəyyən edir; 

- qiymətli kağızlar üzrə peşəkar fəaliyyətin həyata keçirilməsi qaydalarına 

qoyulan vahid tələbləri, o cümlədən, qiymətli kağızlar bazarında sığorta və tə'minat 

standartlarını hazırlayır və təsdiq edir; 

- qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyətin - broker, diler, depozitar, 

qiymətli kağızların idarə edilməsi, qarşılıqlı öhdəliklərin müəyyən edilməsi (klirinq), 

qiymətli kağızların sahiblərinin reyestrinin aparılması, qiymətli kağızlar bazarında 

ticarətin təşkili və bu fəaliyyətin qanunla müəyyən edilən digər növləri də daxil 

olmaqla lisenziyalaşdırılması qaydalarını hazırlayır, onları həyata keçirir; 

- Azərbaycan Respublikası ərazisində fond bircalarının fəaliyyətinin 

lisenziyalaşdırılması qaydalarını hazırlayır, onları həyata keçirir; 

- investisiya fondlarının, o cümlədən, ixtisaslaşdırılmış çek investisiya 

fondlarının fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması qaydalarını hazırlayır, onları həyata 

keçirir; 

- qiymətli kağızlar bazarında investisiya, qeyri-dövlət pensiya və sığorta 

fondlarının və onların idarəedici şirkətlərinin, habelə bankların və sığorta 

şərkətlərinin fəaliyyətlərinin standartlarını müəyyən edir; 

- qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının öz-üzünü tənzimləyən 

təşkilatlarının fəaliyyəti qaydalarını müəyyən edir və fəaliyyətlərinə nəzarəti həyata 

keçirir; 
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- bütün növ qiymətli kağızlar blanklarının hazırlanması üzrə fəaliyyətin 

lisenziyalaşdırılması qaydalarını hazırlayır, onları həyata keçirir; Azərbaycan 

Respublikasında dövlət qiymətli kağızlarının blanklarının hazırlanmasını təşkil edir; 

- dövlət aksiz markalarının sifarişi, onların satışı və uçotunun aparılması 

qaydalarını müəyyən edir, bu qaydalara riayət olunmasına və onların tədavülünə 

nəzarəti həyata keçirir; 

- emitentlər, qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları, qiymətli kağızlar 

bazarının peşəkar iştirakçılarının öz-özünü tənzimləyən təşkilatları tərəfindən 

Azərbaycan Respublikasının qiymətli kağızlar üzrə qanunvericiliyinə, o cümlədən 

Komitənin təsdiq etdiyi standart tələb və qaydalara riayət edilməsinə nəzarət edir; 

- xarici hüquqi şəxslərin və xarici fiziki şəxslərin qiymətli kağızlar bazarında 

iştirakı və bazara buraxılış qaydalarını müəyyən edir və onların fəaliyyətinə nəzarəti 

həyata keçirir; 

- xarici emitentlərin qiymətli kağızlarının Azərbaycan Respublikası ərazisində 

tədavülünü, o cümlədən, daxili qiymətli kağızlar bazarında tədavülə buraxılışını 

tənzimləyir, onların fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir; 

- Azərbaycan Respublikası ərazisində qeydiyyata alınmış emitentlərin qiymətli 

kağızlarının Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda ilkin yerləşdirilməsi 

və tədavülünə icazə verilməsi qaydalarını müəyyən edir; 

- bütün növ qiymətli kağızlarla girovun, qiymətli kağızlarla rəsmiləşdirilmiş 

borc öhdəliklərinin qeydiyyatını aparır; 

- Azərbaycan Respublikası ərazisində bütün növ lotereyaların buraxılışının, 

təşkilinin və keçirilməsinin lisenziyalaşdırılması qaydalarını hazırlayır, onları həyata 

keçirir; bütün lotereyaların buraxılışına, təşkilinə və keçirilməsinə nəzarət edir; 

- fond birjalarının, qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının 

attestasiya qaydalarını müəyyən edir; 

- emitentlər tərəfindən Azərbaycan Respublikasında dövriyyədə olan, qiymətli 

kağızlarla aparılmış əməliyyatlara dair hesabatları yoxlayır; 
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- qiymətli kağızlar bazarında hamı üçün açıq olan informasiya sisteminin 

yaradılmasını təmin edir və müəyyən edilmiş qaydalara riayət edilməsinə nəzarəti 

həyata keçirir; 

- emitentlərin, qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının, fond 

bircalarının mühasibat balanslarını nəzərdən keçirir; 

- qiymətli kağızlarla əməliyyatların həyata keçirilməsi məsələləri üzrə, qiymətli 

kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının və fond bircalarının fəaliyyəti üzrə 

mühasibat uçotunun və hesabatının təşkilinin vahid metodoloci əsaslarının 

müəyyənləşdirilməsində iştirak edir; 

- qiymətli kağızlar bazarında investorların, səhmdarların və qiymətli kağız 

sahiblərinin hüquqlarının və qanuni maraqlarının müdafiəsini həyata keçirir; 

- qiymətli kağızlar bazarında açıqlanması zəruri olan məlumatların alınması 

üçün bərabər olan şəraitin təşkil edilməsini təmin edir; 

- qiymətli kağızlar bazarında qanunvericiliyə uyğun olaraq reklam haqqında 

qaydaları müəyyən edir; 

- qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının tədrisini və yenidən 

hazırlanmasını təşkil edir; 

- qiymətli kağızlar bazarının inkişafı məsələləri üzrə tədqiqatlar aparılmasını 

təşkil edir; 

- qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada beynəlxalq əlaqələri və 

əməkdaşlığı həyata keçirir; Komitənin fəaliyyəti ilə bağlı beynəlxalq müqavilələrin 

(sazişlərin) layihələrini hazırlayır (və ya hazırlanmasında iştirak edir), beynəlxalq 

konfransların, seminarların və sair beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsini təşkil edir və 

ya onların işində iştirak edir; 

- qanunvericiliyə uyğun olaraq digər funksiyaları həyata keçirir.  

Ölkədə gedən iqtisadi  islahatlar,  strateji  özəlləşdirmənin   aparılmasıqiymətli 

kağızlar bazarının inkişafına təkan verib. Hazırda dövriyyədə dövlət qısamüddətli 

istiqrazları, özəlləşdirmə payları və opsionları, səhmdar cəmiyyətlərin səhmləri, 

kredit təşkilatlarının depozit sertifikatları, veksellər və fyuçerslər vardır. Qiymətli 



 154 

kağızların infrastrukturunun əsasını təşkil edən peşəkar iştirakçılar - broker, diler 

təşkilatlan, fond birjası, depozitariya, reyestrsaxlayıcılar fəaliyyət göstərirlər.  

Azərbaycan Respublikasında qjymətli kağızlar bazarını dörd sahəyə bölmək 

olar: 

1. dövlət qiymətli kağızlar bazarı - dövlət qısamüddətli istiqrazları: 

2. borc öhdəlikləri və veksellər bazarı; 

3. dövlət özəlləşdirmə payları(çekləri) və opsionları; 

4. korporativ qiymətli kağızlar bazarı: 

Bütövlükdə QKDK-ın fəaliyyəti Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarı 

infrastrukturunun yaranması və inkişaf etdirilməsinə, dövlət tərəfindən tənzimlən-

məsinə, iqtisadi problemlənn həllinə və yerli bazarın beynəlxxalq maliyyə bazarları 

sisteminə inteqrasiyasına yönəldilmişdir. Qiymətli kağızlar bazarındakı proseslərə 

əsasən proqnozlaşdırmaq olar ki, bir neçə ildən sonra Azərbaycanda kompakt və 

sağlam qiymətli kağızlar bazarı olacaq. 
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MÖVZU: BIRJA FƏALYYƏTININ HÜQUQI TƏNZIMLƏNMƏSI 

 

PLAN 

 

1. Birja əməliyyatlarının ümumi xarakteristikası 

2. Birja iştirakçıları və onların fəaliyyətinin hüquqi təsbiti 

3. Azərbaycan Respublikasında birja əməliyyatlarının normativ hüquqi bazası 

4. Birja əməliyyatlarında müqavilə münasibətləri hüquqi tənzimləmə vasitəsi kimi 

5. Birja fəaliyyətinin həyata keçirilməsində dövlət orqanlarının hüquqi statusu 

 

1. Birja əməliyyatlarının ümumi xarakteristikası 

Birja termini latın sözü olub (bursa), “çanta“ mənasını verir. Araşdırmalara 

görə, ilk birja 1406-cı ildə Brügge şəhərində (indiki  Belçikada yerləşir) Van der 

Bursa adlı varlı bir şəxsin evinin  qarşısındakı meydanda yaranmışdır. Şəxsin soyadı 

(Bursa) “pul kisəsi“ mənasını verir, eyni zamanda onun evinin üzərində təsvir 

olunmuş  gerb üç pul kisəsindən ibarət idi. Bursa sözündən “birja“ sözü  yaranmış və 

bu söz tezliklə Antverpendə, Lionda, Amsterdamda, Londonda və s. şəhərlərdə 

yaranmış topdansatış əmtəə bazarlarına  şamil  edildi. 

Birja dedikdə sözün tam mənasında təşkilati cəhətdən xüsusi  qayadada  

formalaşmış, müəyyən əmtəələrlə sövdələşmələr aparan  bazar başa düşülür. Birja - 

əmtəələrin, xammalın, qiymətli kağızların satışı ilə  məşğul olan vaxtaşırı fəaliyyət 

göstərən topdan satış bazarıdır. Onlar  bazar iqtisadiyyatının iqtisadi aləti rolunu 

yerinə yetirir və əmtəələrin,  xammalın, qiymətli kağızların alışı və satışında azad 

bazar  münasibətlərini formalaşdırırlar. 

Birjalar Avropada ilkin kapital yığımı və onun təmərküzləşməsi  dövründə 

yaradılmışdır. Məlumatlara görə ilkin birjalar İtaliyada (Venesiya, Florensiya) 

meydana gəlmişdir. Birjaların meydana gəlməsi iri manufakturaların yaradılması və 

beynəlxalq ticarətin inkişafı ilə  əlaqədardır. 1531 – ci ildə Antverpen birjaları 

fəliyyət göstərmişdir. Müasir iqtisadçılar bu birjaları “nəhayətsiz-sonsuz yarmarka-

lar” adlandırırlar. Antverpen birjasını ilk beynəlxalq birjalar sırasına aid  edirlər. Bu 
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birjalar xüsusi ərazilərə və məkanlara malik olur. Həmin  birjaların giriş hissəsinə 

latın dilində aşağıdakı sözlər yazılmışdır: “Bütün xalqların ticarət adamları üçün“ 

1549-cu ildə Fransanın Lion və Tuluza şəhərlərində, sonralar isə 1556-cı ildə 

Londonda birjalar yaranmışdır. ABŞ-da ilk birjanın  yaranması isə 1848-ci ildə 

Çikaqo birjalarının fəaliyyəti ilə bağlıdır. ABŞ-ın və Böyük Britaniyanın birjaları 

dünyanın ən iri beynəlxalq  əmtəə birjaları hesab edilir. 

Birja-qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada marağı olan  hüquqi və fiziki 

şəxslər tərəfindən könüllü pay əsasında yaradılmış  təşkilatdır. Birjalar təsisçilərin  

iclasında qəbul edilmiş qərar əsasında yaradılır. Təsisçilər iclasda  müəyyən edilmiş 

ölçüdə öz paylarını daxil edirlər. Daxil edilmiş pay ölçüsündə təsisçilər birjanın 

təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə görə  əmlak məsuliyyəti daşıyırlar. Birja dövlət 

qeydiyyatından keçdiyi andan  hüquqi şəxs statusunu əldə edir, birja ticarəti aparmaq 

üçün lisenziya əldə etdikdən sonra isə birja sövdələşmələri aparmaq hüququna malik  

olur. Satılan əmtəələrin növlərindən asılı olaraq onların alqı-satqısı ilə  məşğul olan 

birjalar da növlərə bölünür. Bunlardan əmtəə, valyuta, fond  birjalarını göstərmək 

olar. Bu birjalar içərisində fond birjası ilə valyuta  birjası prinsip etibarilə maliyyə 

bazarının birjalarıdır. Maliyyə bazarının  birjaları içərisində isə fond birjaları əsas 

aparıcı yeri tutur. Qiymətli kağızların satıldığı birjalar fond birjası, xarici valyutalarla 

alqı-satqı aparılan birjalar valyuta birjaları adlanır. Əgər birjada öz xassələri ilə 

məlum olan məhsullar; o cümlədən taxıl, şəkər, neft və neft məhsulları, əlvan və 

qiymətli metallar və s. satılırsa onda birjanın belə forması əmtəə birjası adlanır. 

Adları çəkilən bu üç birja növündən başqa əmək birjaları da  fəaliyyət göstərir ki, 

bunlarda da əmək qabiliyyətli işgüzar əhali qeydə alınır və müəyyən şərtlərlə işlə 

təmin olunur, yaxud da lazımi ixtisasa  yiyələnirlər. 

Birjalar üçün standartlar üzrə (müəyyən edilmiş sortlar və ya  standart 

nümunələr üzrə) əmtəələrin alqı-satqısı xarakterikdir. Əmtəə birjalarının əsas 

məqsədi azad ticarətin həyata keçirilməsi, tələb və təklifin təsiri altında yaranan bazar 

qiymətləri ilə əmtəələrin  alışı və satışı üzrə müqavilələrin (kontraktların) bağlanma-

sından  ibarətdir. Burada alqı-satqı aktları kütləvi aşkarlıq formasında müəyyən edil-

miş birja qaydaları əsasında, əvvəlcədən təyin edilmiş yerdə və  vaxtda aparılır. Birja 
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qiymətlərin tənzimləyicisi kimi böyük funksional əhəmiyyət kəsb edir. Birjalar eyni 

bir əmtəə üzrə qiymətlərin tərəddüd etməsini qiymət kursları vasitəsilə nizamlamağa 

imkan verir. Əmtəə birjaları konkret müqavilə qiymətləri qeydə alır (fiksə edir) və 

sonra əmtəənin orta limit qiyməti dərc olunur. 

Avropa ölkələrində əmtəə birjalarının fəaliyyət göstərdikləri ilk dövrlərdə real 

(mövcud olan) əmtəə birjaları üstünlük təşkil edirdilər. Bu isə sövdələşmələrdən 

sonra əmtəələrin dərhal və mütləq satışını nəzərdə  tuturdu. 

Birjalar birja ticarətinin təşkili ilə bilavasitə əlaqəli olmayan ticarət  və s. 

fəaliyyəti həyata keçirə bilməzlər. Müasir, səmərəli fəaliyyət  göstərən birja 

mürəkkəb mexanizmə bənzəyir. Birjalar texnika tutumlu, geniş informasiya 

şəbəkəsinə malik və yüksək səviyyəli peşəkar mütəxəssislərdən ibarət olmalıdır. Birja 

ticarətinin optimal fəaliyyət  göstərməsi üçün ölkədə birjaların sayı minimum 

olmalıdır. Birjalar yalnız ticarətin təşkili ilə deyil, həm də ticarətin iştirakçılarına 

informasiya, konsaltinq və s. xidmətlər göstərməklə  məşğuldur. 

Fond birjaları isə ilk əvvəl əmtəə birjalarının fond bölmələri kimi  mövcud 

idilər. Qiymətli kağızların tədavül həcmi genişləndikcə fond  bölmələri təcrid oldular 

və qiymətli kağızlar bazarının fond birjası  adlandırılmağa başladılar. 

Həm əmtəə birjaları, həm də fond birjaları bizim dövrümüzə qədər gəlib 

çatmışlar. Banklar və dövlət vergiləri ilə birlikdə, birjalar müasir bazar 

iqtisadiyyatının əsas tənzimləyicisinə çevrilmişlər. Məhz birjalarda ən mühüm 

valyuta məzənnələri, qızılın və kütləvi əmtəələrin  qiymətləri, dövlət öhdəliklərinin 

və fond birjasında qiymətləndirilməyə  qəbul edilmiş özəl şirkət səhmlərinin 

məzənnələri müəyyən olunur.  

Birjada ayrı-ayrı şirkətlərin və yaxud iqtisadiyyatın bütöv  sahələrinin gəlirliyi 

və zərərliyi, çox vaxt milli iqtisadiyyatın gələcəyi də müəyyən edilir. Keçdiyi tarixi 

inkişaf nəticəsində birja kapitalların  ən səmərəli yerləşdirilməsinə xidmət etməklə 

bazar təsərrüfatının təbii  tənzimləyicisinə çevrilmişdir. 

Birja ticarəti birja işinin tərkib hissəsidir. Birja ticarətini təşkil  etmək üçün 

birja ən əvvəl təchiz edilmiş bazar yerinə malik  olmalıdır. Birja zalında açıq birja 

hərracını keçirən çoxsaylı alıcılar və satıcılar yerləşməlidir. Ticarətin təşkil olunması 
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üçün birja ticarət qaydalarını  hazırlamağı və ticarət qaydalarına, normalarına, hərrac 

iştirakçılarının  zalda davranış qaydalarına ciddi riayət etməsinə əməl etməlidir. 

XX əsrin sonlarında beynəlxalq birja ticarəti bir çox istiqamətlərdə ciddi 

dəyişikliklər keçirdi və yeni keyfiyyətli nəticələr əldə etdi. Müasir şəraitdə bu hər 

şeydən öncə mal dövriyyəsinin artımı ilə xarakterizə edilir. Bu gün birja ticarətinin 

dinamikasını və strukturunu şərtləndirən amillər aşağıdakılarla səciyyələnir; 

 Elmi - texniki tərəqqinin inkişafı 

 Konkret dünya bazarlarında tələb və təklif nisbətinin dinamikliyi 

 Əvəzedici mallar tətbiqinin daim artması və getdikcə yeni birja mallarının 

meydana gəlməsi 

 Bazarların inhisarlaşmasında və real mallarla ticarətin həyata keçirilməsi 

formalarında irəliləyişlər 

 Qalay, taxıl, qənd, qəhvə, zeytun yağı və bu qəbildən olan sair mallar üzrə 

ölkələrarası mal razılaşmalrı təcrübəsinin genişlənməsi 

 Avropa Birliyinin vahid kənd təsərüffatı siyasətinə uyğun olaraq ərzaq və 

xammal bazarlarının tənziminin genişlənməsi, bunun daha geniş mal dairələrinə aid 

edilməsi 

 Birja əməliyyatlarının həyata keçirilməsində, birja kontrakt- larının 

rəsmiyyətləşdirilməsində, informasiya toplanmasında kompüter texnikasından daha 

geniş istifadə olunması 

Bu amillər birjaların inkişafına və həmin birjalarda aparılan alış-veriş 

əməliyyatlarına həm müsbət, həm də neqativ təsir göstərə bilər. Buna görə də onları 

kompleks şəkildə dəyərləndirmək lazımdır. Birja ticarətinin inkişafında real mal 

sazişləri ilə fyuçers sazişləri arasındakı nisbətin dəyişməsi çox mühüm amil kimi 

dəyərləndirilir. Bir sıra amillər üzrə fyuçers sazişlərinin artımı onların dünya 

istehsalının əhəmiyyətli dərəcədə ötüb keçmişdir. Birja ticarəti texnikasının 

təkmilləşdirilməsi bilavasitə nəqliyyat və anbar sisteminin təkmilləşdirilməsi 

səviyyəsinin yüksəldilməsi, birjadan kənar sazişlər bağlamaq üçün “teletayp bazarı” 

vasitəsilə vaxtında və etibarlı əlaqələrin və eyni zamanda müvafiq keyfiyyət və çeşid 

üzərində nəzarət üçün müasir texniki vasitələrlə işlərin təmin edilməsilə bağlıdır. 
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Birja ticarətinin inkişafında mühüm amillərdən biri də universal mal 

birjalarının sayının və əhəmiyyətinin artması, mal dövriyyəsinin genişlənməsi və 

onların birləşməsidir. Məsələn, 1977-ci ildə 4 Amerika birjası, o cümlədən 

“Kommoditi eksçeyndc”, “Nyu-York merkenteyl eksçeyndc”, Nyu-York pambıq 

birjası, Nyu-York qəhvə və qənd birjası birləşərək, Nyu-York mal birjası birliyi  

yarandı. 

Beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının birjaların inkişafında rolundan  danışarkən 

ilk öncə bu təşkilatın müəyyən xüsusiyyətlərindən danışmaq  lazımdır. Ümumiyyətlə, 

beynəlxalq maliyyə mərkəzi aşağıdakı  parametrlərə uyğun olmalıdır: 

1.  Maliyyə bazarının daxili həcmi. Bu göstəriciyə ən yaxın  Nyu-York 

Maliyyə mərkəzidir. Nyu-York fond birjasında dövriyyədə olan qiymətli kağızların 

kapital dəyəri 9 trln.  $-dır. 

2.  Bazar kapital dəyərinin ümumi daxili məhsula nisbəti. Bu  göstəriciyə görə 

1-ci sırada maliyyə mərkəzi Londondur (birja kapital  dəyəri ümumi daxili məhsulun 

160%-nə qədərdir), ikinci sırada Nyu-York (120%), 3-cü sırada Tokiyodur (55%). 

3.  Xarici bankların iştirakı. Bu göstəriciyə görə sıra ilə London, Tokio, Nyu-

York gəlir. 

4.  Maliyyə xidmətlərinin ixracat həcminə görə sıra ilə London (8 mlrd. $), 

Almaniya (2,7 mlrd. $), Yaponiya (1,6 mlrd. $) dayanır. 

Birja ticarətinin təşkilində əsas prinsiplər aşağdakılardır: 

 Birja ticarəti iştirakçılarının hüquq bərabərliyinin təmin edilməsi, 

 Sərbəst (bazar) qiymətinin tətbiqi, 

 Birja ticarətinin aşkarlığı və s. 

Birja qarşıya qoyduğu vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün effektiv təşkilata 

malik olmalıdır. Birjalar əsasən təsisçilərin könüllü qərarı ilə yaranır. Aşağıdakılar 

birja təsisçiləri ola bilməzlər ; 

 Ali və yerli dövlət hakimiyyəti ilə idarəetmə orqanları;  

 Banklar və kredit təşkilatları (bank lisenziyası olmayan); 

 Siyasi partiyalar, həmkarlar ittifaqları, ictimai birliklər, dini və xeyriyyə 

təşkilatları və həmçinin fondlar; 
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 Fond birjalarının təsisçiləri yalnız qiymətli kağızlar bazarının peşəkar 

iştirakçıları ola bilərlər. 

Birjanın idarəedilməsində səlahiyyət baxımından 3 əsas səviyyə nəzərə çarpır : 

 Üzvlərin ümumi yığıncağı; 

 Direktorlar şurası; 

 İcraedici komitələr. 

Birja ticarətini təşkil etmək üçün birja ən əvvəl təchiz edilmiş bazar yerinə 

malik olmalıdır. Birja zalında açıq birja hərracını keçirən çoxsaylı alıcılar və satıcılar 

yerləşməlidir. Ticarətin təşkil olunması üçün birja ticarət qaydalarını hazırlamağı və 

ticarət qaydalarına, normalarına, hərrac iştirakçılarının zalda davranış qaydalarına 

ciddi riayyət etməsinə əməl etməlidir. Birja əməliyyatları bir sıra xüsuyyətlərə 

malikdir ki, bunun da birja ticarətinə təsiri vardır. Bunlar   aşağıdakılardır: 

 xüsusi yerlərdə keçirilmə; 

 birja əmtəələri üzrə standart kütlələrlə (partiyalar, lotlar, dəstlər) keçirilmə; 

 əmtəənin özü birjada olmadıqda onun təsviri üzrə keçirilmə; 

 daimi keçirilmə; 

 aşkar keçirilmə; 

 qiymətqoymanın sərbəst olması; 

 dövlət tərəfindən birbaşa tənzimlənməməsi; 

 vasitəçilər tərəfindən keçirilməsi; 

 qanunlarda və birjanın nizamnaməsində göstərilmiş vahid qaydalarla 

keçirilməsi; 

 əmtəənin keyfiyyəti nəzərə alınmaqla keçirilməsi; 

 ixtisaslaşmaya məruz qalması. 

Birja iqtisadiyyatda hər cür dəyişiklikləri təsbit edən həssas bir  barometrdir. O, 

əmtəələrə və qiymətli kağızlara olan tələb və təklif  arasındakı tarazlıqdan hər cür 

kənarlaşmalara reaksiya verir və  iqtisadiyyatın sahələr quruluşundakı zəruri olan 

dəyişiklikləri təmin  edir. Fond birjası bazarın daimiliyini, likvidliyini və 

tənzimlənməsini,  qiymətlərin müəyyən edilməsini, bazar konyukturasının nəzərə  
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alınmasını təmin etməlidir. Eyni zamanda hazırda birjalar beynəlxalq ticarət 

mərkəzinə  çevrilmişdir. Birjaların beynəlxalq ticarətdəki payı ildən-ilə artmaqdadır. 

Deməli, bazar infrastrukturu, bazarın müxtəlif formalarının  fəaliyyəti üçün zəruri 

iqtisadi mühitin yaranmasına xidmət edir, nəticədə isə bütövlükdə bazar iqtisadi 

sisteminin normal fəaliyyət  göstərməsini təmin etməkdən ibarətdir. 

Beləliklə, müasir dövrdə birjalarsız bazar infrastrukturunu  təsəvvür etmək 

mümkün deyildir. Bu baxımdan keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə bazar iqtisadiyyatına 

keçidlə əlaqədar, bazar münasibətlərinin  formalaşması və yeni mexanizmlərin 

yaradılması əsas tələblərdən  biridir.  

 

2. Birja iştirakçıları və onların fəaliyyətinin hüquqi təsbiti 

Birja bazarı məfhumu fond birjası anlayışı ilə məhdudlaşır. Fond birjası ən 

yüksək keyfiyyətli fond qiymətli kağızların (fond bazarında hərəkət edən qiymətli 

kağızlar) tədavül etdiyi və əməliyyatların qiymətli kağızlar bazarının peşəkar 

iştirakçıları tərəfindən aparıldığı təsisat şəklində qurulmuş xüsusi bazardır. 

Azərbaycan Respublikasının “Qiymətli kağızlar haqqında” qanununda (maddə 26) 

göstərilir ki, fond birjası–müstəsna olaraq fəaliyyət predmeti qiymətli kağızların 

normal tədavülü üçün zəruri şəraitin yaradılması, onların bazar qiymətlərinin 

müəyyən edilməsi (qiymətli kağızlara olan tələb və təklif arasında tarazlığı əks 

etdirən qiymət), həmçinin onlar haqqında lazımi informasiyanın yayılması, qiymətli 

kağızlar bazarı iştirakçılarının yüksək peşəkarlıq səviyyəsi nümayiş etdirmək üçün 

şərait yaradılması olan təşkilatdır. 

Qiymətli kağızlar bazarının iştirakçıları - fiziki və hüquqi şəxslərdir, onlar 

qiymətli kağız alıb - satırlar, eyni zamanda onların dövriyyəsinə xidmət edirlər. 

Qiymətli kağızlara olan münasibətinə görə iştirakçıları aşağıdakı qruplara 

bölmək olar: 

• Emitent və investorlar; 

• Fond bazarının peşəkarları - brokerlər və dilerlər; 

• Fond bazarının iştirakçılarına xidmət edən təşkilatlar - birjalar, klirinq 

müəssisələri, depozitariyalar və s. 
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Emitentlər - tədavülə qiymətli kağızlar buraxan hüquqi şəxslərdir. Emitent 

kimi dövlət müəssisələri, səhmdar cəmiyyəti, şəxsi müəssisələr çıxış edə bilərlər. 

İnvestorlar - qiymətli kağızların sahlbidir. Ümumiyyətlə, qiymətli kağızlar 

bazasında investisiya əməliyyatlarının xüsusiyyəti investorların tipologiyası ilə 

müəyyən edilir. Bununla əlaqədar olaraq, investorlar konservativ, mülayim, aqressiv, 

təcrübəli, strategiyalı investorlara ayrılırlar. İnvestorların təsnifatında ən əsas əlamət 

onların statusudur, yəni fərdi İnstltutsional və bazarın peşəkarı olurlar. 

Qiymətli kağızların bazarının hər bir iştirakçısının öz yeri var. Lakin onların 

içərisində ən böyük diqqəti investisiya təsisatları cəlb edir. İnvestisiya təsisatlarının 

qiymətli kağızlar bazarındakı fəaliyyətinın lisenziyalaşdırılması onların bu sahədəki 

fövqəladə rolunun birinci meyarı kimi qəbul olunur və axırıncı maliyyə ilinin 

nəticələrinə görə investisiya təsisatının gəlirinin əsas hissəsi qiymətli kağızlarla bağlı 

olmayan fəaliyyətdən əldə olunubsa lisenziya geri çağırıla bilər yaxud, onun qüvvəsi 

dondurula bilər. İnvestisiya təsisatları müxtəlif təşkilati-hüquqi formada çıxış edə 

bilər.  

İnvestisiya təsisatlarına aşağıdakılar aiddir: 

5. Maliyyə brokerləri; 

6. İnvestisiya məsləhətçiləri; 

7. İnvestisiya şirkətləri; 

8. İnvestisiya fondları. 

Maliyyə brokerləri. Bunlar hüquqi şəxsdir və onları fiziki şəxs olan 

brokerlərlə qarışdırmaq olmaz. Onlar müştəriyə komisyon müqaviləsi əsasında 

yaxud, müştərinin tapşırığı ilə yaxud müştərinin vəsaiti hesabına qiymətli kağızların 

alqı-satqısını həyata keçirir və bu zaman vasitəçi (agent) funksiyalarını icra edir. 

İnvestisiya məsləhətçisi. Bu, qiymətli kağızların buraxılışı və tədavülünə dair 

məsləhət xidmətləri göstərən hüquqi yaxud fiziki şəxs ola bilər. Onun fəaliyyətinin 

əsasında podrat müqaviləsi yaxud elmi-texniki məhsulun hazırlanması müqaviləsi 

durur. 
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İnvestisiya şirkəti. Maliyyə brokeri kimi bu hüquqi şəxsdir, lakin, birincidən 

fərqli" olaraq investisiya şirkəti sırf dilerdir, yəni qiymətli kağızlar bazarında 

müştərinin hesabına deyil, öz hesabına fəaliyyət göstərir. 

İnvestisiya fondları. Onlar da dilerdir, yəni müştərilərin hesabına deyil, öz 

hesabına əməliyyatlar keçirir. İnvestisiya fondunun əsas fəaliyyəti öz səhmlərini 

buraxmaqdan və bu yolla səfərbər olunmuş resursları faiz və məzənnənin   qalxması 

şəklində gəlir gətirən qiymətli kağızlara qoymaqdan ibarətdir. Azərbaycan 

Respublikasında investisiya fondlarının yaradılması, idarə edilməsi və fəaliyyətinin 

tənzimlənməsinin ümumi prinsipləri və qaydaları "İnvestisiya fondları haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının 30 noyabr 1999-cu il tarlxli Qanunu ilə müəyyən edilir. 

Beləliklə, investisiya fondu çoxsaylı xırda investorların vəsaitlərini cəlb etməklə 

onları vahid kütlə şəklində birləşdirir və iri səhm dəstlərinə investisiya edir. 

Göründüyü kimi investisiya şirkətlərinin və investisiya fondlarının resurs 

dövriyyəsində oxşarlıq çoxdur. Hər ikisi resursları özlərinin qiymətli kağızlarını 

buraxıb bazarda yerləşdirməklə cəlb edir, digər emitentlərin qiymətli kağızlarına 

investisiya edir. Bəs hər iki qurum arasındakı fərqlər nədən ibarətdir? Fərqləri cədvəl 

şəklində göstərmək daha məqsədəuyğun olardı. 

Cədvəl 2.1 

İnvestisiya fondları ilə investisiya şirkətləri arasındakı 

fərqli xüsusiyyətlər 

Müqayisə meyarları İnvestisiya şirkəti İnvestisiya fondu 

Qiymətli    kağızlar 
bazarındakı rolu 

Əsasən emitentlərlə son 
investorlar arasında qiymətli    

kağızların ilkin 
yerləşdirilməsində maliyyə 

vasitəçiliyi 

Xırda yığımların səfərbər 
edilib iri qiymətli kağız 

portfellərinə investisiya edilməsi. 

Müştərilər Yalnız hüquqi şəxslər Hüquqi və fiziki şəxslər 

Qiymətli kağızlar bazarında 
müxtəlif    peşəkar fəaliyyət 

növlərinin 
birləşdirilməsi 

İnvestisiya məsləhətçisi 
və  maliyyə brokeri kimi (bu 

qismdə   yalnız fond birjasında)           
fəaliyyət göstərə bilər 

Digər fəaliyyət növləri ilə 
birləşdirilməsinə icazə verilmir 
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Qiymətli kağızlar bazarında roluna görə investisiya şirkəti emitentlərlə son 

investorlar arasında qiymətli kağızların ilkin yerləşdirilməsində maliyyə vasitəçiliyini 

həyata keçirməsi, investisiya fondu isə xırda yığımların səfərbər edilib iri qiymətli 

kağızlar portfellərinə investisiya qoyulması ilə fərqlənirlər. Həm də, nəzərə almaq 

lazımdırr ki, son investor investisiya fondunun özüdür. Bundan başqa investisiya 

şirkətinin müştəriləri yalnız hüquqi şəxslər, investisiya fondunun müştəriləri isə həm 

fiziki, həm də, hüquqi şəxslər ola bilər. İnvestisiya şirkəti fond birjasında əlavə olaraq 

investisiya məsləhətçisi və broker fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər, investisiya fonduna 

isə başqa fəaliyyət növləri ilə birləşdirilmək hüququ verilmir. 

Portfel - investisiyanın obyekti kimi səmlər, istiqrazlar, törəmə qiymətli 

kağızları şıxış edir, eyni zamanda portfelin bir hissəsi nəğd pul formasında fəaliyyət 

göstərir. Portfelin gəlirliyi və əmanətlərin qoyuluşunun riski portfelin məqsədli 

xüsusiyyətləridir. Portfel investisiya zamanı investor daha yüksək məqsədlər əldə 

etmək üçün portfelin strukturunu dəyişdirə bilər. 

İnvestor qiymətli kağızlara vəsait yönləndirərkən aşağıdakı məqsədləri güdür: 

əmanətlərin gəlirliyi, əmanətlərin təhlükəsizliyi, əmanətlərin artımı. 

Portfelin müəyyən edilməsi zamanı aşağıdakılar müəyyən edilir: Artım portfeli 

- belə portfelin məqsədi qiymətli kağızların məzənnəsinin artımı hesabına kapitalın 

artımıdır. Gəlir portfeli - bu portfelin məqsədi dividend və faiz hesabına gəlirin 

alınmasıdır. 

Ümumi halda göstərildikdə, “Qiymətli kağızlar haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının qanuna görə qiymətli kağızlarla peşəkar fəaliyyətin aşağıdakı növləri 

həyata keçirilə bilər: 

• Broker fəaliyyəti 

• Diler fəallyyəti 

• Qiymətli kağızların idarə edilməsi üzrə fəaliyyət 

• Qarşılıqlı öhdəliklərin müəyyən edilməsi üzrə fəaliyyət (klirinq) 

• Depozitari fəaliyyəti 

• Qiymətli kağızların sahiblərinin reyestrinin aparılması üzrə fəaliyyət 

• Qiymətli kağızlar bazarında ticarətin təşkili üzrə fəaliyyət 
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Broker fəaliyyəti. Tapşırıq və komission müqaviləsi əsasında müvəkkil və ya 

komisyonçu kimi (müqavilədə onların səlahiyyəti barədə göstəriş yoxdursa, həmçinin 

vəkalətnamə əsasında) fəaliyyət göstərən hüquqi və ya fiziki şəxsin onun müştərisinin 

marağına uyğun və onun hesabına qiymətli kağızlarla mülki-hüquqi əqdləri 

bağlanması broker fəaliyyəti hesab olunur. 

Qiymətli kağızlar bazarının broker fəaliyyəti ilə məşğul olan peşəkar iştirakçısı 

broker adlanır. 

sxem 2.1 

Brokerin fəaliyyət sxemi                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Diler fəaliyyəti. Hüquqi şəxsin müəyyən qiymətli kağızların alış və (və ya) 

satış qiymətlərini elan edib, bu qiymətli kağızların elan edilmiş qiymətlər üzrə 

alınması və (və ya) satılmasını öhdəsinə götürməklə, öz adından və öz hesabına 

qiymətli kağızlar bazarının diler fəaliyyəti həyata keçirən peşəkar iştirakçısı diler 

adlanır. 

Qiymətli kağızların idarə olunması üzrə fəaliyyət. Müvafiq qanuna görə 

hüquqi və fiziki şəxs tərəfindən onun sabitliyinə verilmiş və başqa şəxsə mənsub olan 

və bu şəxsin və ya həmin şəxsin göstərdiyi üçüncü şəxslərin xeyrinə: qiymətli 

kağızların, qiymətli kağızlarla kapital qoyulması nəzərdə tutulan pul vəsaitinin, 

qiymətli kağızların idarə edilməsi zamanı alınan pul vəsaltinin və qiymətli kağızların 

haqq almaqla öz adından müəyyən müddət ərzində vəkalətli idarə edilməsi, qiymətli 

kağızların idarə edilməsi üzrə fəaliyyət hesab edilir. 

Qarşılıqlı öhdəliklərin müəyyən edilməsi üzrə fəaliyyət (klirinq). Qiymətli 

kağızların göndərilməsi üzrə qarşılıqlı öhdəliklərin müəyyən edilməsi (qiymətli 

kağızlarla əqdlər üzrə məlumatın toplanması, yoxlanması, təhsis edilməsi və onlar 
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Broker 
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verir 



 168 

üzrə mühasibat sənədlərinin hazırlanması) bu öhdəliklərin hesaba alınması və 

qiymətli kağızıar üzrə hesablaşma aparılması klirinq fəaliyyəti hesab olunur. 

Klirinq fəaliyyəti aşağıdakı üsullarla həyata keçirilə bilər: sadə klirinq - icraya 

göndərilmiş hər bir əqd üzrə klirinqin həyata keşirilməsi; çoxtərəfli kllrinq - 

bağlanmış əqdlər üzrə klirinq iştirakçılarının hesablarında olan pul vəsaitlərinin və 

qiymətli kağızların həcmində nettinq vasitəsilə əvəzləşdirmənin aparılması; 

mərkəzləşdirilmiş klirinq - klirinq təşkilatı tərəfindən klirinq iştirakçılarının 

bağladıqları əqdlər üzrə hüquq və öhdəlikləri əldə edilməklə əvəzləşdirmənin 

aparılması. Mərkəzləşdirilmiş klirinq zamanı hesablaşmalar nettinq üsulu ilə klirinq 

təşkilatının depozitariyada və müvafiq kredit təşkilatında olan hesabları vasitəsilə 

aparılır. Klirinq üsullarının eyni zamanda həyata keçirilməsinə yol verilmir. 

"Qarşılıqlı öhdəliklərin müəyyən edilməsi üzrə fəaliyyətə (klirinqə) xüsusi razılıq 

(lisenziya) verilməsi" qaydalarına müvafiq olaraq klirinq təşkilatının minimal 

nizamnamə fondu 10 000 AZN (on min) manat məbləğində müəyyən edilir. 

Depozit fəaliyyəti. "Qiymətli kağızlar haqqında" Azərbaycan Respublıkasının 

Qanununa görə qiymətli kağızların və ya onların sertifikatlarının saxlanması, yaxud 

uçotu və qiymətli kağızlara olan hüquqların keçməsi üzrə xidmətlər depozitari 

fəaliyyəti hesab edilir. 

Qiymətli kağızlar bazarının depozitari fəaliyyəti həyata keçirən peşəkar 

iştirakçısı depozitari adlanır. "Qiymətli kağızlar haqqında" Azərbaycan 

Respublıkasının Qanununa  müvafiq olaraq yalnız hüquqi şəxs depozitari ola bilər. 

Depozitarinin xidmətlərindən istifadə edən şəxs deponent adlanır. 

Depozitarinin müqaviləsinə aşağıdakı mühüm şərtlər daxil edilməlidir: 

• Müqavilə predmetinin birmənalı müəyyən edilməsi; 

• Qiymətli kağızlara olan hüquqların uçotu üzrə xidmətlər göstərilməsi; 

• Deponentin depozitaridə saxlanan qiymətli kağızları üzrə sərəncam 

verilməsi haqqında deponentin depozitariyə məlumat verilməsi qaydası; 

• Müqavilənin qüvvədə olduğu müddət; 

• Müqavilədə nəzərdə tutulmuş depozitari xidmətlərinin ödənilməsinin həcmi 

və qaydası; 
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• Depozitarinin deponent qarşısında hesabat verməsinin forması və 

dövrülüyü; 

• Depozitarinin vəzifələri. 

Qiymətli kağızların sahiblərinin reyestrinin aparılması üzrə fəaliyyət. 

Qiymətli kağızların sahiblərinin reyestrinin aparılması sistemini təşkil edən 

göstəricilərin toplanması, qeydə alınması, işlənməsi, saxlanması və verilməsi qiymətli 

kağızların sahiblərinin reyestrinin aparılması üzrə fəaliyyət hesab edilir.  

Qiymətli kağızlar bazarında ticarətin təşkili üzrə fəaliyyət. Qiymətli 

kağızlar bazarının iştirakçıları arasında qiymətli kağızlara mülki-hüquqi əqdlər 

bağlanmasına bilavasitə kömək edən xidmətlərin göstərilməsi kapital bazarında 

ticarətin təşkili üzrə fəaliyyət hesab olunur. Qiymətli kağızlar bazarında ticarətin 

təşkili üzrə fəaliyyəti həyata keçirən qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı 

qiymətli kağızlar bazarında ticarətin təşkilatçısı mənfəət əldə etmək məqsədini 

güdmür, onun fəaliyyətindən alınan bütün gəlirlər müstəsna olaraq öz məqsədlər üçün 

istifadə edillr və onun təsisçilər arasında bölüşdürülmür. 

Qiymətli kağızlar bazarında iştirakçılardan biri də kommersiya banklarıdır. 

Kommersiya banklarının qiymətli kağızlarla bağlı olan və investisiya fəaliyyətindən 

əldə olunan gəlir daha böyük rol oynamağa başlayır. Kommersiya bankları yalnız 

səhm və istiqrazların emitenti kimi deyil, həm də pul bazarının alətləri olan depozlt 

və əmanət sertifikatlarının buraxılması isə banklar üçün "cavabsız əmanətin" cəlb 

olunması rolunu oynayır. 

Kommersiya bankları səhmləri və istiqrazları aşğıdakı hallarda buraxırlar: 

• İlkin kapitalın artırılması zamanı- səhmlərin buraxılması; 

• Borc kapitalının bank  tərəfindən cəlb olunması zamanı - istiqrazların 

buraxılması. 

Veksellərlə bağlı bank əməliyyatları uzun tarixə malik bank əməliyyatlarından 

biridir. Lakin, Azərbatcanda bankların qiymətli kağızlar bazarına cəlb olunmaları 

ləng getməkdədir. 

          Ölkəmiz bu gün iqtisadi artım tempinə görə dünyada öncül yer 

tutmaqdadır. Bu cür iqtisadi artım tempi ölkədə qiymətli kağızlar bazarının inkişafını, 
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xüsusilə də qiymətli kağızların yeni növlərinin emissiyasını zəruri edir. Bundan əlavə 

qiymətli kağızların dövriyyəsinin artırılması, onların digər növlərindən daha çox 

istifadə olunması əsas məsələlərdəndir. Hazırda dövriyyədə olan qiymətli kağızların 

əsasən dövlət qiymətli kağızları təşkil edir. Gələcəkdə özəl qiymətli kağızların 

dövriyyədə xüsusi çəkisinin artırılması vacib məsələlərdəndir. Bu sahədə müvafiq 

tədbirlər görülməkdədir. 

Qiymətli kağızların ikinci bazarının iştirakçıları dövlət, səhmdar cəmiyyətləri, 

qiymətli kağızlar bazarının peşəkarları olan mütəxəsislər, müxtəlif investisiya 

təsisatları, kommersiya bankları, fond mərkəzləri və mağazaları, digər təsərrüfat 

subyektləri, həmçinin vətəndaşlardır. 

Qiyməili kağızlar bazarının idarə olunması sistemi bu bazarını infrastruk-

turunun funksional, texniki və təşkilati yarımsistemləri ilə yanaşı qiymətli kağızlar 

bazarının fəaliyyətini təmin edir. Hər bir idarəetmə sistemi kimi, qiymətli kağızlar 

bazarının tənzimlənməsi sistemi onun məqsədləri, strategiyası və vəzifələrinə uyğun 

qurulur və iki yarımsistemdən-idarəedici yarımsistem və idarəedilən yarımsistemdən 

ibarətdir. Onlardan birincisi idarəetmənin subyekti ikincisi isə obyekti kimi çıxış edir. 

İdarəedici yarımsistemə aşağıdakılar daxildir: 

• Qiymətli kağızlar bazarında məqsədyönlü  fəaliyyət  göstərən dövlət 

orqanları və özünütənzimləmə təşkilatları; 

• Qanunvericilik infrastrukturu, yəni fond bazarına aid normativ sənədlər; 

• Fond bazarının etikası; 

• Adət və ənənələr. 

İdarəedilən yarımsistem isə bazarın yuxarıda deyilən funksional, texniki və 

təşkilati infrastrukturundan ibarətdir. 

Hər iki yarımsistemin öz funksiyaları vardır. İdarəedici yarımsistemin 

funksiyalarına bazarda baş verən proseslərin əlaqələndirilməsi, tənzimlənməsi, 

proqnozlaşdırılması, həvəsləndirilməsi, təşkili və nəzarəti aid edilir. İdarəedilən 

yarımsistemin, yəni idarəetmə obyektinin funksiyaları isə maliyyə resurslarının 

axınının təşkili, qiymətli kağızların keyfiyyətinin təmin olunmasını və bazarın 

informasıya təminatı əhatə edir. 
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Bazarın idarə olunması prosesi informasıyanın qəbul olunması, ötürülməsi, 

işlənməsi və istifadə olunmasını nəzərdə tutur. Bu vəzifənin həlli müasir hesablama 

texnika və texnoloqiyasının tətbiqinə, lokal qiymətli kağızlar bazarına xidmət 

göstərən telekommunikasiya sistemlərinin inkişafına əsaslanır. 

Hər bir sistemin idarəedilməsi prosesinin həlledici məqamı məqsədin müəyyən 

edilməsidir. Qiymətli kağızlar bazarının idarə edilməsi sisteminin məqsədi bazarın 

sabitilyinin, tarazlığının və səmərəliliyinin təmin edilməsidlr. Lakin bununla iş 

bitmir. Məqsədin müəyyən edilməsi ilə bərabər bazarın idarəedilməsi prosesi 

təmzimləmə mexanizminin yaradılmasını da daxil edir. Tənzimləmə mexanizminə 

isə idarəetmə vasitələri, hüquqi, normativ və informasiya təminatı daxildir. Dövlət 

tənzimlənməsi ilk növbədə normativ-hüquqi aktlara əsaslanır. Hüquqi təminat 

qanunvericilik aktları, fərmanlar, qərarlar, sərəncamlar və idarəetmə orqanlarının 

digər hüquqi sənədlərini əhatə edir. Normativ təminata təlimatlar, normativlər, 

normalar, metodik göstərişlər və izahatlar, həmçinin bazarın peşəkar iştirakçıları 

təşkilatların təsdiq etdiyi qaydalar aiddir. İnformasiya təminatına müxtəlif növ 

iqtisadi, kommersiya, maliyyə və s. informasiya daxildir. 

Əlbəttə ki, ölkəmizdə hal-hazırda mövcud olan normativ-hüquqi bazanı fond 

bazarının yüksək inkişaf etdiyi ölkələrdəki qiymətli kağızlar üzrə qanunvericilik 

aktlarının çoxcildlik külliyatı ilə müqayisə etmək yersiz olardı. Ölkəmizdə qiymətli 

kağızlar bazarının dövlət tənzimlənməsi üzrə başlıca sənədlərə Azərbaycan 

Respublikası Mülki Məcəlləsini, "Qiymətli kağızlar haqqında", "İnvestisiya fondları 

haqqında" və b. qanunları, QKDK-ın normativ sənədlərini aid etmək olar. 

İlkin bazar mərhələsində dövlət tənzlmlənməsi emissiya prospektlərinin dövlət 

qeydiyyatı və bazarın peşəkar iştirakçılarının attestasiyası, onların bazar fəaliyyətinin 

lisenziyalaşdırılması vasitəsilə qiymətli kağızların tədavülə buraxılmasının vahid 

qaydalarının təmin edilməsinə yönəlmişdir. 

İkinci bazarda isə dövlət nəzarəti bazarının peşəkar iştirakçılarının fəaliyyətinln 

lisenziyalaşdırlması və qiymətli kağızlar bazarında müəyyən fəaliyyət növlərinin 

həyata keçirilməsinə hüquq verən ixtisas attestatlarının verilməsi, həmçinin 

antiinhisar qanunvericiliyinə riayət olunmasına nəzarət vasitəsilə baş verir. 
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Qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsi fond əməliyyatlarının keçirilməsini 

nizamlaşdırmağa, onları müəyyən qayda və tələblərə tabe edilməsinə imkan verən 

konkret metod və üsulların vahid sistem şəklində birləşdirilməsidir. Bu qiymətli 

kağızlar bazarının bütün iştirakçılarının qarşılıqlı maraqlarının tarazlığının qüvvədə 

olan qanunvencilik çərçivəsində təmin edilməsi mexanizmidir. 

Qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsinin aşağdakı metodları məlumdur: 

• Qiymətli kağız buraxılışının, emisslya prospektlərinin qeydiyyatı; 

• Bazarın peşəkar iştirakçılarının fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması; 

• İnvestisiya təsisatlarının mütəxəssislərin attestasiyası; 

• İnvestorların sığortalanması; 

• Emitentlərin maliyyə vəziyyətinə auditor və reytinq nəzarəti; 

• Fond əməliyyatlarının keçirilməsinə nəzarət; 

• Mübadilə  və  klirinq  korporasiyalarının  qeydiyyatı  və  fəaliyyətlərinə 

nəzarət; 

• Qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən informasiyanın açıqlanması və dərc 

olunması. 

  Dünya təcrübəsində qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsin iki 

modelindən istifadə olunur. Birinci modelə görə fond bazarının tənzimlənməsi dövlət 

orqanları tərəfindən keçirilir. Nəzarət, yoxlama qaydaların müəyyən edilməsi üzrə 

səlahiyyətlərin kiçik qismini dövlət qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları 

birliklərinə həvalə edir. 

İkinci modelə görə əsas nəzarət mövqelərinin dövlətin əlində qalması ilə yanaşı 

səlahiyyətlərin mümkün olan maksimal həcmini özünütənzimləmə təşkilatlarına 

(qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları birliklərinə) ötürülür. Nəzarətin 

təşkili və həyata keçirilməsində əsas yer sərt göstərişlərə deyil, formalaşmış 

ənənələrə, razılaşdırma və danışıqlara verilir. 

Azərbaycanın fond bazarı bu sahənin ali orqanı olan Qiymətli Kağızlar üzrə 

Dövlət Komitəsi, həmçinin Mərkəzi Bankın mühüm tənzimləyici rolu üzərində 

qurulmuşdur. Mərkəzi Bank kommersiya banklarına qiymətli kağızlar bazarında 

fəaliyyət hüququ verir və fəaliyyətə nəzarət edir. Eyni zamanda, Mərkəzi Bank dövlət 
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qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsi üzrə baş agent kimi çıxış edir. Lakin, onların 

buraxılışına tam həcmdə və vaxtında geri alınmasına görə məsuliyyət Maliyyə 

Nazirliyinin üzərinə düşür. Yerli (bələdiyyə) qiymətli kağızların buraxılışı haqqında 

qərar "Bələdiyyələrin statusu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa və 

bələdiyyələrin nizamnamələrinə müvafiq qəbul olunur, buraxılışın tənzimlənməsi isə 

QKDK tərəfindən həyata keçirilir. 

         Qiymətli kağızlar bazarı iştirakçılar arasında qiymətli kağızların 

buraxılması və tədavülünü əks etdirən iqtisadi münasibətlərin məcmusudur. Bir bazar 

olaraq qiymətli kağızlar bazarı digər əmtəə bazarlarından heç də fərqlənmir. Misal 

üçün avtomobil bazarını götürək. Avtomobil bazarı da qiymətli kağızlar bazarı kimi 

ikitərəfli münasibətləri əks etdirir və bazar qanunları əsasında fəaliyyət göstərir. 

Lakin bütün bunlarla yanaşı qiymətli kağızlar bazarının digər bazarlardan 

fərqləndirən çoxlu özünəməxsus xüsusiyyətləri mövcuddur. Birbaşa olaraq bu 

fərqlilik qiymətli kağızların xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. Belə ki, əgər alıcı əmtəə 

bazarında əmtəəni şəxsi istehlakı üçün əldə edirsə, qiymətli kağızları isə əlavə 

mənfəət əldə etmək üçün cəlb edir. Bundan başqa, əmtəə bir, yaxud bir neçə dəfə 

satılırsa, qiymətli kağızlar isə istənilən dəfə alınıb satıla bilir. Qiymətli kağızlar 

bazarının əsasını pul və pul kapitalı təşkil edir. Çünki, bu bazarın obyekti olan 

qiymətli kağızlar öz mahiyyətini pul ilə ifadədə tapır. Ümumiyyətlə, hər bir iqtisadi 

subyektin əsas məqsədlərindən biri mənfəət əldə edilməsidir. Buna görə də kapitalın 

çoxaldılması üçün hər şeydən öncə kapitalın hərəkətini təmin etmək lazımdır ki, bu 

da pul vəsaitlərinin hər hansı bir sahəyə yatırılmasını şərtləndirir. Hər hansı bir 

iqtisadi subyekt özünün malik olduğu sərbəst pul vəsaitlərini, ticarət fəaliyyətinə, 

istehsala, qiymətli metalların alınmasına və s. istiqamətlərə yönəldə bilər. Bütün 

hallarda həmin pul vəsaitləri müəyyən müddətdən sonra mənfəət əldə olunmasına 

şərait yaradacaqdır. Lakin, yuxarıda qeyd olunan proseslərə nail olmaq üçün hər 

şeydən öncə ilkin kapitalın, sərbəst pul vəsaitlərinin yığılması zəruridir. Çünki, hər 

hansı kapital qoyuluşunu həyata keçirmək üçün, öncə həmin kapitalı toplamaq, ya da 

haradansa əldə etmək lazımdır. Zəruri kapitalın əldə edilməsi üçün isə yeganə sfera 

maliyyə münasibətləri sferasıdır. Maliyyə münasibətləri, məhz, maliyyə bazarında 
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təzahür edir ki, bunlardan biri və ən əsası da qiymətli kağızlar bazarıdır. Qiymətli 

kağızlar bazarı müxtəlif funksiyaları yerinə yetirir. Bu funksiyalar şərti olaraq iki 

qrupa - bütün bazarlara xas olan ümumbazar funksiyasına və digər bazarlarda 

olmayan xüsusi funksiyalara bölünür. Qiymətli kağızlar bazarının ümumbazar 

funksiyasına aşağıdakılar daxildir: 

 Kommersiya funksiyası - həmin bazarda aparılan əməliyyatlardan 

mənfəətin əldə edilməsi; 

 Qiymət funksiyası - bazar qiymətlərinin əmələ gəlməsinin və dəyişməsinin 

təmin olunması; 

 İnformasiya funksiyası -  bu funksiyanın əsas məqədi ticarət obyektləri və 

iştirakçıları haqqında məlumatların hazırlanması və bütün bazar iştirakçılarına 

çatdırılmasıdır; 

 Tənzimləyici funksiyası - Bu funksiya ticarət və ticarətdə iştirak 

qaydalarının müəyyənləşdirilməsi, iştirakçılar arasında yaranan mübahisəli halların 

araşdırılması, prioritetlərin təyin edilməsi, nəzarət və idarəetmənin təşkilidir. 

Ümumilikdə bazar iştirakçıları arasında yaranan münasibətlərin tənzimlənməsi 

mahiyyətini daşıyır. 

Qiymətli kağızlar bazarının xüsusi funksiyalar qrupuna yenidənpaylanma və 

maliyyə risklərinin sığortalanması funksiyaları təşkil edir. Yenidənpaylanma 

funksiyaları öz növbəsində 3 hissəyə bölünür: 

 Müxtəlif sahələr və bazar fəaliyyəti sferaları arasında pul vəsaitlərinin 

yenidən paylanması; 

 Ehtiyatların qeyri-istehsal formadan istehsal formasına köçürülməsi; 

 Əlavə pul vəsaitlərinin dövriyyəyə buraxılmaması şərti ilə dövlət büdcəsi 

defisitinin maliyyələşdirilməsi. 

 Qiymətli kağızlar bazarının maliyyə risklərinin sığortası funksiyasını 

yerinə yetirməsi fyuçers və opsion kimi törəmə qiymətli kağızlar növünün meydana 

gəlməsi ilə əlaqədardır. 

 Məlumdur ki, bazar iqtisadiyyatı sistemində qiymətli kağızların dövriyyəsi pul 

vəsaitlərinin müxtəlif sahələrdə yerləşdirilməsi vasitəsi kimi çıxış edir. Qiymətli 
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kağızlar bazarının tərkib hissəsinin əsasını bazarda aparılan ticarət üsulları təşkil edir. 

Bu baxımdan qiymətli kağızlar bazarının 5 növ müxtəlifliyini qeyd etmək olar:  

1. Əksər bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə qiymətli kağızlar bazarının iki 

formasından - ilkin və təkrar bazar formasından istifadə olunur. Qiymətli kağızların 

ilkin bazarında korporasiyalar, mərkəzi hökumət və bələdiyyələr tərəfindən yeni 

buraxılmış qiymətli kağızların ilkin yerləşdirilməsi baş verir. Qiymətli kağızların 

təkrar bazarı dedikdə isə bazarda əvvələr dövriyyəyə buraxılmış və ölkədə 

qeydiyyatdan keçmiş qiymətli kağızlar başa düşülür. Bu bazarın əsas iştirakçıları, 

emitentləri, investorları spekulyanta mənfəət əldə etmək üçün bazara müraciət etmiş 

digər hüquqi və fiziki şəxslər qiymətli kağızların yetkin bazarında mütləq spekulyativ 

xüsusiyyətə malik olmalıdır. Çünki onun məqsədi kurslar arasındakı fərqi əldə 

etməkdir. 

2. Mütəşəkkil və qeyri mütəşəkkil qiymətli kağızlar bazarı. Mütəşəkkil 

qiymətli kağızlar bazarında qiymətli kağızların ticarəti bazar iştirakçıları arasında, 

onların zəmanəti ilə digər bazar iştirakçıları, lisenziyaya malik peşəkar vasitəçilər 

tərəfindən sərt qaydalar əsasında təşkil edilir. Qeyri mütəşəkkil bazarda isə qiymətli 

kağızların dövriyyəsi zamanı bazar iştirakçılarının vahid qəbul edilmiş qaydalara 

riayət etməsinə heç bir tələb qoyulmur. 

3. Birja və birjadankənar qiymətli kağızlar bazarı. Birja bazarında qiymətli 

kağızların ticarəti yalnız bütün bazar iştirakçıları arasında ciddi surətdə seçilmiş birja 

vasitəçiləri tərəfindən fond birjalarında və birja qaydaları əsasında təşkil edilir. 

Birjadankənar bazarda qiymətli kağızların ticarəti fond birjasından kənarda həyata 

keçirilir. 

4. Ənənəvi və komputerləşdirilmiş qiymətli kağızlar bazarı. Bazar iştirakçıları 

arasında qiymətli kağızların ticarəti ənənəvi və komputerləşdirilmiş bazarlarda həyata 

keçirilə bilər. 

5. Kassa və müddətli qiymətli kağızlar bazarı. Kassa qiymətli kağızlar 

bazarında əqdlər 1-2 işçi günü ərzində icra olunur. Müddətli qiymətli kağızlar 

bazarında isə müxtəlif növ əqdlərin icra müddəti 2 işçi günündən çox olub, adətən 3 

ayadək davam edir. 
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Qiymətli kağızlar bazarının əsas elementlərindən biri də fond birjalarıdır. Fond 

birjası ən yüksək keyfiyyətli fond qiymətli kağızların tədavül etdiyi və əməliyyatların 

qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları tərəfindən aparıldığı təsisat şəklində 

qurumuş xüsusi bazardır.   

Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağızlar bazarının əsas elementlərindən 

biri Bakı Fond Birjasıdır. Bakı Fond Birjası təşkilati hüquqi formasına görə qapalı 

tipli səhmdar cəmiyyət statsuna malikdir. Bakı Fond Birjasının yaradılmasının 

məqsədi Azərbaycan Respublikasının qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qiymətli 

kağızlarının mütəşəkkil bazarının yaradılmasından ibarətdir. Bakı Fond Birjası 

kommersiya təşkilatıdır, 2004-cü ilin mart ayında Bakı Fond Birjasının 

nizamnaməsinə daxil edilmiş dəyişiklərə əsasən Birja mənfəətli təşkilat elan 

edilmişdir.  

Qiymətli kağızlar bazarının hər bir iştirakçısının özünün fəaliyyət mexanizmi 

var. Qiymətli kağızlar bazarının iştirakçılarının bazarda mühüm yeri vardır. Mülki 

məcələyyə əsasən qiymətli kağızlar bazarının iştirakçıları qiymətli kağızların 

emissiyasında, tədavülündə, ödənilməsində, sahibliyində, saxlanılmasında, qiymətli 

kağızlarla əməliyyatların aparılmasında subyekt və ya tərəf kimi çıxış edən şəxslər, 

habelə qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsini həyata keçirən dövlət və qeyri 

kommersiya təşkilatları olan qiymətli kağızlar . 

 

3. Azərbaycan Respublikasında birja əməliyyatlarının normativ hüquqi bazası 

Birja əməliyyatları dedikdə, birja əmtəəsi (qiymətli kağızlar və ya digər 

maliyyə aktivləri, əmtəələr) ilə birjada edilən müxtəlif əməliyyat-lar başa 

düşülməlidir. Bu əməliyyatlara birja əmtəəsinin alqısı və satqı-sı, listinq və delisting, 

opsion, forvard və fyuçers kontraktlarının bağ-lanması, əmtəənin qiymətləndirilməsi 

(kotirovkası), girov, hesablaşma, klirinq, konsaltinq, qiymətli kağızların saxlanılması 

və təqdim edilməsi kimi fəaliyyət növlərini aid etmək olar. Bütün bu əməliyyatların 

keçiril-məsi üzrə qaydalaşdırılmş fəaliyyət birja əməliyyatları mexanizmini mü-əyyən 

edir. Bu mexanizm birja əməliyyatlarının subyektlərinin, obyekt-lərinin və bilavasitə 

birja fəaliyyətinin həyata keçirilməsi prosesinin mövcudluğunu nəzərdə tutur. 
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Dünya təcrübəsindən bəllidir ki, qiymətli kağızlar bazarı bazar iqtisadiyyatının 

əsas təməlidir, məhz buna görə də ümummilli liderimiz möhtərəm Heydər Əliyevin 

1998-ci il dekabrın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli 

Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin yaranması haqqında verdiyi 58 saylı Fərmanı 

dünya maliyyə təşkilatları, xarici sərmayədarlar və şirkətlər tərəfindən yüksək 

dəyərləndirilmişdir.  

26 iyul 1999-cu il tarixində «Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin (QKDK) fəaliyyətinin təmin edilməsi 

haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanının imzalanması ilə 

ölkədə mütəşəkkil qiymətli kağızlar bazarının təməli qoyulmuşdur. Fəaliyyət 

göstərdiyi dövr ərzində QKDK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında müasir 

tələblərə cəvab verən, bazar münasibətləri prinsiplərinə uyğun, həmçinin geniş əhatəli 

infrastrukturu olan fond bazarının yaradılması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində 

böyük işlər aparılmışdır. Onlardan biri qiymətli kağızlar bazarının dövlət 

tənzimlənməsi sisteminin yaradılmasıdır ki, dünya standartlarına müvafiq hüquqi - 

normativ baza hazırlanmışdır. Komitənin ümdə məqsədi bazarda baş verən 

prosesslərin şəffaflığının təmin edilməsi ilə yanaşı qiymətli kağızlar bazarında 

risklərin minimuma endirilməsidir. Məhz buna görə normativ-hüquqi bazada 

investorların hüquqlarının qorunmasına, qiymətli kağızlar bazarında məlumatın 

açıqlanmasına, qeyri-qanuni insayder əqdlərinin yol verilməməsinə, qiymətlərlə 

manipulyasiyanın qarşısının alınmasına və ölkənin fond bazarının daxili və xarici 

investisiya resurslarının iqtisadiyyatın real sektorunda akkumulyasiya edilməsinə, 

bazarın spekulyativ əqdlər bazarına çevrilməsinin qarşısının alınmasına yönəldilmiş 

digər istiqamətlərə xüsusi diqqət yetirilmişdir. 

  1991-ci ildə təşkil olunan Bakı Qiymətli Kağızlar Birjası Azərbaycan 

Respublikasının yeni yaranan qiymətli kağızlar bazarında ilk birja oldu. "Dövlət 

qısamüddətli istiqrazların buraxılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin qərarı tətbiq edildikdən sonra dövlət qiymətli kağızlar bazarı fəaliyyətə 

başlamışdır. Bildirmək lazımdır ki, ölkəmizdə qiymətli kağızlar bazarının mühüm 
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hissəsini təşkil edən Qısamüddətli Dövlət İstiqraz Vərəqləri (QDİV) bazarı 1996-cı 

ilin sentyabırından fəaliyyətə başlayıb.  

Qapalı tipli səhmdar cəmjyyəti olan Bakı Banklararası Valyuta Birjası 21 iyun 

1993-cü ildə Azərbaycan Respublikasının 5(beş) ən iri bankı tərəfindən təsis 

edilmişdir. Bu banklar Azərbaycan Respublikası Milli Bankı, Sənaye investisiya 

Səhmdar Kommersiya Bankı, Aqrar-Sənaye Səhmdar-Kommersiya Bankı, 

Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Bankı və Səhmdar-Kommersiya Əmanət 

Banklarıdır. Eyni zamanda qiymətli kağızlar bazarının qanunvericilik bazası kimi 

çıxış edə biləcək “Qiymətli kağızlar haqqında” qanun qəbul olunmuşdur. Dünya 

təcrübəsindən bəllidir ki, qiymətli kağızlar bazarı bazar iqtisadiyyatının əsas 

təməlidir, məhz buna görə ölkə başçısı tərəfindən 1999-cu ilin dekabrında 

"Azərbaycan Respublikası prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət 

Komitəsinin yaranması haqqında" verdiyi fərman diqqətəlayiq hal kimi nəzərə 

alınmalıdır. 

Fond birjasının mövcud vəziyyəti. 2008-ci ildə Azərbaycanın səhm bazarının 

inkişafı davam etmişdir. İl ərzində səhm bazarının ümumi həcmi 1.7 mlrd. manat 

olmuşdur ki, bunun da 88%-i ilkin bazarın, 22%-i isə təkrar bazarın payına 

düşmüşdür. Səhm buraxılışında dövlət müəssisələrinin payı 61%-i keçmiş, onun 

strukturunda isə maliyyə, xüsusilə bank sektorunun payı üstün olmuş və ümumi səhm 

buraxılışının 1/3 hissəsini təşkil etmişdir. Dövr ərzində səhm buraxılışı üzrə 

əməliyyatların sayının 2007-ci ilə nisbətən 33% azalmasına baxmayaraq, onların 

məbləği 80% artmışdır. Səhm bazarının ümumi həcminin ÜDM-ə nisbəti 2007-ci ildə 

3.5%-dən 2008-ci ildə 5%-dək artmışdır.  

2008-ci ildə borc alətləri bazarı da artmaqda davam etmişdir. İl ərzində borc 

qiymətli kağızlar bazarının ümumi həcmi 9.4 mlrd.manat olmuşdur ki, bu da 2007-ci 

ilin müvafiq göstəricisindən 81%  çoxdur. Nəticədə 2008-ci ildə borc bazarının 

ümumi həcminin 94%-ni Milli Bankın qısa müddətli notları, 4.8%-ni dövlət 

qısamüddətli istiqrazları, 0.5%-ni korporativ istiqrazları ilə aparılan əməliyyatlar, 

0.7%-ni veksellər təşkil etmişdir. Dünya maliyyə böhranı nəticəsində dünya fond 

birjalarında ilkin səhm yerləşdirmələrinin həcmi (İPO-ilkin kütləvi təklif) 2008-ci 
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ildə 3.5 dəfə azalıb. Aparılmış hesablamalara əsasən, cari ildə inkişafda olan 

ölkələrdən 60-dan çox şirkət maliyyə böhranı səbəbindən İPO keçirməsindən imtina 

edib. Bu imtinalar üzrə həcm 32.7 mlrd. dollar təşkil edərək 6 illik maksimuma çatıb.  

Son illər ərzində ölkəmizin bazar münasibətlərinə keçilməsi istiqamətində 

görülən işlər nəticəslndə ölkənin iqtisadiyyatında müxtəlif sahələ üzrə böyük inkişaf 

müşahidə olunur, infilyasiyanın templərinin azalması, ildən-ilə ümumi daxili 

məhsulun və sənaye istehsalının göstəricilərinin artması, milli valyutanın sabitliyinin 

əldə edllməsi, kiçik və orta müəssisələrin özəlləşdirilməsinin keçirilməsi, xarici 

investisiyaların axınının çoxalması, milli bank sisteminin yaradılması və s. Bununla 

yanaşı tədavülə dövlət qısamüddətli istiqrazları, dövlət özəlləşdirmə payları (çekləri), 

dövlət özəlləşdirmə opsionları, səhmdar cəmiyyətlərin səhmləri, kredit təşkilatlarının 

depozit sertifikatları və veksellər  buraxılmışdır.  

Qiymətli kağızların buraxılışı və tədavülü ilə, qiymətli kağızlar bazarı 

iştirakçılarının peşəkar fəaliyyəti ilə əlaqədar münasibətlər Azərbaycan 

Respublikasının “Qiymətli kağızlar haqqında” Qanunu və digər normativ aktlarla, o 

cümlədən: 

- Nazirlər Kabinetinin 17 sentyabr 1996-cı il tarixli 123 №-li qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Dövlət qısamüddətli istiqrazların buraxılışının əsas şərtləri”, habelə Bakı 

banklararası valyuta birjasının (BBVB) fond şöbəsinin təlimatları ilə; 

- göstərilən qərara uyğun olaraq hazırlanmış “Dövlət qısamüddətli istiqrazların 

buraxılışlarına xidmət və dövriyyəsi, onlarla əməliyyatların mühasibat uçotu 

qaydaları haqqında” əsasnamə; 

- 09 avqust 1996-cı il tarixli “Fond şöbəsində bağlanan əqdlər üzrə 

hesablaşmaların rəsmiləşdirilməsi qaydası” 

- 09 avqust 1996-cı il tarixli "Qiymətli kağızların BBVB-nın Fond şöbəsində 

satışlara buraxılması (listinq) və çıxarılması (delistinq) qaydaları"; 

- 09 avqust 1996-cı il tarixli "BBVB-nın Fond şöbəsinə üzvlüyə qəbul 

qaydaları”; 

- 14 noyabr 1997-ci il tarixli "BBVB-da qiymətli kağızların qiymətləndirilməsi  

haqqında  müvəqqəti" Əsasnamə; 
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- 03 noyabr 1999-cu il tarixli "Kredit təşkilatları tərəfindən qiymətli kağızlar 

bazarında qiymətli kağızlarla əməliyyatların həyata keçirilməsi Qaydaları"; 

-  26 yanvar 2000-ci il tarixli Dövlət özəlləşdirmə paylarının (çeklərinin) 

tədavülünün tənzimlənməsi Qaydaları; 

-  09 fevral 2000- ci il “Xarici hüquqi və fiziki şəxslərin qiymətli kağızlar 

bazarında iştirakı Qaydaları”; 

-  15 fevral 2000-ci il “Kredit təşkilatlarının depozit sertifikatları haqqında 

Əsasnamə”; 

- 18 may 2000-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikasının ərazisində Fond 

Birjasının təşkili, fəliyyəti və birja qaydalarına dair tələblər haqqında Əsasnamə”; 

- 24 may 2000 – ci il tarixli “Azərbaycan Respublikasının ərazisində korporativ 

istiqrazlarının buraxılması və tədavülü Qaydaları”; 

-  28 avqust 2000– ci il tarixli “Dövlət istiqrazlarının emissiyası, tədavülü və 

ödənilməsi haqqında Əsasnamə”; 

- 19 sentyabr 2000  – ci il tarixli “Azərbaycan Respublikasında xəzinə 

veksellərinin buraxılması və dövriyyəsi Qaydaları”; 

- 07 fevral 2001- ci il tarixli “Dövlət qiymətli kağızları ilə Azərbaycan 

Respublikası Milli Bankının REPO/əks-REPO əməliyyatlarının aparılması haqqında 

Qaydaları; 

- 04 iyun 2001- ci il tarixli “Azərbaycan Respublikası Milli Bankının 

Qısamüddətli Notlarının buraxılışı, yerləşdirilməsi və tədavülü haqqında Qaydaları”; 

-  20 iyul 2001- ci il tarixli “Azərbaycan Respublikasının Dövlət daxili uduşlu 

istiqrazlarının buraxılışı, tədavülü və ödənilməsi Qaydaları”; 

- 26 iyul 2002 – ci il tarixli “Qiymətli kağızlarla alqı-satqı əqdlərinin 

bağlanma qaydaları haqqında Əsasnamə”; 

- 04 avqust 2003 – cü il tarixli “Qiymətli kağızlar bazarında broker 

fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydaları”; 

- 12 avqust 2003 – cü il tarixli “Qiymətli kağızlar bazarında diler 

fəaliyyətininhəyata keçirilməsi Qaydaları”; 
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- 30 avqust 2004 – cö il tarixli “Səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının 

artırılması zamanı səhmlərin emissiyasının Qaydaları”; 

- 11 noyabr 2004 – cö il  tarixli “Azərbaycan Respublikasında mənzil 

sertifikatlarının buraxılışı, tədavülü və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”; 

- 29 dekabr 2004 – cö il tarixli “Səhmlərin geri satın alınması və ödənilməsi 

yolu ilə səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının azaldılması Qaydaları”; 

- 25 mart 2005 – ci il tarixli “Qiymətli kağızlar bazarında qiymətli 

kağızların idarə olunması üzrə peşəkar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydaları” 

- 12 dekabr 2005 - ci il tarixli “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası 

üzrə İdarəsi haqqında Əsasnamə”; 

- 31 iyul 2006 - cı il tarixli  “Stimullaşdırıcı lotereyaların təşkili və 

keçirilməsi Qaydaları”; 

-  12 mart 2007 - ci il tarixli “Azərbaycan Respublikasında buraxılan 

qiymətli kağızlara beynəlxalq identifikasiya nömrələrinin verilməsi haqqında 

Qaydaları”; 

- 14 fevral 2008- ci il tarixli “Azərbaycan Respublikasında dövlət 

qeydiyyatına alınmış emitentlərin investisiya qiymətli kağızlarının Azərbaycan 

Respublikasının ərazisindən kənarda yerləşdirilməsinə və ya tədavülə buraxılmasına 

icazənin verilməsi haqqında qaydalar ” ilə tənzimlənir. 

Yuxarıda göstərilənlər Azərbaycan Respublikasında mütəşəkkil qiymətli 

kağızlar bazarının formalaşdırılması üçün təkan vermişdir. 14 iyul 1998-ci ildə 

"Qiymətli kağızlar haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qəbul edilməsi, 

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 30 dekabr 1998-ci il tarixli Fərmanı ilə 

qiymətli kağızlar bazarında vahid dövlət siyasətinin və tənzimlənməsinin həyata 

keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası prezidenti yanında Qiymətli kağızlar 

üzrə Dövlət Komitəsi yaradılması və 26 iyul 1999-cu ildə "Azərbaycan 

Respublikasının prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komltəsinin 

fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası prezidentinin 

Fərmanı Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağızlar bazarının yeni inkişaf 
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mərhələsinin başlanğıcı olmuşdur. Bu mühüm sənədə müvafiq olaraq, qiymətli 

kağızlar bazarının formalaşdırılması, tənzimlənməsi, bu sənədə dövlət siyasətinin 

həyata keçirilməsi və nəzarət Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında 

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə edilmiş, Komitənin Əsasnaməsi təsdiq 

edilmişdir. Ölkə başçısının 8 noyabr 1999-cu il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

"Qiymətli kağızlarla fəaliyyət sahəsində bəzi fəaliyyət növlərinin lisenziyalaş-

dırılması Qaydaları" ölkədə sivil qiymətli kağızlar bazarı infrastrukturunun 

yaranması, 12 fəaliyyət növünün təmzimləmə və stimullaşdırmaq kooperativ kağızlar 

bazarını genişləndirmək və investisiya axınını gücləndirmək məqsədilə onların dövlət 

tərəfindən nizamlanması yolunda yenl prioritetli addımlardan blri olmuşdur. Məhz bu 

Fərmandan sonra Komitənin təşəbbüsü və yardımı nəticəsində ölkəmizdə ilk fond 

birjası yaradılmış, Bakı Fond Birjasına daxil olmuş səhmdarlar ölkəmizln iqtisadi 

inkişafına öz önəmli paylarını qoymuş, bununla da mütərəqqi addım atmışlar. 

Birjada çox şəffaf listinq proseduru nəzərdə tutulub. Buna görə qiymətli 

kağızların həm sahibləri, həm də alıcıları üçün bərabər imkanlar yaradılıb ki, onlar 

birja fəaliyyətini beynəlxalq normalara uyğun öz hüquqlarından istifadə etsinlər. 

Artıq xarici ölkələrin birjaları Bakı Fond Birjasına maraqlarını bildirmişdirlər. 

Konkret olaraq İstanbul Fond Birjası, Bakı Fond Birjasının səhmdarları sırasına daxil 

olmuşdur. Bu da xarici ölkələrin Azərbaycanın iqtisadi inkişafına olan inamdan irəli 

gəlir. Həmin Fərmana əsasən Komitədə görülmüş işlər nəticəsində dünya 

standartlarına uyğun-normativ bazarın təməli qoyulmuş, respublikada qiymətli 

kağızlar üzrə qəbul olunmuş 60-a yaxın normativ hüquqi aktların böyük 

əksəriyyətinin layihələri hazırlanmış, 50-dən artıq normativ hüquqi sənədlər təsdiq 

edilmiş, tütün məmulatları, alkoqollu içkilər və neft məhsulları üçün tətbiq olunan 

aksiz markalarının dövriyyəsi üzrə yeni mexanizm işlənmiş, borc öhdəlikləri 

bazarının tənzimlənməsi və girov əməliyyatlarının uçotu aparılmış, sivil lotoreya 

bazarı formalaşmış, Milli Depozit Mərkəzinin işi qurulmuş, dövlət özəlləşdirmə 

çeklərinin və opsionlarının tədavülünün tənzimlənməsl məqsədilə qeydiyyat 

keçirilmiş, səhmdarların hüquqlarının qorunmasına dair tədbirlər görülmüş, onlarla 

hüquqi şəxs qiymətli kağızlar bazarının professional iştirakçısı lisenziyasını almış, 
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150-ə yaxın şəxs bu bazarda müxtəlif fəaliyyət növləri ilə məşğul olmaq üçün 

attestasiyadan keçmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 iyul 1999-cu il tarixli «Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin 

fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında» Fərmanının icrası ilə bağlı 08 sentyabr 1999-

cu ildə Milli Depozit Mərkəzi yenidən təsis edilmiş və səhmlərin tam həcmi QKDK-

ya keçmişdir. Komitədə Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağızlar bazarının 

inkişafı üzrə qısamüddətli proqram hazırlanmışdır. Bu proqramda Azərbaycan 

Respublikasında qiymətli kağızlar bazarının vəziyyəti sivil bazarın infrastrukturunun 

yaranmasına və inkişafına yönəlmiş dövlət slyasəti, qoyulmuş vəzifələrin həyata 

keçirilməsi metodları, institutsional investorlar sisteminin yaradılması və investor-

larının hüquqlarının qorunması, qiymətli kağızlar bazarı üzrə mütəxəssislərin 

hazırlanması, beynəlxalq əlaqələrin inkişafı, bu sahədə açıq informasıya sisteminin 

yaradılması məsələləri əhatə olunmuşdur. 

Proqrama görə iqtisadiyyatın mövcud vəziyyətini nəzərə alaraq dövlətin 

qiymətli kağızlar bazarında siyasəti aşağıdakı əsas məqsədləri nəzərdə tutur: 

• Azərbaycan Respublikasında mütəşəkkil qiymətli kağızlar bazarının 

formalaşdırılması; 

• Ölkənin daxili maliyyə ehtiyyatlarının iqtisadiyyatının real sektoruna 

investisıya olunması üçün şəraitin yaradılması; 

• Xarici investisiyaların cəlb edilməsi məqsədi ilə əlverişli investisiya 

mühitinin yaradılması; 

• Qiymətli kağızlar bazarında maliyyə sabitliyi və təhlükəsizliyinin təmini;  

• Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarının dünya kapital bazarlarına 

inteqrasıyası üçün şəraitin yaradılması. 

Bunlara nail olmaq üçün aşağıdakı funksiyaların həyata keçirliməsi vacibdir: 

• Qanunverici funksiya (qiymətli kağzlar bazarının inkişaf proqramının 

həyata keçirilməsi, qiymətli kağızlar bazarının inkişafını təmin edən qanunvericilik 

və normativ- hüquqi aktların hazırlanması); 

• İnzibati funksiya (qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsi və bazar 
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iştirakçıları tərəfidən müvafiq qanunvericiliyə əməl olunmasına nəzarətin həyata 

keçirilməsi); 

• Qiymətli kağızlar bazarında informasiya siteminin yaradılması və investorlar 

üçün açıqlığının təmin edilməsi; 

• Qiymətli kağızlar emitentlərinin, qiymətli kağızlar bazarının peşəkar 

iştirakçıların investorların hüquq və maraqlarının müdafiə sisteminin 

formalaşdırılması; 

• Qiymətli kağızlarla əməliyyatların aparılması zamanı ortaya çıxa bilən 

risklərin minimal səviyyəyə endirilməsi; 

• Beynəlxalq maliyyə institutları ilə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi; 

• Qiymətli kağızlar üzrə beynəlxalq hesablaşmalar və klirinq sistemlərinə 

qoşulması; 

• Qiymətli kağızlar bazarında qeyri-qanuni fəaliyyətin qarşısının alınması; 

•    Bazar iştirakçıları üçün sağlam rəqabət mühitinin yaradılması.  

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin öz səlahiyyətləri daxilində qəbul 

etdiyi aktlar digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və qiymətli kağızlarla fəaliyyət 

sahəsində, o cümlədən qiymətli kağızlar bazarındakı subyektlər üçün məcburi 

xarakter daşıyır və həmin aktların icrasına nəzarət Komitə tərəfindən həyata keçirilir. 

Ölkədə gedən iqtisadi  islahatlar,  strateji  özəlləşdirmənin   aparılması qiymətli 

kağızlar bazarının inkişafına təkan verib. Hazırda dövriyyədə dövlət qısamüddətli 

istiqrazları, özəlləşdirmə payları və opsionları, səhmdar cəmiyyətlərin səhmləri, 

kredit təşkilatlarının depozit sertifikatları, veksellər və fyuçerslər vardır. Qiymətli 

kağızların infrastrukturunun əsasını təşkil edən peşəkar iştirakçılar - broker, diler 

təşkilatlan, fond birjası, depozitariya, reyestrsaxlayıcılar fəaliyyət göstərirlər.  

Fond bazarının fəal iştirakçılarından biri də dövlətdir. Daha dəqiq isə bütün 

dünya ölkələrində dövlət ən böyük borc alan tərəfdir. Dövlətin hüquqi və fiziki 

şəxslərdən borc götürməsi onlara borc öhdəlikləri şəklində buraxılan dövlət qiymətli 

kağızların satılması yolu ilə baş verir. Deməli, dövlət qiymətli kağızların meydana 

gəlməsi dövlət borcunun yaranması, o isə öz növbəsində dövlət büdcəsinin kəsirli 

olması nəticəsində mümkün olmuşdur. Dövlət qiymətli kağızları dövlət tərəfindən 
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buraxılmış və daxili dövlət borcunun təzahür forması olan borc mahiyyətli qiymətli 

kağızlardır. 

Korporativ əsaslarda yaradılmış və fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin, 

yəni açıq və qapalı səhmdar cəmiyyətlərinin əsas maliyyə mənbəyini səhmlərin 

buraxılması və bazarda mümkün dərəcədə tam həcmdə yerləşdirilməsi təşkil edir. 

 Azərbaycan Respublikasının “Qiymətli Kağızlar haqqında” qanununda səhm 

aşağdakı kimi səciyyələnir: 

 Səhm - onun sahibinin (səhmdarın) səhmdar cəmiyyətin mənfəətinin bir 

hissəsini dividend şəklində almaq, səhmdar cəmiyyətin idarə edilməsində iştirak 

etmək və o, ləğv edildikdən sonra qalan əmlakın bir hissəsini əldə etmək hüququnu 

təsbit edən emissiya qiymətli kağızdır. 

Mülki Məcəllədə isə deyilir ki, “səhm qiymətli kağız olub səhmdar 

cəmiyyətində üzvlüyü və sahibinin (səhmdarın) səhmdar cəmiyyəti mənfəətinin bir 

hissəsini dividendllər şəklində almaq, səhmdar cəmiyyəti işlərinin idarə olunmasında 

iştirak etmək hüququnu və cəmiyyətin ləğvindən sonra qalan əmlakın bir hissəsinə 

hüququnu təsdiqləyir”(maddə 1077). 

Müasir dünyada səhm ən kütləvi fond qiymətli kağızı olsa da, vəsait cəlb 

olunması yolu kimi kreditin də rolu danılmazdır. Kredit alətlərindən isə istiqrazın 

əhəmiyyəti böyükdür. İstiqraz onun sahibi ilə onu buraxan şəxs arasındakı borc 

münasibətlərini təsdiqləyən qiymətli kağızdır. 

Bütövlükdə QKDK-ın fəaliyyəti Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarı 

infrastrukturunun yaranması və inkişaf etdirilməsinə, dövlət tərəfindən tənzimlən-

məsinə, iqtisadi problemlənn həllinə və yerli bazarın beynəlxxalq maliyyə bazarları 

sisteminə inteqrasiyasına yönəldilmişdir. Qiymətli kağızlar bazarındakı proseslərə 

əsasən proqnozlaşdırmaq olar ki, bir neçə ildən sonra Azərbaycanda kompakt və 

sağlam qiymətli kağızlar bazarı olacaq. 

İlk növbədə onu qeyd etməliyik ki, müxtəlif mənbələrdə “birja əməliyyatları” 

və “birja əqdləri” anlayışları çox vaxt paralel işlədilir. Fikrimizcə bu anlayışlar oxşar 

olsalar da, fərqlidir. Belə ki, yuxarda da dediyimiz kimi, birja əməliyyatları dedikdə, 

birja əmtəsi ilə edilən müxtəlif əməliyyatlar başa düşülür. Birja əqdləri dedikdə isə 
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birja əmtəələrinə dair hüquq və öhdəliklərin yaradılmasına, təsbit edilməsinə, xitam 

verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə istiqamətlənmiş və birjanın binasında onun 

müəyyən edilmiş iş saatlarında satış iştirakçılarırnın həyata keçirdiyi qarşılıqlı 

razılaşdırılmış tədbirləri başa düşülür.  

 

4. Birja əməliyyatlarında müqavilə münasibətləri hüquqi tənzimləmə vasitəsi 

kimi 

Birjada qiymətli kağızlarla əməliyyatlar müxtəlif formalarda təşkil oluna bilər. 

Keçirilmə qaydasına görə daimi və sessiya, əlaqəli və əlaqəsiz (elektron) birja  

satışlarını fərqləndirirlər. Əlaqəli birja əqdləri keçirildikdə birjanın ticarət zalında  

müəyyən qaydalar tətbiq olunur. 

Elektron satışlarda xüsusi kompüter sistemlərindən (şəbəkələrindən) istifadə  

olunur. Buna görə də elektron satışlar istənilən ərazini, məhdudiyyətsiz sayda alıcı  

və satıcını əhatə edə bilir və tədavülə böyük həcmdə informasiyanı cəlb edir. Çox 

vaxt elektron satışlar mərkəzi birja salonunda onlayn (cari zaman) rejimində işləyən 

regional terminallar vasitəsilə keçirilir. Dünyada ilk elektron satışlar 1986-cı ildə  

London fond birjasında keçirilmişdir. Hal-hazırda elektron satışlar əksər birjaların  

ayrılmaz tərkib hissəsidir. 

Qiymətli kağızlarla mülkiyyət hüquqlarının verilməsi, dayandırılması və ya  

dəyişdirilməsi zamanı qarşı tərəflər arasındakı razılaşmalar əqd yolu ilə həyata  

keçirilir. Qiymətli kağızlar üzrə əqdlərin bağlanması 2 üsulla yerinə yetirilir: təsdiq  

olunmuş və təsdiq olunmamış. Təsdiq olunmuş əqdlər əlavə razılaşma şərtləri tələb  

etmir və belə əqdlərin fəaliyyət dövrünü əqdin bağlanması, klirinq və əqdin icrası  

kimi 3 mərhələ təşkil edir. Əqdin şərtləri ilə bağlı qarşılıqlı razılaşmaları özündə əks  

etdirən, yazılı və ya elektron formada həyata keçirilən əqdlər təsdiq olunmuş əqdlər  

sinfinə daxildirlər. Təsdiq olunmamış əqdlər şifahi və ya telefon xətləri vasitəsilə  

həyata keçirilir. Belə əqdlər müəyyən şərtlər və hesablaşmalr üzrə əlavə  

razılaşmaların yerinə yetirilməsini tələb edir. 

Qiymətli  kağızlar  bazarında  satıcı  və  alıcı  arasında  bağlanan  əqdlər  

müxtəlif  üsullarla  həyata  keçirilə  bilər. Mütəşəkkil  və  küçə  bazarlarında,  eləcə  
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də  birjadankənar  elektron  ticarətində  satıcı  və  alıcı  arasında  bağlanan  əqdlər  

zamanı  vasitəçilərin  xidmətindən  istifadə  edilmir. 

Vasitəçilərin iştirakı ilə həyata keçirilən əqdlər mürəkkəb strukturlarla təsvir  

olunur. Xüsusi halda bank və ya hər hansı iri bir şirkət broker funksiyalarını yerinə  

yetirərək alıcı və satıcı arasında vasitəçi rolunda iştirak edə bilər. Bu zaman əqdin  

icrasını alıcı və satıcı birbaşa olaraq həyata keçirir. Broker isə yalnız alıcı üçün  

satıcının və əksinə satıcı üçün alıcının tapılması ilə məşğul olur. Bu tip əqdlər  

birjadankənar bazar üçün səciyyəvidir. 

Brokerin  vasitəçiyi  ilə  satıcı  və  alıcı  arasındakı  qarşılıqlı  əlaqə 

 1                                                           sxem 4.1 

 

          2 3 

    4 5 

 6 

1 – pul  məbləği; 2 – 3 - əqdin  bağlanması; 4 – satış üçün  təkliflər; 

5 – alış  üçün  təkliflər; 6 – qiymətli  kağızlar 

Birja bazarında, bir qayda olaraq, iki brokerin iştirakı zəruri sayılır və bu  

brokerlərdən biri satıcının, digəri isə alıcının maraqlarını müdafiə edir. Satıcı ilə alıcı  

arasındakı belə qarşılıqlı əlaqəyə birjadankənar bazarda da təsadüf edilir. 

Birja və birjadankənar bazarda satıcı ilə alıcı arasında əlaqə vasitəçilik rolunda  

iştirak edən dilerlər vasitəsilə də yaradıla bilər. Belə hallarda əməliyyatın aparılması  

zamanı satıcı və alıcı arasında birbaşa əlaqə olmur.   

Dilerin  vasitəçiliyi  ilə  satıcı  və  alcı  arasındakı  qarşılıqlı  əlaqə         sxem 

4.2 

                                                             

 1 2 

          3 4   

 

1 – 4 - qiymətli  kağızlar; 2 – 3 – pul  məbləği;  

Alıcı 
Broker Satıcı 

Diler Satıcı Alıcı 
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Birja bazarında satıcı ilə alıcı arsında əlaqə çox zaman ikiqat vasitəçilik  

prinsipi  ilə həyata keçirilir. Bu zaman vasitəçi rolunda həm dilerlər, həm də brokerlər 

iştirak  edirlər. 

Müştərinin statusundan asılı olaraq əqdlər topdansatış və pərakəndə kimi 2  

qrupa bölünür. Topdansatış əqdlər institusional investorlar üçün tapşırıq üzrə həyata  

keçirilir, pərakəndə əqdlər isə fiziki şəxslər – fərdi investorlar üçün yerinə yetirilir. 

İcra olunma müddəti əlamətinə görə əqdlərin kassa və müddətli kimi 2 növünə  

təsadüf edilir. Kassa əqdləri halında bütün əməliyyatlar əqdlərin bağlanması zamanı  

və ya həmin gündən başlayaraq 3 gün ərzində həyata keçirilir. Kassa əqdlərinin 2 

növü vardır: qiymətli kağızların qismən borc pulla ödənilməsi üsulu ilə alınması 

(marja ilə); borc və ya müvəqqəti istifadə üçün götürülmüş qiymətli kağızların  

satılması (“qısa  əqd)  

Müddətli əqdlər halında satıcı təyin olunmuş müddətdə qiymətli kağızları  

təqdim etmək, alıcı isə onları qəbul edib əqdin şərtləri əsasında onları ödəmək  

haqqında öhdəçilik qəbul edir. Müddətli əməliyyatlar üzrə isə hesablaşmalar  

tərəflərin əvvəlcədən müəyyən etdiyi müddətdən sonra əqd bağlanan ana olan  

məzənnə ilə keçirilir. Deməli, müddətli əqdlər üzrə kontraktın bağlanıldığı, qiymətin  

müəyyən edildiyi, hesablaşmanın aparılacağı müddətlər əvvəlcədən dəqiq  müəyyən  

olunur. Müddətli əqdlər üzrə hesablaşmalar ya ayın ortasında (buna per medio  

deyilir), ya da ayın sonunda (per ultimo) keçirilir. 

Qiymətli kağızların qismən borc pulla ödənilməsi üsulundan adətən  

“öküzlər”lər istifadə  edirlər. Öküzlər - müəyyən şirkətin səhmlərinin qalxması 

ümidilə fəaliyyət göstərən, bundan ötrü bu səhmləri alan, şirkətin böyük mənfəət əldə 

etməsi haqqında şaiyələr yayan birja oyunçularıdırlar. Bu zaman müştəri aksiya 

dəyərinin yalnız bir  hissəsini  ödəyir, ödənişin digər hissəsini isə kreditor kimi 

broker və ya bank yerinə yetirir. Qiymətli kağızların kreditlə alınması kifayət qədər 

təhlükəlidir və bu səbədən  Amerika, Yaponiya və s. kimi iqtisadi  inkişaf  etmiş  

ölkələrdə  belə  əqdlərin  həyata  keçirilməsi üçün etibarlı mühafizə mexanizmləri 

istifadə edilir ki, qiymətli  kağızın  məzənnəsi ya heç azalmasın, ya da çox az azalsın 

və o, gələcəkdə məzənnənin  azalmasına arxayın olsun. Müddətli əqdlərin çox vaxt 
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alqı-satqı zamanı məzənnələr arasında yaranan fərq şəklində möhtəkir mənfəətin əldə 

edilməsindən ötrü istifadə  olunur. Lakin bütün aktivlərlə, o cümlədən fond aktivləri 

ilə müddətli əməliyyatların keçirildiyi hər bir konkret halda sırf möhtəkirlik 

məqsədləri üstünlük təşkil etməyə  də bilər, yəni bu cür əməliyyatlara qeyri-möhtəkir 

məqsədlərdən ötrü də müraciət  oluna  bilər. Məsələn, məzənnələrin  mümkün ola  

bilən enməsi nəticəsində yaranan zərərlərdən qiymətli kağızlara edilmiş  

investisiyaların  sığortalanması  məqsədilə də müddətli əməliyyatlara  müraciət  oluna  

bilər. Müddətli əməliyyatların növləri kimi fyuçers və opsionlar geniş yayılmışdır. 

Fyuçers  əməliyyatları  satıcı  və  alıcı  arasında  bağlanan, gələcəkdə  müəyyən  

müddət  ərzində  əvvəlcədən  qəti  müəyyən  edilmiş  məzənnə  ilə  qiymətli  

kağızların  müəyyən  miqdarını  müvafiq  olaraq  satmaq  və  almaq  öhdəlikli, 

standart  müddətli  müqavilədir. Opsion  alıcıya  müəyyən  müddət  ərzində  müəyyən  

qiymətlə  əmtəənin  standart  miqdarını  almaq  hüququ (öhdəliyi  yox), satıcıya  isə  

satmaq  hüququ  verən  əqddir. 

Müddətli  əməliyyatların  qəti, şərtli  və  uzadılmış  növləri  məlumdur. Qəti  

əqdlərin  iştirakçıları  qiymətli  kağızların  müəyyən  edilmiş  müddətdə  çatdırılması  

(satıcının öhdəliyi) və alqısı (alıcının öhdəliyi) üzrə öhdəliklər götürür və şərtlər  

dəyişdirilə bilməz. Şərtli əqdlər zamanı iştirakçılardan biri digərinə müəyyən  

mükafat  ödəməklə  öz öhdəliklərindən imtina etmək hüququna malikdir. Əsas  

məqsəd məzənnə tərəddüdləri nəticəsindəki itkiləri məhdudlaşdırmaqdır. Əqd  

şərtlərinin  hansı  iştirakçının  və  necə  dəyişmək  hüququna  malik  olmasından  asılı  

olaraq  şərtli  əqdlərin  ilkin  mükafatlı, əsas  mükafatlı, stellaj  və  tam  bölünən  

növlərini  fərqləndirirlər. 

İlkin mükafatlı əqdlərdə qiymətli  kağızları  almaq  hüququna  satıcıya  

müəyyən  edilmiş  mükafatı  ödəyən  alıcı malikdir. Belə  əqdlərdən  məzənnənin  

qalxmasına  ümid  edən, lakin  buna  şübhə  ilə  yanaşan  və  böyük  itkilərdən  

ehtiyat  edən  alıcı  müraciət  edir. 

Əks  mükafatlı  əqdlər  ilkin  mükafatlı  əqdlərin  eynidir, lakin  imtina  hüququ  

satıcıya  məxsusdur. 
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Stellaj  əqdi  iştirakçılardan  birinin  səhmləri  əvəlcədən  müəyyən  edilmiş  

məzənnə  ilə  almağı  yaxud  satmağı  seçmək  hüququnun  kombinasiyasıdır. Stellaj  

əməəliyyatının müddəti 6 – 9 aya qədər ola bilər. Beləliklə, stellaj  əqdi  zamanı  

seçim  hüququ  olan  iştirakçı  səhmin  məzənnəsi  əvvəlcədən  müəyyən  edilmiş  

hüdudlardan  kənara  çıxmadıqda, iştirakçı  uduzacaq  və  mümkün  qədər  az  itki  

verməkdən  ötrü  alıcı  və  ya  satıcı  rolunu  seçməlidir. 

Tam  bölünən  əqdlər  alıcıya  və  satıcıya  qiymətli  kağızların  tam  bölünən  

həcmlərdə  satılmasını  yaxud  alınmasını  tələb  etmək  hüququ  veir. Müəyyən  

edilmiş  məzənnənin  qalxması  alıcıya, düşməsi  isə  satıcıya  sərf  edir. 

Uzadılmış  əqdlər  ondan  ibarətdir  ki, qiymətli  kağızın  alıcısı  yaxud  satıcısı  

məzənnənin dəyişməsindən  asılı  olaraq  əməliyyatı  uzada  yaxud  son hesablaşmanı  

təxirə  sala  bilər. O, itkilərini  örtməyə  imkan  verən  məzənnə  dəyişikliyinə  ümid  

edir. 

Qiymətli  kağızlarda  müddətli  möhtəkir  əməliyyatların  report  və  deport  

növləri  məlumdur. Report qiymətli kağızın satış gününün məzənnəsi ilə onun  

müəyyən  müddətdən sonra yuxarı məzənnə ilə geri alınması şərti ilə banka  

satılmasıdır. Deport  əqdləri  müəyyən  müddətdən  sonra  aşağı  məzənnə  ilə  geri   

satılması  şərti  ilə  qiymətli  kağızın  cari  məzənnə  ilə  alınmasıdır. 

Fond  birjasındakı  əməliyyatların  forma  və  növlərinin  mürəkkəbləşməsi  və  

artmasına  baxmayaraq  birja  oyununun  mahiyyəti  məzənnələr  arasındakı  fərqin  

əldə  edilməsi olaraq dəyişməz qalır. Oyun iştirakçılarını qiymətli kağız  

məzənnələrinin qalxmasına oynayanlara, yəni “öküz”lərə və düşməsinə  oynayanlara, 

yəni  “ayı”lara  bölürlər. “Öküz”  qiymətli  kağızı  cari  qiymətlə  nisyə  ( kreditə )  

alır, qiymətinin  qalxmasını  gözləyir  və  onun  fikrinə  görə  məzənnənin  ən  yüksək  

həddə  çatdığı  anda, lakin hər halda aldığı  qiymətli  kağız  üzrə  ödənişin  edilməsinə  

2 – 3 gün  qalmış, onu  mənfəətlə  satır. “Ayı”  isə  əvvəl  malik  olmadığı  qiymətli  

kağızı  cari  məzənnə  ilə  satır, məzənnənin  ən  aşağı  nöqtəyə  qədər  düşməsini  

gözləyib  həmin  qiymətli  kağızı  sahibinə (alıcıya) təqdim  etməkdən  ötrü  alır. 

“Öküz” və “Ayı”ların məzənnələrinin dəyişməsinə olan ümidləri özünü  doğrultmasa, 
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onlar  itkilərər  məruz  qalır. Çox  vaxt  birja  əməliyyatları  qiymətli  kağız  satıcıdan  

alıcıya  keçmədən  məzənnə  fərqinin  ödənilməsi  ilə   başa  çatır. 

Bununla belə həm “öküz”lər, həm də “ayı”lar birja  məzənnələrinin  

dəyişməsini  sadəcə seyr etməklə kifayətlənmir. Əksinə onlar özləri də qiymətli 

kağızların  qiymətləndirilməsinə  fəal  təsir  göstərir. “Öküz”lər hər hansı emitentin 

qiymətli  kağızlarını  fəal  almaqla  yanaşı, onların  gəlirli  perspektivi  haqqında  

bəzən  əsaslı, bəzən isə əsassız şayiələr buraxır. “Ayı”lar isə, əksinə, hər hansı 

şirkətin  səhmlərinin  kifayət  qədər  böyük  kütləsini  birdən  satışa  çıxardıqda  

emitentin  tezliklə  iflasa  uğrayacağı  haqqında  şayiələr  yayır.  

Müasir birja açıq təsisat olduğundan burada keçirilən bütün əməliyyatlar 

(əqdlər) açıq  şəkildə  edilir  və  məxfi  ola  bilməz.  

Birja fəaliyyətinin həyata keçirilməsində dövlət orqanları müstəsna rola 

malikdirlər. Belə ki, fond bazarının tənzimlənməsi tənzimlənmə funksiyalarını yerinə  

yetirmək üçün səlahiyyətli olan təşkilatlar və ya dövlət orqanları tərəfindən həyata 

keçirilir.  

 

5. Birja fəaliyyətinin həyata keçirilməsində dövlət orqanlarının hüquqi statusu 

Müstəqilliyimizin ilk dövrlərində, 1991-ci ildə təşkil olunan Bakı Qiymətli 

Kağızlar Birjası Azərbaycan Respublikasının yeni yaranan qiymətli kağızlar 

bazarında ilk birja oldu. Bundan sonra yuxarda da qeyd etdiyimiz kimi qapalı tipli 

səhmdar cəmiyyəti olan Bakı Banklararası Valyuta Birjası 21 iyun 1993-cü ildə 

Azərbaycan Respublikasının 5 (beş) ən iri bankı tərəfindən təsis edilmişdir. Bu 

banklar Azərbaycan Respublikası Milli Bankı, Sənaye investisiya Səhmdar 

Kommersiya Bankı, Aqrar-Sənaye Səhmdar-Kommersiya Bankı, Azərbaycan 

Respublikası Beynəlxalq Bankı və Səhmdar-Kommersiya Əmanət Banklarıdır. 

"Dövlət qısamüddətli istiqrazların buraxılması haqqında" Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin qərarı tətbiq edildikdən sonra dövlət qiymətli kağızlar bazarı 

fəaliyyətə başlamışdır. Bildirmək lazımdır ki, ölkəmizdə qiymətli kağızlar bazarının 

mühüm hissəsini təşkil edən Qısamüddətli Dövlət İstiqraz Vərəqləri (QDİV) bazarı 

1996-cı ilin sentyabırından fəaliyyətə başlayıb 1997-98-ci illərdə QDİV-in 
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yerləşdirilməsi üzrə 13 hərrac keçirilib. Rəsmi məlumatlara görə, 1997-ci ildə dövlət 

qiymətli kağızlar bazarının liberallaşması tamamilə başa çatmış, hökümət QDİV-in 

dövriyyəsi haqqında əsasnaməyə dəyişiklik etmişdir. Həmin dəyişikliyə görə QDİV 

bazarında qeyri-rezident təşkilatların iştirakına icazə verilib. Eyni zamanda qiymətli 

kağızlar bazarının qanunvericilik bazası kimi çıxış edə biləcək "Qiymətli kağızlar 

haqqında" qanunu qəbul olumuşdur. 

Müstəqil Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağızlar bazarının yaranması 

yeni iqtisadi tariximizdə ən önəmli hadisələr sırasındadır, çünki bu bazarın 

mövcudluğu hər ölkənin iqtisadi tərəqqi amillərindən, Azərbaycanı dünya iqtisadi 

sisteminə yaxınlaşdıran vacib maliyyə infrastrukturlarından biridir. Dünya 

təcrübəsindən bəllidir ki, qiymətli kağızlar bazarı bazar iqtisadiyyatının əsas 

təməlidir, məhz buna görə də ümummilli liderimiz möhtərəm Heydər Əliyevin 1998-

ci il dekabrın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli 

Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin yaranması haqqında verdiyi 58 saylı Fərmanı 

dünya maliyyə təşkilatları, xarici sərmayədarlar və şirkətlər tərəfindən yüksək 

dəyərləndirilmişdir. 26 iyul 1999-cu il tarixində «Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin (QKDK) fəaliyyətinin 

təmin edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanının 

imzalanması ilə ölkədə mütəşəkkil qiymətli kağızlar bazarının formalaşmasında çox 

mühüm rol oynamışdır. 

Komitənin əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 

- qiymətli kağızlarla fəaliyyət sahəsində, o cümlədən qiymətli kağızlar 

bazarında dövlət siyasətinin işlənib hazırlanmasının və onun həyata keçirilməsinin, 

dövlət idarəetməsinin və tənzimlənməsinin, nəzarətin təmin edilməsi; 

-   qiymətli kağızlar bazarının təşkili və inkişaf etdirilməsi, əlverişli investisiya 

mühitinin yaradılması; 

- qiymətli kağızlar bazarında emitentlərin, peşəkar iştirakçıların, fond 

bircalarının fəaliyyəti üzərində nəzarətin təmin edilməsi; 

-   qiymətli kağızlar bazarında sağlam rəqabət mühitinin yaradılması; 
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- qiymətli kağızlar bazarı iştirakçılarının, o cümlədən, investorların, 

səhmdarların və digər qiymətli kağızlar sahiblərinin hüquqlarının müdafiəsinin təmin 

edilməsi. 

Komitə ona həvalə olunmuş əsas vəzifələrə uyğun olaraq aşağıdakı 

funksiyaları həyata keçirir: 

- qiymətli kağızlarla fəaliyyət sahəsində dövlət idarəetməsinin təşkili, dövlət 

tənzimlənməsinin və nəzarətin, əlaqələndirmə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi; 

qiymətli kağızlar bazarının təşkilinin və inkişafının əsas istiqamətlərinə dair 

təkliflər işləyib hazırlayır, qiymətli kağızlar bazarının vəziyyətini və inkişaf 

perspektivlərini təhlil edir, qiymətli kağızlar bazarında müvafiq mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətini əlaqələndirir; 

- qiymətli kağızların emissiyasının və emissiya prospektlərinin, o cümlədən, 

Azərbaycan Respublikası ərazisində qiymətli kağızları emissiya edən xarici 

emitentlərin emissiya prospektlərinin standartlarını təsdiq edir; 

- qiymətli kağızların və qiymətli kağızların emissiya prospektlərinin qeydiyyat 

qaydalarını təsdiq edir və onların qeydiyyatını həyata keçirir; 

- qeydiyyata alınmış qiymətli kağızların vahid dövlət reyestrinin aparılmasına 

qoyulan tələbləri müəyyən edir və həmin reyestrin aparılmasını təmin edir; 

- bütün növ qiymətli kağızların tədavülünün tənzimlənməsini həyata keçirir; 

- emitentlər tərəfindən qiymətli kağızların buraxılması və tədavülü şərtlərinə 

riayət edilməsinə nəzarət edir; 

- qiymətli kağızlarla, o cümlədən, daşınmaz əmlakla təmin edilmiş qiymətli 

kağızlarla əməliyyatlara, qiymətli kağızların açıq yerləşdirilməsinə, 

tədavülünə,kotirovkasına, listinqinə, hesablaşma-depozitar fəaliyyətinə qoyulan 

məcburi tələbləri müəyyən edir; 

- qiymətli kağızlar üzrə peşəkar fəaliyyətin həyata keçirilməsi qaydalarına 

qoyulan vahid tələbləri, o cümlədən, qiymətli kağızlar bazarında sığorta və tə'minat 

standartlarını hazırlayır və təsdiq edir; 

- qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyətin - broker, diler, depozitar, 

qiymətli kağızların idarə edilməsi, qarşılıqlı öhdəliklərin müəyyən edilməsi (klirinq), 
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qiymətli kağızların sahiblərinin reyestrinin aparılması, qiymətli kağızlar bazarında 

ticarətin təşkili və bu fəaliyyətin qanunla müəyyən edilən digər növləri də daxil 

olmaqla lisenziyalaşdırılması qaydalarını hazırlayır, onları həyata keçirir; 

- Azərbaycan Respublikası ərazisində fond birjalarının fəaliyyətinin 

lisenziyalaşdırılması qaydalarını hazırlayır, onları həyata keçirir; 

- investisiya fondlarının, o cümlədən, ixtisaslaşdırılmış çek investisiya 

fondlarının fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması qaydalarını hazırlayır, onları həyata 

keçirir; 

- qiymətli kağızlar bazarında investisiya, qeyri-dövlət pensiya və sığorta 

fondlarının və onların idarəedici şirkətlərinin, habelə bankların və sığorta 

şərkətlərinin fəaliyyətlərinin standartlarını müəyyən edir; 

- qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının öz-üzünü tənzimləyən 

təşkilatlarının fəaliyyəti qaydalarını müəyyən edir və fəaliyyətlərinə nəzarəti həyata 

keçirir; 

- bütün növ qiymətli kağızlar blanklarının hazırlanması üzrə fəaliyyətin 

lisenziyalaşdırılması qaydalarını hazırlayır, onları həyata keçirir; Azərbaycan 

Respublikasında dövlət qiymətli kağızlarının blanklarının hazırlanmasını təşkil edir; 

- dövlət aksiz markalarının sifarişi, onların satışı və uçotunun aparılması 

qaydalarını müəyyən edir, bu qaydalara riayət olunmasına və onların tədavülünə 

nəzarəti həyata keçirir; 

- emitentlər, qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları, qiymətli kağızlar 

bazarının peşəkar iştirakçılarının öz-özünü tənzimləyən təşkilatları tərəfindən 

Azərbaycan Respublikasının qiymətli kağızlar üzrə qanunvericiliyinə, o cümlədən 

Komitənin təsdiq etdiyi standart tələb və qaydalara riayət edilməsinə nəzarət edir; 

- xarici hüquqi şəxslərin və xarici fiziki şəxslərin qiymətli kağızlar bazarında 

iştirakı və bazara buraxılış qaydalarını müəyyən edir və onların fəaliyyətinə nəzarəti 

həyata keçirir; 

- xarici emitentlərin qiymətli kağızlarının Azərbaycan Respublikası ərazisində 

tədavülünü, o cümlədən, daxili qiymətli kağızlar bazarında tədavülə buraxılışını 

tənzimləyir, onların fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir; 
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- Azərbaycan Respublikası ərazisində qeydiyyata alınmış emitentlərin qiymətli 

kağızlarının Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda ilkin yerləşdirilməsi 

və tədavülünə icazə verilməsi qaydalarını müəyyən edir; 

- bütün növ qiymətli kağızlarla girovun, qiymətli kağızlarla rəsmiləşdirilmiş 

borc öhdəliklərinin qeydiyyatını aparır; 

- Azərbaycan Respublikası ərazisində bütün növ lotereyaların buraxılışının, 

təşkilinin və keçirilməsinin lisenziyalaşdırılması qaydalarını hazırlayır, onları həyata 

keçirir; bütün lotereyaların buraxılışına, təşkilinə və keçirilməsinə nəzarət edir; 

- fond birjalarının, qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının 

attestasiya qaydalarını müəyyən edir; 

- emitentlər tərəfindən Azərbaycan Respublikasında dövriyyədə olan, qiymətli 

kağızlarla aparılmış əməliyyatlara dair hesabatları yoxlayır; 

- qiymətli kağızlar bazarında hamı üçün açıq olan informasiya sisteminin 

yaradılmasını təmin edir və müəyyən edilmiş qaydalara riayət edilməsinə nəzarəti 

həyata keçirir; 

- emitentlərin, qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının, fond 

bircalarının mühasibat balanslarını nəzərdən keçirir; 

- qiymətli kağızlarla əməliyyatların həyata keçirilməsi məsələləri üzrə, qiymətli 

kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının və fond bircalarının fəaliyyəti üzrə 

mühasibat uçotunun və hesabatının təşkilinin vahid metodoloci əsaslarının 

müəyyənləşdirilməsində iştirak edir; 

- qiymətli kağızlar bazarında investorların, səhmdarların və qiymətli kağız 

sahiblərinin hüquqlarının və qanuni maraqlarının müdafiəsini həyata keçirir; 

- qiymətli kağızlar bazarında açıqlanması zəruri olan məlumatların alınması 

üçün bərabər olan şəraitin təşkil edilməsini təmin edir; 

- qiymətli kağızlar bazarında qanunvericiliyə uyğun olaraq reklam haqqında 

qaydaları müəyyən edir; 

- qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarının tədrisini və yenidən 

hazırlanmasını təşkil edir; 
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- qiymətli kağızlar bazarının inkişafı məsələləri üzrə tədqiqatlar aparılmasını 

təşkil edir; 

- qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada beynəlxalq əlaqələri və 

əməkdaşlığı həyata keçirir; Komitənin fəaliyyəti ilə bağlı beynəlxalq müqavilələrin 

(sazişlərin) layihələrini hazırlayır (və ya hazırlanmasında iştirak edir), beynəlxalq 

konfransların, seminarların və sair beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsini təşkil edir və 

ya onların işində iştirak edir; 

Komitənin təşkilati dəstəyi ilə 2000-ci ilin fevral ayının 15-də Bakı Fond 

Birjası (BFB) yaradılmışdır. Birjanın təsisçiləri bir neçə iri bank və maliyyə 

strukturlarıdır. Bunların sırasında İstanbul Fond Birjası da var. BFB-nin əsas 

funksiyaları Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş bütün 

növ qiymətli kağızlar üzrə alqı-satqının təşkil olunmasından ibarətdir. Bundan əlavə, 

BFB öz üzvlərinə depozitar xidmətləri, həmçinin dövlət qiymətli kağızları daxil 

olmaqla qiymətli kağızların bütün saxlayıcıları üçün reyestrin aparılması xidmətlərini 

göstərmək imkanındadır. Alqı-satqı iştirakçılarının qiymətli kağızlarının və pul 

vəsaitlərinin hərəkəti «ödənişə qarşı təchizat» (ÖQT) prinsipi üzrə həyata keçirilir. 

Komitədə Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağızlar bazarının inkişafı 

üzrə qısamüddətli proqram hazırlanmışdır. Bu proqramda Azərbaycan Respubli-

kasında qiymətli kağızlar bazarının vəziyyəti sivil bazarın infrastrukturunun 

yaranmasına və inkişafına yönəlmiş dövlət siyasəti, qoyulmuş vəzifələrin həyata 

keçirilməsi metodları, institutsional investorlar sisteminin yaradılması və investor-

larının hüquqlarının qorunması, qiymətli kağızlar bazarı üzrə mütəxəssislərin 

hazırlanması, beynəlxalq əlaqələrin inkişafı, bu sahədə açıq informasıya sisteminin 

yaradılması məsələləri əhatə olunmuşdur. 

Proqrama görə iqtisadiyyatın mövcud vəziyyətini nəzərə alaraq dövlətin 

qiymətli kağızlar bazarında siyasəti aşağıdakı əsas məqsədləri nəzərdə tutur: 

• Azərbaycan Respublikasında mütəşəkkil qiymətli kağızlar bazarının 

formalaşdırılması; 

• Ölkənin daxili maliyyə ehtiyyatlarının iqtisadiyyatının real sektoruna 

investisıya olunması üçün şəraitin yaradılması; 
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• Xarici investisiyaların cəlb edilməsi məqsədi ilə əlverişli investisiya 

mühitinin yaradılması; 

• Qiymətli kağızlar bazarında maliyyə sabitliyinin və təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi: 

• Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarının dünya kapital bazarlarına 

inteqrasıyası üçün şəraitin yaradılması. 

Yuxarıda ğöstərilən məqsədlərə nail olmaq üçün aşağıdakı funksiyaların həyata 

keçirilməsi zəruridir: 

• Qanunverici funksiya (qiymətli kağzlar bazarının inkişaf proqramının 

həyata keçirilməsi, qiymətli kağızlar bazarının inkişafını təmin edən qanunvericilik 

və normativ- hüquqi aktların hazırlanması); 

• İnzibati funksiya (qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsi və bazar 

iştirakçıları tərəfindən müvafiq qanunvericiliyə şərait olmasına nəzarətin həyata 

keçirilməsi); 

• Qiymətli kağızlar bazarında informasiya siteminin yaradılması və investorlar 

üçün şəffaflığın təmin edilməsi; 

• Qiymətli kağız emitentlərinin,qiymətli kağızlar bazarının peşəkar 

iştirakçıların, investorların hüquq və maraqlarının müdafiə sisteminin 

formalaşdırılması; 

• Qiymətli kağızlarla əməliyyatların aparılması zamanı ortaya çıxa bilən 

risklərin minimal səviyyəyə endirilməsi; 

• Beynəlxalq və xarici dövlətlərin maliyyə institutları ilə əməkdaşlığın inkişaf 

etdirilməsi; 

• Qiymətli kağızlar üzrə beynəlxalq hesablaşmalar və klirinq sistemlərinə 

qoşulması; 

• Qiymətli kağızlar bazarında qeyri-qanuni fəaliyyətin qarşısının alınması; 

• Bazar iştirakçıları üçün sağlam rəqabət mühitinin yaradılması; 

Ölkədə gedən iqtisadi  islahatlar,  strateji  özəlləşdirmənin   aparılması qiymətli 

kağızlar bazarının inkişafına təkan vermişdir. Hazırda dövriyyədə dövlət 
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qısamüddətli istiqrazları, özəlləşdirmə payları və opsionları, səhmdar cəmiyyətlərin 

səhmləri, kredit təşkilatlarının depozit sertifikatları, veksellər və fyüçerslər vardır.  

Gələcəkdə ehtimal olunur ki, Azərbaycanda fond birjasında maliyyə fyüçersləri 

ilə də maliyyə əməliyyatları həyata keçiriləcək, qiymətli kağızlar bazarında yeni 

maliyyə alətləri yer tapacaqdır. Birincisi, dövlət borc qiymətli kağızlarının növləri 

genişlənəcəkdir. Yaxın gələcəkdə aşağıdakılar baş verə bilər: 

• əhali üçün müxtəlif ödəmə müddətləri ilə dövlət borc qiymətli 

kağızlarının buraxılışı: 

• müəyyən olunmuş proqram və layihələrin maliyyələşdirilməsi məqsədilə 

qiymətli kağızların buraxılışı. Belə qiymətli kağızlara gəlir olaraq, proqram və 

layihələrin nəticələrinin reallaşdırılmasında iştirak ola bilər: 

• torpaq və daşınmaz əmlaka təmin edilən qiymətli kağızların buraxılışı: 

• xarici bazarlarda dövriyyədə iştirak edəcək borc qiymətli kağızlar 

buraxılışının genişləndirilməsi. 

İkincisi, bazara yeni iri qrup emitentlərin-bələdiyyələrin qoşulması mümkün-

dür. Onlar da geniş əhali kütləsi üçün borc qiymətli kağızları buraxa, cəlb edilmiş 

bələdiyyə proqramlarının reallaşmasında istifadə edə bilərlər. 

Üçüncüsü, bazarın daha bir iri sektoru-korporativ istiqraz bazarı formalaşa-

caqdır. Özəlləşdiriləcək iri istehsal müəssisələrinin bir çoxu maliyyə resursları cəlb 

etmək məqsədilə, istiqraz buraxacaqlar. 

Dördüncüsü, mövcud olan normativ aktlarda boşluqları aradan qaldırmaq 

məqsədilə daima yeni təmzimləmə alətləri əmələ gələcəkdir. 

Azərbaycanda fond bazarının inkişafının əsas problemləri kimi aşağıdakılar 

qeyd edilə bilər: 

 Marifləndirmə işlərinin zəif aparılması; 

 Neqativ təsir göstərən xarici amillərin aradan qaldırılması (istehsal 

sahələrinin dirçəldilməsi, sosial sabitliyin bərqərar olunması, əhalinin real gəlirlərinin 

artırılması və b.); 

 Qiymətli kağızlar bazarının məqsədli yenidən istiqamətləndirilməsi-ilk 

növbədə dövlətin maliyyə ehtiyyatlarının QKB vasitəsilə ödənilməsinin azaldılması 
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və iri səhm paketlərinin Azərbaycanda istehsalın dirçəldilməsi və inkişafı 

məqsədlərinə sərbəst pul resurslannın yönləndirilməsi üçün yenidən bölüşdürülməsi; 

 Qanunvericiliyin yaxşılaşdırılması və ona riayət olunmasına nəzarət; 

 Fond bazarında dövlətin rolunun artırılması, bunun üçün: qiymətli 

kağızlar bazarının inkişafı və onun cari tənzimlənməsi, fond bazarı modelinin 

seçilməsi, eyni zamanda qiymətli kağızlar buraxılışı hesabına təsərrüfatın və 

büdcənin maliyyələşdirilməsi mənbələrinin payını müəyyənləşdirmək məqsədilə 

uzunmüddətli fəaliyyət konsepsiyası və siyasəti işlənib hazırlanmalı, qiymətli 

kağızlar bazarını formalaşdırmaq məqsədilə dövlət və özəl sektorun resurslarını 

birləşdirə biləcək qiymətli kağızlar və fond bazarı üzrə güclü Komissiya 

yaradılmalıdır və b.; 

 Investorların qorunması problemi. Bunu üçün dövlət və ya qismən dövlət 

qoruma sistemi formalaşdırmalıdır. Emitentlərin maraqlarını qorumaq məqsədilə və 

qiymətli kağızların hərəkətinin qeydiyyatı üçün depozitar və klirinq, eyni zamanda 

vasitəçi şəbəkələrinin yaradılması. 

 Məlumatların açıqlığı prinsipinin reallaşması: bu qiymətli kağız emitent-

lərinin fəaliyyəti haqqında nəşrlərin genişləndirilməsi, emitent-kompaniyaların qəbul 

olunmuş reytinq qiymətləndirməsinin tətbiq olunması, ixtisaslaşmış nəşrlərin 

(investisiya obyekti kimi ayrı-ayrı sahələri xarakterizə edən) şəbəkəsinin inkişaf 

etdirilməsi, qiymətli kağılzlar bazarını qiymətləndirmək üçün ümumi qəbul olunmuş 

göstəricilər sisteminin yaradılması və s. 

 QKB-ın inkişaf etdirmək məqsədilə xarici köməyin cəlb edilməsi: bu 

sahədə təhsil sisteminin inkişaf etdirilməsi. 

 

Müasır QKB-ın əsas inkişaf prespektivləri aşağıdakılar olacaqdır: 

 Kapitalın təmərküzləşməsi və mərkəzləşməsi; 

 Bazarın beynəlmiləlləşməsi və qloballaşması; 

 Təşkilatçılıq səviyyəsinin artırılması və dövlət nəzarətinin 

genişləndirilməsi; 

 QKB-ın kompyuterləşdirilməsi; 
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 Bazarda yeniliklərin bərqərar olunması; 

 Sekyuritizasıya; 

 Digər kapital bazarları ilə qarşılıqlı əlaqə. 

Ölkəmizin fond bazarının əsas səciyyəvi xüsusiyyətləri aşağıdakılardır: 

• Kiçik həcmli və qeyri-likvid olması; 

• Makroiqtisadi səviyyədə "düzgün tərtib" olunmaması (fond bazarında 

iştirakçılar arasında düzgün proporsiyaların müəyyənləşməməsi və s.) 

•    Maddi bazarın, Ticarət texnologiyalarının, requlyativ və məlumatlanma 

infrastrukturlarının inkişaf etməməsi; 

• Dövlət tənzimlənmə sisteminin parçalanması, bir çox tənzimləmə 

funksiyalarının ayrı-ayrı idarəetmə orqanlarında təkrarlanması, vahid tənzimləmə 

konsepsiyasının hazırlanması; 

• Qiymətli kağızlarla bağlı olan bütün risklərin yüksək səviyyədə olması; 

• Fond bazarının vəziyyəti haqqında zəif məlumatlanma sisteminin 

mövcudluğu; 

• İnvestisiya böhranının bərqərarlaşması; 

• Spekulyativ dövriyyəninn aradan qaldırılması; 

• Qisamüddətli dövlət istiqrazlarının bazar strukturunda üstün mövqeyə 

malik olması və s. 

Lakin, bütün bu problemlərin mövcudluğuna baxmayaraq ölkəmiz üçün yeni 

olan bu bazar strukturu gələcəkdə yüksək templərlə inkişaf edəcəkdir. Belə ki, 

özəlləşdirmə prosesinin davam etməsi, iri korporasiyaların, holdinq strukturlarının 

yaranması, bununlada iri səhmdar cəmiyyətlərinin formalaşması Azərbaycanda QKB-

ın lazımi səviyyədə bərqərar olunmasına və milli şirkətlərimizin səhmlərinin dünya 

fond birjalarında iştirakına şərait yaradacaqdır. 
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МЮВЗУ:  ИННОВАСИЙА ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ЩЦГУГИ 

ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ 

 

PLAN 

 
1. Инновасийа фяалиййятинин мащиййяти  

2. Милли инновасийа системинин йарадылмасынын щцгуги базасы 

3.Елми-техники тяряггинин инкишафында инновасийа      

4. Инновасийа фяалиййяти вя сащибкарлыьын тяшкилиnin hüquqi təminatı  

5. Инновасийа лайищяляринин гиймятляндирилмяси вя  инвестисийалашдырылмасы  

 

1. Инновасийа фяалиййятинин мащиййяти. 

 «Инновасийа» анлайышы илк дяфя ХЫХ ясрдя мядяниййятшцнаслыг цзря елми 

тядгигатларда верилмиш бир мядяниййятин бязи елементляринин диэяр мядяниййятляря 

дахил олмасыны ифадя едирди. Сющбят Авропа мядяниййятиня Африка вя Асийа жямий-

йятляринин яняняляринин дахил олмасындан эедирди. ХХ ясрин яввялляриндя техники 

йениликлярин гануна уйьунлуглары юйрянилмяйя башланды. Мараглы инновасийа про-

сеси «бюйцк тсикл»ин вя йа узун «дальаларын» мювжудлуьу мцшащидя едилди. Гярбдя 

бу идейаны игтисади нязяриййяляря уйьунлашдырмаьа, хцсуси олараг истещсалын тсиклин 

бющранларыны ясасландырмаьы вя она бяраят газандырмаьа чалышырдылар. Америка 

игтисадчысы Иозеф Шумпетер бурада радикал техники-игтисади йениликлярин 

активляшдирилмяси васитясиля игтисадиййатда нювбяти енмяни сцрятля дяфф етмяк им-

каныны эюрдц. Айдынлашды ки, мянфяятин мянбяйи йалныз гиймятин дяйишдирилмяси вя 

йа хяржлярин азалдылмасы дейил, щятта бурахылан мящсулун радикал дяйишмяси дя ола 

биляр. Бу дюврдя фирмалар юзляринин «инновасийа» сийасятини, базары онун конйук-

туруна уйьун тямин едян мящсул йениликляринин динамик системлярини щазырламаьы 

башладылар.  

Инновасийа сийасяти перспективли ихтира олмагла йанашы, игтисади, сосиал хцсу-

сиййятя маликдир. Йениликлярин чевик механизминя ясасланан фирмалар базарда тяля-

батын формалашмасы тяшяббцсцнц яля алмаьа имкан йаратдылар. Беляликля, «истещлак 
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жямиййяти»нин инкишаф просесиндя йениликлярин ящалинин щяйат тярзиня актив дахил 

олмасы башланды. Даща доьрусу тялябат тяклифин архасынжа эялирди. Фирмалар беля 

стратеэийайа давам эятирмяк цчцн инновасийа просеслярини эениш мянада 

дяриндян, щяртяряфли юйрянмяк мяжбуриййятиндя галдылар. Чцнки дцнйада елми 

наилиййятляря дцзэцн орийентасийа, тез-тез вя фасилясиз дяйишикликляри ишчи щейятинин 

дяркетмя вя гаврама габилиййяти, щяддян артыг тяклифлярин олдуьу шяраитдя фирма 

рящбярляриндян максимал сечим бажарыьы тяляб олунурду. 

Инновасийа нязяриййясинин илк баниси Австрийа игтисадчысы И.Шумпетер олуб. 

Сонрадан бу нязяриййя Алманийа игтисадчысы Г.Менил, Совет игтисадчыларындан 

академик А.И.Анчишкин, профессор Л.С.Борйутин, профессор Ъ.Б.Ъакобеж вя баш-

галары тяряфиндян инкишаф етдирилмишдир.  

Щал-щазырда инновасийа фяалиййяти сащясиндя цмуми гябул олунмуш терми-

налоэийа йохдур. Академик Л.И.Абалкинин фикринжя инновасийа фяалиййяти дедикдя 

бир тяряфдян елмин, кяшфин вя ихтиранын техника вя технолоэийанын сявиййясиня 

даими  тясир эюстярмясиндя, диэяр тяряфдян ися елми тядгигатларда йени жищаз вя 

аваданлыгларын тятбигиндя тязащир едян елм вя техниканын гаршылыглы ялагядар 

ардыжыл инкишафы баша дцшцлмялидир. Елми-техники тярягги мадди истещсалын вя сосиал 

сферанын кейфиййятжя йениляшдирилмясини стимуллашдырыр, ямяк мящсулдарлыьынын даим 

артмасына сябяб олур, практики жямиййятин бцтцн тяряфляриня тясир эюстярир, сосиал 

тяряггинин айрылмаз щиссясидир. 

А.В.Соколов  инновасийа дедикдя конкрет ижтимаи тялябаты юдяйян вя бир сы-

ра еффект верян принсипжя йени, йахуд модификасийа олунмуш вясаитин (йенилийин) 

йаранмасы вя мянимсянилмясинин йекун нятижяси баша дцшцрляр. 

«Елми-техники тярягги» лцьятиндя гейд едилир ки, инновасийа-йени нюв мяму-

латларын, технолоэийаларын ишлянмясиня, йарадылмсына вя йайылмасына, йени тяшкилати 

формаларын тятбигиня йюнялдилян йарадыжы фяалиййятин нятижясидир. 

«Бязи игтисадчылар «йенилик» вя «инновасийа» анлайышларыны ейниляшдирмяйя 

чалышырлар. Бу фикирля гятийян разылашмаг олмаз. Йенилик щяр щансы фяалиййят сфера-

сында истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси цзря фундаментал, тятбиги тядгигат-

ларын, ишлямялярин вя йа експериментал ишлярин тяртиб олунмуш нятижясидир. Йенилик, 

ихтира, кяшф, патент, ямтяя нишаны, сямяряляшдирижи тяклиф шяклиндя тяртиб олуна биляр. 
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Инновасийа идаряетмя обйектинин дяйишдирилмяси вя игтисади, сосиал, еколоъи, елми-

техники вя диэяр нюв еффектин алынмасы мягсядиля йениликлярин тятбигинин сон 

нятижясидир. Базар мцнасибятляри шяраитиндя мцяссися, сащибкар елм вя техника 

налиййятлярини, ихтиралары тятбиг едяряк юз фяалиййятини даим тякмилляшдирмяйя 

чалышыр. Инновасийа просеси ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмясини нязярдя 

тутур: 

- йени нюв мящсулун мянимсянилмяси вя бурахылан мящсулун модернляш-

дирилмяси; 

- йени машын, аваданлыг вя материалларын истещсалата тятбиги; 

- йени технолоэийаларын вя мящсулун истещсалы цсулларындан истифадя едил-

мяси; 

- истещсалын тяшкили вя идаряетмянин мцтярягги методлары, васитяляри вя гай-

даларынын тятбиги. 

Игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя инновасийа просесляринин эенишляндирилмяси-

нин ясас амили истещсалын елми-техники наилиййятляря уйьун тялябатындан иряли эялир. 

Инновасийа нязяриййясиндян лазымжа истифадя етмяк цчцн просесляр арасында бирба-

ша ялагяни о мянада юйрянмяк лазымдыр ки, техники йениликляр тяшкилати вя игтисади 

дяйишикляря нятижялянсин. 

Инновасийа просеси ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси, тядавцл хяржляри-

нин азалдылмасы вя мящсул сатышында кейфиййят тялябатларынын йцксялдилмяси вя 

гиймятин ашаьы салынмасы иля мцшащидя олунур. Мящз йениликлярин дягиг 

механизминя архаланараг компанийа вя фирмалар юз мящсулларынын рягабятя 

давам эятирмясиня тямин едир вя тялябатын формалашмасында тяшяббцсц ялдя 

сахлайыр. 

Игтисади ядябиййатын тящлили эюстярир ки, елми-техники тяряггинин вя истещсалын 

инкишафы нюгтейи нязярдян инновасийа фяалиййяти беш жцр олур: 

1. Бюйцк инновасийа. Бунларын нятижясиндя ингилаби йениликляр щяйата кечи-

рилир ки, истещсал структуруну, идаряетмяни вя игтисади инкишафын сцрятини кюкцндян 

дейишир. 
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2. Радикал инновасийа. Елми идейалар вя ихтираларла нятижялянир ки, бунларын 

да ясасында технолоъи системлярин кейфиййятинин кюкцндян дяйишдирилмяси вя йени 

истещсал сащяляринин йаранмасыны мцмкцн олур.  

3. Принсипиал инновасийа. Бюйцк ихтиралар вя елми-техники тяклифляря нятижялянир 

ки, бунларын да базасында техниканын йениси иля явяз едилмяси, фундаментал елми 

принсипин сахланмасы шяртиля йени технолоэийа йараныр. 

4. Мювжуд технолоэийанын, обйектлярин мящсулун вя тяклилляшдирилмясиня 

йюнялдилмиш инновасийалар. Бунун нятижясиндя йени ихтиралар мейдана чыхыр ки, 

онларда бурахылан мящсулун ясас техники-игтисади эюстярижиляринин йахшылашдырылма-

сына наил олунур. 

5. Садя инновасийа. Бунун Бунун васитясиля истещсалда истифадя едилян техни-

ка вя технолоэийанын техники-игтисади параметрляринин бир мцддят сахланмасына 

наил олунур. 

Инновасийанын беля синифляря бюлцнмяси дцнйа базарында лидерлийи ялдян 

вермямяк, капиталын инвестисийа рискини азалтмаг вя елми-техники инкишафын идаря 

олунмасы стратеэийасынын формалашмасы заманы истифадя етмяк цчцн лазымдыр. 

Йениликляр цч ясас яламятляриня эюря груплашдырылыр: 

1. Йенилийин типиня эюря; 

2. Щяйата кечирилмя механизминя эюря; 

3. Инновасийа просесляринин хцсусиййятляриня эюря. 

Йениликляри типиня эюря ики ясас група: мадди-техники вя сосиал груплара 

бюлмяк олар. 

Мадди – техники йениликляря: 

- техника (аваданлыглар, жищазлар, ЕЩМ вя с.) 

- технолоэийа (истещсал просесляри); 

- сянайе материаллары (хаммал вя сон мящсул) аид едилир. 

Сосиал йениликляря: 

- игтисади (йени верэиляр системи, гиймятляндирмя, ямяк щаггы системи, 

эюстярижиляр вя с.); 

- сосиал-идаряетмя (ижра, сящимдар жямиййятин фяалиййятиндя дяйишикликляр, 

тярбийя иши, рящбярин сечилмяси вя с.); 
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- тяшкилати-идаряетмя (йени тяшкилати структурлар, гярарларын щазырланмасы вя 

онларын) йериня йетирилмясиня нязарят вя с. 

-  щцгуги (ясасян тясяррцфат ганунверижилийиндя баш верян дяйишикликляр); 

- материал-техники вя сосиал йениликляр арасында гаршылыглы явязетмяляр вар-

дыр. Беля ки, мцяссисядя ямяк мящсулдарлыьы йени техниканын вя технолоэийанын 

тятбиги васитясиля вя щямчинин ямяйин тяшкили вя стимуллашдырылмасынын мцтярягги 

формаларынын тятбиги сайясиндя йцксяля биляр. Бир сыра щалларда икинжи йол даща 

ялверишли вя ужуз баша эялир. 

Инновасийа потенсиалына эюря йениликляр ашаьыдакы кими бюлцнцрляр. 

- радикал вя база йениликляри (принсипжя йени технолоэийалар, идаряетмянин 

методлары, мящсул нювляри); 

- комбиня едилмиш йениликляр (мцхтялиф ялагяляндирмялярдян истифадя едяряк 

елементлярин конструктив бирляшдирилмяси); 

- модификасийа олунмуш йениликляр (мювжуд конструксийаларын вя принсип-

лярин йахшылашдырылмасы). 

Техниканын, технолоэийанын вя истещсалын тяшкилинин тякмилляшдирилмяси вязи-

фяси бирбиша базарда тяляб вя тяклифин дяйишилмяси динамикасы иля ялагяляндирилмя-

лидир. 

Техники йениликлярин характерик жящятляри истещсалын техники базасында баш 

верян кямиййят дяйишикликляри иля фярглянир йяни: 

- ихтираларын тятбиги нятижясиндя истещсалын техники сявиййясиндя кейфиййят 

сычрайышы; 

- йениликлярин тятбиги нятижясиндя игтисади сосиал вя еколоъи еффектин ялдя 

едилмяси. 

 Инновасийанын техники, игтисади вя сосиал нятижяляри ашаьыдакылардан ибарят-

дир: 

1. Мящсулун чешиди тязялянир вя рягабят габилиййяти йцксялир, ящалинин артан 

тялябатынын юдянилмясиня билаваситя имкан верир; 

2. Истещсалын сямярялилийи йцксялир, мювжуд ресурсларын гянаятля истифадя 

олунмасына истещсал хяржляринин азалмасына, мянфяятин артмасына сябяб олур; 

3. Йениликляр ящямиййятли сосиал нятижялярля сяжиййялянир. 



 207 

Елм вя техника наилиййятляринин истещсалата тятбиги ямяйин характерини 

дяйишир ямяк шяраитини йцнэцлляшдирир, аьыр ял ямяйини арадан галдырыр. 

Йениликляр истещсалда кейфиййят дяйишикликляридир. Онлары техника вя техно-

лоэийайа, истещсалын тяшкилиня вя идаряетмяйя аид етмяк олар. Бунлар бирбириля сых 

ялагялидирляр вя мящсулдар гцввялярин инкишафына, истещсалын сямярялилийинин йцксял-

дилмясиндя кейфиййятли пиллядир. 

Техники йенилийин характерик хцсусиййятляри ашаьыдакылардыр: 

- техники сявиййядя кейфиййятли сычрайыш (ихтираларын реализя олунмасы нятижяси-

йенилик мейары); 

- йениликлярин тятбиги нятижясиндя игтисади, сосиал, еколоъи вя башга сямярялили-

йин бюйцк юлчцсц (сямярялилик мейары); 

Бу мейарлар йенилийи хырда чохсайлы техники сямяряляшдирмялярдян фярглян-

дирмяйя имкан верир. 

Щазырда елм вя истещсалат арасында бирбаша ялагя йарадылмыш, чох вахт елми 

идейалар истещсалатда щяйата кечирилир. 

Елми-техники тяряггинин сцрятляндирилмяси сянайе мящсулларынын даим 

йениляшдирилмясиня эятириб чыхарыр. Сянайе мящсулу щяр 5 илдян бир тягрибян 80 фаиз 

йенилянир. Сон 20 ил ярзиндя мящсулун иллик йениляшмясинин орта фаизи 4-5 дяфя; даща 

мцтярягги сащяляр цзря 6-7 дяфя артмышдыр. 

Беляликля, игтисади ядябиййатларда инновасийа щаггында мцхтялиф тярифляря 

раст эялинир. 

1. Инновасийа – истещсал организминин илкин структурунда дяйишикликлярдир, 

йяни онун дахили структурунун йени вязиййятя кечидидир; 

2. Инновасийа – йени практики васитялярин йарадылмасы, йайылмасы вя 

истифадясинин комплекс просесидир (Инсанларын мялум тялябляринин даща йахшы 

тямин едилмяси цчцн йениликлярдир); 

3. Инновасийа-йени технолоъи идейаларын, тяклифлярин, елми-техники гярарларын, 

практики тятбиг едилмяси вя щяйата кечирилмясидир; 

4. Инновасийа – йени технолоэийа шяклиндя йениликлярин, мящсул вя хидмят 

нювляринин, истещсал, малиййя, коммерсийа вя инзибати характерли тяшкилати-техники 

вя сосиал-игтисади гярарларын мянфяятли истифадя едилмясидир; 
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5.Инновасийа – апрылмыш елми тядгигатларын вя хидмяти кяшфлярин истещсалата 

тятбиг едилян (яввялки аналоглардан фяргли) обйектлярдир. 

Щямин тярифлярдя ики жящяти хцсуси гейд етмяк олар: биринжи, бу «йени идейа», 

мящсул, хидмятдир; икинжи, истещсалата йениликлярин тятбиг едилмясидир ки, нятижядя 

системинин юзц дяйишир, истещсал йени кейфиййятли вязиййятя кечир. 

Сон иллярдя сянайежя инкишаф етмиш юлкялярдя (АБШ, Алманийа, Йапонийа вя 

с.) рискли йцксяк технолоэийанын («хай-тек») хцсусинин артмасы мцшащидя олунур. 

Мцтярягли технолоэийа цзря щазырланмыш мящсулларын щяйат тсикли ади сянайе 

мящсулларына нисбятян 3 дяфя кичик олур. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси цчцн 

йениликлярин йарадылмасы вя тятбиг едилмяси чох важибдир. Йениликляр базар ганун-

ларынын тялябляриня уйьун олараг жямиййят-истещсал – истещлак просесляриндя иштирак 

едянляря гаршылыглы файда верир. Бу механизм норматив-щцгуги вя тяшкилати-игти-

сади тядбирлярин щяйата кечирилмясини нязярдя тутмалыдыр. Бу тядбирляр ашаьыдакы 

истигамятдя эюрцлмялидир: 

1. Ялверишли игтисади шяраитин йарадылмасы; 

- юзялляшдирилян сянайе мцяссисяляринин структур дяйишикликляринин йени тех-

ника вя технолоэийадан истифадя етмякля апарылмасы; 

- малиййя вясаитляринин истещсалат мцяссисяляринин йенидян гурулмасыны жялб 

едилмясинин стимуллашдырылмасыны тямин едян малиййя базарынын йарадылмасы; 

- рягабятли тямин едян дювлят тянзимлямя ганунверижилийи системинин 

йарадылмасы вя с.  

2. Ялверишли елми-техники мцщитин йарадылмасы; 

- елми кадрларын ихтисас йюнцмцнцн дяйишдирилмяси системинин йарадылмасы. 

(Русийа Федерасийасы вя диэяр юлкялярин имканларындан истифадя едилмяси дя дахил 

едилмякля); 

- дювлят сифаришляри системинин формалашдырылмасы вя бунун цчцн мягсядли 

мялиййяляшдирмянин тятбиги; 

- сянайе мцяссисяляри вя елми тяшкилатларын кооперасийасынын дястяклянмяси; 

- елми-техники сащядя кичик сащибкарлыьын дювлят дястяйя вя с.  
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3. Инновасийа фяалиййятиня шяраит йарадан инвестисийа иглиминин формалаш-

дырылмасы: 

-  инновасийа хяржляринин стимуллашдырылмасы, йени технолоэийалара ясасланан 

машынгайырма сянайесинин мящсулларынын ихражынын эенишляндирилмясинин тямин 

едян верэи  системинин йарадылмасы; 

- инновасийа сащибкарлыьы субйектляриндя эцзяштли кредитлярин верилмяси 

механизминин ишляниб щазырланмасы. 

4. Елми, елми-техники вя инновасийа фяалиййяти иля мяшьул олан мцяссисяляр 

шябякясинин йарадылмасы: 

 - мцяссисялярин потенсиал имканларынын гиймятляндирилмяси вя мцфлисляшмя 

мейарынын сечилмяси; 

- мцфлисляшмиш мцяссисяляря дювлят йардымы, кюмяйи механизминин йара-

дылмасы; 

-  елми мцяссисялярин инвентаризасийасы, аттестасийасы вя эювлят акредитасийасы 

системинин йарадылмасы. 

Инновасийа просесляринин дювлят тянзимлянмяси мювжуд игтисадиййатын базар 

мцнасибятляриня кечирилмясинин башлыжа шяртляриндян биридир. Базар мцнасибятляри 

шяраитиндя дювлят башлыжа функсийасы-шяхсиййятин, мцлкиййятин вя сащибкарлыьын азад 

олмасыны горумагдыр. 

Азярбайжан сянайесини дцшдцйц бющран вязиййятиндян чыхарыб инкишаф етдир-

мяк цчцн юлкянин елми-техники вя инновасийа стратеэийасыны ишляйиб щазырламаг 

лазымдыр. Бу стратеэийа ашаьыдакы истигамятляри юзцндя якс етдирмялидир: 

1. Елм вя техниканын сычрайыш истигамятляриндя мадди, малиййя вя интелек-

туал ресурсларын тямярнцзляшдирилмясини нязяря алмагла сянайенин мцхтялиф сащяля-

риндя елми-техники потенсиалын реструктуризасийасы апарылмасы; 

2. Бащалы жищаз вя аваданлыглардан истифадя етмякля елмтутумлу мящсулларын 

истещсалы иля мяшьул олан инновасийа фяалиййяти субйектляри цчцн еффектив базар 

механизми кими лизингдян истифадя системинин ишляниб щазырланмасы; 

3. Инновасийа фяалиййятини эенишляндирмя вя капитал базарынын инкишафына 

шяраит йаратмаг цчцн банк кредитинин жялб едилмяси системи механизмляринин тяк-

милляшдирилмяси; 
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4. Нефтин, нефт мящсулларынын вя газын ихтиражындан алынан мянфяятин бир 

щиссясинин инновасийа фонду йаратмаг цчцн айрылмасы системинин щазырланмасы вя 

истифадяси; 

5. Елми-техники ишчиляр, алимляр вя мцтяхяссислярдян инновасийа лайищяляринин 

ишлянилмяси вя идаря олунмасы институтунун йарадылмасы; 

6. Инновасийа фяаллыьынын ящямиййятли дяряжядя артырылмасыны тямин едян верэи 

системинин тятбиг едилмяси. 

Инновасийа сферасында дювлят органларынын ясас функсийаларына дахилдир: 

- елми тядгигатлара вя инновасийа фяалиййятиня вясаитин топланмасы; 

- инновасийа фяалиййятинин кординасийасы; 

- инновасийа фяалиййятинин стимуллашдырылмасы, инновасийа рискляринин 

сыьорталанмасы, кющнялмиш мящсул истещсалына эюря дювлят санксийаларынын 

гойулмасы; 

- инновасийа просесляринин щцгуги базасынын, хцсусиля мцяллифлик 

щцгугунун мцдафияси вя интелектуал мцлкиййятин мцщафизяси системинин 

йарадылмасы; 

- инновасийа  фяалиййятинин кадр тяминаты; 

- елми-инновасийа инфраструктурунун формалашмасы; 

- инновасийанын сосиал вя еколоъи йюнцмлц олмасынын тямин едилмяси; 

- инновасийа просесляринин бейнялхалг аспектляринин тянзимлянмяси. 

Инновасийа фяалиййятиня дювлят дястяйинин ясас истигамятляри ашаьыдакылардыр: 

- елми-техники наилиййятлярин мянимсянилмяси вя истещсалын тянзянмяси яса-

сында мящсулун рягабят габилиййятинин артырылмасынын тямин едян инновасийа ак-

тивлийинин йцксялдилмясиня кюмяк эюстярилмяси; 

- мцасир технолоэийайа тяшкил едян инновасийайа щяртяряфли дястяк верилмяси; 

- инновасийа фяалиййятинин дювлят тянзимлянмясинин рягабятли базар иннова-

сийа механизминин еффектив фяалиййяти вя интелектуал мцлкиййятин  горунмасы иля 

ялагяляндирилмяси. 

Инновасийа фяалиййятинин дястяклянмясинин бцджядян кянар формаларына аид 

етмяк олар: 
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- йениликчилярин, хцсусян кичик сащибкарлыьын дювлят тяряфиндян щцгуги горун-

масы вя дястяклянмяси; 

- йениликчиляря дювлят тяряфиндян верэи, кредит, эюмрцк, амортизасийа, аренда 

эцзяштляринин йарадылмасы; 

- инновасийа фяалиййятинин зярури информасыйа иля дювлят тяряфиндян тямин 

едилмяси; 

- сертификасийа, маркетинг тядгигатлары, реклам вя йени мящсулун тяжщизаты иля 

баьлы ишлярин апарылмасында йениликчиляря дювлят тяряфиндян кюмяк эюстярилмяси; 

- мцряккяб техниканын тямиринин щяйата кечирилмясиндя йениликчиляря дювлят 

кюмяйинин эюстярилмяси; 

- дахили вя бейнялхалг кооперасийанын дяринляшдирилмясиндя дювлят дястяйи-

нин верилмяси; 

- бцджядянканар вясаитлярин истифадясинин дювлят учотунун вя нязарятин 

щяйата кечирилмяси вя с.  

Мяркязляшдирилмиш, инзибати-амирлик идаряжилийи системиндяки инновасийа сис-

теминин диэяр хцсусиййятляриндян бири бу системдя хцсуси мцлкиййятин вя ян башлы-

часы хцсуси интелектуал мцлкиййятин олмамасыдыр. Хцсуси мцлкиййятин олмамасы 

инновасийа фяалиййятинин мотивасийасынын ясасыны тяшкил едян коммерсийа мара-

ьынын олмамасы демякдир. Чидди планлашдырылан тясяррцфат план эюстяричиляринин 

йериня йетирилмясини коммерсийа йолу иля дейил, инзибатжылыг цсуллары иля щяйата 

кежирилмясини тямин едирди. Инновасийа фяалиййятинин активляшмясиня мане олан ясас 

сябяблярдян бири дя назирлик вя идаряляр арасында дахили мянафелярин цстцнлцйц иди. 

Милли игтисадиййатын дирчялдилмяси вя инкишафы, илк нювбядя елм тутумлу, рягабятя 

давамлы истещсал сащяляринин ишя дцшмяси цчцн инновасийа фяалиййяти субйектляринин 

базар мцнасибятляриня уйьунлашдырылмасы тямин олунмагла бу фяалиййятин дювлят 

тянзимлянмяси системинин йарадылмасы зяруридир. Бу илк нювбядя онунла шяртлянир 

ки, инновасийа фяалиййяти бир гайда олараг рискля баьлыдыр. Дювлятин тянзимлянмя 

механизми базар игтисадиййаты шяраитиня адаптасийа олуна билян инновасийа 

сащибкарлыьынын йаранмасы, истещсалын йенидян гурулмасы вя елми тяшкилатларын 

фяалиййят истигамятляринин мягсядйюнлц адекват дяйишилмясини вя елми-техники 
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комплексин тяшкилати структурунун йенидян гурулмасыны ящатя едян глобал 

мясялялярдян биридир. 

 

 

2. Милли инновасийа системинин йарадылмасынын щцгуги базасы 

Кечид игтисадиййатлы юлкяляр, о жцмлядян Азярбайжан Республикасы сащибкар-

лыг фяалиййятини инкишаф етдирмяк, сивил базар игтисадиййаты формалашдырмаг вя 

ящалинин щяйат сявиййясини йахшылашдырмаг цчцн сянайе мцяссисяляринин мцтляг 

реструктуризасийасы апарылмлыдыр. Чцнки Азярбайжанын сянайе мцяссисяляриндя ясас 

фондларын физики вя мяняви ашынма дяряжяси 75 фаизи  чатыр, машын вя аваданлыгларын 

фактики истисмар мцддяти 25-30 ил тяшкил едир. Щалбуки игтисади жящятдян инкишаф 

етмиш щиссясинин норматив хидмят мцддяти 10 илдян аз гябул едилир. Сянайе 

мцяссисяляринин техники инкишаф сявиййясинин дцнйа стандартларындан кяскин шякилдя 

эери галмасы ужбатындан истещсал едилмиш мящсулларын кейфиййяти ашаьы, майа дяйяри 

ися йцксякдир. 

Комплекс, фасилясиз просес олан реструктуризасийа мцяссисялярин йени техни-

ка вя технолоэийа ясасында модернляшдирилмясини, истещсал-тясяррцфат фяалиййятинин 

сямярялилийинин артырылмасыны вя саьламлашдырылмасыны, ямяк мящсулдарлыьыны вя 

рентабеллийи йцксялтмякля ящалинин щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасына наил 

олмаьы нязярдя тутур. Азярбайжан сянайе мцяссисялярини дцнйа стандартларына 

уйьун модернляшдирмяк цчцн тяхминян 18 милйард АБШ доллары щяжминдя 

инвестисийа тяляб олунур. Сянайе мцяссисяляринин реструктуризийасы онлары юзялляш-

дирилмяси иля билаваситя баьлыдыр. Юзялляшдирилмя мцяссисяляринин реструктуризийасынын 

вя саьламлашдырылмасынын ян мцщцм елементидир.  Дювлят ямлакынын юзялляшдирил-

мясинин 1 мярщялясиндя кичик сянайе мцяссисяляри юзялляшдирилмиш, 112 орта вя ири 

сянайе мцяссисяси ися сящимдар жямиййятляриня чеврилмишдир. Щазырда дювлят 

мцлкиййятиндя 521 орта вя 163 ири сянайе мцяссисяси галыр ки, онлардан бир 

чохунун юзялляшдирилмяси Азярбайжан Республикасы президентинин 2000-жи ил 10 

август тарихли фярманы иля тясдиг едилмиш «Азярбайжан Республикасында Дювлят 

ямлакынын юзялляшдирилмясинин ЫЫ Дювлят Програмы»на дахил едилмишдир. 
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Игтисадиййатын апарыжы сащяси олан сянайенин дирчялдилмясиндя вя инкишафында 

сащибкарлыг фяалиййяти мцстясна рол ойнайыр. Институтсионал структур дяйишикликляри 

апарылмасы, дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси, чох нювлц тясарцфатчылыг формала-

рынын йарадылмасы вя азад сащибкарлыг мцщитинин формалашмасы нятижясиндя 90-жи 

иллярин яввялиндя Азярбайжан сянайесиндя давам едян эерилийин гаршысы алынмышды. 

Артыг 1997-жи илдя сянайе мящсулу истещсалы 0,3%, 1998-жи илдя 2.2%, 1999-жу илдя 

3,8% вя 2000-жи илдя 5,2% артышдыр. 1999-жу илдя республикамызда истещсал олунмуш 

сянайе мящсулунун 36,1%-ни вя жари илдя ися 45%-ни гейри дювлят мцяссисяляри 

вермишдир. 

Йейинти сянайе сащяляриндя сащибкарлыг фяалиййяти нисбятян цстцн сцрятля 

инкишаф етдирилир. «Бакы тцтцн» АТСЖ, Азярбайжан–Франса Бирэя мцяссисяси «Азяри-

Кастел» ширкятляринин Хырдалан пивя заводу, Азяри-Тцрк ширкятляринин «Кока-

Кола» вя «Пепси-Кола» заводлары вя диэяр мцяссисяляри истещсал – тясарцфат 

фяалиййятляринин нятижяляри буна яйани сцбутдур.   Сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафы 

пивя вя алкоголсуз ичкилярин истещсалынын чохалдылмасына вя игтисади сямярялилийинин 

йцксялдилмясиня сябяб олмушдур. Беля ки, 1999-жу илдя 1998-жи илля мцгайисядя пивя 

истещсалы 3,5 дяфя вя алкоголсуз ичкиляр истещсалы 25,8 дяфя артмышдыр. 2000-жи ил 

ийулун 15-дя Нйу-Йоркда 157 пивя истещсалчыларынын мящсулларынын нцмайиши 

етдирилдийи мцсабигядя – «яла кейфиййят вя бизнес престиъи» саммитиндя «Хырдалан» 

пивяси гызыл медал алмышдыр. Пивя истещсалында рентабеллик сявиййяси 20 фаиз вя 

алкоголсуз ичкиляр истещсалында ися 23 фаиз тяшкил едир. 

Лакин потенсиал имканлардан истифадя, дахили базарын горунмасы вя игтисади 

тящлцкясизлик бахымындан сянайедя сащибкарлыьын инкишаф сявиййяси гянаятбяхш 

дейилдир. Мювжуд сянайе потенсиалындан жями 25 фаиз истифадя олунур, сянайе 

мцяссисяляринин гаршылыглы боржлары олдугжа бюйцкдцр. Сянайе мцяссисяляринин 

техники инкишаф сявиййясинин дцнйа стандартларындан кяскин шякилдя  эери галмасы 

ужбатындан истещсал олунмуш мящсулларын кейфиййяти ашаьы вя майа дяйяри ися 

йцксякдир.Бу сябябдян сянайе мящсуллары чятин реализасийа олунур, анбарларда 

йыьылыб галыр, 2000-жи ил йанварын 1-ня олан мялумата эюря республика сянайеси цзря 

щазыр мящсулун галыьы 678,1 милйард маната бярабярдир. Нятижядя дахали базарда 

харижи юлкялярдян эятирилмиш сянайе мящсуллары цстцнлцк тяшкил едир. 
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Азярбайжан инновасийа системинин йарадылмасыны вя инновасийа фяалиййятинин 

эенишляндирилмясинин шяртляндирян ясас амилляр ашаьыдакылардан ибарятдир: 

- Игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмяси, йени  технолоэийалар сащясиндя 

имканларын бейнялхалг игтисади ялагялярдя истифадяси; 

- Елми нятижялярин яняняви инзибати-амирлик методлары иля тятбигинин итирилмиш 

системинин йениси иля явяз едилмяси лабцдлцйц; 

- Елми-техники вя инновасийа сфераларындан дювлят сийасятинин апарылмасы; 

- Юлкянин ямяк потенсиалынын бцтцн гатлары вя илк нювбядя йцксяк ихтисаслы 

кадрлар цчцн иш йерляри йарадылмасы зяруряти; 

- Елм тутумлу истещсал мядяниййятинин йенидян бярпа едилмяси. 

Азярбайжан Республикасы игтисадиййатынын инновасийа йолу иля дирчялиши щям 

дя онунла шяртлянир ки, щяля ССР-нин тяркибиндя оларкян бу юлкянин кифайят гядяр 

эцжлц сянайе вя елми-техники потенсиалы олмуш, инновасийа тяжрцбяси ялдя едил-

мишдир. 

Милли инновасийа системи дедикдя, цмумиййятля, йени билик вя технолоэийала-

рын истещсалы вя йайылмасы просесинин бцтцн иштиракчыларынын мяжмусу вя щямчинин 

онларын арасында бу просес заманы тязащцр едян мцнасибятляр мяжмусу баша 

дцшцлцр. 

Узун мцддят йашадыьымыз сосиалист тясяррцфатчылыьы шяраитиндя инновасийа 

системиня бир гайда олараг ващид бир систем кими бахылмасындан чох онун тяркиб 

щиссяляринин динамикасы айры-айрылыгда тямин едилирди. Еля елми вя елми-техники 

сфераларын айрылыгда эютцрцлмяси елмля истещсалатын интеграсийасыны зяифлядян ясас 

амиллярдян биридир. 

Мяркязляшдирилмиш, инзибати-амирлик идарячилийи системиндяки инновасийа 

системинин диэяр хцсусиййятляриндян бири бу системдя хцсуси мцлкиййятин вя ян 

башлыжасы хцсуси интелектуал мцлкиййятин олмамасыдыр. Хцсуси мцлкиййятин олма-

масы инновасийа фяалиййятинин мотивасийасынын ясасыны тяшкил едян коммерсийа 

мараьынын олмамасы демякдир. Жидди планлашдырылан тясяррцфат план 

эюстярижиляринин йериня йетирилмясини коммерсийа йолу иля дейил, инзибатчылыг цсуллары 

иля щяйата кечирилмясини тямин едирди. Инновасийа фяалиййятинин активляшмясиня 
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мане олан ясас сябяблярдян бири дя назирлик вя идаряляр арасында дахили 

мянафелярин цстцнлцйц иди. 

Тябии ки, кечмиш ССРИ-нин тяркибиндя олан заман Азярбайжан Республикасы 

юзцнцн там вя ващид инновасийа системиня малик дейилди. Бу системин тяркиб 

щиссяляри олан елми-техники вя истещсалат потенсиаллары айры-айрылыгда ССР-нин 

мцвафиг комплексляриня дахил идиляр. ССР-и мигйасында щяйата кечирилян мягсядли 

елми, елми-техники програмларын Азярбайжана аид олан тапшырыглары йалныз елми-

тядгигат (йахуд конструктор-технолоъи) иши, йа да  сырф истещсал фрагменти кими 

щяйата кечирилирди. Беляликля, ССРИ мяканына дахил олдуьу дюврдя Азярбайжанда 

ващид милли инновасийа системинин формалашмасы цчцн щеч бир шяраит йох иди. 

Азярбайжан Республикасынын базар мцнасибятляриня адекват милли иннова-

сийа системинин йаранмасы вя уьурлу фяалиййяти ашаьыдакы амиллярдян ясаслы сурятдя 

асылыдыр: йени технолоэийаларын, йени техниканын, идейа вя биликлярин истещсалчысы олан 

мцяссисяляр шябякясинин мювжудлуьу, йени идейа вя технолоэийалар ясасында йени 

мящсул истещсал едян истещсалат мцяссисяляри шябякясинин мювжудлуьу, садаланан 

истещсал просесляринин иштиракчыларынын (мцяссисяляр вя диэяр субйектлярин) малиййя-

ляшдирилмяси системинин мювжудлуьу, бцтцн тяряфляр арасында мцнасибятлярин тян-

зимлянмя механизминин олмасы. 

Лакин Азярбайжан Республикасында щялялик базар игтисадиййаты системи мюв-

жуд дейил, бу системин йанмасы истигамятиндя йалныз аддымлар атылмагдадыр. Бе-

ляликля, инди Азярбайжанда кечид игтисадиййаты шяраитиня уйьун инновасийа сис-

теминин йарадылмасында сющбят эетмялидир. Кечид инновасийа системинин харак-

терик жящятляри ясасян бунлардыр: 

- базар игтисадиййатындан фяргли олараг, кечид дюврцндя инновасийа 

фяалиййяти йцксяк эялир вермяйя гадир дейил; 

- инновасийа сферасында гейри-бцджя айырмалары йох дяряжясиндядир; 

- республиканын вя диэяр юлкялярин банклары инновасийаларын 

малиййяляшдирилмясиня мараг эюстярмирляр; 

- йени технолоэийалар ясасында фяалиййят эюстяря билян сянайе мцяссися-

ляринин фяалиййяти демяк олар ки, тамамиля дайанмышдыр; 
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- елми вя елми-хидмят мцяссисяляринин фяалиййятинин сямярялилийи ашаьы 

дцшмцш, елмя сифариш, хцсусиля дювлят сифариши щечя енмишдир. 

Милли инновасийа системинин йаранмасына мане олан бир сыра амилляр дя 

вардыр ки, онлары арадан галдырмадан бу системин йарадылмасы мцмкцн дейил. 

Беля амиллярдян бири юлкядя «мянимсяйижи тясяррцфатчылыьын» эениш мигйасда мюв-

жудлуьу вя онун дурмадан инкишаф етмясидир. 

 Бу тясяррцфатчылыг «истещсалчы тясяррцфатчылыгла йанашы фяалиййят эюстяряряк 

онун «паразити» кими чыхыш едир» базар мцнасибятляринин формалашмасыны тямин 

едян бир сыра ящямиййятли просеслярин эедишиня мане олур, беля тядбирляри сцни 

олараг, щяля тяшяккцл мярщялясиндя бащалашдырыр, истещсалын бярпасында чятинликляр 

тюрядир.  

Икинжиси индийядяк юлкядя ня ващид инновасийа програмлары, ня дя иннова-

сийа лайищяляри цчцн эцзяштли шяраит мцяййян едян механизм йарадылмышдыр. Бу 

сащядя мцнасибятляри тянзимляйян ганунверижилик сянятляри пакети щяля ки йохдур.  

Цчцнжц амил кими республикада интелектуал мцлкиййят обйектляринин гий-

мятляндирилмяси системинин йарадылмамасыны эюстярмяк олар. Бу да бир тяряфдян 

юзялляшдирилян обйектлярин гиймятинин сцни олараг ашаьы щесабланмасына эятириб 

чыхарыр, диэяр тяряфдян дя елми-тядгигат мцяссисяляринин инновасийа фяалиййятиндя 

иштиракыны чятинляшдирир, она олан мараьы зяифлядир. Даща бир амил дя республикада 

интелектуал мящсул базарынын йарадылмасыдыр. Интелектуал мящсул базары милли 

инновасийа системинин йарадылмасынын ян башлыжа шяртидир. 

 
 

3.Елми-техники тяряггинин инкишафында инновасийа      

Елми-техники сийасят сосиал-игтисади сийасятин бир щиссяси олуб дювлятля елми вя 

елми-техники фяалиййятин гаршылыглы мцнасибятини ифадя едир. Дювлят елми-техники 

наилиййятлярин тятбигини идаря вя тянзим едир. Бу онунла шяртлянир ки, елми-техники 

инкишаф юлкянин игтисади потенсалына дахилдир. жцнки, игтисади системин елми-техники 

потенсиалы елми биликляр, инновасийа, истифадя олунмамыш техники ещтийатлар, техника 

вя технолоэийалар, кадр ещтийатлары, техники-технолочи васитяляр, йарадычы коллектив-

ляр вя с-нин мячмусундан ибарятдир. ЕТТ йарадычылыг фяалиййятинин мящсулудур вя 
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буна эюря дя онун наилиййятляринин истещсалата тятбиг едилмяси дювлятин елми-

техники инкишаф програмында нязярдя тутулмалыдыр. Мящз бу сябябдян дя дювлят 

ЕТТ-нин инкишафына даир дцзэцн сийасят йеритмялидир. 

Елми-техники сийасятя дювлятин елми вя елми-техники фяалиййятя мцнасибятини 

ифадя едян, бу мцнасибятин мягсядлярини, истигамятлярини, елячя дя дювлят 

щакимиййяти органларынын елм, техника вя елми-техники наилиййятлярин реаллашдырыл-

масы сащяляриндя эюстярдикляри фяалиййят формаларыны мцяййян едян сосиал-игтисади 

сийасятин бир щиссяси кими бахылыр. Верилмиш шярщ айры-айры сащялярин, инсанларын 

фяалиййят нювляринин инкишафы цжцн, чямиййятин сосиал-игтисади инкишафында тактики-

стратечи мясялялярин щяллиня даир еффектив гярарларын гябулу цжцн дювлят 

органларындан (ганунверичи, ичраедичи, мящкямя) истифадядя дювлятин фяалиййятинин 

комплекс истигамятляри бахымындан ихтийари дювлятин сийасяти анламындан доьур. 

Елми-техники сийасят инкишафын щяр бир мярщялясиндя щям обйектив, щям дя 

онун бцтцнлцкдя гурулушуну тяшкил едян амиллярдя (мягсядляр, мясяляляр, 

истигамятляр, приоритетляр, вязифяляр, реаллашдырма механизми, ресурс тяминаты) якс 

олунан субйектив характерли бир сыра шяртлярдян асылы олараг дяйишир. 

Елми-техники сийасятин чари вя перспектив сосиал-игтисади мясялялярин щяллиндя 

йени методолоэийанын мцасир цнсцрляриндян истифадя имканларынын нятичяляри даща 

жох инсанларын йени, елми-техники вя истещсал фяалиййятиндя ясас мювге тутан 

обйектив истигамятлярин дягиг ужотундан, бцтювлцкдя игтисадиййатын инкишафы 

шяртляринин вя амилляринин ганунауйьун дяйишмясиндян асылыдыр. 

Мцасир дюврдя дювлятин елми-техники сийасятинин апарылмасы вя реаллашдырыл-

масы бир сыра мцасир игтисади дцшцнчя нязяриййяляриня ясасланан ганун вя 

ганунауйьунлугларын тятбигинин ужотуну тяляб едир. Бу нязяриййяляр сырасына 

цмуми истещсалат, кянд тясяррцфаты системи, инкишафын дюврилийи, технолоъи укладлар, 

инкишафын йени типи, игтисади сабитлик вя тящлцкясизлик, елми-техники потенсиалын дярк 

едилмяси вя башга нязяриййяляр дахилдир. Игтисадиййатын бир сыра сащяляриндя олан 

игтисади, елми-техники, йениляшмя, инвестисионал вя диэяр просеслярин еффектив 

тянзимлянмясинин тямин едилмясиндя дювлятин хидмятляринин мязмун вя 

функсийаларынын дягиг дярк едилмяси щямжинин вачибдир. 
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Елми-техники сийасятин йухарыда верилмиш шярщиндя ясаслы сурятдя гейд олунур 

ки, онун дахилиндя дювлятин елм, елми-техники фяалиййят сащясиня мцнасибяти ифадя 

олунур. Игтисади чящятдян бу дювлятин инсана, елми-техники вя йени фяалиййят 

сащяляриндя мяшьул олан инсанлар групуна, йени ямяйин нятичяляриня, дювлят 

органлары тяряфиндян елми вя елми-техники фяалиййятин нятичяляринин цмуми истещсал 

системиндя ролу вя ящямиййятинин нязяря алынмасына мцнасибятидир. 

Сон 15-20 илдя дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляриндя ямяк коллективляринин, 

реэион вя юлкялярин игтисади вя сосиал инкишафында елми тядгигат вя ахтарышларын 

радикал дяйишян ролу иля шяртляндирилян принсипиал йени елм тярзи формалашмышдыр. 

Елми вя елми-техники ямяйин, хцсусиля йени типли систем техникасы вя база 

технолоэийасынын нятичяляри мцхтялиф сявиййяли кянд тясяррцфаты системинин игтисади 

инкишафынын, онун йцксяк еффективлийинин вя базар мцщитиндя игтисади сабитлийинин 

тяимн олунмасынын йенитипиня мярщяляли кежидин ясаслы, гурулуш ямяля эятирян 

цнсцрляриня жеврилмишляр. 

Елми-техники вя инновасийа фяалиййятинин инкишаф мейлляри, истещсал 

апаратынын вя истещсалын йениляшмяси истисна олмагла онун нятичяляринин 

практикада, истещсалда тятбиги даща жох мювчуд халгтясяррцфаты формаларынын 

структур дяйишикликлярини яввялчядян мцяййян едир. Ейни заманда дахили истещсал 

мцнасибятляри системинин дяйишилмяси елми мцщитдя йени структур  вя йени 

механизми тяляб едир. 

Беляликля, игтисади инкишафын йени типинин формалашмасы цмуми тякрар 

истещсалын истещсалдан яввялки мярщялясинин мцяййянедичи инкишафы иля, елм, истещсал 

вя базар сфералары арасында интеграсионао (бирляшдирмя) просеслярин эцчлянмяси иля 

баьлыдыр. Бцтцн бунларын ися обйектив сурятдя ящямиййятли институсионал тясиря 

(дювлят сявиййясиндя, реэионал сявиййядя, ичтимаи формалашма, зящмяткешлярин 

юзцнц тяшкили вя с. сявиййядя) ещтийачы вар. Бу шякилдя, актив елми-техники сийасят 

тякрар истещсал просесинин мцасир инкишафынын обйектив истигамятляринин тялябляри иля 

идаря олунур. Бу тякраристещсал просесиндя истещсалтан яввялеи елми мцщяндис, 

инвестисионал, кадр, структур вя сащибкар щазырлыг просесляри тякчя артан рол 

ойнамыр, щямжинин бцтювлцкдя тякрар истещсалын нятичялилийини вя еффективлийини даща 

жох мцяййян едир. 
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Тякрар истещсал просесляри мцхтялиф тясяррцфат системляри жярживясиндя чяряйан 

едирляр. Буна эюря дя, тякрар истещсалын еффективлийи бир жох чящятдян мцхтялиф 

тясяррцфат дяйишикликляринин гаршылыглы асылылыг вя гаршылыглы тясир хцсусиййятляриндян 

асылыдыр. Тясяррцфат системи ады алтында конкрет шякилдя автоном функсийалашдыр-

майа гадир олан, щазырки системдя мювчуд олан инсанларын ямяк бирлийинин ма-

раглары иля баьлы, комплексли тясяррйфат наилиййятляри цжцн мягсядйюнлц шякилдя 

тяшкил олунан истещсал гцввяляри вя онларла тяшкилати-игтисади мцнасибятлярдя гаршы-

лыглы ялагядя оланларын бирлийи баша дцшцлцр. 

Дювлят сийасятинин обйетляриндян бири олан елми вя елми-техники фяалиййят 

мцхтялиф тясяррцфат системляри вя онларын шяртляри дахилиндя щяйата кежирилир. Йяни, 

дювлятин елми-техники сийасяти онун ясас игтисади функсийалары иля узлашан структур, 

сянайе, инновасийа, инвестисийа вя с. дювлят сийасятляри иля сых баьлыдыр. 

Гарышыг игтисадиййат шяраитиндя илкин тясяррцфат системляри дювлят органларын-

дан асылылыгдярячясинин (щцгуги, игтисади, ресурс вя с.) мцхтялиф мярщяляляриндя 

йерляшян заман бцтювлцкдя сосиал-игтисади сийасят, ардычыл олараг ися елми-техники 

сийасят тапшырыглар, истигамятляр цзря, хцсусиля дя, яввялки институсионал шяртляр, 

реаллашдырма механизми бахымындан эет-эедя жятинляшир. Дювлятин ялагяляндиричи, 

мотивляшдиричи, аналитик вя нязарят ролуну ойнайан функсийалары ящямиййятли 

дярячядя артырлар. Мясялян, елмин интеграсийасы мясяляляринин щялли, истещсал вя 

базар (онларсыз елми фяалиййятин коммерсийалашдырылмасы мцмкцн дейил) ящямий-

йятли дярячядя дювлят органларынын ялагяляндиричи, мялуматландырычы вя щявяслянди-

ричи гцввяляри иля тячщиз олунурлар. Дювлятин елми-техники сийасятинин бир жох 

компонентляри – вязифяляр, истигамятляр, формалар, методлар вя с. ващид елми 

тякрар истещсал дюврц цзря пропорсионал шякилдя гурулмуш тясяррцфат системляринин 

вязиййятиня, щямжинин онларын хцсусиййятляриня ясасян яввялчядян тяйин олунур. 

Вачиб хцсусиййятлярин сырасында игтисади сабитлик хцсусиййятини, юзцнц тямин етмя 

хцсусиййятини, йяни тясяррцфат системинин инкишафы цжцн верилмиш жярживядя ясас ресурс 

амиллярини тякрар истещсал етмяк вя йа онларын харичдян шяхси тясяррцфат фяалиййятиня 

еффектив чялб олунмасы цжцн шяраит йаратмаг имканыны да гейд етмялийик. Буна 

эюря дя, дювлятин елми-техники сийасяти бир гайда олараг, билаваситя елми-техники 

фалиййятя, интеллектуал ямяйя тясир эюстярмир, онлар цжцн нисбятян ялверишли тяшкилати, 
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щярякятверичи, структур, ресурслу вя щцгуги шяраит йарадыр, тякрар истещсал 

яламятиня эюря бир-бири иля баьлы тясяррцфат системляринин инкишафына, 

формалашмасына тясир эюстярир, елми, инновасийа вя бцтювлцкдя ишин эедишатынын 

инкишафыны тямин едир. 

Дювлятин елми-техники сийасятинин тядгиги вя щяйата кежирилмяси цжцн бир жох 

йерли вя харичи мцтяхяссислярля ишлянилмиш технолочи дюнцш нязяриййяси дя дахил 

олмагла игтисади инкишафын дюврилийи нязяриййяси мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Мящз бу нязяриййяляр тясяррцфат системляринин технолочи инкишафы, технолочи 

дяйишикликлярин моделляшдирилмяси,технелочи укладларын инкишафы вя гаршылыглы 

тясири,игтисадиййатда технолочи инкишафын зярури,дяйишдиричи бющранлары иля,онларын 

прогнозлашдырылмасы иля,нисбятян аз иткилярля онлардан жыхма йоллары иля инновасийа 

цнсцрляринин мцасир истифадяси вя формалашмасы просесляринин елми чящятдян дярк 

едилмяси цжцн ясас щесаб олунурлар.Елмин инкишаф дюврилийинин,елми-техники 

йарадычылыьын,истещсал апаратынын радикал технолочи чящятдян йениляшмясинин 

тябиятинин гавранылмасы елми-техники сийасятин тапшырыг вя истигамятляринин даща 

оптимал шякилдя сежилмясиня,онларын вахтында тятбигиня, елмин бцтцн бюлмяляриндя 

истещсалла гаршылыглы тясир ужотунун цстцнлцкляринин вя юлкянин,реэионун вя йа 

башга бир системин цстцн сосиал-игтисади вя сийаси мясяляляринин щяллинин мцяййян 

едилмясиня шяраит йарадыр.  

Дювлятин сосиал-игтисади сийасяти щямишя бир жох шяртлярдян асылы олан, 

истещлакжынын мянафейиня уйьун мящсул вя хидмятляр истещсалында щяр щансы 

тясяррцфат системинин имканларынын гиймятляндирилмясиня ясасланыр. Мцасир дюврдя 

игтисад елминин сеждийи шяртлярдян инновасийа амилляри (йени техника, материал, 

технолоэийа, ямяйин вя истещсалын тяшкили, мотивасийа), онларын мювчудлуьу вя 

даща еффектив истифадяси тясяррцфат системиндя максимал нятичя ялдя етмяйя шяраит 

йарадыр. 

Елми-техники фяалиййятин нятичяляринин мцхтялиф вязиййятляринин, щалларынын 

тящлили эюстярир ки, онлар интеллектуал, йарадычы ямяйин йекуну щесаб олунараг елми 

тякрар истещсал дюврцнцн ясас фазалары цзря бюлцшдцрцля билярляр. 

Потенсиал анлайышынын щярякятя эятириля билян, мцяййян мягсядя наил 

олунмаг цжцн истифадя едиля билян имканлар, васитяляр, ещтийатлар чями кими баша 
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дцшцлмясиндян беля мянтиги нятичя жыхармаг олар ки, бу вя йа диэяр тясяррцфат 

системинин елми-техники потенсиалынын ясасында елми тякрар истещсал дюврцнцн 

мцхтялиф мярщяляляриндя йерляшян елми биликляр, инновасийалар, щямжинин истифадя 

олунмайан техники вя технолочи ещтийатлар, кадр ресурслары, фяалиййятдя олан 

тяшкилатлар, гейри функсийалашдырычы техники вя технолочи ресурс ещтийатлары, 

коллективин йарадычылыг потенсиалы дурур. 

Конкрет истещлак дяйяринин тякрар истещсалында истифадя олунан йениликлярин 

щазырлыьы мцддяти бир сыра амиллярдян асылы олан елми-техники вя инновасийа 

просесляринин эедишиндя щяйата кежир. Бу амилляр ашаьыдакылардыр: 

а) илкин формада йерляшян йениликляр; 

б) инвестисийа, кадр вя сащибкар ресурслары да дахил олмагла бцтцн вачиб 

    шяртлярин мювчудлуьу; 

ж) мювчуд йениляшдирилмиш идаряетмянин бцтювлцйц. 

Лакин вахт амили йалныз биликлярин дяйишилмяси мцддятини габагчадан мцяй-

йянляшдирмир, щямжинин мцхтялиф тактики вя стратечи мягсядлярдян асылы олараг елми-

техники потенсиалын мцхтялиф жцр гиймятляндирилмясини шяртляндирир. Бу методолоъи 

нятичя цмуми елми-техники потенсиалын тактики вя стратечи блоклара бюлцнмясиня 

ясас верир. 

Тактики потенсиал тясяррцфатсистеми шяраитиндя истифадя мцддяти 1-5 ил олан 

йениликлярдян (инновасийалардан) ибарятдир. Стратежи потенсиал ися истещсал вя щазыр 

мящсулун йерляшдирилмяси просесиндя истифадя мцддяти 5 илдян жох олан йениликлярин 

дяйишдиричи имканлары иля шяртлянир. Цмуми елми-техники потенсиал тактики вя стратежи 

потенсиалларын садячя чямини дейил, онларын щяр щансы бирлийини нязярдя тутур. жцнки 

икинчи биринчинсинин истифадясиндян асылыдыр. 

Йухарыда эюстярилмиш сийащыда ичтимаи марагларын дашыйычысы, планлашдырычы, 

истигамятляндиричи, ялагяляндиричи вя диэяр функсийалара малик олан бярабяр щцгу-

глу субйект йохдур. Беля субйектляр кими чямиййятин адындан дювлят щакимиййят 

органлары тимсалында дювлят юзц жыхыш едя биляр. Лакин дювлят елми вя елми-техники 

фяалиййятин бцтцн галан субйектляриня мцнасибятдя юз хцсуси функсийалары, щцгуг 

вя ющдяликляри олан хцсуси субйектдир. Бу щалда дювлят галан субйектлярин щцгуг-

ларынын гаранты кими, чямиййятдя бцтювлцкдя инкишафын тямин олунмасы цжцн бцтцн 
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субйектлярин гцввяляринин ялагяляндиричиси кими, елми технолочи, елми тякрар 

истещсал вя инновасийа просесляринин функсийалашдырылмасынын ващид щцгуги вя 

мялумат сащясинин йарадычысы кими жыхыш едир. Она эюря дя дювлятин елми-техники 

сийасятиня елми-технолочи вя йениляшдирмя просесляринин бцтцн иштиракжыларынын 

марагларынын баланслашдырылмасы ясасында инсанларын бцтцн фяалиййят нювляри цзря 

сащялярин йениляшдирилмяси цжцн инновасийаларын йарадылмасы, дяйишдирилмяси вя 

истифадясиня эюря елми-техники фяалиййятин галан субйектляри иля дювлятин арасындакы 

ичтимаи-игтисади мцнасибятлярин бирлийи кими бахылыр. 

Елм вя практикада дювлятин елми-техники сийасятинин щяйата кежирилмясинин 

ашаьыдакы принсипляри нязярдян кежирилмишдир: 

1. Фяалиййятин  нятичясиня  эюря  ишжинин вя коллективин мясулиййятиня уйьун     

елми, техники йарадычылыьын азадлыьы; 

2. Сийасятин вя онун айры-айры елементляринин дцзцб гошулмасы вя щяйата 

кежирилмяси заманы елми вя сийаси ичтимаиййятин чялб едилмяси вя ашкар едилмяси; 

3. Елми-техники фяалийятин айры-айры истигамятляринин вя онларын ресурс вя 

щцгуги тяминатынын инкишафынын цстцнлцкляри; 

4. Елми вя елми-техники мялуматы ялдя етмяк сярбястлийи, азадлыьы; 

5. Интеллектуал мцлкиййятин щцгуги мцдафияси; 

6. Дювлят тянзимлянмяси вя йарадычы коллективин юзцнц тяшкилини 

ялагяляндирмяк; 

7. Елми-техники фяалиййятдя мцлкиййят формаларынын мцхтялифлийи; 

8. Елми-техники фяалиййятдя рягабят вя сащибкарлыг; 

9. Елми-техники фяалиййятин, истещсалын вя базарын интеграсийасы; 

10. Кижик фирмалар да дахил олмагла мцхтялиф сявиййяли тясяррцфат системиндя 

олан елми вя инновасийа фяаллыьынын дювлят тяряфиндян стимуллашдырылмаси; 

11. Елми-техник сийасятин щяйата кежирилмясинин жохсубйектлилийи; 

12. Елми-техники фяалиййят нювц кими дювлятин актив ролу; 

13. Бейнялхалг елми-техники ямякдашлыьын инкишафы; 

14. Елми вя елми-технолочи потенсиалларын инкишафына системли йанашма; 
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15. Дювлятин елми-техники сийасятинин ясас мягсяд вя вязифяляриня мцвафиг 

олараг инновасийа фяалиййятинин елми, елми-техники вя диэяр нювляринин дювлят 

тяряфиндян актив стимуллашдырылмасы. 

Елми-техники сийасятин мязмуну щяр шейдян яввял мягсяд вя вязифялярин 

топлумундан ибарятдир. Бу мягсяд вя вязифяляри цж блокда груплашдырмаг олар: 

Биринчи блок, дювлятин елми-технолочи потенсиалынын инкишафы вя сахланылмасы 

иля, елми тядгигат вя тячрцбя конструктор лабораторийаларынын яняняляринин 

сахланылмасы вя артырыллмасы иля, инсанларын башлыча фяалиййят сащяляриндя технолочи 

укладларын дяйишилмясинин тямини, дювлятин тящлцкясизлийинин тямини имканлары иля 

баьлы мягсяд вя вязифялярин цмуми системини нязярдя тутур. 

Икинчи блок, дяйишян инновасийа цнсцрляри системинин формалашмасы цжцн 

мювчуд елми-технолочи потенсиалдан максимал вя даща сямяряли истифадяйя 

тяминат верян мягсяд вя вязифяляри бирляшдирир. 

Цжцнчц блокда, фасилясиз тякрар истещсал ясасында биринчи ики групун мягсядя 

жатмасына вя проблемляринин щялл олунмасына шяраит йарадан бцтцн шяртляр 

топлумунун йарадылмасы цзря вязифяляр бирляшмишляр. Онларын тяркибиня бцтцн 

сявиййялярдя, щяр шейдян яввял мцяссися, бирлик, корпорасийа сявиййяляриндя 

тясяррцфат системляринин инвестисийа вя инновасийа ишляринин тямин едилмясиндя 

мясялялярин щялли вя цстцн сосиал мясяляляр комплексинин щялли дахилдир. 

Елми-техники сийасяти тядгиг едяркян ганунауйьун шякилдя беля бир нятичяйя 

эялирляр ки, елм – эцчлц истещсал гцввяси, елми-технолочи потенсиал – дцнйа базарын-

да истянилян юлкянин ясас рягабятя давамлылыг фактору, елми ихтираларын даща 

сямярили вя мягсядйюнлц истифадяси иля йахын вя узаг эялячякдя щяр щансы тясяррцфат 

системинин давамлы инкишафынын ян вачиб шяртляриндян бири щесаб олунур. 

Дювлятин елми-техники сийасятинин стратечи мягсядляри елми-техники 

потенсиалын сямяряли истифадяси, расионал йерляшдирилмяси вя инкишафы иля, вачиб сосиал 

мясялялярин реаллашдырылмасы иля, материал истещсалы сащясиндя мцтярягги структур 

дяйишикликляринин тямин едилмяси, онун сямярялилийинин вя мящсулларын 

рягабятядавамлылыьынын йцксялдилмяси иля, игтисади шяраитин вя дювлятин мялумат 

ресурсларынын мцщафизясинин йахшылашдырылмасы иля, дювлятин юзцнцмцдафия, 

шяхсиййятин, чямиййятин вя дювлятин тящлцкясизлик габилиййяти иля, елм вя тящсилин, 
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щямжинин елмин, истещсал вя базарын гаршылыглы ялагяляринин мющкямляндирилмяси иля 

баьлыдыр. 

Билдийимиз кими щазыркы шяраитдя дцнйанын бир сыра дювлятляри, о чцмлядян 

Азярбайчан базар мцнасибятляриня кежид дюврцнц йашайыр. Кежид дюврцнцн мцасир 

игтисади вязиййяти цжцн ашаьыдакы хцсусиййятляр характерикдир: 

1. Мцлкиййятин мцхтялиф формаларына, жохукладлылыьын йарадылмасына кежид; 

2. Азад рягабят, антиинщисар фяалиййяти; 

3. Дювлят тянзимлянмяси, игтисадиййатын структурунун йенидян гурулмасы; 

4. Халг тясяррцфатында негатив структур деформасийасына эятириб жыхаран 

елми тякрар истещсалын ясас игтисади мцтянасиблийинин позулмасы; 

5. Юз наилиййятляриндя даща жох эцчлц мцасир елми-технолочи тячщизата, 

щямжинин бир гайда олараг ващид Милли валйутайа ясасланан харичи истещсалжыларын 

дахили мящсул базарларына тязйиги; 

6.  Кежид дюврцндя бир жох илкин истещсал бюлэяляринин игтисади, о чцмлядян 

малиййя чящятдян сябатсызлыьы (гейри-сабитлик),  

7. Милли халг тясяррцфатынын игтисади тящлцкясизлийинин бир жох критерийаларынын 

позулмасы; 

8. чидди ресурс мящдудиййятляри; 

Бу хцсусиййятляри нязяря алараг мцасир дюврдя дювлятин елми-техники 

сийасятинин ашаьыдакы мягсяд вя вязифялярини айырмаг олар: 

1. Дахили вя дцнйа базарларында йерли мящсулларын, о чцмлядян йени техника 

вя технолоэийанын рягабятядавамлылыьы; 

2. Игтисадиййатын йени технолочи мяркязинин мярщяляли формалашмасы, онун 

истещсал апаратынын йениляшмяси, дцнйа тясяррцфатында Милли истещсалын технолочи 

тящлцкясизлийинин, рягабятядавамлылыьынын  тямин едилмяси; 

3. Юлкянин кифайят гядяр мящсул, хаммал вя материала тямин едилмяси; 

4. Инсанларын щяйат фяалиййяти цжцн, тяраф мцщитин сахланылмасы вя йенидян 

бярпасы цжцн саьлам игтисади шяраитин йарадылмасы; 

5. Истещсалла мцтянасиб, кейфиййят чящятдян инкишаф етмиш инфраструктурун 

(рабитя, няглиййат, информатика, хидмятляр вя с. ) йарадылмасы; 
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6. Юлкянин тябии вя инсан ресурсларынын сахланылмасына ( горунмасына ) вя 

сямяряли истифадясиня тясир; 

7. Елми-технолочи потенсиалын еффектив истифадяси цжцн институсионал шяраитин 

йарадылмасы; 

8. Юлкянин Милли тящлцкясизлийинин елми-техноложи ясасларынын, мцдафия 

габилиййятинин щярби-техники базасынын формалашмасы. 

Сосиал-игтисади нюгтейи нязярдян дювлятин елми-техники сийасяти онун бцтцн 

функсийаларынын йарадычылыг ямяйинин хцсусиййяти нязяря алынараг елми-техники 

фяалиййятин дястяклянмясиня истигамятлянмясидир. Бу сийасят стратечи вя тактики 

планда чямиййятин инкишафынын сосиал, игтисади, еколочи вя сийаси мягсядляр 

системиня наил олмаг цжцн бу ямяйин мючуд вя мцмкцн олан ресурсларындан 

даща еффектив истифадяйя йюнялдилиб. Бу заман, елми-техники сийасятин сосиал-

игтисади тяркиби хцсуси, йарадычы ямяйин максимал нятичяляринин ялдя олунмасына 

вя онлардан щяр шейдян яввял тактики вя стратежи сосиал-игтисади мясяляляр системинин 

щялли цжцн истифадясиня йюнялдилмясиндян ибарятдир. 

Елми вя елми-техники фяалиййятин субйектляриня физики вя щцгуги шяхсляр, йяни 

мцщяндис-техники фяалиййятинин елми ишжиляри, щяр щансы бир тяшкилати щцгуги форма-

нын вя йа мцлкиййят формасынын елми коллективи, мцвяггяти йарадычы елми коллектив-

ляр, кижик сащибкар инновасийа мцяссисяляри, елми вя елми-техники фяалиййяти 

дястякляйян мцхтялиф фондлар аиддирляр. Дювлят бу ады жякилян субйектляря гаршы 

онларын давраныш гайдаларыны, бир-бириля гаршылыглы мцнасибятлярини яввялдян мцяй-

йян едян идаряедичи гцввя кими жыхыш едир. Амма беля йанашма ихтийари чямиййят-

дя олан (шяхси, коллектив, ичтимаи) сосиал-игтисади марагларын системли дярк едилмя-

сини инкар едир. 

 

4. Инновасийа фяалиййяти вя сащибкарлыьын тяшкилиnin hüquqi təminatı  

Инновасийа сащибкарлыьы йениликлярин даим ахтарылмасыны гаршыда гойур: 

йени идейалар мящсуллар, хидмятляр, щямчинин, йениликлярин йарадылмасы вя 

тятбигини щяйата кечиряряк тяшкилати формалар. Беля ки, йениликляр цчцн  тяшкилати 

формалар, истещсалы цчцн ися йени технолоэийайа вя тяшкилати гурулуша малик едяк 
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ки, Азярбайжан Республикасында  олан истещсал фондларынын аьыр вязиййятя 

дцшмцш йалныз жцзи щиссяси фяалиййят эюстярир. 

Инновасийа просест дахили зиддиййятлидир вя эюзлянилмяздир. Беля 

зиддиййятляр вя эюзлянилмязлик эцндян-эцня артыр. Зиддиййятлик бир даща ондан 

ибарятдир ки, елми-тядгигат ишляринин апарылмасы цчцн бюйцк щяжмдя малиййя 

ресурслары тяляб олунур (йени кейфиййятли материал вя йа машын йаратмаг цчцн 

тяжрцбялярин апарылмасына, хцсуси аваданлыьын алынмасына вя.с.). Диэяр тяряфдян, 

инновасийа сащибкарлыьыны инкишаф етдирмяк цчцн кадрларын щазырланмасы вя 

инновасийа-коммерсийа бизнеси системи цчцн кичик мцяссисялярин 

йарадылмасында йени  тяшкилати-щцгуги механизмляря ещтийаж дуйулур. 

Инновасийа сащибкарлыьы цчцн сащибкарлыг мцщитинин олмасы даща 

важибдир. Беля ки о, йяни идейаларын, йениликлярин реализя едилмяси цчцн мцвафиг 

тяшкилати формаларын йанрадылмасына имкан веря биляр. Беля мцщитин елементляри 

ашаьыдакылар ола биляр:  

 сярбяст фяалиййят ресурсларына малик олан инвесторларын олмасы;  

 сярбяст эцжляря малик олан ямтяя истещсалсылары; (онлар бирликдя юз 

имканларындан истифадя едяряк рягабят габилиййятли мящсуллар истещсал едя биляр-

ляр). Бцтцн бунлар инновасийанын ахтарылмасы вя тятбиги цчцн зярури шяртлярдир. 

Йени ихтиралара вя йа радикал йени идейалара ясасян мцяссисяляри 

(фирмалары) мювжуд мящсулларын тякмилляшдирилмясиля мяшьул олан вя анжаг 

фяалиййят эюстярян фирмалара бюлмяк лазымдыр. Бу тип фирмаларын щяр икисинин 

олмасы зяруридир, онлары стимуллашдырмаг лазымдыр, лакин онларын фяалиййяти цчцн 

лазым олан вясаитлярин щяжми мцхтялифдир. 

Инновасийа сащибкарлыьынын тяшкилати структурлары ичярисиндя хцсуси рол 

кичик фирмалара аиддир. Кичик коллективляр щяддян чох чевикдирляр вя йени 

идейалары щисс етмяк вя онлары ишляйиб йаймаг цчцн сяфярбярдирляр. Инновасийа 

сащибкарлыьыны щяйата кечирян тяшкилати – щцгуги формалар чох мцхтялиф ола биляр: 

 Вепчур фирмалар; 

 Експлерент фирмалар; 
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 Патиет фирмалар; 

 Комутант фирмалар; 

 Биолент фирмалар; 

 Бизнес инкубаторлар.  

Вечур фирмалар - кичик инновасийа мцяссисяляри ичярисиндя хцсуси йер тутур 

вя онлара чох вахт «рискли фирмалар» дейилир. Венчур фирмалар – йени мящсул вя 

хидмятлярин тядгиг едилмяси, щазырланмасы вя истещсалы истигамятиндя 

ихтисаслашырлар. Бу фирмаларын йарадыжылары алимляр-тядгигатчылар, мцщяндисляр вя 

ихтирачылардыр. Венчур фирмалар ясасян  елмтутумлу сащялярдя даща эениш 

йаыйлмышдыр. Венчур фирмалар бир нечя щцгуги вя физики шяхсин мцгавиляляри вя 

вясаитляри ясасында йарадылыр. 

Венчур бизнесини инвестисийалашдырма формасы башга инвестисийалашдырма 

формасындан фярглянир: венчур бизнесиня малиййя вясаити зяманятсиз, материал 

тяминаты олмадан гойулур, одур ки, инвесторлар даща бюйцк рискя эедирляр. 

Мцасир кичик венчур мцяссисяляр чевик вя сяфярбяр структурлара малик 

олуб йцксяк вя мягсядйюнлц фяаллыьына эюря фярглянирляр. Она эюрядя инкишаф 

етмиш дювлятляр венчур фирмаларын фяалиййятини алгышлайыр вя щяртяряфли 

дястякляйирляр. 

Експлерент фирмалар «пионер» фирмалар адыны алмышлар. Бу нюв фирмалар 

ихтирачылыг фяаллыьынын максимум мянфяят ялдя етмя тсиклиндя иштирак едир вя йени 

мящсулун илк дястини истесал  едирляр. Експлерент фирмалар, венчур фирмалар кими, 

юлчцляриня эюря чох бюйцк дейилдир. Експлерент фирмалар технолоъи фяал 

сащялярдя, хцсусиля електроника, кимйа сянайесиндя, яжзачылыг истещсалы 

сащяляриндя йарадылыр вя фяалиййят эюстярир. 

Патиент фирмалар-адятян, базарын мящдуд сегментиндя фяалиййят 

эюстярирляр, модаларын, рекламларын вя диэяр васитялярин тясири иля тялябляри 

юдяйирляр. Онлар мящсул бурахылышынын артымы мярщяляляриндя вя ейни заманда 

ихтирачылыг фяаллыьынын азалмасы мярщялясиндя фяалиййят эюстярирляр. 
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Комутант фирмалар – мящсул бурахылыша тсиклинин енмя мярщялясиндя 

фяалиййят эюстярирляр. Онларын  елми - техники сийасяти мящсул истещсалынын 

вахтында башламасыны мямулатын  технолоъи хцсусиййятляринин дяряжяси щаггында 

гярарларын гябул  едилмясини тяляб едир. Комутант фирмалар йерли, милли тяляблярин 

тямин олунмасына йюнялир, инновасийаны истещсал тсиклинин мцхтялиф мярщялялярини 

– мящсулун истещсала верилмясиндян бурахылан мящсулун технолоэийасында 

дяйишикликляря гядяр- конкрет йерли шяраитя уйьунлашдырыр. 

Виолент фирмалар «эцжлц» стратеэийайа малик олан фирмалардыр. Бу фирмалар 

ири капитала, йцксяк сявиййяли мянимсянилмя технолоэийасына  маликдирляр. Онлар 

эениш истещлакчылар даиряси цчцн ири серийалы вя кцтляви мящсул истещсалы иля мяшьул 

олурлар вя максимум мянфяят ялдя етмяйя чалышырлар. Одур ки, виолент фирмалар 

истещсалын эенишляндирилмяси, машын паркынын вя аваданлыьын дяйишмяси цчцн 

инновасийа инвестисийа гоймаьа чалышырлар. 

Бизнес инкубатор – ориъинал елми - техники идейаны реализя едян, кичик ин-

новасийа фирмаларынын сямяряли фяалиййятини тяшкил етмяк цчцн ялверишли шяраит 

йарадан ихтисаслашмыш структурдур. Бизнес инкубатор бир сыра функсийалары 

йериня йетирир: 

- тяжрцбя истещсалы цчцн эцзяштли шяртляря аваданлыгла тямин етмяк, мяслящят 

хидмяти эюстярмяк, танынмамыш фирмалары бизнес даирясиня дахил етмяк, щцгуг вя 

информасийа сферасында кюмяк эюстярмяк сащясиндя фирмалары дястяклямяк; 

- рискли технолоэийаларын тяжрцбя тятбигиня тижарят стратеэийасына наил олма 

ишлярини апармаг; 

- тяшкилати функсийаларын щяйата кечирилмясиня кюмяк етмяк. 

 Сон заманлар инновасийа просесинин щяйата кежирилмяси сащясиндя Йапонийа 

дювляти няинки АБШ-дан, щямчинин диэяр инкишаф етмиш юлкялярдян хейли иряли эетмиш 

вя щямин просес ХХ ясрин 60-70-жи илляриндян башлайараг индийя гядяр давам 

етдирилир. Мцасир дюврдя Йапн «мюжцзяси»нин, йяни 60-70-жи иллярдян башлайараг бу 

юлкянин сцрятли игтисади сыжрайышын ясас сябябляри щяггында мцхтялиф фикирляр 

сюйлянилир. Бу фикирлярдян ян мцщцмц щямин «мюжцзя»нин сябябини мящз елми-

техники тярягги вя иннолвасийа просесиндяки ясаслы дяйишикликлярля ялагядар олма-
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сындан ибарятдир. Конкрет олараг, бу, юзцнц сон иллярдя  електрон щесаблама тех-

никасынын, информатив идаряетмя системляринин, техноложи просесин автоматлаш-

дырылмасынын тяркибиня йухарыда эюстярилянлярдян башга, биотехнологийанын (Био-

технологийа термини йахын кежмишдя йаранмыш вя 70-жи иллярин орталарындан эениш 

йайылмаьа башламышдыр. Илк вахтлар дар мянада- эен мцщяндислийи методларынын 

тятбиги иля ялагядар техноложи тятгтгатлары ифадя етмяк цжцн ишлядялирди. Сонралар 

«биотехнологийа» анлайышы инсан фяалиййятинин жанлы организмляря онларын тяркиб 

щиссяляри вя йа биолоъи просесляри иля баьлы олан бцтцн истещсал вя гейри-истещсал 

сащялярини ящатя етмяйя башлады) вя оптик електротехниканын наилиййятляинин тятби-

гини, видеотехнологийадан вя йцксяк мющкямлик синтетик явязедижилярдян истифадя-

ни, ротор вя ротор-конвейер хятляринин роботлашдырылмасыны, роботтехника ком-

плекслярини (Роботтехника комплекси-гаршылыглы фяалиййятдя олан роботларын мяж-

мусу, истещсал ямялиййатлары групунун йериня йетирилмясиндя комплекс автомат-

лашдырманы тямин едир) вя с. ялавя етмяк олар. 

 

 

5. Инновасийа лайищяляринин гиймятляндирилмяси вя  инвестисийалашдырылмасы  

Истянилян инвестисийа лайищяляринин реализя олунмасы материал вя малиййя 

мясряфляри иля ялагядардыр. Бу, щямишя рисклярля йериня йетирилир, чцнки лайищянин 

базарда ня сявиййядя йер тутажаьыны вя йени мящсулун (хидмятин) юзцня ня 

гядяр алыжы тапажаьыны габагжадан билмяк олмур. Одур ки, илкин  гиймятляндирмя 

мярщяляси инновасийа фяалиййятиндя ян важиб мярщялядир. Гиймятляндирмянин 

мцряккяблийиня бахмайараг, инновасийа фяалиййятиндя рисклярин азалдылмасы 

цчцн експертиза зярури алимдир. Експертиза мясяляси лайищянин елми вя техники 

сявиййясини, онун йериня йетирилмяси имканларыны вя сямярялилийини 

гиймятляндирмякдян ибарятдир. 

Инновасийа лайищяляри ашаьыдакы експертиза методлары иля гиймятляндирилир: 

- йазылы тясвир; 

- «яввялки» вя «сонракы» вязиййятин мцгайися едилмяси; 
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- мцгайисяли експертиза; 

Йазылы тясвир методу бцтцн юлкялярдя эениш истифадя едилир. Онун 

мащиййяти щяйата кечириляжяк лайищянин мцяййян ямтяя вя хидмят базарында 

вязиййятя потенсиал тясирини юйрянмякдян ибарятдир. Алынан нятижяляр 

цмумиляшдирилир, прогнозлар тяртиб едилир вя йанашы просесляр нязяря алыныр. 

Мясялн, о елми-тядгигат, тяжрцбя-конструктор ишляри (ЕТТКИ) сферасы иля патент 

щцгугу, верэи ганунверижилийи, кадрларын щазырланмасы вя с. мясялялярин 

гаршылыглы ялагялярини нязяря алмаьа имкан верир. Бу методун ясас нюгсаны ики 

вя даща чох алтернатив варианты дягиг мцгайися етмяйя имкан вермясидир. 

«Яввялки» вя «сонракы» вязиййятин мцгайися едилмяси методу мцхтялиф 

лайищялярин щям кямиййят, щям дя кейфиййят эюстярижилярини нязяря алмаьа имкан 

верир. Лакин бу методун нюгсаны ондан ибарятдир ки, информасийа вя 

прогнозларын субйектив интеграсийасынын ещтималы бюйцкдцр. 

Мцгайисяли експертиза дювлятдян малиййя алажаг вя алмайажаг мцяссися 

вя тяшкилатларын вязиййятляринин мцгайися едилмяси цчцн истифадя едилир. Бу 

методда ясас диггят щяйата кечирилян лайищянин потенсиал нятижяляринин 

мцгайисясиня верили к. бу да гысамцддятли вя тез юзцнц юдяйян лайищялярин 

щазырланмасы цзря конкрет гярарларын игтисади ясасландырылмасынын 

йохланылмасынын тялябляриндян бирини тяшкил едир. Ялбяття, бу методун да  

нюгсаны вардыр, мясялян узунмцддятли лайищяляр цчцн тятбиг олуна билмир. 

Инновасийа лайищяляринин експертиза методларынын нюгсанлары вя цстцнлцк-

лярини нязяря алараг, онларын комбинасийаларындан истифадя едилир. 

Инновасийа лайищяляринин реализя олунма дяряжясинин гиймятляндирилмяси 

дягиг информасийа аз олдуьу щалда апарылыр. Одур ки, гиймятляндирмя 

интервалларла-оптимал прогнозлардан пессимист прогнозлара  гядяр 

апарылмалыдыр. 

Експертиза кейфиййятли инновасийа лафищясинин сечилмясини тямин етмялидир. 

Инвесторлара тягдим олунан инвестисийа лайищяляри мцгайися олунмалы вя ващид 

эюстярижиляр системинин кюмяклийи иля тящлиля мяруз галмалыдыр. Бу о демякдир ки, 
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вариантлар узря информасийа базасы, дягиглик, дяйяр вя натурал ифадясиндя 

эюстярижилярин тяйин олунма методлары мцгайися олуна билмялидирляр.  

Инновасийа сащибкарлыьынын инкишафы инвестисийа гойулушу иля ялагядардыр, 

чцнки сярмайя гоймадан йениликляря наил олмаг гейри-мцмкцндцр. Истещсал 

васитялярини, йени елми-техники мящсулу истещлакчыйа чатдырмаг цчцн малиййя 

вясаити лазымдыр. 

«Инвестисийа фяалиййяти щаггында» Азярбайжан Республикасынын гануну 

(13 йанвар 1995-жи ил тарихдя гябул олунуб) юлкя игтисадиййатына сярмайянин 

интенсив жялб едилмясиня, ондан сосиал-игтисади базанын вя бейнялхалг игтисади 

интеграсийанын инкишафы цчцн сямяряли истифадя олунмасына йюнялдилмишдир. 

Ганунда йазылыр ки, Инвестисийа – эялир (мянфяят) вя йа сосиал сямяря ялдя етмяк 

мягсядиля сащибкарлыг вя диэяр фяалиййят нювляри обйектляриня гойулан 

малиййявясаитиндян, щабеля мадди вя интелектуал сярвятлярдян ибарятдир. 

Инвестисийа фяалиййяти инвестисийа гойулушу вя онун щяйата кечирилмяси иля 

ялагядар бцтцн щярякятлярин мяжмусудур. Инвестисийа гойулушунун щямишя 

алтернатив истигамятляри вардыр: 

- узунмцддятли истифадя олунан малларын, йахуд дашынмаз ямлакын алынмасы 

йолу иля пул вясаитинин гойулушу; 

- гиймятли каьызлар шяклиндя активлярин ялдя едилмяси (малиййя инвестисийасы); 

- инновасийа сащибкарлыьына инвестисийа гойулушу. 

Инвестисийа гойулушу истигамятинин сечилмяси нормал рисг вахты йцксяк 

эялир эютцрмяк барядя ещтимала, фярзийяйя ясасланыр. Одур ки, инновасийа 

сащибкарлыьынын инкишафына инвестисийа гойулушунун сяжиййяви хцсусиййятляри 

вардыр. 

Биринжиси, игтисадиййатын бир сащясиндя инвестисийа бошлуьунун обйектив 

баш вермясиня, диэяр сащясиндя ися йениликлярин тятбигиня, мящсулун интенсив 

тязялянмясиня вя ишчилярин ихтисас сявиййяляринин артырылмасына олан тялябатын 

локаллашдырмасына эятириб чыхаран инновасийа просесинин дальавари характерини 

нязяря алыр. Инвестисийанынбу хцсусиййяти ясас капиталын артмасы механизми иля 
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баьлыдыр вя йени биликлярин, интеллектуал ямяйин йаратдыьы мящсулларын топланма-

сынын дискрет характерини якс етдирир. 

Икинжиси, инвестисийа гойулушу иля алвердян гачмаг лазымдыр, о, эяляжякдя 

сабит эялир ялдя етмяк мягсяди эцдцр вя узунмцддятли характер дашыйыр. 

Цчцнжцсц, инновасийа сащибкарлыьына инвестисийа тякжя тяйинаты цзря 

вясаитин гойулажаьы обйект щаггында дейил, щям дя дахили вя харижи амиллярдян 

асылы олараг мцяссисянин тяшкилати-игтисади вя сосиал инкишаф параметрляринин 

дяйишилмяси барядя етибарлы, дягиг информасийаларын юйрянилмясини тяляб едир. 

Щямчинин сащибкар инвестисийа просесиндя бир сыра шяртляри нязяря 

алмалыдыр: 

- йениликлярин юбйекти цзря рисгляри вя вясаитин мянбяйини мцяййянляшдир-

мялидир; 

- инвестисийанын типини вя реаллашдырылмасынын тяшкили формаларыны сечмялидир; 

- инвестисийаны горумалыдыр. 

Йениликлярин обйекти цзря рисглярин мцхтялиф нювляри вардыр:  

 базар рисги, 

 бизнес-рисг  

 малиййя рисги. 

Тяляб вя тяклифин, истещсал амилинин гиймятляринин дяйишилмяси иля ялагядар 

олараг инвестисийа капиталынын итмяси имканы базар рисгини мцяййянляшдирир. Биз-

нес-рисг йениликлярин сямярялилийинин гиймятляндирилмясиндя, хцсусян инвестисийа 

гойулушу мцддятинин сечилмясиндя тяжяссцм едир. Малиййя рисги инвестисийанын 

гойулмасы вя коммерсийа фяалиййятинин щяйата кечирилмяси дюврцндя пулун 

алыжылыг габилиййятинин ашаьыдцшмяси вя активлярин гиймятляринин ужузлашмасы иля 

билаваситя ялагядардыр. Бурада инновасийа лайищясинин малиййя профилинин 

ишлянмяси зяруриййяти мейдана чыхыр. 

Инновасийа сащибкарлыьына инвестисийа гойулушу барядя гярар гябул 

етмякдян ютрц бизнесин стратеэийасы вя тактикасы дягиг сечилмялидир. Инновасийа 
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сащибкарлыьынын стратеэийасынын ясасландырылмасы  ашаьыдкы ардыжыллыгла щяйата 

кечирилир. 

Статистик вя динамик тящлил методларындан истифадя етмякля 

гиймятляндирмя метод сечилир вя она ясасян инвестисийа гойулушу барядя 

мцвафиг гярар гябул едилир. Йениликлярин тятбиги, нязярдя тутулан мцяссисянин 

малиййя вязиййятинин тящлили инвестисийа просесиндя олдугжа важибдир. Бу 

мягсядля йениликлярин тятбигиндян яввял вя сонра мцяссисянин тясяррцфат – 

малиййя вязиййятини якс етдирян хцсуси эюстярижиляр вя ямсаллар системиндян 

истифадя олунур. Даща доьрусу, мцяссисянин юз активляриндян истифадя етмякля 

цзяриня дцшян ющдяликляри йериня йетиря билмяк гибалиййятини характерихя едян 

эюстярижиляр вя сящмдар капиталындан истифадянин вязиййяти эениш тящлил 

едилмялидир. Одур ки, сащибкар истещсалата инвестисийа гоймаг барядя гярар 

гябул едяркян щямишя рисг едир. Дцзэцн сечилмиш бизнес стратеэийасы, 

йениликлярин пешякаржасына техники-игтисади жящятдян гиймятляндирилмяси, бцтцн 

мцмкцн алтернативлярин юйрянилмяси, инновасийа просесинин сямяряли тяшкили вя 

сащибкарлыьын идаряетмя бажарыьы бу рисгин уьурла нятижялянмясиня сябяб олур. 

Йени мящсулун ишлянмяси, мянимсянилмяси вя бурахылышы, йени техника вя 

технолоэийанын тятбиги йалныз бу тядбирлярин малиййяляшдирилмяси шяраитиндя 

мцмкцндцр. 

Инвестисийайа пул вясаитляри, мягсядли банк кредитляри, пайлар, аксийалар вя 

башга гиймятли каьызлар, дашынар вя дашынмаз ямлаклар (биналар, гурьулар, 

аваданлыглар, хаммал, материаллар бу вя йа диэар материал гиймятляри), 

торпагдан вя йа башга тябии ресурслардан истифадя етмяк щцгуглары вя щабеля 

ямлак щцгуглары вя башга гиймятлиляр аид едилир. 

Инвестисийалар щям хцсуси мянфяятляр (юзцнц малиййяляшдирмя) щесабына, 

щям дя жялб едилмиш вясаитляр щесабына йериня йетириля билярляр. Ясас фондларын 

йениляшдирилмяси цчцн амортизасийа юдямяляри инвестисийа мянбяляри ола билярляр. 

Инкишаф етмиш юлкялярдя актив амортизасийа сийасяти дювлятин малиййя сийасятинин 

тяркиб щиссяси кими чыхыш едир. 
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Юлкямиздя инвестисийа просесляринин инвестивляшдирилмяси истещсал 

структурунун вя игтисади эюстярижиляринин йахшылашдырылмасы республика игтисадий-

йатынын актуал проблемляридир. Ясаслы гойулушун сямярялилийинин йцксялдилмяси 

ири структур дяйишиклярин реаллашдырылмасы халг тясяррцфатынын сащялярининтехники 

йенидян гурулмасы мягсядиля инвестисийа лайищяляринин тящлили мцщцм 

мясялялярдяндир. 

Инвестисийанын нювляри. Малиййя вя реал инвестисийалары бир-бириндян 

айырмаг лазымдыр.  

 Малиййя инвестисийайа – гиймятли каьызларын, сящмлярин, истиграз вярягяля-

ринин алынмасы, пулларын фаизля банкларда депозит щесаблара гойулмасы вя с. аид 

едилир. 

Пулларын етибарлы банклара гойулмасы ян архайынлы сайылыр, анжаг ян аз 

эялир инвестисийа формасыдыр. Банклар яманятчиляря фаизляри реал инвестисийанын 

кредитляшмяси щесабына ялдя  етдикляри эялирлярдян верирляр. Беляликля, банк 

яманятляриня эюря сон эялир реал инвестор, банк вя яманятчиляр арасында 

бюлцнцр. Бунунла ялагядар олараг, яманятляря эюря эялир бцтювлцкдя реал 

инвестисийа лайищясинин эялириндян щямишя аз олур. 

Реал инвестисийа-ясаслы тикинтиляря, истещсалын эенишляндирилмясиня, 

йениляшдирилмясиня вя инкишафына гойулмуш пуллардыр. 

Нормал ишляйян мцяссисялярин щялл етдикляри ян мцряккяб тясяррцфат 

мясяляляриндян бири максимал эялир эютцрмяк мягсядиля пул ресурсларынын 

ялверишли истигамятляря гойулмасыдыр. 

Инвестисийа лайищяляринин олмадыьы шяраитдя ян ялверишли цсул йа пулларын ети-

барлы банкларда депозит щесабла сахланылмасы (бялкя даща ялверишли иш ола биляр) 

вя йа перспективли мцяссисянин сящмляринин контрол пакетлярини алмагдыр.  

Сящмляр пакети сайясиндя бу мцяссисянин фяалиййятиня  бирбаша тясир етмяк олар 

вя онун инвестисийасыны мянфяятля юзцня гайтара биляр. Сящмлярин алынмасы иля 

ашаьыдакылар да мягсядя уйьундур: 
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- узунмцддятли кооперасийа вя ямякдашлыьын башга формалары щаггында 

мцгавиляляр баьламаг; 

- йени технолоэийалара дахил олмаг; 

- харижи базара бирэя чыхышы тяшкил етмяк; 

- мящсулун рягабятгабилиййятлийинин йцксялдилмясиня наил олмаг вя с. истифа-

дя олунмасына эюря инвестисийалар «рискли» (венчур) «бирбаша», «портфел», «Аннуи-

тет» фярглянирляр. 

Венчур капитал – ясаслы гойулушун рискли олмасыны якс етдирир. Венчур 

капитал – йени фяалиййятсащяляриня гойулан бюйцк рисклярля баьлы инвестисийадыр 

(йени сящмлярин бурахылма формасы). Венчур капитал ясаслы гойулушун даща тез 

юдянилмяси щесабиля бир-бириля ялагядар олмайан инвестисийа лайищяляриня 

гойулур. Ясаслы гойулуш бир гайда олараг, мцяссися-мцштярилярин сящмляринин 

бир щиссясинин алынмасы йолу иля щяйата кечирилир вя йа боржларын сящмляря 

конверсийа едилмяси щцгугларыны юзцндя, сахламагла шярти иля она борж верир. 

Капиталын рискли гойулушу йени технолоэийа сащяляриндя кичик инновасийа 

фирмаларынын малиййяляшдирилмяси зяруриййяти иля баьлыдыр. Рискли капитал юзцндя 

борж, сящмдар, сащибкарлыг капиталларыны жямляшдирир. Рискли капитал «венчур» 

адланан йени елми тутумлу фирмаларын тясис едилмясиндя васитячи ролуну ойнайыр. 

Бирбаша инвестисийалар – эялир ялдя етмяк вя тясяррцфат субйектинин идаря 

едилмясиндя иштирак етмяк щцгугуну алмаг мягсядиля, бу тясяррцфат 

субйектинин низамнамя капиталына (фондуна) малиййя гойулушудур. Портфел 

инвестисийалар – «портфелин» йарадылмасы иля ялагядардыр вя о, гиймятли каьызларын 

вя диэяр активлярин алынмасыны тямсил едир. «Портфел»-яманятчинин конкрет 

инвестисийа мягсядиня наил олмаг цчцн васитя кими чыхыш едян мцхтялиф 

инвестисийа дяйярляринин бир йердя, топлусудур. «Портфел»я биртипли гиймятли 

каьызлар (сящмляр) вя йа мцхтялиф инвестисийа дяйярляри (сящмляр, истиграз 

каьызлары, яманят вя депозит сертификатлар, киров шящадятнамяляри, сыьорта 

вясигяси вя с.) дахил  ола билярляр. 

Инвестисийалашдырманын база принсипляри. Яэяр фирма (мцяссися) 

инвестисийалашдырмадан йцксяк сямярялилик ялдя етмяк мягсяди гойулмушдурса, 
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онда онун рящбярлийи инвестисийалашдырманын база принсиплярини нязяря 

алмалыдыр. 

Инвестисийанын база принсипляри ашаьыдакылардыр: 

- инвестисийалашдырманын сон щядди сямярялилик принсипи. 

- сямрялилийин материал вя пул гиймятляринин узлашмасы принсипи; 

- хяржлярин уйьунлашмасы принсипи; 

- мултипликатор (принсипи); 

Бащар игтисадиййаты иля ялагядар инновасийа лайищяляринин сямярялилийинин 

гиймятляндирилмяси цчцн мцхтялиф методлар ишляниб щазырланмыш вя эениш тятбиг 

едилмякдядир. 

Инновасийасынын цмуми игтисади сямярялилийини гиймятляндирмяк цчцн 

юдямя мцддяти. 
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МЮВЗУ: ГИЙМЯТ ВЯ ТАРИФЛЯРИН ЩЦГУГИ 

ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ 

 

1. Гиймят вя тарифлярин щцгуги тянзимлянмясинин цмуми характеристикасы 

2. Азярбайжанда Республикасында гиймят вя тарифлярин тянзимлянмясинин щцгуги 

    тяминаты 

3. Гиймят вя тарифлярин тянзимлянмяси просесиндя игтисади васитялярин тясир механизми 

4. Гиймят вя тарифлярин тянзимлянмяси сащясиндя харижи  юлкялярин тяжрцбяси 

 

1. Гиймят вя тарифлярин щцгуги тянзимлянмясинин цмуми характеристикасы.  

Базар игтисадиййаты шяраитиндя гиймятлярин ролу вя ящямиййяти эетдикжя 

артмагдадыр. Беля ки, елми жящятдян ясасландырылмыш гиймятляр механизми 

олмадан игтисадийатда дюнцш йаратмаг гейри-мцмкцндцр. Гиймят васитясиля 

микро вя макро сявиййялярдя игтисадиййатда мцтянасиблик, таразлыг 

мцяййянляшдирилир вя оптимал вариантлар сечилир.  

Мцлкийят вя тясяррцфатчылыг формаларындан асылы олмайараг, онларын истещсал  

фяалиййятляри гиймятляндириляряк ишин сямярялилик сявиййяси ашкар едлир. Ян башлыжасы 

ися дювлят гиймят механизми васитясиля истещсалда лазыми стимул йаратмагла 

приоритет сащялярин инкишафыны тянзимляйир. 

Тяжрцбя эюстярир ки, гиймятлярин тянзимлянмяси мцряккяб обйектдир. Беля 

ки, юлкядя эцн ярзиндя милйонларла алгы-сатгы мцнасибятляри щяйата кечирилир. Бу 

заман гиймятляр истещсалчы-истещлакчы арасында мцнасибятляри тянзим едир, онларын 

щяр икиси цчцн сярфяли олан сявиййяни мцяййян етмяйя имкан верир. Беля олдуьу 

щалда бцтцн гиймят системиня сащибкарларын нязарят етмяк имканлары 

мящдудлашыр вя цмумиййятля гиймят системиня нязарят едя билмирляр. Беля 

вязиййят мейдана чыхыр ки, щяр бир игтисди субйект юз мянафейи бахымындан 

гиймятлярин инщисарчысына чеврилмяйя чалышыр. Нятижядя гиймят системиндя юзбашы-

налыг йараныр. Базар системиндя беля бир консепсийа иряли сцрцлцр ки, гиймятлярин 

тянзимлянмясиня дювлят мцдахиля етмясин, тяляб-тяклифя ясасланараг игтисади суб-
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йектляр гиймятлярини мцяййян етсинляр, азад рягабят шяраитиндя онларын щансы га-

либ эялярся, о да фяалиййят щцгугуна малик олсун. 

Сярбяст гиймятгойма механизминин фяалиййят эюстярдийи дюврцн илкин йекун-

лары эюстярди ки, бу просес юлкядя чох аьыр кечмиш, гиймятлярин дурумундан арт-

масы базар мцнасибятляринин формалашмасынын диэяр важиб шяртляинин йериня йетирил-

мяси, истещсалчы иля исещлакчы арасында гаршылыглы сярбястлик щцгугларындан суиистифа-

дя етмялярля, изащ олунса да, диэяр тяряфдян рягабятин вя дахили базарын горун-

масы, йерли истещсалчылара кюмяк, ящалинин сосиал мцдафиясини тямин етмяк мягсяди 

иля гиймятлярин дювлят тяряфиндян щцгуги принсипляр ясасында тянзимлянмясиня бю-

йцк ещтийаж дуйулурду. Беляликля, базар мцнасибятляриня кечидля ялагядар олараг 

дювлят гиймятлярин там сярбястляшмяси сийасятини щяйата кечирмяйя башлады.  

Сярбяст гиймятгойма механизминин фяалиййят эюстярдийи дюврцн илкин йекун-

лары эюстярди ки, бу просес юлкядя чох аьыр кечмиш, гиймятлярин дурумундан арт-

масы базар мцнасибятляринин формалашмасынын диэяр важиб шяртляинин йериня йе-

тирилмяси, истещсалчы иля исещлакчы арасында гаршылыглы сярбястлик щцгугларындан суиис-

тифадя етмялярля, изащ олунса да, диэяр тяряфдян рягабятин вя дахили базарын горун 

масы, йерли истещсалчылара кюмяк, ящалинин сосиал мцдафиясини тямин етмяк мягсяди 

иля гиймятлярин дювлят тяряфиндян щцгуги принсипляр ясасында тянзимлянмясиня 

бюйцк ещтийаж дуйулурду. Беляликля, базар мцнасибятляриня кечидля ялагядар 

олараг дювлят гиймятлярин там сярбястляшмяси сийасятини щяйата кечирмяйя башлады.  

 

2. Азярбайжанда Республикасында гиймят вя тарифлярин 

тянзимлянмясинин щцгуги тяминаты 

Гиймят сисеми базар игтисадиййатынын ясас елементляриндян бири олуб игтиса-

диййатда баш верян просесляря даим, оператив олараг тясир верир. Гиймятляр базар 

мцнасибяляри шяраитиндя юзцнц тянзимлямя просесиня мяруз галыр. Лакин юзцнц 

тянзимлямя просеси тябии просес дейил вя базар да контраэентлярин риайят етдикляри 

гайда вя нормалардан ибарятдир. Бу гайда вя нормаларын позулмасы игтисадий-

йатда негатив щалларын йаранмасына эятирб чыхара биляр. Диэяр тяряфдян игтисадий-

йатда кяскин инфлйасийа вя бющран щалларыын олмасы вя онларын эяляжяк инкишафыны 
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планлашдырмаьа вя дцзэцн гярарлар гябул етмяйя имкан вермямяси макроигтиса-

ди тянзимлямянин тяркиб щисяси олан гиймятлярин вя тарифлярин дювлят тяряфиндян 

щцгуги тянзимлянмясини юн плана чякир. 

1992-жи ил 2 йанвар тарихли 3 сайлы «Гиймят вя тарифлярин сярбястляшдирилмяси 

щаггында» Республика Назирляр Кабинетинин гярары иля гиймят вя тарифлярин тян-

зимлянмяси щяйата кечириляжяк истещсал – техники тяйинатлы мщсулларын, мцщцм соси-

ал ящямиййят кясб едян ясас истещлак маллары вя хидмятляринин гиймят вя таифляриня 

орта щесабла 2-6 дяфя щяжминдя йцксялдикжя ямсаллар мцяййян едилди. Азярбайжа-

нын о вахт ващид «рубл» мяканында олмасы, щабеля МДБ вя диэяр гоншу юлкяляр-

дя гиймятлярин сярбястляшдирилмяси шяраитиндя, юлкянин юзц цчцн зярури олан мящсул 

вя малларын кянара ахыны тящлцкяси йаранырды. Она эюря дя Азярбайжан Республи-

касы Назирляр Кабинетинин «Республикасынын дахили базарынын игтисади мцдафияси 

щаггында» 23 апрел 1992-жи ил тарихли 216 сайлы гярары иля ашаьыда эюстярилян мящсул-

ларын хидмятлярин гиймят вя тарифляри дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси нзяря алын-

мышдыр: 

 нефт вя газ конденсаты, тябии вя сыхылмыш газ; 

 мцщяррик вя соба йанажаьы, аь нефт, бензин; 

 електрик вя истилик енеръиси; 

 чюряк, ушаг гидасыын ясас нювляри, о жцмлядян йейинти консентранлары; 

 тибби тяйинатлы мящсуллар вя дярман лявазиматы; 

 телефон цчцн абуня щаггы; 

 мянзил кирайя щагглары. 

Рягабят мцщитинин тяшкил едилмяси вя горунмасы мягсяди иля дювлят рейестрня 

дахил едилн инщисарчы мцяссися вя тяшкилатларын мящсулларына (хидмятляриня) дювлят 

нязаряти Азярбайжан Республикасы Президентинин 24 декабр 1992-жи ил тарихли 377 

сайлы «Инщисарчы бирлик вя мцяссисялярин мящсулларынын (хидмятляринин) гиймят вя та-

арифляринин дювлят тянзимлянмяси щаггында» фярманына мцвафиг олараг рентабел-

лийя 20 фаиздян 40 фаизя гядяр сон щядд мцяййян едилмяси, гиймят вя тарифлярин 

дяйишдирилмясинин гиймят органында декларасийа олмасы йолу иля щяйата кечирилмя-

йя башланды. Гейд олунан фярманын 10 бяндиня вя Республика Али Советинин 4 
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март 1993-жц илдя гябул етдийи «Антиинщисар фяалиййяти щаггында» Гануна мцва-

фиг олараг инщисарчы мцяссисялярин тятбиг етдикляри гиймят вя тарифляр цзяриндя 

нязарят функсийаларыны Республика Дювлят Антинщисар Сийасяти вя сащибкарлыьа 

кюмяк Кмитяси щяйата кечирирди. 

Макромалиййя сабитлийинин тямин едилмсиндя вя юлкянин сосиал – игтисади инки-

шафында диэяр дювлят тянзимляйижиляри иля йанашы гиймят сийасятинин дя ящямиййяти 

данылмаздыр. Ону да гейд едяк ки, гиймят сйасятинн щцгуги ясасыны бу сащя цзря 

гцввядя олан ганунверижилик актлары тяшкил едир. Щал-щазырда гцввядя олан ганун-

верижилийя эюря ресублика яразисиндя фяалиййят эюстярян мцяссисялярин инщисар мюв-

гели мящсулларыны гиймят вя тарифляри рентабеллик сявиййяси мцяййянляшдирмякля тян-

зимлянир. Щямчинин бир сыра сащяляр цзря гиймят вя тарифляр ися Назирляр Кабинети вя 

диэяр сялащиййятли олан органларын мцвафиг гярарлары иля мцяййянляшдирилир. Рес-

публикада гиймят вя тарифлярин щцгуги тянзимлянмяси сащясиндя бир сыра аддымлар 

атылмышдыр. Бунлардан «Алкоголлу ичкиляр, етил (йейинти) спирт вя тцтцн мямулаты 

истещсалынын, сахланмасынын, идхалынын вя сатышынын тянзимлянмяси щаггында» 

Азярбайжан Республикасы Президентинин 20 декабр 1996-жы ил тарихли 527 сайлы 

фярманыны, «Хцсуси разылыг (лиссензийа) тяляб олунан фяалиййят нювляринин сийащысы-

нын тясдиг едилмяси щаггында» Президентин 4 октйабр 1997-жи ил тарихли 637 сайлы 

фярманыны, 1996-жы илин августунда Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинети-

нин 109 сайлы гярары иля Азярбайжан Республикасында «Тябии инщисарлар щаггында» 

Азярбайжан Республикасынын  Ганунуу эюстярмяк олар. 

Бцтцн бу гейд олунан тядбирлярин нятижясиндя щазырда йалныз ашаьыда эюстяри-

лян мящсулларын вя хидмятлярин гиймят вя тарифляри, тябии инщисар субйектляринин 

фяалиййят сащяляри дювлят тяряфиндян тянзимлянир: 

 бцтцн енеръи дашыйыжыларын гиймятляри; 

 телефон абонент щаггы; 

 истилик тяжщизат хидмятляри; 

 ясас коммунал хидмятляри тарифляри вя с. 

Республикада игтисади ислащатларын апарылмасы цчцн верэи, банк, эюмрцк вя с. 

хидмятляр цщзря фяалиййятин щцгуги базасынын йарадылмасы цзря  ганунларын вя 
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йухарыда адлары чякилян норматив актларын гябул едилмясиня бахмайараг, бу эцня 

гядяр гиймят йаранманын щцгуги базасы олан «гиймят ислащаты», «Гиймят сийася-

тинин ясаслары щагганда» вя с. кими мцвафиг ганунлар щазырланыб парламентдя 

мцзакиря едилмишдир. 1994-жц ил 2 нойабрда Азярбайжан Республикасынын Назирляр 

Кабинетинин 374 сайлы гярары иля «Азярбайжан Щава Йоллары» Дювлят Консернинин 

сярнишин, багаъ, почт вя йцк дашыма тарифляринин тянзимлянмяси щяйата кечирилиб. 

Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин «Енеръидашыйыжыларынын сатыш 

гиймятляинин республика дахилиндя тянзимлянмяси щаггында» 1994-жц ил 24 

октйабр таихли 367 нюмряли гярарыны вя Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабине-

тинин «Мцяссися вя тяшкилатларын мящсул (иш, хидмят) ихражындан алынан валйута 

вясаитиндян айырмаларын Азярбайжан Республикасы Ващид Валйута Фондуна кючц-

рцлмяси гайдалары щаггында» 1994-жц ил 27 ийун тарихли 251 нюмряли гярарыны мини-

мум ямяк щаггынын вя инфлйасийанын артмасыны нязяря алараг вя щава няглиййаты-

нын рентабелли ишини тямин етмяк мягсядиля, Азярбайжан Республикасы Назирляр 

Кабинети гярара алмышдыр: 

1. 1994-жц ил нойабр айынын 9-дан етибарян, «Азярбайжан Щава Йоллары» 

Дювлят Консернинин сярнишин дашыма тарифляри Азярбайжан Республикасы Игтисадий-

йат Назирлийи иля  разылашдырылмыш тяклифляря уйьун олараг, гцввядя олан тарифляря 

Азярбайжан Республикасы Милли Банкынын мцяййян етдийи манатын Русийа рублу-

на олан мязянняси тятбиг едилмякля щяйата кечирилсин. 

2. Азярбайжан Республикасы ящалисинин сосиал мцдафиясини тямин етмяк мяг-

сядиля, сярнишин авиадашымаларында бу гярарын биинжи бянди иля мцяййян олунмуш 

тарифлярин республика вятяндашлары цчцн мярщялялярля щяйата кечирилмяси мягсядя-

уйьун щесаб едилсин. «Азярбайжан Щава Йоллары» Дювлят Консерниня биринжи мяр-

щялядя щямин тарифлярин 40 фаизли эцзяштля тятбиг едилмясиня ижазя верилсин. 

3. «Азярбайжан Щава Йоллары» Дювлят Консерниня тапшырылсын ки, МДБ юлкя-

ляри вя йерли щава хятляриндя авиасийа дашымалары тарифляри там сярбястляшяня  гядяр 

щямин тарифляри Азярбайжан Республикасы Игтисадиййат Назирлийи иля разылашдырмаг-

ла мцяййян етсин. 
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Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин 7 нойабр 1994-жц ил 380 сайлы 

гярары иля «Азяравтоняглиййат» дювлят Консернинин шящярлярарасы автобусларла  

сярнишин дашыма тарифляринин тянзимлянмяси щяйата кечирилиб. Азярбайжан Респуб-

ликасы Назирляр Кабинетинин «енеръидашыйыжыларынын сатыш гиймятляринин республика 

дахилиндя тянзимлянмяси щаггында» 1994-жц ил 24 октйабр тарихли 367 нюмряли 

гярарына уйьун олараг, минимум ямяк щаггы вя инфлйасийанын артмасыны нязяря 

алараг, щабеля автобусларын мянфяятля ишлямясини тямин етмяк мягсядиля Азярбай-

жан Республикасы Назирляр Кабинети гярара алмышдыр: 

1. «Азяравтоняглиййат» Дювлят Консернин гцввядя олан шящярлярарасы авто-

бусларла сярнишин дашыма тарифляринин 1994-жц ил нойабрын 7-дян 2,5 дяфя артырылмасы 

барядя Азярбайжан Республикасы Игтисадиййат Назирлийи иля разылашдырылмыш тяклифи 

гябул едилсин. 

2. «Азяравтоняглиййат» Дювлят Консерниня тапшырылсын ки, эяляжякдя шящярляр-

арасы автобусларла сярнишин дашыма тарифляри там сярбястляшяня гядяр Азярбайжан 

Республикасы Игтисадиййат Назирлийи иля разылашдырмагла щямин тарифлярин тянзим-

лянмясини тямин етсин. 

Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин 14 нойабр 1994-жц ил 388 

сайлы гярары иля Азярбайжан дямир йолу няглиййаты иля сярнишин дашынмасы тарифляри-

нин тянзимлянмяси щяйата кечирилди. Азярбайжан Республикасы Назирляр 

Кабинетинин 1994-жц ил 24 октйабр тарихли 367 сайлы вя 1994-жц ил 27 ийун тарихли 

251 сайлы гярарларыны, минимум ямяк щаггынын вя инфлйасийанын артмасыны нязяря 

алараг, щабеля сярнишин гатарларынын мянфяятля ишлямясини тямин етмяк мягсядиля, 

Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинети гярара алды: 

1. Азярбайжан Дямир Йолу Идарясинин Азярбайжан Республикасы Игтисадий-

йат Назирлийи иля разылашдырылмыш тяклифляри ясасында республика дахилиндя бцтцн нюв 

сярнишин дашыма тарифляри 15 нойабр 1994-жц илдян етибарян Азярбайжан Республи-

касы Милли Банкынын мцяййян етдийи манатын русийа рублуна олан мязянняси тят-

биг едилмякля щяйата кечирилсин. 
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2. Азярбайжан Дямир Йолу Идарясиня тапшырылсын ки, гатарларла сярнишин дашы-

ма тарифляри там сярбястляшяня гядяр, Азярбайжан Республикасы Игтисадиййат На-

зирлийи иля разылашдырмагла, тариифлярин тянзимлянмясини тямин етсин. 

3. «Азярбайжан дямир йолу няглиййаты иля сярнишин дашыма тарифляринин 

артырылмасы щаггында» Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин 1994-жц ил 4 

ийул тарихли 259 нюмряли гярары гцввясини итирмиш щесаб едилсин. 

Ясас вясаитляря (фондлара) амортизасийанын щесабланмасыны садяляшдирмяк, тя-

сяррцфат субйектляриня бу ишдя сярбястлик имканы йаратмаг вя верэи нязарятини эцж-

ляндирмяк, щабеля Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин «Азярбайжан 

Республикасында ясас вясаитляин (фондлаын) йенидян гиймятляндирилмяси щаггында» 

1996-жы ил 2 август тарихли 99 нюмряли вя «Мящсулун (ишин, хидмятин) майа дяйяиня 

дахил едилян хяржлярин тяркиби щаггында Ясаснамянин тясдиг едилмяси барядя» 

1996-жы ил 16 август тарихли 111 нюмряли гяарларынын ижрасыны там тямин етмяк мяг-

сяди иля Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинети гярара алмышдыр: 

1. Мювжуд игтисади вязиййяти нязяря алараг мцяссисяляр 1 ийул 1996-жы илдян 1 

ийул 1997-жи илядяк мящсулун (ишин, хидмятин) майа дяйяиня дахил едиляжякляри 

амортизасийа айырмаларыны ясас вясаитлярин (фондларын) 1 ийул 1996-жы ил тарихя 

балансда олан кющня гиймятляри ясасында щесаблайа вя зярури щалларда учот вя 

щесабат сянядляриндя мцвафиг дцзялишляр едя билярляр. 

2. 1997-жи ил ийул айынын 1-дян мцлкиййят формасындан асылы олмайараг Азяр-

байжан Республикасында фяалиййят эюстярян бцтцн мцяссисяляр ясас вясаитляря 

(фондлара) кющнялмя (амортизасийа) щесабланмасынын йени (ачыг) методуну тят-

биг етсинляр. Бу метод цзря амортизасийа олунан ямлак вя онларын там бярпасы 

цчцн иллик кющнялмя (амортизасийа) нормалары ашаьыдакы гайдада груплашдырылсын 

вя эюстярилян щядляр дахилиндя мцяййян едилсин: 

a) биналар вя онларын структур компонентляри – 5 фаизя гядяр; 

b) гурьулар вя онларын структур компонентляри – 7 фаизя гядяр; 

c) ютцрцжц гурьулар вя онларын структур компонентляри – 9 фаизя гядяр; 

d) машын вя аваданлыглар – 13 фаизя гядяр; 

e) няглиййат васитяляри – 15 фаизя гядяр; 
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f) истещсал алятляри (лявазиматлар) вя тясяррцфат инвенталары – 25 фаизя гядяр; 

g) торпаг сащяляринин йахшылашдырылмасы цзря сярмайя гойулушлары, иш щейван-

лары, чохиллик якмяляр вя диэяр ясас вясаитляр (фондлар)  - 25 фаизя гядяр; 

h) гейри – мадди активляр ися «Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Рес-

публикасы Ганунуна уйьун олараг. 

Мцяййян едилсин ки, мцвафиг груплара аид едилян сас вясаитлярин (фондларын) 

цмуми дяйярини йухарыда нязярдя тутулан кющнялмя (амотизасийа) нормаларына 

вурмагла щесабланмыш амотизасийа мябляьляри мящсулун (ишин, хидмятин) майа 

дяйяриня дахил едилир. 

Республикамызда игтисадиййатын базар присипляриня кечмяси вя гиймятин ямя-

ля эялмясиндя базар механизминин формалашмасынын илкин мярщяляси кими гиймят 

вя тарифлярин эениш мигйаслы  либеаллашдырылмасы вя бу шяраитдя гиймятлярин тянзим-

лянмя механизмини формалашмасы щяйата кечирилмяйя башланды. Базар мцнасибят-

ляриня кечмяйин ясас шяртляриндян бири олан вя дахили базары горумаг мягсяди 

эцдян гиймятлярин либераллашдырылмасы, йяни тяляб вя тяклиф ясасында формалашмасы 

1992-жи ил 2 йанвар 540 сайлы, «Гиймят вя тарифлярин сярбястляшдирилмяси щаггында» 

Азярбайжан Республикасы Президентинин фярманына мцвафиг олараг Республика 

Назирляр Кабинетинин 02 йанвар 1992-жи ил тарихли 3 сайлы «Гиймят вя тарифлярин 

сярбястляшдирилмяси щаггында» гярары иля 1992-жи ил йанварын 6-дан щяйата кечирилди. 

Щямин гярара мцвафиг олараг республика яразисиндя йерляшян, табечилийиндян вя 

мцлкиййят формасындан асылы олмайараг бцтцн мцяссисяляря, тяшкилатлара, диэяр 

щцгуги шяхсляря ижазя верилирди ки, республиканын игтисадиййатына вя ящалинин 

эцзяранына щялледижи тясир эюстярян аз сайда мящсул вя хидмятлярдян башга галан 

бцтцн истещсал – техники тяйинатлы мящсуллара, халг истещлакы малларына вя 

хидмятляря базарда тяшяккцл тапмыш тяляб вя тяклиф ясасында формалашан сярбяст 

(базар) гиймятляри (тарифляри) тятбиг етсинляр. 

Базар мцнасибятляриня кечмяйин ясас шяртляриндян бири олан вя дахили базары 

горумаг мягсяди эцдян гиймятлярин либераллашдырылмасы, йяни тяляб вя тяклиф 

ясасында формалашмасы 1992-жи ил 2 йанвар 540 сайлы, «Гиймят вя тарифлярин сярбяст-

ляшдирилмяси щаггында» Азярбайжан Республикасы Президентинин фярманына мцва-
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фиг олараг Республика Назирляр Кабинетинин 02 йанвар 1992-жи ил тарихли 3 сайлы 

«Гиймят вя тарифлярин сярбястляшдирилмяси щаггында» гярары иля 1992-жи ил йанварын 

6-дан щяйата кечирилди. Щямин гярара мцвафиг олараг республика яразисиндя йерля-

шян, табечилийиндян вя мцлкиййят формасындан асылы олмайараг бцтцн мцяссисяля-

ря, тяшкилатлара, диэяр щцгуги шяхсляря ижазя верилир ди ки, республиканын игтисадиййа-

тына вя ящалинин эцзяранына щялледижи тясир эюстярян аз сайда мящсул вя хидмятляр-

дян башга галан бцтцн истещсал – техники тяйинатлы мящсуллара, халг истещлакы мал-

ларына вя хидмятляря базарда тяшяккцл тапмыш тяляб вя тяклиф ясасында формалашан 

сярбяст (базар) гиймятляри (тарифляри) тятбиг етсинляр. 

Республика Назирляр Кабинетинин 11 август 1992-жи ил тарихли 438 сайлы «Дяр-

ман васитяляиня вя тибби тяйинатлы мялуматлара гиймятгойма щаггында» гярарына 

ясасян Сящиййя Назирлийиндя сийащысы тясдиг едилян 50 адда ян мцщцм дярман 

васитяляриндян башга галан дярман васитяляри вя тибби тяйинатлы мямулатларын 

гиймятляри сярбястляшдирилди. Даща сонра Республика Назирляр Кабинетинин 12 

декабр 1992-жи ил тарихли 664 сайлы гярары иля бцтцн дярман васитяляри вя тибби 

тяйинатлы мямулатларын гиймятляри там сярбястляшдирилди. Республика Назирляр 

Кабинетинин 5 нойабр 1994-жц ил тарихли 378 сайлы «Чюряк вя чюряк мямулатларынын 

гиймятляринин тянзимлянмяси вя ящалинин бу мящсулларла тямин едилмясинин йахшы-

лашдырылмасы щаггында» гярарынын 4-жц бяндиня мцвафиг олараг 1 феврал 1995-жи 

илдян етибарян чюряк мямулатларынын гиймятляри сярбястляшдирилмишдир. Щямчинин, 

республикада 22 апрел 1994-жц ил тарихли гярарла тясдиг едилян пяракяндя тижарят вя 

ижтимаи иашя сащясиндя фяалиййятин лисензийалашдырылмасы гайдаларыны 10-жу бяндиня 

ясасян пяракяндя  тижарят вя ижтимаи – иашя сащясиндя лисензийа ясасында фяалиййят 

эюстярян щцгуги вя физики шяхсляр цчцн гиймятляря ялавялярин вя цстяликлярин щяд-

дляринин мящдудлашдырылмасы нязярдя тутулмушдур. 

 

3. Гиймят вя тарифлярин тянзимлянмяси просесиндя игтисади 

васитялярин тясир механизми 

Дцнйа юлкяляринин тяжрцбяси эюстярир ки, müxtəlif ölkələrdə гиймятялярин 

тянзимлянмяси иля билаваситя ялагядар формалашдырылан мцхтялиф ихтисаслашмыш 
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грумлар фяалиййят эюстярмякдядир. Беля грумлара мисал олараг Федерал 

Хязинядарлыг идарясини, Паритет Комиссийасыны, Гиймятя Нязарят Идаряси, 

Игтисадиййат Назирлийинин Али Шурасыны, Гиймят Комитясины, Милли Гиймят 

Комиссийасыны вя с. бу кими мцхтялиф дцнйа дювлятляриндя тясис олунмуш грумлары 

эюстярмяк олар. Мцвафиг фяалиййяти республикамызда реаллашдыран грум Таариф 

Шурасы адланыр. Мцвафиг грум тянзимлянян гиймятлярин мцяййянляшдирилмясини вя 

онлара бу вя йа диэяр дяйишикликлярин едилмясини билаваситя щяйата кечирир. 

Бунунла йанашы олараг диэяр грумларын да гиймятлярин тянзимлянмяси иля баьлы 

бу вя йа диэяр формада иштиракы мцмкцндцр.    

Базар игтисадиййаты шяраитиндя дювлятин жямиййятдя баш верян просеслярин 

инкишафына бирбаша тясир эюстярмя имканлары мящдуддур. Бу сябябдян дювлят 

игтисадиййата долайы йолла, хцсусиля дя верэигойма васитясиля тясир эюстярмяйя 

чалышыр вя бу заман сосиал – игтисади мягсядляр эцдцр. Щцгуги нюгтейи – нязярдян 

верэигойма дювлятля ижтимаи истещсал иштиракчылары арасында мцлкиййят мцнасибятля-

ринин гсалынмасы тядбиридир. Она эюря дя верэигойма проблемлярини тядгиг едян 

игтисадчы верэинин ясас вязифясини – дювлятля (жямиййятля) верэи юдяйянин мараглары-

нын балансынын сахланмасы олдуьуну нязяря алмалыдыр. Верэи – верэи юдяйижиси иля 

дювлят арасында малиййя мцнасибятляринин гайдайа салынмасы васитяси кими чыхыш 

етдийиндян о, бир тяряфдян – верэи юдяйижисиня онун боржунун щяддини, диэяр 

тяряфдян дювлят органына ися она ижазя веилян щяряктин щяддини эюстярир. 

Верэиляр онларын щям щцгуги тябияти мювгейиндян, щям дя щцгуги техникасы 

нюгтейи нязяриндян йанашмаг ола. Яэяр парламент верэи щагда гануну гябул 

едирся, демяли о, ящалинин бу верэини юдямяйя разы олдуьуну тясдиг едир. Беля йа-

нашма верэинин щцгуги тябиятини тядгиг едир. Лакин верэинин тутулмасынын парла-

ментля разылашдырылмасы, щям дя бу щярякятин айры–айры фярдляля разылашдырылмасы 

дейил, беля йанашма да верэинин ясас щцгуги хяттини–йяни бир тяряфли тяйин олунма-

сыны мцяййянляшдирир. Верэилярин ижтимаи тялябаты юдямяк мягсядиля тутулдуьундан 

верэиляр фярди явязсиздир вя верэи вясаитинин йалныз биртяряфли щярякятини ифадя етди-

йиндян гойманын щярякят едижи механизми йалныз мяжбуриййят ола биляр. Верэинин 

мяжбури характер дашымалы она щеч дя шяхси мцлкиййятин дювлят хязинясинин вя 



 247 

онун аэентляринин гейри – гануни щярякляриндян мцдафия едян васитя кими бахыл-

масына мане олмур вя о, щям вятяндашларын щцгуги вя гануни марагларынын, 

щям дя жямиййятин марагларыны мцдафия едян дювлятин истяйинин таразлашдырылма-

сында бюйцк рол ойнайыр. 

Верэинин юдяйижиси кими вятяндаш дейил, мцлкиййятчи чыхыш едир. Верэинин 

юдянилмяси сосиал вязифя олмагла шяхси мцлкиййят щцгундан иряли эялир вя верэилярин 

юдянилмяси васитясиля шяхси мцлкиййят жямиййятин марагларына хидмят едир. Лакин 

мцлкиййятчи тяряфиндян верэинин юдянилмяси щеч дя щамынын ейни дяряжядя верэи 

юдямяси демяк дейил. Бурада ясас кими верэи юдяйянлярин игтисади бярабярлийи вя 

игтисади эюстярижиляринин мцгайисяси эютцрцлцр. Верэи мцнасибятляринин иштиракчылары 

дювлятля верэи юдяйинин сийаси – щцгуги ялагясиндян там шякилдя асылы дейил. 

Мцлкиййятя верэи тятбиг етмякля, дювлят мцхтялиф шяхслярин (истя щцгуги, истяр 

физики) щмин дювлятин яразисиндя фяалиййятиндян, онун яразисиндя йерляшян ямлак-

дан, ямтяя тялбиндян ялдя етдийи эялиря верэи тятбиг едир. Беляликля, дювлят 

тяряфиндян тяйин едилян верэи эялир ялдя етмяк вя цмумиликдя дювлят хяржляринин 

тямин едилмяси мягсядини эцдцр. Щяр бир верэи тянзимляйижи ролуну йериня йетиря 

биляр. Бунун цчцн чох вахт эцзяштлярдян вя йахуд да гяти тядбирлярдян истфадя 

олунур. Верэи юдяйижисинин даваранышына тясир эюстярмяк мягсядини эцдян юдямя-

лярин (чох вахт онлары «тянзимляйижи верэиляр» дя адландырырлар) принсипиал фярги 

онларын юзцнц ляьв етмяк тенденсийасына малик олмалыдыр. Беля ки, онлар верэи 

юдяйянин игтисади фяалиййятиня тясир эюстяряряк онлары йа бу фяалиййятдян имтина 

етмяйя йа да фяалиййятини даща да эенишляндирмяйя вадар едир. Яэяр верэи верэи-

юдяйяни юз игтисади фяалиййятиндян имтина етмяйя мяжбур едирся, онда бу верэи 

сон нятижядя юз базасыны, йяни щямин верэиюдяйянляин сайынын азалмасына шяраит 

йарадыр. Яэяр верэи игтисади фяалиййяти эенишляндирмяйя вя артырмаьа шяраит 

йарадырса, онда щямин бу верэини юдяйянлярин сайы, щям дя верэидян ялдя едилян 

мябляь артмыш олур. Беля верэиляря мисал олараг ялавя дяйяр верэисини, мянфяятя 

олан верэини вя аксизляри эюстярмяк олар. 

Ялавя дяйяр верэиси Азярбайжан Республикасы яразисиндя малларын истещсалы, 

ишлярин эюрцлмяси, хидмятлярин эюстярилмяси вя тядавцлц просесиндя онларын дяйя-
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риня ялавянин бир щиссясинин, щямчинин Азярбайжан Республикасы яразисиня эятирилян 

вя верэи тутулан бцтцн малларын дяйяринин бир щиссясинин бцджяйя тутулмасы 

формасыдыр. ЯДВ-нин юдяйяжиси кими гейдиййатдан кечян вя йа гейдиййатдан кеч-

мяли шяхс щесаб едилир. ЯДВ малларын истещсалынын вя эюндярилмясинин, ишляр 

эюрцлмясинин вя хидмятляр эюстярилмясинин бцтцн мярщялялриндя юдянилир. (Азяр-

байжан Республикасы Верэи мяжялляси, маддя 153) ЯДВ мцхтялиф нюв хидмят вя 

мящсулларын истещсалыны, реализясини вя истещлакыны тянзимлямякля йанашы, щям дя 

бцджянин эялир щиссясинин фомалашдырылмасы цчцн нязярдя тутулмушдур. ЯДВ-нин 

ставкасы ясас вясаит кцтлясинин эялириня дахил едилмясинин тямин едир ки,бу да 

малиййя кризиси олан бир шяраитдя мянфяятя олан верэинин нисбятян ашаьы тяйин 

едилмясиня шяраит йарадыр. ЯДВ-нин ставкасы Азярбайжан Республикасы яразисиндя 

1992-жи илдя 28 фаиз, 1993-жц илдя 20 фаиз вя артыг 2001.01.01 тарихиндян 18 фаиз 

тяйин едилмишдир. ЯДВ-си ян чох аксизли ямтяялярин гиймят сявиййясиня тясир едир. 

Бу заман ЯДВ-си аксиз дахил едилян гиймятляря тятбиг едилир. Беля гайда ямтя-

ялярин долайы верэи гойулушуну артырыр. Аксиз верэиляри истещсалчынын гиймятинин 

тяркибиня дахил едилир, мящдуд ямтяя даиряси цчцн мцяййянляшдирилир вя бу вя йа 

диэяр ямтяянин гиймят – хярж нисбятиндян асылы олараг дифференсиаллашдырылыр. Азяр-

байжан Республикасынын Верэи Мяжяллясинин 182-жи маддясиндя дейилир: 

«Аксиз – аксизли малларын сатыш гиймятиня дахил едилян верэидир. Азярбайжан 

Республикасы яразисиндя истещсал едилян, йахуд идхал олунан аксизли маллардан, 

верэидян азад едилян маллар истисна олмагла, аксиз тутулур». Аксиз верэисинин юдя-

йижисиня эялдикдя ися маддя 183-дя эюстярилмишдир ки, Азярбайжан Республикасы 

яразиси аксизли малларын истещсалы вя идхалы иля мяшьул олан бцтцн мцяссисяляр вя физи-

ки шяхсляр, щабеля Азярбайжан Республикасынын щцдудларындан кянарда билаваситя 

юзц вя йа подратчы васитясиля аксиз маллары истещсал едян вя истещсал етдийи йердя 

верэи юдяйижиси кими учотда олмайан Азярбайжан Республикасынын резидентляри ак-

сизин юдяйижиляридир. Сифаришчинин эюндярдийи хаммалдан Азярбайжан Республикасы 

яразисиндя маллар истещсал едилдийи щалларда маллар истещсалчысы аксизин юдяйижисидир. 

Бу щалда истещсалчы аксиз мябляьлярини сифаишчидян алмалыдыр. Щал – щазырда 

ашаьыдакы маллар аксизлик маллара аид едилир: 
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 спирт, майа, пивяйя ,спиртли ичкилярин бцтцн нювляри; 

 тцтцн мямулатлары; 

 нефт мящсуллары. 

Аксизлярин дяряжяляри Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинети тяряфиндян 

мцяййян едилир вя тясдиг едилир. Мянфяят йарадылмыш милли эялирин ян чох йенидян 

бюлцшдцрмяйя мяруз галан щиссясидр. О, гиймят вя хяржлярин сявиййяси иля сых 

баьлыдыр. Нормалар, рягабятли базар игтисадиййатында фяалиййят эюстярян мцяссися-

ляр ону максималлашдырмаьа чалышыр вя буна сатыш щяжминин артырылмасы, хяржлярин 

минималлашдырылмасы, мящсулун кейфиййятинин артырылмасы иля гиймятин йцксялдил-

мяси щесабына наил олунур. Лакин бязян мцяссисяляр инщисарчылыг мювгейиндян вя 

рягабятин зяиф олмасындан истифадя едяряк мянфяятин артырылмасына гиймятляри 

йцксялтмякля наил олурлар. 

Щал – щазырда мцяссисялярин мянфяятинин артырылмасына нязарят етмк вя тян-

зимлямяк мягсядиля дювлят мцяссисяляринин мянфяятиндян 27 фаиз дяряжяси иля верэи 

тутур. (Верэи мяжялляси Маддя 105) Азярбайжан Республикасында резидент вя 

гейри – резидент мцяссисяляр мянфяят верэисинин юдяйижиляридир. Лакин дювлят верэи-

лярдян азад олмалар вя эцзяштляр тятбиг етмякля бир сыра сосиал – игтисади 

проблемляри щялл етмяйя чалышыр. Беля ки, верэи мяжяллясинин маддя 106 бянд 2-дя 

дювлят ялиллярин ишля тямин едилмяси кими проблеми «Ялиллярин ижтимаи тяшкилатларына 

мяхсус олан ишчилярин цмуми сайынын азы 50 фаизи ялиллярдян ибарят олан истещсал 

мцяссисяляринин мянфяят верэисинин дяряжясинин  50 фаиз азалдылмасы щесабына» щялл 

етмяйя чалышыр. Щямчинин дювлят хейриййячиликля мяшьул олан мцяссисялярин 

мянфяятини верэидян азад етмишдир. (маддя 106, бянд 1). 

Цмумиййятля верэилярин юдянилмяси цч ясас васитяси вар: 

1. декларасийа цзря верэилярин юдяилмяси; 

2. эялир мянбяйиндя верэинин юдянилмяси; 

3. верэинин юдянилмясинин кадастr васитяси. 

Декларасийа цзря верэилярин юдянилмяси верэи юдяйижисинин юз эялири, башга 

сюзля верэи ющдяликляри щагда тяйин едилмиш вахтда верэи органына мялумат 

вермялидир. Чох вахт деклорасийаларын верилмяси верэи юдяйижисинин юз истяйиля 
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юдямяйя разы олдуьу верэи мябляьини тяйин вя гейд етмяк цчцн истифадя едилир. 

Сонралар верэи йохламалары апарылыр вя деклорасийанын врилянляри иля фактики вери-

ляляр тутушдурулур. Деклорасийа цзря верэинин юдянилмяси демяк олар ки, эялирин ял-

дя едилмяси иля бир вахта дцшцр. Бунун цчцн дювлят деклорасийа цзря верэиин 

юдянилмяси мцддятлярини верэи гануну васитясиля тянзимляйир. Эялир мянбяйиндя 

верэинин юдянилмясиня эялдикдя ися верэи юдяйижиси артыг верэи юдянилдикдян сонра 

эялири ялдя едир вя бу васитя няьдсиз щесаблашма вя йахуд автоматик верэи юдямя 

кими чыхыш едир. Чох вахт беля юдямянин аванс верэиляри дя адландырырлар. 

Кадастр дедикдя харижи яламятляриня эюря тяснифляшдирилян обйектлярин сийащы-

сыны тяйин едян вя верэи юдямя обйектинин орта эялирини мцяййянляшдирян рейестр 

баша дцшцлцр. Кадастр тяртиб едиляндя обйектин щяр щансы бир хцсусиййяти ясас кими 

эютцрцля биляр. Мясялян, торпаг кадастры тяртиб едиляндя торпаьын нювцндян асылы 

олараг кейфиййяти (мящсулдарлыьы) ясас щесаб едилир. Лакин дяйяриндян вя физики 

вязиййятиндян асылы олараг кадастрлар даим дягигляшдирилир. Кадастр васитясиля 

верэинин юдянилмясиндя эялирин ялдя едилмяси иля верэинин тутулмасы вахты 

мцхтялифдир. Она эюря дя бу верэи юдямяси цчцн верэи оргалары тяряфиндян конкрет 

вахт мцяййянляшдирилир. 

Дахили вя дцнйа базар гиймятляри иля сых баьлы олан, идхал вя ихраж ямтя-

яляринин верэи гойулушундан ифадя едилян верэи юдямяляриндян бири дя кюмрцк 

рцсумларыдыр. Дцнйа тяжрцбясиндя идхал едилян мящсулун кюмрцк рцсумларынын 

мцяййянляшдирилмяси гябул едилмишдир ки, бу да милли базара харижи ямтяялярин йерли 

истещсалчыларынын гиймятиндян ашаьы гиймятля дахил олмасына имкан вермякдир. 

Ихраж едилян мящсуллар ися щеч бир верэи гойулушуна мяруз галмыр. Бир чох щаллар-

да беля мящсуллара дювлят субсидийалары верилир ки, бу да милли истещсал мящсуллары-

нын дцнйа базарында щярякят едя билмяси цчцн гиймятляри ашаьы салыр. Бцна мисал 

олараг емаледижи сащялярин мящсулларыны эюстярмяк олар. 

Кюмрцк рцсумлары дедикдя кюмрцк органлары тяряфиндян мцхтялиф нюв 

ямтяяляр цчцн дифференсиаллашдырылмыш ставкалар цзря алынан юдямя баша дцшцлцр. 

Кюмрцк сярщяддиндян кечян ямтяяляря тяйин едилмиш тарифляря ясасян кюмрцк 

рцсумлары тятбиг едилир.  
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Кюмрцк тарифи ады алтында кюмрцк сярщяддиндян кечян ямтяяляря тятбиг 

едилян кюмрцк рцсумлары ставка дяряжяляринин топлусу нязярдя тутулур.  

Рцсумлар харижи – игтисади фяалиййятин ямтяя номенклатурасына уйьун олараг 

системляшдириляряк, мцяййян тяснифатлашдырылмыш група аид едилян ямтяялярин 

сийащысындан ибарятдир.  

Харижи игтисади фяалиййятин ямтяя номенклатурасы дювлятин харижи игтисади 

фяалиййятинин дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси тядбирляри системинин ясасы кими 

эютцрцлцр. Харижи – игтисади фяалиййятин ямтяя номенклатурасы доггуз рягямдян 

ибарят кода маликдир. Илк алты рягям ямтяянин кодуну, сяккиз рягям ямтяянин 

Авропа игтисади бирлийинин комбиняляшдирилмиш тариф – статистик  номенку-

латурасында кодуну, доггузунжу рягям ися ямтяяляря уйьун дювлят марагларынын 

мювгейини эюстярир. 

 

 

 

4. Гиймят вя тарифлярин тянзимлянмяси сащясиндя харижи 

юлкялярин тяжрцбяси 

Яняняви базар игтисадиййатлы юлкялярдя, мцщцм мясялялярдян бири дювлятин 

игтисадиййата мцдахиля етмясидир. Мцасир базар игтисадиййаты истещсалын истещлак-

чыйа уйьунлашдырылмасы системидир. Ейни заманда бу систем, рягабят вя сосиал 

мцдафияйя принсипляриня риайят олунмасына дювлят нязарятидир. Игтисадиййатын 

дювлят тянзимлянмяси, хцсуси бюлмянин апарыжы олдуьу щалда, мцхтялиф формалар 

алыр: 

Макросявиййядя – фискал вя малиййя сийасятиндян истифадя олунур. 

Микросявиййядя – инщисар ялейщиня ганунлардыр ки, сащяляр цзря гиймятлярин 

бирбаша тянзим олунмасы якс етдирир. Базар ганунларынын фяалиййятиня 

бахмайараг дювлят щеч вахт гиймятлярин тянзим олунмасындан имтина едя 

билмяз. Гярб игтисадчылары беля щесаб едирляр ки, бизим юлкянин индики, вязиййяти, 

онларын икинжи дцнйа мцщарибясиндян сонракы вязиййятиня уйьундур. Буна эюря 

дя, инзибати системдян базар игтисадиййатына кечид гяфлятян ола билмяз. Мцяййян 
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кечид дюврцнцн олмасы важибдир. Мясялян, Гярб юлкяляри гиймятлярин 

сярбястляшмяси мясялясиня тяхминян 1945-жи илдян башламышлар. Бюйцк 

Британийада бу просес 40 ил давам етмишдир. Франсада гиймятлярин там 

либераллашмасы 1986-жы илдя баша чатмышдыр. 

Диэяр капиталист юлкялярдя индинин юзцндя дя хцсуси ящямиййятли мящсулларын 

гиймятляриня дювлят тяряифндян нязарят едилир вя тянзимлянир. Австралийада гиймя-

тин дювлят тянзимлянмяси мювжуд дейилдир. Лакин гиймятляр цзяриндя нязарят 

вардыр. Бу нязарят чюряк, сцд, йумурта вя с. бу кими мящсулларын гиймятляри цзя-

риндядир. Мювжуд штат хязинядарлыьы мцтямади оларагбу мящсулларын гиймятля-

ринин дяйишилмяси щцдудуну тящлил едир. Юлкядя 1983-жц илдя гиймят цзяриндя 

мцшащидя щаггында ганун верилмишдир. Щямин гануна ясасян истянилян мящ-

сулун гиймяти цзяриня емлбарго гойула биляр ки, Федерал Хязинядарлыг идарясинин 

ижазяси олмадан онларын гиймяти дяйишдириля билмяз. Нязярдя тутулмуш мцддятдя 

гиймятляр ким тяряфиндян ижазясиз дяйишдирился 10 мин австралийа долларында жяри-

мя олунур. Ейни мящсулларын мцхтялиф реэионлар цзря гиймятляринин дяйишилмяси 

щцдуду 20% тяшкил едир. 

Австрийада ися гиймятин дювлят тянзимлянмяси системиня паритетлик дахилдир. 

Дювлятля, сащибкарлыг арасында вя сосиал игтисади мясялялярин паритети мювжуддур. 

Юлкядя гиймятин сярбястляшмяси 1977-жи 1997-жи ил ярзиндя 20 иля апарылмышдыр. 

Щазырда гиймятляр 1976-жы илин ганунчулуьу ясасында тянзимлянир. Бу гануна 

эюря игтисадиййат назиринин щцгугу вардыр ки, гиймятляр цзяриндя максимум вя 

минимум щядди гойсун. Бундан ялавя онун щцгугу вардыр ки, истянилян мящ-

сула 6 ай ярзиндя тянзимедижи гиймятляр тятбиг етсин. 

Кянд тясяррцфаты мящсулларына гиймят тяртиб едиляркян о, кянд тясяррцфаты 

назирлийи иля разылашдырылыр. Гойулан гиймят рясми гайдада няшр олунур. Юлкядя бу 

мясялялярля Паритет Комиссийасы мяшьул олур. 1964-жц илдян башлайараг бу комис-

сийа ашаьыдакы функсийалары йериня йетирир: 

1. Йени мящсулларын, йенилик яламятляри йохланылыр вя она йени гиймятин 

гойулмасы имканы мцяййян едилир. 
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2. Юлкя дахилиндяки мящсулла, идхал мящсулларынын гиймятляри арасындакы 

фярглянмя йохланылыр вя бу фяргин нормал олмасына чалышылыр. 

3. Дахили тижарятдя мящсулларын гиймят фяргиня нязарят едилир ки, тижарят 

ядалятли олсун. 

4. Тарифляр, мещманхана тясяррцфаты хидмятляри, аь чюряк, чюряк мящсулла-

рынын, тохужулуг мящсулларынын вя с. мящсулларын гиймятляри онлара аид ганунлара 

уйьун олмасы цзяриндя нязарят едилир. 

Венесуелада мящсула гиймят тяляб тяклиф ясасында мцяййян олунур. Лакин 

бунунла беля гиймятлярин сярбяст формалашмасы дювлятин мцстягим вя гейри-

мцстягим тянзимлямя  методлары иля тамамланыр. Диэяр тяряфдян, юлкядя дювлят 

бюлмяси даща йцксяк хцсуси чякийя маликдир вя онлар юз инщисарларыны гиймят 

цзяриндя сахлайырлар. Юлкядя истещлак зянбилинин тямин олунмасы цчцн 17 адда 

мящсул цзяриндя дювлят нязаряти сахланылыр. Щямин мящсулларын гиймяти 

тижарятчиляр тяряфиндян йцксялдиля билмяз. Бунунла йанашы дювлят минимум ямяк 

щаггы васитясиля дя гиймятляря тясир эюстярир. Мяркязи банк вя гиймятя нязарят 

Идаряси инфлйасийа артымы щаггында мялумат топлайараг, ики илдян бир минимум 

ямяк щаггына индексляшдирир.  

Юлкядя истещлак мящсулларынын 20%-я гядяри дювлят тяряфиндян тянзим олу-

нур. Гиймятин тянзимлянмясинин щцгуги ясасыны юлкя президентинин фярманы тяшкил 

едир. Бу базар тянзимлянмяси кодекси адланыр. Щямин кодекся эюря тянзимлянян 

мящсуллар 2 група айрылыр. Биринжи група кянд тясяррцфаты мящсуллары вя мцхтялиф 

истещлак мящсуллары дахилдир. Икинжи група ися – галан мящсуллар аид едилир. 

Данимаркада гиймят системи базар игтисадиййаты вя сярбяст рягабят мцнаси-

бятляри ясасында фяалиййят эюстярир. Дювлятин гиймяти тянзимлямя функсийасы мящ-

дуддур. Гиймятляр истещсалчылар тяряфиндян хяржляря уйьун гойулур. Лакин дювлят 

бцтцн васитялярля рягабятин эенишляндирилмясини щяйата кечирир ки, истещсалчыларын 

гиймяти бунун нятижясиндя стабилляшсин вя йа ашаьы дцшсцн. Бундан башга дювлят 

верэи системиндян дя эениш истифадя едир. Дювлят бюлмясиндя гиймят вя тарифляр 

ганунлар ясасында мцяййян едилир. Дювлят тяряфиндян мцяййянляшдирилян вя тясдиг 

едилян гиймятляр цмуми гиймят системинин 6%-ни тяшкил едир. 
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Алманийада дювлят, гиймятин тянзимолунмасыны вя нязаряти щяйата кечирир. 

Бу ясасян илк тялябат вя инщисарлашдырылмыш мящсуллар цзрядир. Беля мящсулларын 

сийащысы дюврц олараг бцллетенлярдя дярж олунур. Дювлят тяряфиндян тянзимлянян 

гиймятлярин хцсуси чякиси 10 % тяшкил едир. Гиймяти тянзимляйян дювлят органы 

Крал декрети иля мцяййян олунмуш Игтисадиййат Назирлийинин Али Шурасыдыр. 1945-

жи иля гядяр алманийада краллыг варды. Гиймятин тянзимлянмясинин дювлят меха-

низми ашаьыдакы формалара малик иди: 

Ижазя верилян гиймятляр. Дювлят вя хцсуси компанийалар нязярдя тутулан 

мящсулун гиймятинин йцксялдилмяси щагында Али Шурайа тягдимат верирляр. Дюв-

лят комиссийасынын ижазяси алындыгдан сонра мящсулун гиймяти йцксялдиля биляр. 

Хябярдаредижи гиймятляр – Мцяййян мящсуллара гиймят Али Шурайа 1 ай явв-

ял хябярдарлыг едиляндян сонра йцксялдилир. 

Йерли гиймятляр. Йерли органлар тяряфиндян йцксялдиля биляр. Бу заман йерли 

комиссийалар ашаьыдакы елементляри нязяря алырлар: 

1. Гиймяти йцксялдиляси мящсулун вя хидмятин там шярщ олунмасы. 

2. Мящсулун истещсал хяржляринин структуру щаггында там мялумат.  

3. Мящсулун реаллашдырма гайдасы. 

4. Гиймят йцксялдилдикдян сонра онларын вязиййяти. 

5. Истещсал хяржляринин ясасландырылмасы вя бунун ясасында гиймятин 

йцксялмяси. 

   Италийада гиймят цзря нязарят системи 1944-жц илдян щяйата кечирилир. Идаря-

лярарасы гиймят комитяси Сянайе Назирлийиня табедир. Бу комитя истещсалын 

инкишафына шяраит йарадан мящсулларын гиймятлярини мцяййянляшдирир. Бунунла 

йанашы, илк тялябат мящсулларын гиймятлярини мцяййян едир. Бу систем зярурилийи 

мцщарибядян сонракы дюврдя юлкя игтисадиййатынын аьыр вахты иля ялагядар иди вя 

щямин дюврдя чохлу сайда мящсулларын гытлыьы мювжуд иди. Гиймятлярин беля 

тянзим олунмасы 1960-жы илляря гядяр давам етмишдир. Артыг 60-жы иллярдян сонра 

Италийа игтисадиййаты йцксяк инкишафа малик олмушдур вя бунунла ялагядар олараг 

гиймятлярин либераллашмасы башламышдыр. Гиймят цзря нязарят практики олараг ин-

флйасийаны сахламаг мягсяди эцдцр. 
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Канада да гиймятин тянзим олунмасынын ващид системи йохдур. Гиймятляр 

ясасян тяляб вя тяклифдян асылы олараг мцяййян олунур. Канадада гиймят сийасяти, 

ясасян гиймяти  дястяклямяк сийасятидир. Бу ясасян кянд тясяррцфаты мящсуллары 

цзрядир. Ясас мягсяд фермер тясяррцфатынын эялирлилийини мцяййян етмякдир.  Ка-

надада аьыр вязиййятдя олан сащяляр дювлят тяряфиндян субсидийалашдырылыр. Юлкядя 

1986-жы илдя Рягабят акты гябул едилмишдир. Щямин акта ясасян юлкядя ики типдя 

«даьыдыжы-таланедижи» гиймятдян истифадя едилир. 

Биринжиси «гиймят жоьрафи мювгедя ямяля эялмя» формасыдыр ки, тижарятчиляря 

бир реэиона мящсулу диэяр райондан нисбятян ашаьы гиймятя сатмаьа ижазя верил-

мир. Бу рягабяти там дяф етмяк мягсяди эцдцр. 

Икинжиси ися «ясасландырылмамыш ашаьы гиймятин» мцяййянляшдирилмяси, бу да 

рягабятин ящямиййятли дяряжядя ашаьы салмаьа хидмят едир.  

Норвеч дювлятиндя Гиймят вя тижарят рягабяти 1953-жц илдя тясдиг едилмиш 

ганунчулуг ясасында тянзимлянир. Крал гярарына ясасян 1957-жи илдя истещсалчылар-

ла сатыжылар арасында фярди гиймят разылыьына ижазя верилмир. Чцнки, онларын фярди 

разылашмасы гиймяти йцксялтмяк васитясиля юз эялирлярини чохалтмаг мягсяди эцдя 

биляр. Гиймят вя диэяр норматив актларын тянзимлянмясинин позулмасы щаггында 

дювлят жидди санксийа тятбиг едир. Щятта жяримядян ялавя мясулиййятя дя жялб 

олуна биляр. Гиймятин тянзим олунмасы ямяк вя инзибати назирлик, гиймят цзря 

Дювлят Тяфтиш Комитяси вя с. тяряфиндян щяйата кечирилир. Норвечдя дахили гиймят-

гойма дцнйа базар гиймятиня ясасланыр. 

АБШ дювлятиндя гиймятин ясас щиссяси компанийалар тяряфиндян рягабятли 

базар механизми ясасында гойулур. Бунунла йанашы тябии инщисар сащяляриндя 

дювлят гиймятляри дя сахланылыр. Дювлят гиймятлярин 5-10% ни тянзим едир. АБШ 

штатларынын бязиляриндя електроенеръи, шящярлярарасы автомобил вя дямир йол тариф-

ляри, штат идаряси тяряфиндян гойулмасына ижазя верилмишдир. Компанийалар гиймят 

гойманын мцхтялиф формаларындан истифадя едирляр. Онлардан бир нечяси мящсулун 

бир щиссясини алыжыларын ала биляжяйи сявиййядя гоймаьа чалышырлар. Диэярляри ися 

гиймяти узун мцддятя эялир веря биляжяк, щяддя гоймаьа чалышырлар. 
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АБШ-да фаиз ставкасы дювлят нязарятиндядир. Бу истещсал хяржляринин йцксял-

мясиня имкан вермир. АБШ-да фермер мящсулларынын гиймятинин тянзимлянмяси 

1993-жц илдян щяйата кечирилир вя эиров гиймятиндян истифадя олунур. Эиров гий-

мяти минимум зяманятли гиймят функсийасыны йериня йетирир. Онун мягсяди фер-

мер тясяррцфатынын гиймятинин базар гиймятиндян ашаьы дцшмясиня имкан 

вермямякдир ки, фермерляр зийана дцшмясинляр. АБШ-да 160 кянд тясяррцфаты 

мящсулу цчцн паритет гиймятляр гойулмушдур. 

Башга юлкялярдя олдуьу кими Франса игтисадиййаты да хцсуси сярбяст сащиб-

карлыьын ясасында инкишаф едир. Щазырда юлкянин игтисаййаты базар игтисадиййаты 

шяраитиндя инкишаф едир ки, бу да гиймятлярин тамамиля тяляб вя тяклиф ясасында фор-

малашмасына имкан верир. Лакин гиймятлярин ясасында дяйяр, тяляб – тяклиф вя пул 

тядавцлц гануну дурур. 

Франса игтисадиййатында дювлят бюлмяси бир о гядяр хцсуси чякийя малик 

дейилдир. Дювлятин ялиндя ясасян инщисарчы сащяляр жямлянмишдир (газ, енеръи, няг-

лиййат). Бундан ялавя дювлят, базар рягабяти шяраитиндя фяалиййят эюстярян сащяля-

ря дя (милли, коммерсийа банклары – сыьорта компанийалары ) нязарят едир.  

Биринжи щалда дювлят бцтцн игтисади параметрляри инщисарчы сащяляр цзря 

гойур. (инвестисийаларын щяжми, ямяк щаггы, щазыр мящсула гиймят). 

Икинжи щалда дювлят игтисади параметрляря минимум тясир эюстяряряк дювлят 

сащялярини хцсуси бюлмя иля рягабятя щазырлайыр. 

Бу хцсусиййят нязяря алынараг юлкядя гиймятлярин 20%-и дювлят тяряфиндян 

тянзим олунур. Франсада 40 ил ярзиндя (1947-1986) гиймятлярин дювлят тянзимлян-

мяси системини ясасландыран «дириъизм» онун сийасятинин ясасыны тяшкил етмишдир. 

Франса назирляр Шурасы 1986-жы илдян юлкядя гиймятлярин там рягабят ясасын-

да формалашмасыны сярбястляшдирирди. Щямин дюврдян юлкядя 16 няфярдян ибарят 

Рягабят Шурасы йарадылмышдыр. Щямин Шура мцяййян сялащиййятляря маликдир. 

Мясялян, гиймяти позан мцяссися тяшкилат вя шяхсляр щаггында инзибати вя щцгуги 

гайдада тядбир эюря биляр. Щятта шяхсляр 6 айдан 4 иля гядяр мясулиййятя дя  жялб 

олуна билярляр. 
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Исвечрядя, гиймятин тянзим олунмасы тяжрцбяси мараглыдыр. Беля ки, юлкядя 

бир сыра норматив сянядляр гябул едилмишдир ки, онларын кюмяклийи иля дювлят гий-

мятгойма просесиня тясир эюстярир. Федерал дювлят 1961-жи илдян гярар гябул ет-

мишдир ки, щямин гярара ясасян юлкядя кянд тясяррцфаты мящсулларына гиймятлярин 

50%- гядяри гейдя алыныр.  Юлкядя базар шяраитини тямин етмяк цчцн дювлят 30 %-

я гядяр субсидийалар верир ки, онун да 30 %-и няглиййатын, 27% кянд тясяррцфаты-

нын, 16% тящсиля, 13% сящиййяйя йюнялдилир. Исвечрядя гиймят цзяриндя дювлят тян-

зиметмя нязарятиндян башга ижтимаи нязарятдян дя истифадя олунур. Бунун цчцн 

истещлакчынын мянафейини горумаг мягсядиля Мцдафия Фонду йарадылмышдыр. 

Гиймятлярин тянзим олунан сявиййясини позан щяр бир кяс, сащибкар вя диэярляри 

100 мин Исвечря франкында жяримя олунурлар. Федерал идаря щяр щяфтя юлкя цзря 80 

адда мящсулун гиймятляри щаггында бцллетен няшр едир. Бу гиймятляр реэионлар 

цзря дифференсиаллашдырылыр. 

Исвечдя ися мцщарибя вя мцщарибядян сонракы (1941–1945) дюврлярдя гий-

мят цзяриндя нязарят чох эениш иди. Щямин дюврлярдя даими Гиймят Нязаряти Ида-

ряси фяалиййят эюстярмишдир. 1956-жы илдя «Гиймятя даими нязарят» системи ляьв 

едилди. Юлкядя гиймят сявиййясинин йцксялмясинин гаршысынын алынмасы цчцн гий-

мятлярин дондурулмасы системиндян дя истифадя олунур. 

Гиймятлярин дондурулмасы ики щалда мцтляг щяйата кечирилир. мцщарибя 

вязиййятиндя. гиймятлярин цмуми сявиййясинин йцксялмяси тящлцкяси йарандыьы 

щалда.  Дювлят селектив (айры-айры мящсуллара) гиймят системиндян истифадя етмяк 

щцгугуна да маликдир. Гиймят мясяляляри иля юлкядя ижраедижи орган, Дювлят 

Гиймят Идаряси сайылыр. Йапонийада гиймятгойма сащяси, дювлятин ян минимум 

мцдахиля сащясидир. Дювлят органлары гиймят цзяриндя нязарят етмирляр. Чцнки, 

бунун якси юлкядя мювжуд олан Либерал – Демократик партийанын низамнамяси-

нин ялейщиня оларды. Юлкядя антиинщисар ганунлары (1977) фяалиййятдядир. Щямин 

антиинщисар ганунларындан «Ярзаг мящсуллары базарынын тянзимлянмяси гануну», 

«Щейвандарлыг мящсулларына гиймятин стабилляшмяси» гануну юлкядя щцгугу 

сянядляр сайылырлар. Йапонийада бу ишлярля «Ядалятли баьлашма Комиссийасы» 

мяшьул олур. Щямин комиссийа гануну позан субйектляр цзря мясулиййят 
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галдырмаг щцгугуна маликдир. Лакин бу щеч дя о демяк дейилдир ки, дювлят 

гиймят тянзимлянмясиндян тамамиля имтина етмишдир. Юлкядя истещлак 

мящсулларынын 20%-и дювлят тяряфиндян тянзим олунур. 

Бцтцн бу дейилянлярдян айдын олур ки, кечид игтисадийаты шяраитиндя базар 

фяалиййятинин дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси чох важибдир. Жямиййят цзвляринин 

щяр бир фяалиййятиндя дювлятин эцжлц тянзимляйижи яли олмадан юлкядя сосиал-

игтисади стабиллийя вя йцксяк игтисади нятижяйя наил олмаг гейри-мцмкцндцр. 
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МЮВЗУ. ТУРИЗМ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ЩЦГУГИ 

ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ 

1. Turizm və onun sosial, iqtisadi məzmunu. 

2. Azərbaycan Respublikasında turizm sferasının tənzimlənməs hüquqi  bazası 

3. Туризм фяалиййятиндя мцгавиля мцнасибятляри. (Комиссийа мцгавиляси.  

   Тапшырыг мцгавиляси. Аэент мцгавиляси.)  

 

1.   Turizm fəaliyyətinin nəzəri-metodoloji  əsasları 

 Turizm dedikdə, iqitsaiyyatın böyük bir sektoru başa düşülür. İqtisadiyyatı 

yüksək olan ölkədə turizm inkişaf edir və turizmin inkişafı yüksək iqtisadi dirçəlişə 

təkan verir. İqtisadiyyatın ümumi qanunları turizmə həm müsbət və həm də mənfi 

təsir göstərə bilər. Məsələn, vətəndaşların illik gəlirinin artması və onun bərabər 

paylanması, valyutanın sabit vəziyyəti, əlverişli konyuktura situasiyası turizmə 

müsbət təsir göstərir; iqtisadi böhranlar, sənayenin zəifləməsi, işsizlik, valyutanın 

qeyri-sabit vəziyyəti və əlverişsiz konyuktura vəziyyəti turizmə mənfi təsir göstərir. 

Vətəndaşların illik gəliri turizm xidmətlərinə olan tələbata bilavasitə təsir göstərir. 

Gəlir çoxalanda vətəndaşların əlinə çoxlu miqdarda pul gəlir. Normal həyat 

səviyyəsini təmin etməkdən ötrü turizm səfərlərinə tələbat çoxalır. Nə qədər milli 

gəlir vətəndaşlar arasında bərabər bölünərsə, bir o qədər çox adam səyahətlərdə 

iştirak edər. Valyutanın sabitliyi də turizm sistemində vacib faktorlardan biridir. əgər 

dolların məzənnəsi yüksəkdirsə, alınan əmək haqqına ondan az miqdarda almaq olar, 

bununla da, səfərə çıxmaq mümükün deyil. Amma Amerikalılar üçün bizim ölkədə 

səyahət etmək çox əlverişlidir. Valyutanın məzənnəsinin böyük miqdarda dəyişməsi 

eyni xidmət növünün qiymətlərinin böyük həcmdə dəyişməsinə səbəb olur. Turizmin 

iqtisadiyyata təsiri daha mübahisəsizdir. İş yerləri açır, istehsalat funksiyasını yerinə 

yetirir. 

Turizmin bir neçə müxtəlif növləri vardır. Turizmin əsas iki müxtəlif forması- 

xarici və daxili turizm forması var.                                                                                                                 
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Xarici turizm(beynəlxalq turizm) ölkəni tərk edib, başqa bir ölkəyə getməklə 

bağlıdır. Xarici turistin ölkəyə gəlməsi aktiv turizm adlanır, ölkədən getməsi isə 

passiv turizm adlanır. 

Beynəlxalq turizmin ixracı qeyri-adi bir formada baş verir. Başqa məhsulların 

ixracından fərqlənərək beynəlxalq turizmdə turist özü ölkəyə gəlir. Əgər ölkədən 

xaricə gedən turistlərin sayı gələn turistlərin sayından çoxdursa, deməli ölkədən 

valyuta xaricə çıxarılır. Gedən turistlər xarici ölkənin iqtisadiyyatına investisiya 

qoyur. Xarici ölkənin turizm infrastrukturu daha da inkişaf edir. Belə hallarda ölkədə 

mənfi turizm saldosu əmələ gəlir. 

Daxili turizm ölkə daxilində baş verir. Daxili turizmin inkişafı ölkə 

iqtisadiyyatının artımında mühüm rol oynayır. Turizmin ölkədə inkişafı başqa 

sahələrin də inkişafına təkan verir. Daxili turizmin inkişafı xarici turizmin inkişafına 

zəmin yaradır. Ona görə ki, daxili turizm ölkədə infrastruktur yaradır və həmin 

infrastrukturdan ölkəyə gələn xarici turistlərdə istifadə edirlər. 

Bundan başqa, daxili turizm ölkə daxilində siyasi və iqtisadi sabitlik yaradır. 

Siyasi sabitlik ölkədə ona görə möhkəmlənir ki, turizmdən əldə olunan gəlir əhalinin 

müxtəlif təbəqələri arasında ədalətlə və görülən əmək müqabilində paylanılır. Turizm 

çoxlu iş yerləri yaradır. Turizm məhsulunu ixrac etmək etmək üçün çoxlu adam 

iştirak edir. Bir nəfər xarici turistə xidmət etmək üçün 9 iş yeri yaratmaq gərəkdir. 

Eyni zamanda, bir nəfər xarici turistdən gələn gəlir bir ton xam neftin satışından əldə 

olunan gəlirdən çoxdur. 

Son zamanlar daxili və xarici turizm bir-biri ilə yaxınlaşır. Məsələn, Qərbi 

Avropada bağlanan Şenqen müqaviləsi ölkələr arasındakı sərhəd formallıqlarını 

götürmüşdür. Turistlər maneəsiz bu ölkələri gəzə bilirlər. Bu ölkələr arası sərbəst 

turist, işçi qüvvəsi və kapital axını davam etməkdədir. Ölkələrarası sərbəst turist 

zonası yaratmaqla Avropa digər regionlara nümunə göstərir. Avropa sərbəst turist 

məkanı yaratmağa can atır. 

Hal hazırda beynəlxalq turizm dünya iqtisadiyyatının çox qüvvətli bir sahəsinə 

çevrilmişdir. Turist xidmətlərinin ümumi qiyməti insanlara göstərilən xidmətlərin 1/3 

hissəsini təşkil edir. Bu da ümumi dünya məhsulunun 10,1 %-i olmuşdur. Elə ölkələr 
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var ki, turizm onların dövlət büdcəsinin 30-40 %-ni təşkil edir.Məsələn, 2000-ci ildə 

Fransaya 70 milyon xarici turist gəlmişdir ki, bu da onun öz əhalisindən çoxdur. 

Yunanıstanda dövlət büdcəsinin ½ -i turizmin hesabına formalaşır. Baqam adaları, 

Meksika, Sinqapur, Tailand kimi ölkələrin milli gəlirinin 80 %-i turizmdən gəlir. 

Turizmin növləri müxtəlif əlamətlərinə görə qruplara bölünürlər: 

1) ərazi əlamətinə görə- daxili və xarici, yəni beynəlxalq turizm; 

2) müddətinə görə- qısa müddətli (1-2 günlük, istirahət günləri), uzun müddətli 

(7 gündən çox); 

3) turistlərin sayına görə- fərdi turizm (1-3 nəfər), qrup şəklində (15 nəfərdən 

çox); 

4) turistlərin hərəkət formasına görə- piyada və ya hər hansı nəqliyyatın növü 

ilə; 

5) nəqliyyatın növünə görə- avtoturist, dəmir yolu sərnişini, aviaturist, gəmi 

turisti və s. ; 

6) məqsədinə görə- itirahət və müalicə, ekskursiya turisti, elmi, etnik, işgüzar, 

macəra turizmi, dini, əyləncə, idman turizmi və s.; 

7) yaşa görə- uşaq, gənc, orta yaşlı, və yaşlı adamların turizmi. 

 Turizmin əsas anlayışları aşağıdakılardır: 

1) Turizm- Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının, əcnəbilərin və 

vətəndaşlığı olmayan şəxslərin müvəqqəti olacağı ölkədə (yerdə) ödənişli fəaliyyətlə 

məşğul olmamaq şərti ilə istirahət, sağlamlaşdırma, tanış olma, idraki (tarix və 

mədəniyyət sərvətlərindən bəhrələnmə və s.), iş-peşə (vəzifə boclarının icra edilməsi 

istisna olmaqla), idman və dini məqsədlərlə daimi yaşayış yerlərindən müvəqqəti 

getmələri; 

2) Turist- istirahət, sağlamlaşdırma, tanış olma, idraki, iş-peşə, idman və dini 

məqsədlərlə getdiyi ölkədə (yerdə) müvəqqəti olan şəxs; 

3) Tur- konkret müddətdə konkret marşurut üzrə fərdi və ya qrup halında 

səfərdən ibarət olan turizm məhsulunun vauçer şəklində satılan forması; 

4) Turizm yollayışı- ciddi hesabatlı blank olub, proqramla nəzərdə tutulmuş 

xidmətlərin ödənildiyini təsdiq edən sənəd; 
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5) Turizm vauçeri- xarici turistlərə xidmət göstərilməsi və firma ilə qarşılıqlı 

ödəmələr aparılması üçün əsas olmaqla, turun tərkibinə daxil olan xidmətlər üzərində 

turistin hüququnu müəyyənləşdirən və xidmətlərin göstəriləcəyi faktını                                                                

təsdiq edən sənəd; 

6)Turoperator-turların komplektləşdirilməsi, turizm məhsulunun 

formalaşdırılması, 

hərəkətə gətirilməsi və satışı ilə məşğul olan turizm təşkilatı; 

7) Turagent- turoperator tərəfindən turların satışı, turizm məhsulunun hərəkətə 

gətirilməsi və satışı üzrə vasitəçilik fəaliyyəti göstərən fiziki və ya hüquqi şəxs; 

8) Turagentlik- turizm və ekskursiya yollayışlarının satışı, habelə turizm- 

ekskursiya fəaliyyətinin təşkili üzrə informasiya, reklam, marketinq və s. digər 

xidmətlər göstərilməsi ilə məşğul olan vasitəçi təşkilat; 

9) Turizm məhsulu- turistlərə göstərilən xidmətlər kompleksi (turistlərin 

yerləşdirilməsi, daşınması, yeməyi üzrə xidmətlər kompleksi, ekskursiya, həmçinin 

bələdçi xidmətləri və səfərin məqsədindən asılı olaraq göstərilən xidmətlər); 

10) Turizm fəaliyyəti- turoperatorun müddəti 24 saatdan çox olmayan və 

turistlərin yerləşdirilməsi xidmətini nəzərdə tutmayan və turizm məhsulunu 

formalaşdırılması, hərəkətə gətirilməsi və satışı üzrə fəaliyyəti; 

11) Turizm ehtiyyatları- səfər edilən ölkənin (yerin) təbii, mədəni, tarixi, 

sağlamlaşdırma obyektləri və turistlərin ayrı-ayrılıqda və kompleks halında tələb və 

ehtiyaclarını təmin edə bilən, onların fiziki və mənəvi qüvvələrinin bərpası və 

inkişafına kömək edə bilən digər obyektlərin məcmusu; 

12) Turizm infrastrukturu- turizm məhsulu istehsalı təşkilinin kompleks sistemi 

və ya mehmanxana və digər yerləşdirilmə- yerdəyişmə, nəqliyyat vasitələrinin, 

ictimai iaşə, əyləncə obyektləri vasitələrinin tanış olma idraki, iş-peşə, 

sağlamlaşdırma, idman və digər təyinatlı obyektlərin, turoperator və turagent 

fəaliyyətini həyata keçirən ixtisaslaşdırılmış müəssisə və təşkilatların, həmçinin 

ekskursiya və bələdçi xidmətləri göstərən təşkilatların məcmusu; 

13) Turizm məhsulunun hərəkətə gətirilməsi- turizm məhsulunun satışına 

yönəldilmiş tədbirlər kompleksi ( reklam, ixtisaslaşdırılmış sərgilər, yarmakalarda 
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iştirak, turizm məhsulunun satışı üzrə turizm informasiya mərkəzlərinin təşkili, 

kataloqların, bukletlərin və s. nəşri). 

Turistlər aktivliyinə görə 6 prupa bölünür:                                                                                                            

 -İdman istirahətini sevənlər. 

-Sakit istirahəti sevənlər. Onlar kənar admları və səs-küyü sevmirlər.Onları 

günəş, qum və dəniz maraqlandırır. 

 -İstirahətdən ləzzət alanlar. Onlar çox səriştəlidirlər, istirahət zamanı özləri 

üçün əyləncələr axtarırlar. 

-Aktiv istirahət edənlər. Bu adamlar təbiəti çox sevirlər və idmanla məşğul 

olurlar. 

 - Tarix və mədəni abidələri öyrənənlər. 

- Macəra sevənlər. Onlar tək gəzməyi sevirlər və heç nədən qorxmurlar. 

Turizm növlərinin bütün rəngarəngliyinə baxmayaraq, turist səfərlərinin 

əksəriyyəti 70 %-i isitrahət məqsədini daşıyır. Onlardan 13 %-i işgüzar, 6 %-i isə dini 

və başqa növlərdir. Ən yüksək istirahət səviyyəsi 76 %-i ABŞ-dadır. Cənubi Asiyada 

bu göstərici 73 %-ə, Avropada isə 68 %-ə çatır. 

2002-ci ildə beynəlxalq turistlərin sayı 715 milyona çatmışdır. ÜTT-nin 

proqnozlarına görə 2020-ci ildə beynəlxalq turistlərin sayı 1602 milyon nəfər və 

turizmdən alınan gəlirin miqdarı isə 200 milyard dollar olacaqdır.  

Beynəlxalq turizmin əsas xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, xidmətlərin ixracı, 

adi malların ixracından fərqli olaraq, xarici turisti ixrac edən ölkəyə özünün gəlməsi 

və xidmətlərdən istifadə etməsilə, idxal əməliyyatı isə ölkə turistlərinin xaricə 

göndərilməsi ilə bağlıdır. Bununla əlaqədar, turizmin ixracı- xaricdən turist qəbul 

olunması, idxal isə- ölkədən turistin xaricə getməsidir. Turizmdə beynəlxalq mal 

dövriyyəsində qəbul olunmuş iqtisadi siyasət aparılır. Valyuta məzənnəsinin dəyişmə 

siyasəti xarici turitlərin ölkəyə gəlməsini stimullaşdırmaq, ölkədən gedən turistlərin 

sayını azaltmaq məqsədini güdür. 

Beynəlxalq turizmdə “dempinq” xarici turistlər üçün mallrın və xidmətlərin 

qiymətlərini aşağı salmaq məqsədini güdür. 
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Beynəlxalq turizmin valyuta problemləri beynəlxalq turist bazarının 

formalaşması və inkişafı ilə bağlıdır. Turizmin vacib göstəricilərindən biri turizmin 

ixracından əldə olunan gəlirin ölkənin ümumi ixracında tutduğu yerdir. Bəzi                                                                                                         

ölkələrdə beynəlxalq turizmdən əldə olunan gəlir, başqa məhsulların ixracından gələn 

gəlirdən çox olur ki, bu ölkə üçün beynəlxalq turizmin tutduğu mövqeyi göstərir. 

Məsələn, Norveç ildə 20 milyon tondan çox neft istehsal edir. Lakin bu ölkənin 

beynəlxalq turizmdən götürdüyü gəlir neftdən aldığı gəlirə yaxındır. Panamada 2 dəfə 

banan ixracından çoxdur, Misirdə 1,7 dəfə pambıq ixracından alınan gəlirdən çoxdur. 

Azərbaycanda turist bazarı formalaşmaq üzrədir. Onun möhkəmləndirilməsi 

üçün istehsal olunan məhsulun qiyməti ilə keyfiyyəti arasında harmoniya yaratmaq 

lazımdır. Bu cür harmoniyanın yaranması xüsusilə daxili turizmdə çox vacibdir. 

Sərhədlər açıldıqdan sonra bizim vətəndaşlarımız münasib qiymətlərlə keyfiyyətli 

turist məhsulunu ölkədə yox, xaricdə axtarıb tapırlar. 

ÜTT 1995-ci ildə İpaniyanın Kadis şəhərində turizm sahəsində Beynəlxalq 

Forum çağırmışdır. Foruda 52 ölkənin dövlət nümayəndələri iştirak etmişdir. Forum 

dövlətlərin qarşısında, turizmin inkişafında mühüm rol oynayan aşağıdakı 

problemlərin həlli məsələlərini qoymuşdur: 

-Turistlərin təhlükəsizliyinin təminatı; 

-Turist infrastrukturunun inkişafı; 

-Turist müəssisə rəhbərlərinin və personalın tədrisə cəlb olunması; 

-Turist obyektlərində ekoloji normaların gözlənilməsi; 

- Turistlərin hüquqlarının müdafiəsi; 

-Turist firmaları üçün güzəştli vegi sisteminin yaradılması; 

-Ölkələrin müsbət imicini yaratmaqla turist məhsulunu xarici bazarlarda 

hərəkətə gətirmək. 

İqtisadi və inzibati tədbirlərə isə aşağıdakılar aiddir: 

-Vergi güzəştləri, kreditlər, subsidiyalar və dotasiyalar; 

-pasport və viza məhdudiyyətlərinin gəlmə və ölkədən çıxan turistlər üçün 

azalması; 
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-sosial turizmin(sosial ehtiyaclar üçün dövlətin ayırdığı vəsaitdən yardımlanan 

səyahət) himayə olunması və inkişafı;                                                                                                       

-ətraf mühitin qorunması üçün dövlətin qəbul etdiyi tədbirlər. 

Vergi güzəştlərinə misal olaraq, Fransada başqa sahələrdə əlavə dəyər vergisi 

20-22 %-dirsə, turizmdə 10 %-dir. 

ÜTT təşkilatı turizmdə marketinqin funksiyalarını 3 hissəyə bölür: müştərilərlə 

təmasın qurulması, inkişaf və nəzarətdir. Müştərilərlə əlaqələrin yaranma məqsədi, 

onları inandırmaqdır ki, onlara təklif olunan turist məhsulu onların istədiyi və 

axtardığı məhsuldur. İnkişaf, məhsulu irəlilətmək üçün yeni üsullrın 

planlaşdırılmasıdır. Nəzarət, isə görülən işlərə nəzarət etmək, buraxılan səhvləri 

düzəltmək və təhlil etmək məqsədini güdür. 

Turist bazarı anlayışı, iqtisadi cəhətdən azad olan turistlər(alıcılar) və turist 

məhsulunu satanlar arasında yaranmış alqı-satqı münasibətlərinin yaranmasıdır. 

Turist məhsulunu satanlar hüquqi və ya fiziki şəxs ola bilər. O, ona məxsus olan turist 

məhsulunu alıcıya satır və əvəzində pul alır. Turist bazarının əsas xüsusiyyəti ondadır 

ki, turist məhsulunun istehsalçısı və onun istehlakçısı demək olar ki, bir-birini görmür 

və tanımır. 

 

2.  Azərbaycanda Respublikasında turizm sferasının  

tənzimlənməsinin hüquqi mexanizmi 

 

Turizmin idarəetmə şaxələrindən biri olan dövlət tənzimləmə fəaliyyəti maraq 

doğurur. Qeyd etmək lazımdır ki, qısa zamanda Azərbaycanda bu sahədə çoxlu işlər 

görülmüşdür. Hər şeydən əvvəl 4 iyun 1999-cu ildə “Azərbaycan Respublikasının 

turizm haqqında” qanunu qəbul olundu. Bu qanun Azərbaycanda turizm fəaliyyətinin 

hüquqi əsasını qoydu və turizm sahəsində bir çox sonrakı vacib sənədlərin 

yaranmasına yol açdı. Bu qanun Azərbaycan Respublikasında turizm bazarının 

hüquqi əsaslarının bərqərar edilməsinə yönəldilmiş dövlət siyasətinin prinsiplərini, 

turizm fəaliyyətinin əsaslarını müəyyən edir və turizm sahəsində meydana çıxan 
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münasibətləri tənzimləyir, sosial-iqtisadi inkişafı təmin edən vasitələrdən biri kimi 

turizm ehtiyyatlarından səmərəli istifadə olunması qaydasını müəyyənləşdirir. 

Turizm fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin əsas mahiyyəti ondadır ki, dövlət 

turizmin cəmiyyətdə oynadığı aparıcı rolu lazımınca qiymətləndirməklə bərabər onun 

inkişafına əlində olan bütün imkanlardan istifadə edir. Bu imkanlardan ən vacibi 

turizm sahəsində turizmin hüquqi bazasını yaratmaq, turist məhsulunu yaradan 

təşkilatların və turistlərin hüquqlarını müdafiə etmək, turist infrastrukturunun 

yaranmasına yardımçı olmaq və sərmayelər cəlb etməkdir. Bütün ölkələrdə olduğu 

kimi, turizm sahəsində Azərbaycanda da onu tənzimləyən və inkişaf etdirən üçlük 

yaranmışdır. Bu üçlük dövlət turizm təşkilatı (Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi), 

regional icra orqanları və turizmin özəl sektorudur. Bütün dünyada bu üçlüyün bir-

birilə bərabər hüquqlarla əməkdaşlıq etməsi nəticəsində turizmin inkişafında çoxlu 

nailiyyətlər qazanılması artıq müasir turizm praktikasına yaxşı məlumdur.  

Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsinin əsas məqsədləri aşağıdakılardır:                                                                                               

-Vətəndaşların istirahətə olan konstitutsiya hüquqlarının təmin olunmasını 

gerçəkləşdirmək; 

-Ətraf mühiti (təbiəti) qorumaq; 

-Turistlərin səyahətləri zamanı onların tələbatlarını təmin edən turizmin inkişaf 

strukturunu inkişaf etdirmək, yeni iş yerləri yaratmaq, dövlətin və onun 

vətəndaşlarının gəlirini artırmaq; 

-Beynəlxalq əlaqələri inkişaf etdirmək, turizm baxış obyektlərini qoruyub 

saxlamaq, təbii, tarixi və mədəni irsdən səmərəli istifadə etmək; 

-Ölkənin mədəni potensialından turizm inkişafı üçün istifadə etmək; 

Bu məqsədi gerçəkləşdirməkdən ötrü, dövlət ilk növbədə turizmin insanların 

həyatındakı və yaşayışındakı tutduğu mövqeyi düzgün qiymətləndirməli və turizm 

fəaliyyəti üçün əlverişli şərait yaratmalı, onun əsas istiqamətlərini təyin etməlidir. 

Turizmin əsas inkişaf istiqaməti daxili və ölkəyə gəlmə növləridir. Daxili və gəlmə 

turizmin inkişafı- milli turizmin inkişafı deməkdir. Ölkə iqtisadiyyatına ən çox 

müsbət təsir göstərən xarici turistlərin ölkəyə gəlməsidir. Ona görə ki, onlar ölkəyə 

valyuta gətirir, daxili balansı tarazlaşdırır. Dünya ölkələrində beynəlxalq turist 
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axınları uğrunda güclü rəqabət gedir. Beynəlxalq turist axınlarının öz ölkəsinə 

istiqamətləndirilməsi o qədər də asan məsələ deyil. Bundan ötrü, dövlətin bütün 

turizm sahəsində siyasəti- infrastrukturun yaradılmasıdır. Bundan ötrü, tək istək və 

arzu kifayət deyil, ölkənin inkişaf etmiş texnologiyası və iqtisadiyyatı olmalıdır. 

Dünyanın hər bir ölkəsi öz-özlüyündə tarixinin, mədəniyyətinin, ənənələrinin, 

memarlıq abidələrinin, tərəqqiyə doğru keçdiyi yolunun qorunmasında və işlək 

vəziyyətdə saxlanılmasında maraqlıdır. Hər ölkədə xarici turistləri maraqlandıran 

sahələr tapıla bilər. Lakin bu ölkələrin özünəməxsus xüsusiyyətlərini aşkara 

çıxartmaq, bütün dünya xalqlarına tanıtmaqdan ötrü çoxlu işlər görmək lazımdır. 

Dövlət xarici ölkələrdə öz ölkəsinin imicini yaratmalı və onun turist mərkəzlərini 

təbliğ etməyi bacarmalıdır. Dövlətin turist fəaliyyətinin tənzimlənmə amilləri: turizm 

sahəsində münasibətləri tənzimləmək üçün hüquqi və normativ aktların hazırlanması, 

milli turist məhsulunun xarici və daxili bazarlarda hərəkətinə yardımçı olmaq, turist 

sənayesində stadartlaşdırma və sertifikatların turizmlə məşğul olan müəssisələrə isə 

lisenziyaların verilməsi, ölkəyə daxil olmaq və ölkəni tərk etmək qaydalarının təsdiqi, 

xarici kapital qoyuluşuna əlverişli şərait yaratmalı, turizm sahəsində birgə turizm 

şirkətlərinin yaranmasına (stimul) maraq oyatmalı, vergi və gömrük məsələlərini 

tənzimləməli, turist proqramlarının tərtib olunması və maliyyələşdirilməsi,Turizm 

sahəsində tədqiqat işlərini daha da genişləndirməli və kadrların hazırlanmasını təşkil 

etməli. 

Turizm sahəsində dövlətin vəzifələri aşağıdakılardır: 

 -Turizmin inkişafına dair dövlət proqramını işləyib hazırlamaq; 

-Turizm sahəsində dövlət siyasətinin əsaslarını və bu sahənin əsas 

istiqamətlərini müəyyənləşdirmək; 

-Turizmdə sahələrarası və regionlararası fəaliyyəti əlaqələndirmək; 

-Azərbaycan respublikasını xaricdə əhəmiyyətli turizm ölkəsi kimi tanıtmaq 

məqsədi ilə informasiya şəbəkəsi yaratmaq; 

-Beynəlxalq turizm təşkilatlarında Azərbaycan respublikasının 

nümayəndəliyini təşkil etmək, turizm sahəsində əməkdaşlıq üzrə müqavilələr 

bağlamaq və onların həyata keçirilməsi mexanizmini işləyib hazırlamaq; 
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 -Turizm qanunvericiliyinin icrasına nəzarət etmək; 

-Turizm sahəsində standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma qaydalarını 

hazırlamaq; 

-Turizm təşkilatlarının reyestirini aparmaq; 

 -Mülkiyyət formasından və tabeliyindən asılı olmayaraq, turizm fəaliyyəti ilə 

məşğul olan və turistlərə xidmət göstərən bütün müəssisələrdə xidmətlərin dövlət 

standartlarına riayət olunmasına nəzarət etmək. 

Turizmin planlaşdırılması və inkişaf proqramının tərtib olunması turizmin 

dövlət tənzimləmələrindən biridir. Turizmin planlaşdırılması onun xaotik inkişafının 

qarşısını almaqdan və onun iqtisadi səmərəliliyini təyin etməkdən ötrü aparılır. 

Məludur ki, turizm iqtisadiyyata güclü təsir göstərir. Lakin turizm bütün “dərdlərə” 

dərman deyildir. Məsələn, külli miqdarda sərmaye qoyub müasir tələblərə cavab 

verən istirahət mərkəzi tikilmişdir, lakin ora istirahətə gələn yoxdur. Deməli tikilən 

mərkəz yaxşı planlaşdırılmamışdır. Ola bilsin ki, istirahət mərkəzi turist 

bazarlarından çox kənardadır, istirahətin o növü turistləri maraqlandırmır və ya 

istirahətin qiyməti turistlərin imkanına uyğun gəlmir. Ya da ola bilsin ki, reklam- 

informasiya işi yaxşı qurulmamışdır. 

Azərbaycan respublikasının prezidenti Azərbaycanda 2002-2005-ci illərdə 

turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramının təsdiq olunması haqqında 27 avqust 

2002-ci il 1029 nömrəli fərman imzalamışdır. 

Proqramın əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 

            -ölkənin turizm potensialından səmərəli istifadə etməklə Azərbaycan 

respublikasında turizmin inkişafına nail olmaq; 

            -turizm sahəsində sahibkarlığı, ilk növbədə kiçik və orta sahibkarlığı inkişaf 

etdirmək; 

            -rəqabətə davamlı turizm bazarını yaratmaq; 

            -turizm infrastrukturunu, onun maddi- texniki bazasını möhkəmlədirmək;                                                             

           -turizmdən dövlət və yerli büdcələrin tərkibinə daxil olan vəsaitin həcmini 

artırmaq; 

           -xarici investorları turizm sahəsinə cəlb etmək; 
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           -turist müəssisələrinin beynəlxalq turizm proqramlarında iştirakı üçün əlverişli 

şərait yaratmaq. 

Azərbaycanda 2007-2016-cı illərdə əhatə edən Dövlət Proqramı 10 il 

müddətinə nəzərdə tutulmuşdur. Əsa vasitələdən biri turizm sahəsində normativ-

hüquqi aktlar hazırlanmasından ibarətdir. Daxili və beynəlxalq marşurutların 

yaradılması, xarici ölkələrdə geniş reklam kompaniyalarımızı aparmaq, xarici 

ölkələrin turizmlə məşğul olan dövlət qurumları ilə əlaqələri möhkəmləndirmək, 

dövlət səviyyəsində müqavilələr bağlamaq, turizm infrastrukturunun yaradılması, 

işsizliyin aradan qaldırılması başlıca vasitələrdəndir. 

Bu proqramda dövlət siyasətinin aktual istiqamətləri aşağıdakılar sayıla bilər: 

           -idman-istirahət-turizm” istehlakçı kompleksinin genişlənməsi ; 

           -rayonlarda daxili və gəlmə turizmin inkişafının sürətləndirilməsi; 

           -istirahətin həyat tərzi kimi təşkil edilməsi, idman, istirahət və turizm kimi 

sosial məhsullara baza standartlı imkanların qurulması; 

           -gəlmə turizmdə vergini tənzimləyən çevik iqtisadi xəttin yeridilməsi; 

           -sanatoriya-kurort tipli komplekslərinbüdcədən maliyyələşdirilməsi hesabına 

inkişaf etdirilməsi; 

           -turizm elminin ölkənin iqtiadiyyatına böyük təsirini nəzərə alaraq, 

Azərbaycan Milli Akademiyyasında turizm elmi ilə məşğul olan bölmənin 

yaradılması; 

 

3. Туризм фяалиййятиндя мцгавиля мцнасибятляри. 

Тапшырыг мцгавиляси 

Тапшырыг мцгавилясиня эюря, тапшырыьы щяйата кечирмяйи ющдясиня эютцрян шяхс 

(вякалят алан) башга шяхсин (вякалят верянин) она тапшырдыьы ягдляри, ишляри вя йа 

диэяр хидмятляри конкрет нятижя ялдя олунмасына тяминат вермядян ижра етмяйи 

ющдясиня эютцрцр. 

Еквивалент нюгтейи-нязярдян тапшырыг мцгавиляси явязли  вя явязсиз ола биляр. 

Бу мцгавилядя вякалят верян вякалят  алана мцгавилядя нязярдя тутулдуьу 



 270 

щалларда щагг юдяйир. Бурада нязяря алмаг лазымдыр ки, яэяр тапшырыьы алан юзцнц 

щцгуги щярякятлярин йериня йетирилмяси цзря ющдяликлярля баьламаг ниййятиндя 

дейилдирся вя йалныз ижтимаи, яняняви вя йа достлуг мцлащизяляри иля щярякят едирся, 

бу жцр щярякятляр тапшырыг мцгавилясинин доьурдуьу щцгуги нятижяляри доьурмур. 

Тяряфлярдян биринин щцгугларынын о биринин вязифяляриня уйьун эялмяси иля 

ялагядар тапшырыг мцгавиляси икитяряфли, гаршылыглы мцгавилядир.  

Мцгавилянин предмети вякалят верянин щесабына вякалят аланын щяйата 

кечирдийи щцгуги вя (вя йа) фактики щярякятлярин мяжмусундан ибарятдир. 

Тапшырыьын мязмуну ММ-йя уйьун тянзимлянмялидир. Беля ки, вякалят алан 

тапшырыьы вижданла ижра етмяли, бу заман вякалят верянин щаглы мянафелярини 

мцдафия етмялидир. Тапшырыьын мязмуну бирбаша эюстярилмядикдя, баьланан 

ягдлярин вя йа эюстярилян хидмятлярин характери иля мцяййянляшдирилир. Мясялян, 

тапшырыгда онун ижрасына аид щцгуги щярякятлярин йериня йетирилмяси сялащийяти 

эюстярилмялидир. Цчцнжц шяхсляр цчцн нцмайяндялийя аид мцддяалар гцввядя 

олур. Яэяр вякалят верян тапшырылмыш ягдин ижрасы цчцн щансыса эюстяришляр 

вермишдирся, вякалят алан бу эюстяришлярдян йалныз о щалда кянара чыха биляр ки, 

ишин щалларына эюря буна мцвафиг ижазя ала блмясин вя бундан ялавя, вякалят 

верянин ишин вязиййятини билсяйди, тапшырыгдан бу жцр кянарчыхмайа ижазя веря 

биляжяйини ещтимал етмяк цчцн ясаслар олсун. Яэяр бу жцр ясаслар олмадан  

вякалят алан  вякалят верянин зийанына онун эюстяришляриндян кянара чыхмышдырса, 

тапшырыг йалныз вякалят  аланын бунун нятижясиндя ямяля эялян зяряри юз ющдясиня 

эютцрдцйц щалда ижра едилмиш сайылыр. 

Мцгавилянин формасы ММ-дя диспозитив гайдада мцяййянляшдирилмишдир. 

Беля ки, тапшырыг мцгавиляси щям шифащи, щям дя йазылы формада баьлана биляр. 

Мцгавиля  вякалят аланын тапшырыьы гябул етмясиндян сонра гцввяйя минир. 

Вякалят алан тапшырыьы гясдян вя йа ещтийатсызлыг цзцндян кифайят гядяр 

вижданла ижра етмямяси нятижясиндя вякалят веряня дяйяр зяряр цчцн мясулиййят 

дашыйыр. Вякалят аланын мясулиййят дашыдыьы вижданлылыг дяряжяси ашаьыдакылар 

нязяря алынмагла тапшырыьын нювц иля мцяййянляшдирилир: 
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- пешя фяалиййят иля баьлы риск вя тапшырыьын щяйата кечирилмяси цчцн зярури олан 

хцсуси биликляр; 

- вякалят верянин билдийи вя йа билмяли олдуьу, вякалят алнын габилиййяти вя 

кейфиййятляри. 

Вякалят аланын тапшырыьы шяхсян ижра етмясиндян истисналар, еляжя дя 

мцгавилянин  мязмунуну тяшкил едян диэяр хцсасатлар ММ-ин диэяр маддяляри иля 

тянзимлянир. 

 

Комиссийа мцгавиляси 

Комиссийа мцгавилясиня эюря бир тяряф (комисйончу) диэяр тяряфин 

(комитентин) тапшырыьы иля музд  мцгабилиндя юз адындан, лакин комитентин 

щесабына бир вя йа бир нечя ягд баьламаьы ющдясиня эютцрцр. Комисйончунун 

цчцнжц шяхсля баьладыьы ягд цзря щцгуглары, ягддя комитент адландырылмыш 

олдугда вя йа ягдин ижрасы цзря цчцнжц шяхсля билаваситя мцнасибятляря эирдикдя 

беля, комисйончу ялдя едир вя комисйончу  мцкялляфиййятли олур. 

Комиссийа сюзц латынжа «жоммиссио»  ифадясиндян олуб, Азярбайжан дилиня 

тапшырыг кими тяжрцмя олунур. Щцгуги тябиятиня эюря комиссийа мцгавиляси 

консенсуал, явязли, гаршылыглы (икитяряфли, синаллагматик) мцгавилядир. 

Комиссийа мцгавиляси йазылы формада баьланылыр. Ганунун гейд едилян 

императив нормасы комиссийа  мцгавилясинин тяряфляри цчцн мяжбури характер 

дайышыр. Йяни тяряфляр  комиссийа мцгавилясини шифащи формада баьлайа билмязляр, 

яэяр баьламышларса, мцгавиля етибарсыз щесаб олунур. Лакин нязяря алмаг 

лазымдыр ки, ММ-дя комиссийа мцгавилясинин нотариат гайдасында тясдиглянмяси 

нязярдя тутулмаса да, тяряфлярдян щяр щансы бири буну тяляб едирся, мцгавиля 

нотариат гайдасында тясдигляндикдян сонра баьланмыш сайылыр. 

Бу мцгавиля мцддятли вя йахуд мцддятсиз (гейри-мцяййян мцддятли) ола 

биляр. ММ-йя ясасян, комиссийа мцгавиляси мцяййян мцддятдя вя йа гцввядя 

олма мцддяти эюстярилмядян, ижра яразиси эюстярилмякля вя йа эюстярилмядян, 

комитентин онун мянафеляри цчцн вя онун щесабына баьламаьы комисйончуйа 

тапшырдыьы ягдляри баьламаг щцгугуну цчцнжц шяхсляря вермямяк ющдялийи 
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нязярдя тутулмагла вя йа нязярдя тутулмадан, комиссийа предмети олан малларын 

чешиди барясиндя шяртляр гойулмагла вя йа гойулмадан баьлана биляр. 

Комиссийа  мцгавилясинин гиймяти мцгавиля предметинин гиймятиндян асылы 

олараг мцяййянляшдирилир. Комисйончу комитентин щесабына баьланмыш ягдин 

цчцнжц шяхс  тяряфиндян ижря едилдийи щалда вя йа комитентин жавабдещ олдуьу 

сябяблярдян ягдин ижра едилмядийи щалда комисйон музду тяляб едя биляр. 

Комисйон муздун мигдары комиссийа мцгавиляси иля, беля гейд-шярт 

олмадыгда ися, яэяр комисйон ягдляри комисйончунун мцяссисясинин фяалиййят 

предметиня аиддирся, йерли ишэцзар адятляр ясасында мцяййянляшдирилир. Бундан 

башга, комисйончу комиссийа мцгавилясинин йериня йетирилмяси эедишиндя чякдийи 

вя бцтцн щаллары нязяря алмагла зярури сайдыьы хяржлярин явязинин юдянилмясини 

тяляб едя биляр. Комисйончунун вя йа онун ишчи щейятинин ади ишлярин йериня 

йетирилмяси хяржляринин вя мцгавиляйя уйьун вя йа комисйон муздунун щесабына 

юдянилян диэяр хяржлярин явязи юдянилмир. 

Мцгавилянин мязмунуну тяряфлярин (комисйончу вя комитент) щцгуг вя 

вязифяляринин мяжмусу тяшкил едир. Комиссийа мцгавилясиня ясасян 

комисйончунун вязифяляри ашаьыдакылардыр: 

- комисйончу тапшырылмыш иши вижданла апармалы вя комитентин мянафелярини 

горумалыдыр; 

- комисйончу ягдляри вижданлы цчцнжц шяхслярля баьламалы вя комитентин 

разылыьы олмадан цчцнжцшяхсляря кредит вермямялидир; 

- комисйончу юз ишляринин эедиши, о жцмлядян комисйон  тапшырыьынын ижрасы 

эедиши барясиндя комитентя мялумат вермялидир; 

- комисйончу комитентин  ижазяси олмадан онун адыны ачыгламалыдыр; 

- комисйончу комитентин эюстяришляриня ямял етмяли, о жцмлядян гиймятлярин 

лимитини эюзлямялидир; 

- комисйончу ягдин мцгавиля шяртляр щаггында, юз адындан вя сифаришчинин 

щесабына щярякятляри йериня йетирилмяси щаггында комитентя мялумат вермяйя 

боржлудур. Айры разылашманын олмадыьы щалда комисйончу цчцнжц шяхсин адыны 

билдирмяйя боржлу дейилдир, амма комисйончунун юдяниш габилиййятли 
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олмадыьындан ещтийат едилдийи щаллар истисна тяшкил едир. цчцнжц шяхсин адыны 

билдирмякдян имтина щцгугу щесабат цчцн важиб олан щяр щансы диэяр 

информасийаны вермяк вязифясиня тясир эюстярмир. Комитентин хащиши иля 

комисйончу цчцнжц шяхсин ады да дахил олмагла, бцтцн информасийаны нотариуса 

вермялидир. Нотариус ися цчцнжц шяхсин анонимлийини сахламагла, бу 

информасийаны комитентя верир. 

Комитентин сярянжамы иля комисйончуйа эюндярилмиш комисйон малы 

зядялянмиш олдугда комисйончу комитентин щцгугларыны мцдафия етмяли, малын 

вязиййяти барясиндя сцбутлар гайьысына галмалы вя бу барядя дярщал комитентя 

билдириш вермялидир. Комитент цчцн нязярдя тутулан комисйон малы барясиндя 

комисйончунун цзяриня сатыжы щцгуглары вя вязифяляри гойулур. 

Комиссийа мцгавилясиндя комитентин вязифяляри мцлки ганунверижилик вя 

мцгавиля шяртляри иля мцяййянляшдирилир. Мцгавиля цзря вязифяляринин ижрасы иля 

ялагядар комисйончуйа мцяййянляшдирилмиш щаггы юдямялидир. 

Комитент комиссийа мцгавилясинин ижрасындан ялдя едилянлярин щамысыны 

гябул етмяйя боржлудур. Комитент комисйончунун баьладыьы ягддян иряли эялян 

тялябляри йалныз  комисйончу тяляби эцзяшт етдикдян сонра иряли сцря биляр. 

Комисйончунун юз адындан вя сифаришчинин щесабына щярякятлярин йериня 

йетирилмяси щаггында ягддян иряли эялян тялябляри кредитора эцзяшт етмясинин, 

кредиторун  вижданлылыьына бахмайараг, гцввяси йохдур. Ямлакын эиров  

гойулдуьу щалда комитент онун ляьвини тяляб едя биляр. Яэяр эиров гойулмуш 

тяляб артыг кредитора эюндярилмишдирся, комисйончу кредитоурн щямин тяляб 

ясасында алдыгларынын верилмясини тяляб едя биляр. 

Комитентин вязифяляриндян бири дя мцгавилянин ижрасы заманы комисйончунун 

чякдийи хяржляри вя диэяр  зярури хяржляри юдямяк боржлудур. 

 

 

 

Тижарят аэенти щаггында мцгавиляси 
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Тижарят аэенти (нцмайяндяси) щаггында мцгавиля Игтисади фяалиййят сащясиндя 

хидмятляр эюстярилмясиня йюнялян мцгавилялярдяндир. Тижарят нцмайяндяси 

аггында мцгавиляйя эюря, сяняткарлыг шяклиндя мцстягил фяалиййятля мяшьул олан 

шяхся (тижарят аэентиня) алгы-сатгы мцгавиляляринин, щабеля хидмятляр йарадылмасы-

на даир мцгавилялярин (тижарят ягдляринин) баьланмасында щяр щансы истещсалчынын, 

сянайечинин вя йа тажирин (тапшыранын) адындан вя щесабына васитячилик хидмятляри 

эюстярмяк вя (вя йа) бунлары баьламаг барясиндя узунмцддятд тапрышыг верилир. 

Щцгуги тябиятиня эюря истянилян сащибкарлыг мцгавиляси кими, тижарят аэнти 

(нцмайяндяси) щаггында мцгавиля явязли характер дашыйыр. О, ейни заманда, 

консенсуал вя икитяряфли мцгавилядир. 

Мцгавилядя ики тяряф иштирак едир: тапшыран вя тижарят нцмайяндяси (аэенти). 

Тапшыран гисминдя щцгуги шяхс йаратмадан Игтисади фяалиййят иля мяшьул олан 

физики шяхсляр вя коммерсийа тяшкилатлары (истещсалчылар, сянайечиляр вя тижарят 

тяшкилатлары) чыхыш едирляр. Щям физики, щям дя щцгуги шяхсляр тижарят аэенти ола 

билярляр. Ашаьыдакылар тижарят аэентляри дейилляр: 

- васитячилик фяалиййяти вя йа ягдлярин баьланмасы иля тясадцфдян-тясадцфя 

мяшьул ола шяхсляр; 

- тижарят вя хаммал биръаларында ишляйян шяхсляр; 

- тапшыранла ямяк мцгавиляси баьламыш шяхсляр. 

Мцгавилянин формасы ММ-дя императив формада мцяййянляшдирилмишдир. Бу 

мцгавиля йазылы формада баьланмалыдыр. 

Мцгавилянин мязмунуну тяряфлярин щцгуг вя вязифяляри тяшкил едир. Тижарят 

аэентинин цмуми вязифяляри Мцлки Мяжяллянин тапшырыг мцгавилясиндя тапшырыьын 

мязмуну иля ейнидир. Бунлара тижарят аэентинин тапшырыьы вижданла ижра етмяси, 

тапшыранын щаглы мянафелярини мцдафия етмяси вя с. дахилдир. Бунлардан ялавя, 

тижарят аэентинин ашаьыдакы вязифяляри вардыр: 

- васитячилик гайдасында тапшыран цчцн ягдляри баьламаьа чалышмаг вя йа 

ягдляри баьламаг, щабеля тапшыранын мцштяриляринин сайынын оптимал сурятдя 

артмасына чалышмаг; 
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- бцтцн сифаришляр вя (вя йа) баьланмыш мцгавиляляр барясиндя тапшырана 

билдириш вермяк; 

- юзцндя олан щяр бир зярури информасийаны тапшырана билдирмяк; 

- тапшыранын ясаслы сярянжамларыны йериня йетирмяк; 

- таршыранын мящсулларына вя хидмятляриня охшар мящсуллары вя хидмятляри юз 

щесабына вя йа башга тапшыранын щесабына тяклиф етмяк цчцн тапшыранын 

габагжадан разылыьыны алмаг. 

Мцгавилядя тижарят аэентинин ющдясиня башга вязифяляр, о жцмлядян ашаьыдакы 

вязифяляр дя гойула биляр: 

- мцяййян мювзулар цзря мцнтязям щесабат вермяк; 

- сифаришляр вя йа мцгавиляляр цзря минимум дювриййяйя (квотайа) наил 

олмаг; 

- зярурят олдугжа вя айрыжа музд мцгабилиндя тапшыран цчцн маллары 

сахламаг вя эюндярмяк, щабеля онун боржлуларындан мябляьляри тутмаг. 

Тижарят аэенти тапшыран барясиндя мцгавилялярин мцштяриляр тяряфиндян 

ижрасына йалныз ашаьыдакы щалларда гарантийа вермялидир: 

 йазылы формада габагжадан ифадя едилдикдя; 

 гарантийа дягиг мцяййянляшдирилмиш ягдя вя йа мцштяриляри габагжадан 

мцяййянляшдирилмякля бир нечя ягдя шамил едилдикдя; 

 юз ющдясиня гарантийа эютцрмяк барясиндя разылашмада айрыжа музд 

шяртляшдирилдикдя вя тижарят нцмайяндясиня бу муздун юдянилмяси мцддяти 

мцштяри иля щямин мцгавилянин баьланмасындан дярщал сонра   чатдыгда.  

Тижарят аэенти барясиндя тапшыран вижданлылыг принсипиня уйьун щярякят 

етмялидир. Тапшыран: 

- юз мящсуллары вя хидмятляри, ишлярин апарылмасы гайдалары вя гиймятляри 

барясиндя тижарят аэентиня лазыми информасийа вермялидир; 

- тижарят аэентини тижарят нцмайяндяси щаггында мцгавилянин ериня 

йетирилмяси цчцн зярури информасийа иля тямин етмяли, о жцмлядян буну ещтимал 

етмяйин мцмкцн  олдуьу щалларда тижарят аэентини дярщал хябярдар етмялидир ки, 
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тижарят ягдляринин щяжми тижарят нцмайяндясинин ади щалда цмид бясляйя биляжяйи 

щяжмдян хейли аз олажагдыр; 

- тижарят нцмайяндясинин васитячилик гайдасында тяклиф етдийи тижарят ягдинин 

гябул олунмасы, рядд едилмяси вя йа ижра олунмамасы барядя тижаят аэентиня 

аьлабатан мцддят рзиндя билдириш вермялидир; 

- тижарят аэентиня музд юдямялидир. 

Мцгавилядя тапшыранын диэяр вязифяляри, о жцмлядян тижарят аэентинин 

мцяййян ярази вя йа мцяййян мцштяриляр цчцн гцввядя олан мцстясна щцгугуна 

(инщисар щцгугуна)  щюрмят бяслямяк  вязифяси дя нязярдя тутула биляр. 
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МЮВЗУ. ЯТРАФ МЦЩИТИН МЦДАФИЯСИНИН ВЯ ТЯБИЯТДЯН 

ИСТИФАДЯНИН ЩЦГУГИ   ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ 

1. Ятраф мцщитин мцдафиясинин ганунверижилик ясасы.  

2. Тябиятдян истифадя анлайышы вя тябиятдян истифадя едянлярин щцгуги вязиййяти.  

3. Ятраф мцщитин мцдафияси сащясиндя игтисади тянзимлямянин щцгуги ясаслары.  

4. Тябби сярвятлярдян давамлы истифадянин тямин едилмясинин щцгуги механизми.  

5. Истещсалатда «Тямиз технолоъийалар»ын тятбиг едилмясинин щцгуги тянзимлянмяси 

механизми. 

 

1. Bцtцn dцnyada cяmиyyяtlя tяbияtиn qarшыhqlы яlaqяsиndяkи zиddиyяtlяrиn 

mюvcud olmasы, tяbии resurslara mцlkиyyяt hцququnun qeyrи-mцяyyяnlиyиndяdиr. 

Ancaq vя ancaq dяqиq mцlkиyyяt hцququnun olmasы tяbияt dяyяn zяrяrиn яvяzиnиn 

юdяnиlmяsиnя vя иqtиsadи mexanиzmlяrиn ekolojи sferaya yayыlmasы иmkanlarmы 

genишlяndиrя bиlяr. Buna gюrя dя ekolojи-иqtиsadи problemlяrlя mяшьul olan bцtцn 

tяdqиqatчыlarm dиqqяt mяrkяzиndя tяbии resurslara mцlkиyyяt hцququnun 

mцяyyяnlяшdrиlиlmяsи durur. Иlk nюvbяdя nяzяrя almaq vaжиbdиr kи, tяbии rsurslara 

mцlkиyyяt hцququ mцяyyяn edиlmяlиdиr. Tяbии resurslar dюvlяtя vя xalqa mяxsus 

olduьu цчцn mцlkиyyяt hцququ hamыya шamиl edиlиr. Yяnи, tяbи resurslardan hamы 

иstиfadя edя bиlяr, buna gюrя dя ondan kиmиn necя иstиfadя etmяsиnя nяzarяt etmяk 

olmur vя ya nяzarяt etmяk mцrяkkяbdиr. Buna gюrя dя onlar xцsusиlяшdиrиlя vя 

alqы-satqы obyektиnя чevrиlя bиlmяzlяr (hava hюvzяsи, чaylar, иrи ekolojи sиstemlяr, 

lakndшaft, sяs vя elektromaqnиt spektиrlяrи). Demяlи, tяbии resurslara mцlkиyyяt 

mцnasиbяtlяrиndя baшlыca vяzиfя mцlkиyyяt subyektиnиn kиmиn olmasmm mцяyyяn 

edиlmяsиdиr. 

Azяrbaycan Respublиkasmm mцlkиyyяt haqqmda qanununda gюstяrиlиr kи, 

respublиka яrazиsи hцdudlarmda torpaq (xцsusи mцlkиyyяtя verиlmяmиш sahяlяr) 

yerиn tяkи, daxиlи sular vя яrazи sularы, qиtя шelfи, xцsusи mцlkиyyяtdя olmayan 

bиtkиlяr vя heyvanlar alяmи, hava hюvzяsи Azяrbayцcan Respublиkasы dюvlяtиnиn 

mцstяsna mцlkиyyяtиdиr: habelя respublиka юz яrazиsиnя bиtишиk Xяzяr dяnиzи 
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иqtиsadи zlnasmm ehtиyatlarma beynяlxalq hцquqla tяsdиq edиlmиш hяddbrdя 

sahиblиk, onlardlan иstиfadя vя onlar barяsиndя sяrяnjam hцququna malиkdиr. 

Gюrцndцyц kиmи torpaq dюvlяtиn mцlkиyyяtи olmaqla yanaшы, xцsusи 

mцlkиyyяtяd verиb bиlяr. Bиr trяfdяn o, dюvlяtиn mцstяsna hцquqи obyektиdиr, alqы-

satqыya mяruz qala bиlmяz, dиgяr tяrяfdяn xцsusи mцlkиyyяtя verиlя bиlяr. Bu halыn 

юzц zиddиyяtlиdиr. Чцnkи belя halda ondan иstиfadя цzяrиndя nяzarяt чяtиnlяшиr. 

Buna gюrя dя иlk яvvяl tяbи resurslarm hansы obyektиlяrиnиn, hansы sяrhяdlяrdя vя 

mцlkиyyяtиn hansы formasmda hansы subyektя verиlmяsи mцяyyяn edиlmяlиdиr. 

Tяbии resurslarm, яtraf mцhиtиn elementlяrиnиn mцlkиyyяtя verиlmяsи 

sяrhяdlяrиnиn mцяyyяn edиlmяsиndя яsas prиnsиp kиmи ekolojи sиstemи 

bцtюvlцyцnцn-vahиdlиyиnиn qorunmasы nяzяrя almыr. Bu zaman elя obyektlяrиn 

bцtюvlцyц nяzяrdя tutulur kи, onlarda tarazlыlыq-nиzamlыlыq tяmиn oluna bиlsиnlяr. 

Mяsяlяn, hava hюvzяsиndя иstиfadя olunmasы. Bu zaman dюvbt tяyyarяlяrиnиn 

uчuшu иlя yanaшы xцsusи (чarter) reyslяrdя fяalиyyяt gюstяrиrlяr.Bu иsя tяbии sиstemиn 

ишtиrakчыlarы иlя onu иdarя edяnlяr arasmda mцbahиsяlяrя sяbяb ola bиlиr. Buna 

gюrя dя tяbии sиstem qorunub saxlamlmasmы vя tяkrar иstehsalmы hяyata keчиrmяyи 

bacaran mцlkиyyяtчиnиn olmasmы tяlяb edиr. Mцlkиyyяt mцnasиbяtlяrиnиn belя 

tяnzиmlяnmяsи mяqsяdиlя mцxtяlиf tяyиnatlы qanunlar fяalиyyяt gюstяrmяlиdиr. 

(hava hюvzяsиndяn иstиfadя olunmasы haqqmda qanun, su resurslarmdan иstиfadя 

qanunu vя s.). 

Mцlkиyyяt obyektи mцяyyяn edиlяrkяn, ekosиstemиn tamlыьы-vahиdlиyи 

prиnsиpиndяn яlavя resurslarm mяhdudluьu prиnsиpиnиdя nяzяrя almalыdыr. Яgяr 

яtraf mцhиtиn resurslarы boldursa, (lиmиtlяшdиrиlmяmишdиrsя) ol zaman mцlkиyyяt 

hцququnun mцяyyяn edиlmяsи mцbahиsя'doьurmur. Lakиn qlobal xarakterlи tяbи 

mцhиt ona neqatиv tяsиr gюstяrиlmяsи nяtиcяsиndя tцkяnmяyя meyllиdиr.Mяsяlяn, 

balыq ehtиyatlarmm azaldыlmasы. 

Mиngячevиr Su Elektrиk Stansиyasmm tиkиlmяsи Respublиkanm enerjи 

tяlяbatmm юdяnиlmяsиndя mцhцm rolu malиk olmuшdur. Lakиn onun mяnfи tяrяfи 

dя vardыr. Belя kи, balыqlar Xяzяr dяnиzиnдя Kцr чayы boyunca yuxarыya doьru 

hяrяkяt edиrlяr kи, шиrиn suya tюkцlяn kцrц Xяzяrиn duzlu suyuna dцшяn mцddяtя 
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qяdяr canlыya чevrиlя bиlsиn. Lakиn onlar SЕS-nm su axarmы yarыb keчя bиlmиrlяr 

(чцnkи hяmиn su axarmdan su чox sцrяtlя чыxыr). Nяtиcяdя kцrцnц vaxtmdan яvяl 

tюkmяyя mяcbul olurlar. Bu иsя kцrцnцn canlыya чevrиlmяsи mцddяtи иlя uyьun 

gяlmиr. Onlar dяnиzя чatanda canqlы yox, kцrц vяzиyyяtиndя olurlar kи, bu da 

onlarm mяhvиnя sяbяb olur. Bu sяbяbdяn vaxtиlя mцxtяlиf balыq nюvlяrи иlя zяngиn 

olan Kцr чayыnda иndя balыq tapmaq mцmkцn mяsяlяyя яevrиlmишdиr. 

Tяbии obektlяrя mцlkиyyяt subyektи tяsиs edиlяrkяn ekolojи-иqtиsadи 

иctиmaиbшmя dиnamиkasы иlя яlaqяdar proses dя nяzяrя almmalыdыr. Ekolojи-иqtиsadи 

иctиmaиbшmя, иstehsalm иctиmaи xarakter daшыmasы иlя яlaqяdar olub, tяbиtяlя 

cяmиyyяt arasmda olub, tяbияtля cяmиyyяt arasmda enerjи vя tрансformasиyalarнын 

mцbadиlяsи formasmda чыxыш edиr. Bu юzцnц tяbии-иstehsal komplekslяrи, 

sahяbrarasы sяnaye novшaqlarы, ярazи-иstehsal bиrlиkляrи tullantыsыz иstehsal 

mцяssяbrи vя s. formalarda bцruzя verиr. Ekolojи-иqtиsadи иctиmaиляшмя ekoloъи-

иqtиsadи sиstemиn vahиdlиyи prиnsиpи яsasыnda mцяyyяn edиlиr. 

Ekolojи иqtиsadи иctиmaиляшmя tяbии resurslardan иstиfadяnиn яrazи tяшkиlи 

prиnsиpи иfadя edиr. Чцnkи, яtraf mцhиtиn tяmиzlиyи, bюlцnmяz olmaqla kollektиv 

tяlяbatы юdяyяn nemяtdиr. Bu onun tяbии иctиmaи xarakterиn tяbии olmasы иb 

яlaqяdardыr. 

Ekolojи-иqtиsadи иctиmaиbшmяnиn mahиyyяtи mцxtяlиf prosesbrиn qapalы 

ekolojи-иstehsal dюvrиyyяsиnя qovuшmaq, bununlada ekolojи sиstemиn vя яtraf 

mцhиtиn чиrkbnmяsи xяrcbrиnиn яhяmиyyяtи dяrяcяdя azaldыlmasmdan иbarяtdиr. 

Ekolojи-иqtиsadи иctиmaиlяшdиrmя eb texnolojи иstehsal tиpи tяbb edиr kи, tяbии 

mцhиtиn иmkanlarma яsaslanmыш olsun. 

Torpaq vя tяbии resurslardan иstиfadя цчцn bюцyk sяlahиyyяtbrя vя sяrяncam 

verиcи hцquqa malиk olan subyektbrиn tяsbиt edиlmяsи zavmanы yuxarыda qeyd 

olunan prиnsиpbrdяn яlavя tяbи sяrvяtиn иctиmaи dяyяrlиlиyи (qиymяtиlиlиyи) dя nяzяrя 

almmalыdыr. 

Tяbии resurslara mцlkиyyяt formalarma vяsaиtbrиn kapиtal tutumu vяm 

dюvrиyyя sцrяtи dя tяsиr gюstяrя bиbr. Hяmчиnиn tяbияtdяn иstиfadяyя mцlkиyyяt 

mцnavsиbяtbrиnиn formalaшmasmda xalqm, mиlbtиn qяdиm adяt vя яnяnяsиnиn 
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nяzяrя almmasы vacиbdиr. Tяbияtя mnaиsbяtdя hяlяdя bяzи xalqlarda mиllяtlяrdя 

haram edиlmиш adяtlяr qalmaqdadыr.(Mяsяlяn, иslam dиnи bяzи mяhsulardan 

иstиfadяnи qadaьan edиr). Bunlar tяbияtи mцhafиzя qanunlarыnda yazыlmamыш vя 

яvяlkи nяsиllяrdя bu gцnя kиmи gяlиb чыxmыш adяtlяrdиr. 

Mцlkиyyяt hцququ, mцxtяlиf formalarda юzцnц bиrцzя verиr: - sahиb olmaq, 

иstиfadя etmяk, sяrяncam vermяk. Bunlarda юz nюvbяsиndя mцlkиyyяt 

subyektlяrиnиn mцxtяlиflиyи иb яlaqяdardыr. Onlar яsasяn mцlkиyyяtиn 3 

funksиyasmы яsaslanыrlar. 

l.Sяrvяtиn mяxsusluьunun mцяyyяn edиlmяsи vя qeydя almmasы. 2.1stehsal 

vasиtяlяrиndяn иstиfadяyя daиma maraq gюstяrmяk mяnbяyи kиmи чыxыш etmяk. 

B.Mцlkиyyяtdяn effektlи иsttиfadя vя onun taleyи haqыnda mяsulиyyяt daшыmaq. 

Bиrиncи funksиya sяrvяtиn xalqa mяxsusluьunu, onun mцlkиyyяtи olduьunu 

иfadя edиr. Mцlkиyyяtиn qalan иkи funksиyasы иsя aktиv, vadaredиcи xarakterя malиk 

olub mцlkиyyяt subyektlяrиnиn шяxslяndиrиlmяsиnи tяlяb edиr. 

Tяbии obyektlяrdя mцlkиyyяt funksиyasma baxыlarkяn mцhцm mяsяlяlяrdяn 

bиrиdя ona sиstem kиmи; - sosиal (bиrиncи funksыya), tяsяrrцfatчыlыq (иkиncи vя цчцncц 

funksиyalar) baxыlmasы ola bиlяr. 

Sosиal subyekt kиmи, cяmиyyяt, xalq, qяbиlя,kollektиv,шяxsиyyяt nяzяrdя 

tutulur. Tяsяrrцfatчы subyekt kиmи dюvlяt, respublиka, (юlkя,vиlayяt) bяlяdиyyя, 

tяшkиlat mцяssиsя nяzяrdя tutulur. 

Eynи zamanda sosиal subyektlяr tяsяrrцfat subyektlяrиnиn funksиyasmы 

yerиneя yetиrя bиlяr. Lakиn onlarыn maraqlarmыn tam uyьun gяlmяsиndя fяrqlяr 

vardыr. 

Tяbии sяrvяtlяrя иnhиsarчы buraxыlmamalыdыr. Чцnkи mцlkиyyяtиn mяzmunu vя 

tяbии resurslardan иstиfadя xalqыn yaшayыш fяalиyyяtиnиn яsasыdыr. Mцlkиyyяtя sahиb 

olan шяxs «nя иstяyиrяm onu da edиrяm» prиnsиpиndяn чыxыш etmяmяlиdиr. Tяbии 

resurslarm hяr bиr mцlkиyyяtчиsи юz maraьы иlя yanaшы dюvlяtиn, xalqыn mиllяtиn 

maraьmыda gцdmяlиdиr. Onlar hяr bиrи tяbии resurslardan иstиfadя etmяklя bahяm, 

onlarыn tяkrar иstehsalma dиqqяt yetиrmяlи, tяbияtя zяrяrverиcи hяrяkяtlяrdяn 

чяkиnmяlиdиrlяr. 
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Umцmиyyяtlя tяbияtdяn иstиfadя vя ona mцlkиyyяt hцquqи mцrяkkяb 

struktura malиkdиr vя onu aшaьыdakы sxemdя иfadя etmяk olar. 

 

 

2.  Яtraf mцhиtиn mцhafиzяsи haqqыnda ганунверижилик актлары. 

 

Яtraf mцhиtиn mцhafыzяsи problemиnиn bu gцn bиrи'ncи dяrяcяlи sosиal vяzиfяbr 

sыrasma keчиrиlmяsи tяsadцfы deyиldиr. Belя kи, XX яsrиn иkиncи yarыsы bиr tяrяfdяn 

gцclц sяnaye mцяssиsяbrиnиn yaranmasы, elmи-texnиkи tяrяqqиnиn иnkишafы, иstehsal 

qцvvяbrиnиn sцrяtb artmasы vя bunlarm nяtиcяsи olaraq иnsanlarm bиr sыra sosиal 

problembrdяn azad olmasы иb xarakterиzя olunursa, dиcяr tяrяfdяn elmи-texnиkи 

tяrяqqиnиn иnkишafы nяtиcяsиndя иnsan fяalиyyяtиnиn genишbnmяsи vя яtraf mцhиtиn 

ekolojи problemlяrиnиn meydana чыxmasы иlя xarakterиzя olunur. 

Problemиn cиddиlиyиnи nяzяrя alaraq яtraf mцhиtиn mцhafыzяsиnиn hяllи baшlыca 

olaraq hцquqи qanunlar яsasmda aparыlыr. Mцasиr qanunverиcиlиkdя яtraf mцhиtиn 

mцhafиzяsиnя cяmиyyяtиn sosиal-иqtиsadи иnkишafы иlя яlaqяlи шяkиldя baxыlыr. 

Яtraf mцhиtиn mцhafыzяsиnиn hцquqи prиnsиpbrи hяb иlk dekretlяrdя vя keчmиш 

Sovet Dюvlяtиnиn qяbul edиlmиш sяnяdbrиndя bиr qяdяr юz яksиnи tapmышdыр. Belя 

kи, 1929-cu иldя Moskvada яtraf mцhиtиn qorunmasma hяsr olunmuш bиrиncи 

Цmumrцsиya qurultayы, 1935-cи иldя иsя bиrиncи Цmumиttиfaq qurultayы keчиrиldи. 

Bu qurulьaylar tяbии ehtиyatlarm qorunmasы vя onun ehtиyatlarmdan sяmяrяlи 

иstиfadя mяsяbbrиnи mцzakиrя etmишdиr. Sonrakы иlbrdя nяzяrdя tutulmuш bиr sяrы 

tяdbиrbr hяyata keчиrиlmяyя baшlandы, qoruqlar tяшkиl edиldи, suvarma qurьularы 

tиkиldи, meшяnиn mцdafыя sahяbrи dцzяldиldи vя s. 1960-70-cи иlbrdя tяbияtdяn 

иstиfadя olunmasы vя onun mцhafиzяsи dюvbt sяvиyyяsиnя qaldыrыldы. 

Mяlum olduьu kиmи, яvvяlbr dюvbtиn иnkишaf planlarыnda mцяyyяn иlbr цчцn 

tяbияtиn mцhafыzяsиnя daиr xцsusи bюlmя yox иdи. Adяtяn ayrы-ayrы sahяbrиn 

mцhafыzяsиnя daиr qanunlar dяrc olunurdu. RSFSR-иn movcud olduьu dюvrdя 

яtraf mцhиtиn qorunmasы haqqmda bиrиncи qanun 27 oktyabr 1960-cы иldя 

verиlmишdиr. Mцvafыq qanunlar mцttяfыq respublиkalarda da verиlmишdиr. Bu 
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qanunlara яsasяn яtraf mцhиtиn qorunmasы olan obyektbrиn sыrasmda Yer tяkи, 

su, meшя, яkиn sahяlяrи,чяmяnlиklяr,иstиrahяt yerbrи,шяhяratrafы yaшыllыq zonalarы, 

heyvanlar alяmи, atmosfer daxиl edиlиrdи. Яtraf mцhиtиn qorunmasы haqqmda 

qanun mцяssиsя rяhbяrlяrиnи, elяcя dя ayrы-ayrы vяtяndvaшlarы tяbии ehtиyatlardan 

dцzgцn иstиfadя etmяdиkelяrи halda cиddи mяsulиyyяtя cяlb etmяyи dя nяzяrdя 

tuturdu. 

Elm vя texnиka vasиtяsиlя cяmиyyяtиn tяbияtя tяsиrиnиn gцclяndиyи axыrmcы 

onиllиkbrdя ekolojи problembrиn kompleks шяkиldя hяll edиlmяsи mяsяlяsи qarшыya 

чыxdы. Bu иsя yalnыz tяbияtи mцhafиzя tяdbиrbrиnиn dюvbt planlarma daxиl olmasы 

шяraиtиndя mцmkцn ola bиbrdи.Cяmиyyяtиn иnkишafmыn mцasиr mяrhяlяdяkи 

xцsusиyyяtlяrиnи nяzяrя alaraq dюvlяt tяrяfиndяn tяbияtи mцhafиzя ишиnя kompleks 

yanaшma vя tяbии ehtиyatlardan sяmяrяlи иstиfadя edиlmяsиnя daиr bиr sыra sяnяdlяr 

qяbul edиlmишdиr. Beb kи, 1972-cи иldя keчmиш SSRИ Alи Sovetи «Tяbии 

ehztиyatlardan иstиfadя edиlmяsи tяdbиrbrи haqmda» qяrar verdи, 1968-cи иldя 

torpaq, 1970-cи иldя su, 1977-cи иldя meшя qanunverиcиlиyи haqmda sяnяdbr qяbul 

edиlmишdиr. O dюvrdя keчmиш SSRИ-dя mцttяfиq respublиkalarda, o cцmbdяn,Yer 

tяkи haqqынda (1975 иl) qanun, atmofser havasыnm qorunmasы haqqmda (1980 

иl) qanun, heyvanlar abmиnиn mцhafиzяsи vя иstиfadя olunmasы haqqmda (1980-cы 

иl) qanunlar qяbul edиlmишdиr. Bunlardan baшqa 3 иyul 1985-cи иldя kemиш SSRИ Alи 

Sovetи «Tяbияtиn mцhafиzяsи vя tяbии ehtиyatlardan sяmяrяlи иstиfadя 'etmяk 

sahяsиndяkи qanunverиcиlиyя rиayяt etmяk haqqmda» qяrar qяbul etmишdиr. 

Qяrarda torpaqdan, su hюvzяbrиndяn, meшяbrdяn, daь чюkцntцbrиndяn, canoы 

abmdяn sяmяrяlи иstиfadя etmяk vя tяbияtиn яиrkbnmяsиnиn qarшыsmы almaq цчцn 

mюvcud olan qanunlara cиddи rиayяt etmяkdяn danышыlыr. 

Beb sяnяdbrиn qяbul edиlmяsиnя baxmayaraq SSRИ-dя ekolojи 

qanunuverиjиlиk, demяk olar kи, yox dяrяcяsиndя иdи. Qяbul olunmuш qяrarlar 

deklaratиv xarakter laшыyыrdы. Bцtцn bu qanunlar tяbияtи mцhafиzя vя tяbияtdяn 

sяmяrяlи иstиfadя иlя baьlы Sovet Иttиfaqmm qol чяkdиyи Beynяlxalq Konvensиyalar  

cavab vermиrdи. Bцtцn qanun vя qяrarlar Ыttиfaq qanunverиcиlиyиnиn 

bиrиncиlиyиndяn иrяlи gяlиrdи vя Azяrbaycan xalqыnm maraьma cavab vermиrdи. 
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Azяrbaycan Respublиkasы Alи Sovetиnиn qяbul etdиyи Mцstяqиllиk haqыnda 

Konсtиtusиya aktы иlя яlaqяdar, olaraq Azяrbaycan xalqыnm maraьma toxunan 

bцtцn qanunverиcиlиyи aktlarma yenиdяn baxmaq zяrurяtи yaranmышdыр. Bunlarы 

nяzяr alaraq, Azяrbaycan Respublиkasmm Dюvляt Ekologиya vя Tяbияtdяn 

Иstиfadяyя Nяzarяt Komиtяsи «Tяbияtи mцhafиzя vя tяbияtdяn иstиfadя haqqыnda» 

Azяrbaycan Respublиkasы qanununun layиhяsиnи hazыrlamыш vя hяmиn qanun 25 

fevral 1992-cи иldя Azяrbaycan Respublиkasы Alи Sovetи tяrяfmdяn tяsdиq 

edиlmишdиr. 

Hяmиn qanun tяbияtи mцhafиzя vя tяbияtdяn иstиfadя edиlmяsиnиn bцtцn 

prиnsиpиal mяsяbbrиnи яhatя edиr, hal-hazыrda dя fяalиyyяt gюstяrиr vя bиr sяrы tяxиrя 

salmmaz mяsяlяlяrиn hяll edиlmяsиnя иmkan verиr. 

Qeyd etmяk lazыmdыr kи, dюvlяt vя иctиmaи tяшkиlatlarm nяzяrdя tutduьu 

tяdbиrlяr bцtцn cяmиyyяtиn mцasиr иnkишaf mяrшяlяsиndя ekolocи problemиn 

mцvяffяqиyяtlя hяll edиlmяsиnя lazыmи иmkan yaradыr. Tяbияtи mцhafыzя vя onun 

ehtиyatlarыndan sяmяrяlи иstиfadя vяzиfяsи kяskиn vяzиfя kиmи qarшыmыzda durur. 

Bиzdя bu иstиqamяtdя tяdbиrbr sиstemи artыq hяyata keчиrиlиr vя bunun цчцn xeylи 

vяsaиt ayrыlыr. Bu sahяdя яmяlи nяtиcяlяr dя vardыr. 

Qцvvяdя olan qanunverиcиlиyя яsasяn mцvafиq nazиrlиkbr vя иdarяbr tяbияtи 

mцhafыzя vя onun ehtиyatlarыndan sяmяrяlи иstиfadя sahяsиndя elmи-tяdqиqat 

ишlяrиnиn aparыlmasыnы, su almmasыnы, tullantыsыz texnolojи proseslяrиn 

yaradыlmasmы tяшkиl etmяlи vя maddи cяhяtdяn tяmиn etmяlиdиr. Шяhяrlяrdя vя 

baшqa yaшayыш mяntяqяlяrиndя atmosfer havasmыn tяmиzlиlиyиnиn mцhafыzяsи цчцn 

mцvafыq tяdbиrlяrиn hяyata keчиrиlmяsиnя cavabdehlиyи Muxtar Respublиkasmыn 

nazиrbr kabиnetи, шяhяr vя rayon иcra hakиmиyyяtbrи daшыyыrlar. 

Azяrbaycan Respublиkasmm Alи Sovetиnиn 25.02.1992-cи иldя «Tяbияtиn 

mцhafыzяsи vя tяbияtdяn иstиfadя haqqmda» qяbul etdиyи qяrar 1999-cц иldя 

yenиdяn redaktя edиbrkяn 8.06.1999-cu иl «Яtraf mцhиtиn mцhafиzяsи haqqmda» 

qanun formasыnda Respublиka Prezиdentи tяrяfиndяn tяsdиq olunmuшdur. Hяmиn 

qanun XЫV fяsиldяn, 82 maddяdяn иbarяtdиr. 
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Qanunun ayrы-ayrы bюlmяlяrи vя maddяlяrи Azяrbaycan Respublиkasmda 

яtraf mцhиtиn mцhafыzяsиnиn hцquqи normatиvlяrи vя aktlarы kиmи qяbul edиlmиш vя 

tяtbиq edиlmяkdяdиr. 

Hяmиn qanунda иlk яvvяl ekologиya anlayышы vя ekolojи mцhиtиn яhatя etdиyи 

sahяlяr юz яksиnи tapmышdыr. Qanunыm иkиncи fяslи яtraf mцhиtиn mцhafиzяsиndя 

dюvlяtиn hцquq vя vяzиfяlяrи юz яksиnи tapmышdыr. Gюstяrиlmишdиr kи: 

- яtraf mцhиtиn mцhafыzяsи sahяsиndя tяsяrrцfat vя baшqa fяalиyyяtиn ekolojи 

tarazlыьa olan keyfыyyяt normatиvbrиnиn ишlяmяk vя tяsdиq edиlmяsи qaydalarmы 

mцяyyяn etmяk; 

- tяbияtdяn иstиfadячиlяrя (sahиbkarlыq fяalиyyяtи иlя mяшьul olan hцquqи vя 

fыzиkи шяxslяrя) lahыmи xцsusи иcazяnиn verиlmяsи цчцn tяbияtdяn иstиfadя foromalarы 

sиyahыsы vя xцsusи иcazяbrиn verиlmяsи qaydalarmm tяsdиq edиlmяsи; 

- яtraf mцhиtиn vя tяbии ehtиyatlarm dюvlяt monиtorиngиnиn aparыlmasы 

qaydalarmы mцяyyяn eьtmяk; -ekolojи audиtor fяalиyyяtиnиn aparыlmasы 

qaydalarmы mцяyyяn etmяk; 

- qanunverиcиlиkdя mцяyyяn edиlmиш qaydada tяhlцkяlи tяsяrrцfat nюvlяrиnя, 

tullantыlarm vя яtraf mцhиtя zяrяrlи maddяlяrиn atыlmasmы xцsusи иcazяnи vermяk, 

mцqavиlяlяlиr ( kontraktlarы) baьlamaq, lиmиtlяrиn vя kvortalarы mцяyyяn 

etmяk,tяbияtdяn иstиfadяyя xцsusи иcazя verиlиr; 

- яtraf mцhиtиn mцhafыzяsи sahяsиndя dюvlяtиn vяzиfяlяrи: яtraf mцhиtиn ekolojи 

tarazlыq vя tяbияtdяn иstиfadяnиn mцxtяlиf sahяlяrи цzrя proqramlarы hazыrlamaq. -

dюvlяt ekolojи ekspertиzasиyasmm tяшkиl etmяk. 

Яtraf mцhиtиn mцhafыzяsи sahяsиndя vяtяndaшlarm hцquq vя vяzиfяlяrи 

bюlmяsиndя gюstяrиlиr: 

- Hяr bиr vяtяndaш hяyatы vя saьlamlыьы цчцn яlverишlи яtraf mцhиtиn olmasы, 

onun vяzиyyяtи vя vяzиyyяtиnиn, yaxшыlaшdыrыlmasы bяradя tяdbиrbr haqqыnda 

mяlumat almaq; 

- Яtraf цhиtиn mяhafыzяsи haqqmda qanunverиcиlиyиn pozulmasы nяtиcяsиndя 

onlarm saьlamlыьma vя яmlakыna vurulan zяrяrя gюrя юdяnc almaq; 
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- Яtraf mцhиtиn mцhafыzяsиnя daиr dюvlяt hakиmиyyяt orqanlarma vя 

tяшkиlatlarыna mцrajияt etmяk; 

- Иnsan hяyatma vя яtraf mцhиtя mяnfы tяsиr gюstяrяn mцяssиsяlяrиn, 

qurьularm vя baшqa ekolojи zяrяrlи obyektlяrиn yerlяшdиrиlmяsи,tиkиntиsи, yenиdяn 

qurulmasы vя иstиsmara verиlmяsи haqqmda qяrarlarm иnzиbatы vя ya mяhkяmя 

qaydasыnda bьv edиlmяsиnи vя hяmчиnиn fиzиkи vя hцqиqu  шяxsbrиn fяalиyyяtиnиn  

mяzdudlaшdыrыlmasыnы. Mцvяqqяtи dayandыrыlmasmы vя hцquqи шяxslяrиn lяьv 

edиlmяsиnи tяlяb etmяk; 

- Яtraf mцhиtиn mцhafыzяsи haqqmda qanunverиcиlиyиn pozulmasы nяtиcяsиndя 

tягsирkar tяшkиlatын, vяzиfяlи шяxslяrиn vя vяtandaшlarm mяsулиyyяtя cяlb edиlmяsи 

barяdя mцvaqиf orqanlar vя mцhkяmяlяr qarшыsmda иddиalar qaldыrmaq. 

 Tяbияtdяn иstиfadячиlяr bюlmяsиndя gюstяrиr kи, tяbияtdяn xarиcи vя daxиlи 

иstиfadячиlяrиn hцquqlarы vardыr. Onlar Azяrbaycan Respublиkasыnыn яrazиsиndя 

tяbияtdяn цmumи vя fяrdи qaydada иstиfadя etmяk hцququna malиkdиrlяr. Bu 

hцquq vя vяzиfяlяrи hяyata keчиrmяk цчцn dюvbt kadastrmdan иstиfadя edя 

bиlяrlяr. Beb kи,ekolojи vяzиffяtиn qorunmasы, иqtиsadиyyatm tяlяbatmы юdяmяk 

цчцn tяbии ehtиyatlarыn kяmиyyяt vя ekyfиyyяt gюstяrиcяlяrиnи mцяyyяn etmяk 

mяqsяdиlя tяbии ehtиyatlarыn vahиd sиstem цzrя dюvlяt kadostrы aparыlыr.Dюvbt 

kadostrы aparыlan sahяbr mцvafиq qanunverиcиlиkb mцяyyяn edиlиr. Bu sahяlяr 

цzrя dюvbt kadostrmm aparыlmasы qaydalarы mцvafыq иcra hяkиmыyyяtи orqanы 

tяrяfmdяn tяsdиq edиlmиш яsasnamя иля mцяyyяn edиlиr. 

Hяmиn qanunun mцqafиq maddяlяrиndя яtraf mцhиtиn mцhafыzяsи sahяsиndя 

иqtиsadи tяnzиmbnmя nяzяrdя tutularaq gюstяrиlиr: 

- tяbияtи mцhafыzяnи tяmиr etmяyи vя tяbияtdяn иstиfadяnиn tяnzиmbyяn иqtиsadи 

яsaslarы ekolqjи tяhlцkяsиzlиk, tяbии resurslardan sяmяrяlи иstиfadя, onlarыn bяrpasы 

vя artыrыlmasы tяdbиrlяrиnиn ишlяnиb hazыrlanmasma, planlaшdыrыlmasma vя  yerиnя 

yetиrиlmяsиnя tяbияtdяn иstиfadячиbrиn maddи maraьma artыrmaqdыr; 

- яtraf mцhиtиn mцhafиzяsиnиn fяalиyyяt sahяbrи vя иqtиsadи яsaslarы; 

- яtraf mцhиtиn mцhafыzяsи sahяsиndя tяdbиrlяrиn proqnozlaшdыrыlmasы vя 

malиyyяbшdиrиlmяsи;  
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- tяbияtdяn иstиfadяyя gюrя юdяmяляr;  

- яtraf mцhиtиn чиrkлянmяsиnя gюrя юdяmяляr vя cяrиmяляr;  

- яtraf mцhиtиn mцhafиzяsи sahяsиndя иqtиsadи maraqlandыrma;  

- яtraf mцhиtиn mцhafиzяsи fondlarыnm yaradыlmasы, qrantlar;  

- beynяlxalq qurumlardan ekolojи proqramlarы hяyata keчиrmяk mяqsяdиb 

ayralыn vяsaиtляr. 

Яtraf mцhиtиn чиrkbnmяsиnя gюrя mцяssиsяляrdяn tяшkиlatlardan vя 

vяtяndaшlardan alынan cяrиmяляr bиr qayda olaraq яtraf mцhиtиn mцhafыzяsи 

sahяsиndя tяtdиrbrиn malиyyяbшdиrиlmяsиnя sяrf edиlиr. 

Яtraf mцhиtиn qorunmasы цчцn dюvbt fondlarmm yaradыlmasы vя onlardan 

иstиfadя olunmasыda bu qanыm vasиtяsиb tяnzиm olunun. Gюstяrиlиr kи, яtraf 

mцhиtиn mцhafиzяsи цzrя fondlar яtraf mцhиtиn mцhafиzяsиndя tяxиrя salынmaz 

tяdbиrbrиn ona vurulan zяrяrиn aradan qaldыrыlmasыныn vя kompensasиya 

verиlmяsиnиn, яtraf mцhиtиn mцhafиzяsи sahяsиndя baшqa tяdbиrlяrиn  

malиyyяlяшmяsи цчцn yaradыlыr. Яtraf mцhиtиn mцhafыzяsи sяhasиndя 

qanыmverиcиlиklя mцяyyяn edиlmиш qaydada dюvlяt vя иctиmaи fondlarы yaradыla 

bиlяr. Яtraf mцhиtиn mцhafыzяsи цzrя dюvlяt fonfunun vяsaиtlяrи aшaьыdakы tяtbиrlяr 

цчцn иstиfadя edиlиr: 

- Elmи-tяdqиqat ишlяrиnя, resursqяnaяnedиcи vя ekolojи tяmиz texnologиyalarm 

tяtbиqиnя; 

- Tяbияtdяn иstиfadячиlяr tяrяfиndяn hяyata keчиrиlяn tяbияtиn mцhafыzяsи 

obyektlяrиnиn tиkиntиsиnиn, yenяdяn qurulmasыnm malиyяlяшdиrиlmяsиnи; 

- Яtraf mцhиtиn чиrklяndиrиlmяsи nяtиcяsиndя dяymиш zиyanm bяrpasы sahяsиndя 

hяyata keчиrиlяn tяdbиrlяrи;  

- Чиrklяnmя vя baшqa mяnfы tяsиrlяr nяtиcяsиndя vяtяndaшlarm saxlamlыьыna vя 

яtraf mцшиtя vurulmuш zяzяrиn bяrpasыna gюrя onlara mцяyyяn edиlmиш 

kompensasиyasmm verиlmяsиnя;  

- Яtraf mцhиtиn pozulmuш ekolojи tarazlыьыnm bяrpasma, proqramыn, 

lahиyяlяrиn, normatиv-metodиkи sяnяdlяrиn ишlяnmяsиnя vя hayata keчиrиlmяsиnя; 

- Ekoloъи tяrbиyя vя tяhsиlя.  
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Azяrbaycan Respulиkasmm bu qanunu иlя яtraf mцhиtиn mцhafыzя edиlmяsи 

цzяrиndя nяzarяt formasmda юz яskиnи tapmышdыr. Bu nяzarяt ekolojи audиt 

formasыnda hяyata keчиrиlиr. 

 Ekolojи audиt- tяbии resurslarm иstиfadяsи vя bяrpasы цzrя hesabatlarыn 

dцzgцn tяrtиb edиlmяsи dя daxиl olmaqla, tяbияtdяn иstиfadяsи tяlяbиndяn ekolojи 

tяlяblяrиn, яtraf mцhиtиn mцhafыzяsи normalarыnm vя qaydalarmm gюzlяnиlmяsи 

mяqsяdиlя onlarыn tяsяrrцfat vя dиgяr fяalиyyяtиnиn mцstяqиl yoxlanыrmasыdыr. 

Ekolojи audиt tяdияtdяn иstиfadяsи иlя ekolojи audиtor arasmda baьlanmыш 

mцqabиlяyя яsasяn aparыlыr. Qanunverиcиlиklя mцяyyяn edиlmяш, hallarda ekolocи 

audиt mяcburиdиr. 

Ekolojи audиt mяslяhяtи - ekolojи audиtorun яtraf mцhиtиn mцhafиzяsи vя onun 

keyfыyyяtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы, tяbии resurslarm sяmяrяlи vя qяnaяtlя иstиfadяsи, 

bяrpasы, tяbияtdяn иstиfadячи tяrяfmdяn ekolojи tяlяblяrя, яtraf mцhиtиn mцhafиzяsи 

normalarma vя qandalarm rиayяt edиlmяsи цzrя mяslяhяtlяrиn verиlmяsиdиr. 

Qanunla яtraf mцhиtиn mцhafиzяsиnя zиyan verяn шяxslяr mяsulиyyяtя cяlb 

olunurlar. Qanunda gюstяrиlиr kи, яtraf mцhиtиn mцhafыzяsи haqqmda 

qanunverиcиlиyиn pozulmasыnda tяqsиrkar olan hцhuqи vя fыzиkи шяxslяr, o 

cцmlяdяn vяzиfяlи шяxslяr Azяrbaycan Respublиkasmыn qanunverиcиlиyиnя uyьun 

mяsulиyyяt daшыyыrlыr. Onlar haqqmda qardыrыlmыш иddиalar mяhkяmяlяr vasиtяsиlя 

hяll olunurlar. 

Azяrbaycan Respublиkasыmn «яtraf mцhиtиn mцhafиzяsи haqqыnda» qanun 

tяqdиrяlayиqdяr. Lakиn qeyd olunmasmы vacиb sayыlыr kи, respublиkanm hяr bиr 

vяtяndaшы юzцnцn ekologиyanm bиr hиssяsи olduьunu dяrk etmяsя qanunun 

fяalиyyяtи sяmяrяlи ola bиlmяz. Чцnkи ekolojи problemlяr dцnyavи xarakterlиdиr vя 

onun mahиyyяtиnи cяmиyyяt цzцlяrи dяrk etmяlиdиrlяr. 

 

 



 288 

MÖVZU: СОСИАЛ СФЕРАНЫН ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНИН 

ЩЦГУГИ ЯСАСЛАРЫ 

PLAN 

1. Sosial sferanın struktur elementləri və onların fəaliyyət xüsusiyyətləri 

2.  Respublikamızda sosial sferanın fəaliyyətini tənzimləyən normativ aktlar 
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1. Sosial sferanın struktur elementləri və onların fəaliyyət xüsusiyyətlər. 
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Müasir dövrdə iqtisadiyyatın sürətli artımının fəal hərəkətverici qüvvələrindən 

biri sosial sferadır. Sosial sfera sosial proses subyektlərinin durmadan təkrar istehsalı 

zərurətindən doğan obyektiv tələbatın yaratdığı, cəmiyyətə məxsus bütöv, daim 

dəyişməkdə olan bir altsistemdir. Başqa sözlə bu, insanın öz həyatını təkrar istehsal 

edən fəaliyyət sahəsidir, cəmiyyətin sosial funksiyasını həyata keçirən fəzasıdır. 

Burada insanın sosial və vətəndaş hüquqları reallaşır. Onun fəaliyyət göstərməsi 

obyektiv qanunlarla müəyyənləşdirilir və sosial idarəçiliyin müəyyən prinsiplərinə 

əsaslanır. 

Sosial sfera əşya, prosessual, ideya və insani cəhətli zəruri komponentlər dəstinə 

malikdir. Bu struktur vahidlərinin qarşılıqlı əlaqəsi, bu sistemə xas olan keyfiyyət xü-

susiyyətlərini yaratmalıdır. Bunlara sosial infrastruktur və onun istehsal etdiyi isteh-

lak məhsulları, təhsil, səhiyyə, sosial və məişət xidməti prosesləri, sosial sferanın 

idarəetmə orqanları və institutları, əhalinin istehlakçı davranışının mexanizmi və 

normativ tənzimləmə bazası aid edilir. Sosial sferanın bütün komponentlərinin yaran-

ması və mövcudluğu, onların xüsusiyyəti sosial sferanını əsas funksiyası – həyat fəa-

liyyətinin subyekti olan insanın  sosial təkrar istehsalı funksiyası, onun həyat təmina-

tının ehtiyatlarının təkrar istehsalı və sosial institutların təkrar yaradılması funksiyala-

rı ilə şərtləndirilir. 

Sosial sferanın əhəmiyyətli komponenti – sosial infrastrukturdur. Bu anlayış al-

tında insan və cəmiyyətin təkrar istehsalı məqsədlərinə xidmət edən bütün tələbat 

kompleksinin (həyati və sosial fəaliyyətli) ödənilməsi üçün şərait yaradan maddi-əşya 

elementlərinin sabit toplumu başa düşülür. Sosial sferanın infrastrukturu öz daxili 

təşkilinə görə sosial sferanın bütün institutlarının fəaliyyətini təmin edən idarəetmə 

təşkilatları, müəssisə və orqanları sistemindın ibarətdir. Deməli, sosial infrastruktur – 

bu, müəyyən ərazidə əhalinin zəruri maddi və mədəni-məişət həyat şəraitini təmin 

edən müəssisələr, qurğular və idarələr kompleksidir, yəni mənzil fondu, elm və 

incəsənət, ümumi və peşə təhsili, səhiyyə və sosial təminat təşkilatları, ticarət və 

kommunal təsərrüfatı müəssisələri , idman sağlamlaşdırma təyinatlı qurğular, sərnişin 

nəqliyyatıdır. 
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İctimai həyatın bir təzahürü kimi sosial infrastrukturun başlıca vəzifəsi - əhalinin 

müxtəlif təbəqə və qruplarının tarixi proseslərin subyekti kimi sosial təkrar istehsal 

funksiyası, həmçinin onların həyatının hərtərəfli təminatıdır. Bu funksiya cəmiyyətin 

mövcudluğu üçün ən əsaslarındandır və sosial təkrar istehsal prosesinin xüsusiyyətini 

sosial infrastrukturun törəmə funksiyaları səciyyələndirir. Bu baxımdan aşağıdakı 

sxemdən daha aydın təsəvvür yaranır. 

        

                   Sxem 1.1 Sosial infrastrukturun funksiyaları 

Sxem 1.1-də göstərilən funksiyaların hər biri ayrı-ayrılıqda sosial infrastruktu-

run bir sistem kimi bütövlüyünə xidmət edir. Sosial infrastrukturun mühüm funksi-

yaları sırasına həmçinin informasiya, təşkilati-məsləhət, maliyyə, kadr funksiyalarını 

da aid etmək olar. Sosial sferanın struktur elementləri işçi qüvvəsinə, müxtəlif maşın 

və avadanlığa, materiallara, maliyyə ehtiyatlarına olan böyük tələbatı irəli sürürlər. 

Bununla da onun maddi istehsalla əlaqəsi aşkar olunur. Sosial sahənin yüksək inkişaf 

səviyyəsi isə öz növbəsində insanın formalaşmasına, onun əmək məhsuldarlığına çox 

böyük təsir edir. Sosial sferanın struktur elementləri dedikdə bura daxil olan sosial 

sfera sahələri nəzərdə tutulur. Sosial sferanın struktur elementləri bunlardır:  təhsil; 

səhiyyə; mədəniyyət və incəsənət; sərnişin nəqliyyati və rabitə; mənzil-kommunal; 

bədən tərbiyəsi və idman; rekreasiya və turizm. 

Sosial sferanın struktur elementlərindən biri kimi səhiyyə, insanın həyat keyfiy-

yəti və onun rifah halı, sosial zəmanətlərin reallaşdırılması, cəmiyyətin əmək potensi-

alının formalaşdırılması ilə əlaqədar olan sosial və iqtisadi məsələləri həll edir. 

Səhiyyə mürəkkəb sosial-iqtisadi sistem və xalq təsərrüfatının spesifik sahəsi olmaqla 

Sosial təkrar istehsal 

Sosial-adaptiv 

Sosial-müdafiə 

Sosial-mədəni Sosial-dinamik 

Sosial 
infrastruktur 

Sosial-tənzimləyici 

Sosial-maddi 
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mühüm sosial prinsipin – vətəndaşların sağlamlığının qorunub saxlanılması və yaxşı-

laşdırılması, onlara yüksək ixtisaslaşdırılımış müalicəvi-profilaktik yardımın göstəril-

məsi prinsipinin həyata keçirilməsini təmin etməyə borcludur. Dövlət səhiyyə siste-

minə Azərbaycan respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, müalicə-profilak-

tik, elmi tədqiqat, əczaçılıq, tədris, sanitariya-profilaktika müəssisləri, eləcə də səhiy-

yənin maddi-texniki təchizatı ilə məşğul olan, tibbi texnika və dərman vasitələri 

istehsal edən müəsissələr, sanitariya-epidemiologiya xidməti, məhkəmə-tibb eksperti-

zası daxildir. Dövlət səhiyyəsindən savayı qeyri-dövlət (özəl) və bələdiyyə səhiyyə 

sistemi də formalaşdırıla bilər.  

Dövlət sektoru əhaliyə tibbi xidmətlərin zəruri həcminin təmin edilməsinə xid-

mət etməli, səhiyyə xidmətinin təşkili sistemində ciddi şəkildə iştirak etməli, profi-

laktika istiqaməti də daxil olan ərazi proqramlarını həyata keçirməlidir.   Səhiyyənin 

bələdiyyə sektoru regional idarə orqanlarının imkanlarından istifadə edərək, bələdiy-

yə mülkiyyəti əsasında qurulur və yerli inzibati orqanlar tərəfindən idarə olunur. 

Bələdiyyə səhiyyə sistemində əhali tibbi-sosial yardımın əsas hissəsini əldə etməlidir. 

Səhiyyə müəssisələrinin əksəriyyətinin maliyyələşdirilməsi də bu səviyyədə həyata 

keçirilməlidir. 

Qeyri-dövlət səhiyyə sisteminə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada fəa-

liyyət göstərən və əmlakını xüsusi, o cümlədən bələdiyyə mülkiyyəti təşkil edən tibb 

və əczaçılıq müəssisələri, şəxsi tibb və əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki 

şəxslər daxildir. Səhiyyə müəsissə və idarələri öz vəzifələrini yalnız seçilmiş fəaliy-

yət növü üzrə lisenziya aldıqda yerinə yetirə bilərlər. Lisenziyalar  fəaliyyət şəraitinin  

qəbul  edilmiş standartlara uyğunluq sertifiqatı əsasında dövlət idarəetmə orqanlarının 

və ya  onların  tapşırığı  ilə  yerli icra  hakimiyyəti orqanlarının  təşkil etdiyi  lisenzi-

ya komissiyaları tərəfindən verilir. Dövlət səviyyəsində səhiyyə sisteminin idarə edil-

məsi vəzifələri Səhiyyə Nazirliyinin üzərinə düşür. Nazirlik əhaliyə tibbi yardımın 

göstərilməsinin prioritet təşkil edən istiqamətləri üzrə strategiyanı, məqsədli proqram-

ları işləyib hazırlayır, tibbi sığorta və sosial təhlükəli xəstəlik proqramları çərçivəsin-

də alınan tibbi yardım həcmləri arasındakı nisbəti müəyyənləşdirir, kadr hazırlığını 

təşkil edir, əhaliyə tibbi yardım göstərən təşkilatlara metodoloji dəstəyi təmin edir, 
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əhaliyə tibbi yardım göstərilməsinin dövlət standartlarını işləyib hazırlayır və təsdiq 

edir. Təhsil – sosial sferanın bir sahəsi olaraq, Konstitusiyada zəmanəti verilmiş təh-

silin alınması sahəsində baş verən proses və nəticə, müəssisələr sistemi və dövlət 

siyasətidir. Təhsil bir tərəfdən millətin intellektual potensialının inkişafı, onun müstə-

qilliyinin və beynəlxalq səviyyədə rəqabət qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsinin və 

gücləndirilməsinin əsas amili kimi, digər tərəfdən isə insanın öz vətəndaş, siyasi, 

iqtisadi və mədəni hüquqlarının fundamental qaydada həyata keçirilməsi kimi başa 

düşülür. Təhsil – tərkibində milli və regional komponentlər olan dövlət təhsil stan-

dartlarına əsaslanır. Onlar məzunların aldıqları təhsil formalarından asılı olmayaraq, 

ixtisaslaşmaların obyektiv qiymətləndirilməsinin əsasını təşkil edir. Hər tədris ilində 

şagirdlərə verilən xüsusi  sertifiqatlar bu məqsədlərə xidmət edir. Onların təhsil aldıq-

ları məktəblər tərəfindən təqdim edilən bu sertifiqatlar məktəblərin maliyyələşdiril-

məsinin əsasını təşkil edir. Bu isə təhsilin səmərəliliyinin artmasına səbəb olur.  

Elmi baxışlara əsasən, təhsilin iqtisadi səmərəliliyi onun məhsuldarlığı, renta-

belliyi və gəlirliyidir. İqtisadi səmərəliliyin iki aspekti mövcuddur: “daxili” və 

“xarici”. Daxili aspekt dedikdə, təhsil sisteminin fəaliyyətinin qənaətliliyini əks 

etdirən  iqtisadi  problemlərin  nəzərdən  keçirilməsi  başa  düşülür.  Daxili  iqtisadi 

səmərəliliyin ən vacib göstəriciləri aşağıdakılardır:  

 Bir təhsil alan şəxsə şəkilən məsrəf vahidi; 

 Təhsildən yaranan mənfəət (təhsil prosesinin keyfiyyəti, hazırlanan mütəxəs-

sislərin peşə strukturu). 

Təhsilin xarici iqtisadi səmərəlilik göstəricisi (S), maddi istehsal sahəsinin 

işçilərinin təhsil səviyyəsinin artması nəticəsində milli gəlirin artımının (İ) təhsil 

xərclərinə (M) olan nisbətini özündə əks etdirir. Xərclərin rentabellik göstəricisi (R) 

təhsilin xalis gəlirinin (G = İ – M) onun məsrəflərinin ümumi həcminə olan nisbətini 

əks etdirir:  S = İ / M;       R = G / M = (İ – M) / M = İ / M – 1 = S – 1 

Təhsil fəaliyyətini aparmaq üçün lisenziyanın alınması zəruridir. Lisenziya 

dövlət təhsili idarəetmə orqanları və ya yerli özünü idarəetmə orqanları tərəfindən bu 

orqanların yaratdığı ekspert komissiyasının rəyi əsasında verilir. Təhsil müəsissəsi 

dövlət qeydiyyatından keçdikdən sonra onun məzunlara müvafiq təhsil səviyyəsi 
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haqqında nümunəvi dövlət formalı sənədi vermək hüququ yaranır. Təhsil 

müəssisələri müvafiq təhsil proqramlarının və dövlət standartlarının nəzərdə 

tutmadığı əlavə pullu təhsil xidmətləri göstərə bilər. Belə  bir fəaliyyətdən əldə edilən 

gəlir onların istəyinə əsasən təhsil müəssisələrinə yenidən investisiya edilir. Belə 

fəaliyyət sahibkarlığa aid edilmir. Təhsil müəssisələrinin attestasiyası hər beş ildən 

bir aparılır. Bu təhsil fəaliyyəti üzərində dövlət-ictimai nəzarətin həyata 

keçirilməsinin əsas formasıdır. Təhsil sahəsində səlahiyyətlər qanunverici icra 

hakimiyyəti orqanları, yerli özünü idarə və təhsil müəssisələri arasında 

bölüşdürülmüşdür.  

Sosial sferanın mühüm tərkib hissələrindən biri də mənzil-kommunal sahəsidir. 

Bu sahə əhalinin yaşadığı ərazilərdə əlverişli həyat şəraitinin yaradılması vəzifəsini 

daşıyan təsərrüfat qurumudur. Mənzil qida və geyimlə yanaşı insanların həyatını 

təmin edən ən əsas elementlərə aiddir. Mənzil şəraiti istənilən ölkədə sosial inkişafın 

ən mühüm cəhətlərindəndir. Bunları səciyyələndirən göstəricilər həyat səviyyəsinin 

beynəlxalq “sosial indikatorları” sisteminin tərkib hissəsidir. Beynəlxalq praktikaya 

müvafiq olaraq, mənzil statistikasına aşağıdakılar daxildir: mənzil fondunun dinami-

kası, strukturu, vəziyyəti, həmçinin mənzil tikintisinin miqyasları, forma və strukturu 

və inşaat materialları sənayesinin inkişafı. İnkişaf etmiş ölkələrdə aparılan tədqiqatlar 

iqtisadiyyatın inkişafına mənzil tikintisinin xeyli təsiredici effektə malik olduğunu 

göstərir. Mənzil tikintisinin artması tikinti sənayesi sahələrində – ağac emalı, şüşə is-

tehsalı, metal konstruksiyalar istehsalı və bir çox başqa sahələrdə artıma səbəb olur. 

Bir çox iqtisadçıların fikrincə, digər prioritetlərlə müqayisədə mənzil tikintisi iqtisa-

diyyat sahələrinin ən geniş spektrinin inkişafı üçün stimul yaradır. Əbəs deyil ki, 

mənzil tikintisi sifarişlərinin artması iqtisadiyyatın böhrandan çıxmasının əsas indika-

toru, sifarişlərin azalması isə depressiyanın ilk əlamətidir. Mənzil probleminin həlli 

bir sıra amillərdən, ilk növbədə inşaatın maliyyələşdirilməsi imkanlarından, yeni 

mənzillərin inşasının sürəti və miqyaslarından, mövcud mənzil fondunun yeniləşmə-

sindən asılıdır. Son zamanlar postsosialist ölkələrin əksəriyyətində mənzil tikintisi tə-

sisatları azalmış, əsaslı kapital qoyuluşunun ümumi həcmində onların payı aşağı 

düşmüşdür. 
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Sosial sferanın struktur elementlərindən biri də mədəniyyət və incəsənət sahəsi-

dir. Postsənaye inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuş ölkələrdə mədəniyyət və incəsə-

nət sahəsi iqtisadi və sosial tərəqqinin strateji amili kimi getdikcə artan əhəmiyyət 

qazanır. Azərbaycanda bu sahənin inkişaf etdirilməsi problemi iqtisadi və demokratik 

islahatların davam etdirilməsi zərurəti ilə əlaqədar olaraq daha da aktuallaşır. Çünki 

sovet dövründə yaradıcılıq fəaliyyətinin sosialist realizmi ideyasına tam tabeçiliyi və 

həddindən artıq mərkəzləşdirilmiş idarəçilik sistemi azad yaradıcılığa və cəmiyyətin 

mənəvi həyatına maneələr törədirdi. Azərbaycanda bazar münasibətləri mədəniyyət 

sferasında həm iqtisadi, həm də qeyri-iqtisadi amillərin təsiri altında formalaşan 

müxtəlif mədəniyyət formalarının yaranmasına səbəb oldu. Onların arasında ən əsas-

ları aşağıdakılardır: 

 Dövlətin mədəni siyasəti formasında reallaşan, dövlətin mədəniyyət sferasına 

olan münasibəti; 

 Müxtəlif siniflər, əhali qruplarının, dini, ictimai təşkilatların və hərəkatların, 

istehsalçılar assosiasiyalarının və ayrı-ayrı istehlakçıların mədəniyyət obyektlərinə və 

onların fəaliyyətinin nəticələrinə münasibəti;  

 Mərkəzi, regional və yerli  (bələdiyyə)  hakimiyyət orqanlarının  mədəniyyət 

və incəsənətin inkişafına münasibəti;  

 Mədəniyyətə biznes sferası kimi kommersiya srtukturları və kapital tərəfin-

dən maraq.  

Mədəniyyətin idarə olunmasında iştirak edən dövlət hakimiyyət orqanı – Mədə-

niyyət və Turizim Nazirliyidir. Mədəniyyət və Turizim Nazirliyi mədəni irsin qoru-

nub saxlanmasının və inkişafının, yüksək ixtisaslı yaradıcı kadrların hazırlanmasının, 

mədəniyyətin xüsusi dəyərli obyektlərinin fəaliyyətinin təminatının, beynalxalq 

mədəni əməkdaşlığın inkişafının büdcədən maliyyələşdirilməsinə cavabdehdir. Rek-

reasiya kompleksi də sosial sferanın tərkib hissələrindən biridir. Yaradıcı əmək və 

normal həyat fəaliyyəti üçün insan orqanizminin fiziki və əsəbi-psixoloji qüvvələrinin 

daima bərpaya ehtiyacı olması obyektiv bir zərurətdir. Psixofizioloji bərpa ehtiyacla-

rının bir hissəsini insan özü müstəqil şəkildə ödəyir, qalan hissəsi isə rekreasiya xid-

mətləri sahəsinin köməyi ilə ödənilir. Rekreasiya fəaliyyətinin məqsədi yaradıcı əmək 
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və fəal həyat qüvvələrinin bərpası üçün mənəvi və fiziki ehtiyacların ödənilməsidir. 

Rekreasiya  sahəsi  xaricdə biznesin  ən  dinamik  inkişaf  edən formalarından biridir. 

O, müxtəlif sahələrin kurort biznesinə xidmət edən müəssisələrinin geniş bir dairəsini 

özündə cəmləşdirmiş iri korporasiyalarla təmsil olunmuşdur: sənaye, nəqliyyat, 

banklar, sığorta kompaniyaları. Rekreasiya kompleksinin resursları insanın istirahəti, 

fiziki, estetik, idrak ehtiyaclarının ödənilməsi, insan orqanizminin müalicəsi üçün is-

tifadə edilən təbii və insanın yaratdığı sərvətlər toplusudur. Bunlara aşağıdakılar aid-

dir: müalicəvi bulaqlar, mənzərəli landşaftı olan sağlamlaşdırıcı istirahət üçün yararlı 

ərazilər (həm təbii, həm də süni yaradılanlar), nadir heyvanat və bitki növlərinin 

qorunub saxlanıldığı “vəhşi” təbiət guşələri və s. Aydındır ki, rekreasiya fəaliyyətinin 

son nəticəsi əhalinin sağlamlığı və müvəqqəti iş qabiliyyətinin olmaması göstəricilə-

rinin müsbət dinamikası olacaqdır. Bunun dəyərləndirilməsi səhiyyə işçiləri və demo-

qraflar tərəfindən aparıla bilər. Belə dəyərləndirmə uzun müddətli müşahidələr tələb 

edir və yalnız rekreasiya fəaliyyətinin nəticəsi kimi deyil, həm də bütövlükdə 

dövlətin sosial siyasətinin nəticəsi kimi baxıla bilər. 

Sosial sferaya daxil olan mühüm sahələrdən biri də turizmdir. İllik məzuniyyət 

zamanı və istirahət günlərində turizmlə məşğul olmaq ildən-ilə əhali arasında daha 

geniş yayılır. Ümumdünya Turizm Təşkilatının məlumatlarına əsasən turizm planetin 

servis-istehsal bazarının dövriyyəsinin 10%-ni təşkil edir. Dünya ölkələrinin Ümumi 

Milli Məhsulunun 6%-i, vergi toplamalarının isə 5%-i onun payına düşür. Beynəlxalq 

turizm neftçıxarma və avtomobil sənayesindən sonra dünyanın ən iri ixrac sahələrin-

dən biridir. Öz təşkilinə görə turizm geniş fəaliyyət spektrinə malikdir. Turizmin 

fərqləndirici cəhətləri bunlardır: ərazi əlaməti üzrə: ölkə daxilində və ayrıca 

götürülmüş ölkənin hüdudlarından xaricdə, yəni beynəlxalq turizm; davam etmə 

müddətinə görə: qısamüddətli (birgünlük gəzintilər, yürüşlər) və uzunmüddətli (yeddi 

gündən çox); turistlərin sayına görə: fərdi, qrup şəklində, ailəvi olan özfəaliyyət; 

təşkili xarakterinə görə: piyada və ya nəqliyyatın istifadəsi ilə;  nəqliyyatın növünə 

görə: avtoturist, dəmiryolu, aviaturist, gəmi turizmi; yaşa görə: uşaq, gənc, orta yaşlı, 

ahıl yaşlı. Turizmin idarə edilməsini həyata keçirən dövlət hakimiyyət orqanı – Mə-
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dəniyyət və Turizm Nazirliyidir. Adı çəkilən nazirlik  turizm sahəsinin inkişaf   kon-

sepsiyasını hazırlayıb icra etməklə yanaşı,  bu sahədə  idarəetməni də həyata keçirir. 

Bədən tərbiyəsi və idman da sosial sferanın struktur elementlərindən biridir. 

əhər əhalisinin sayının daima artımı əsəbi-psixiki təzyiqlərin güclənməsi şəraitində 

hipodinamiya, qeyri-səmərəli qidalanma və s. nəticəsində bədən tərbiyəsi və idmanla  

gündəlik sistematik məşğələlərə olan tələbat sağlamlığın qorunmasının zəruri şərti 

olur. Bədən tərbiyəsi və idman xidmətlərinin xüsusiyyətləri onların müxtəlif –tərbiyə-

vi, müalicə-sağlamlaşdırıcı, rekreasiya, təkrar istehsal, informatik-əyləncə, idrak, 

milli-vətənpərvərlik, müdafiə, reklam, şəxsiyyətin sosiallaşması kimi sosial-iqtisadi 

funksiyaları ilə şərtləndirilir. Bu baxımdan aşağıdakı sxemə nəzər yetirək.  

 

     
 

Sxem 1.2 Bədən tərbiyəsi və idmanın sosial-iqtisadi funksiyaları 

Sxem 1.2-də göstərilən bədən tərbiyəsi və idmanın funksiyalarının müxtəlifliyi-

nə baxmayaraq onları iki istiqamətdə qruplaşdırmaq olar: bədən tərbiyəsi xidmətləri 

və idman xidmətləri. Bu funksiyalar bədən tərbiyəsi və idman xid-mətlərinin müxtəlif 

altsahələri və istiqamətlərinin inkişafında həyata keçirilir: 

 məktəbəqədər tərbiyə və təhsil sistemində uşaqların və gənclərin fiziki 

tərbiyəsi; 

 tibb və sanatoriya-kurort xidmətləri, əlillərin sosial-peşakar reabilitasiyası 

sistemində müalicəvi bədən tərbiyəsi; 
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 işdən və təhsildən kənar vaxtlarda fəal fiziki istirahət növü kimi bədən 

tərbiyəsi ilə məşğul olma (fiziki rekreasiya); 

 müəssisələrdə, firma və təşkilatlarda əmək rejimində bədən tərbiyəsi 

(istehsalat gimnastikası); 

 idman tamaşaları, passiv istirahət və əyləncə növü kimi (asudə vaxtlarda); 

 şəxsiyyətin fiziki və mənəvi inkişafının forması kimi yüksək nailiyyətlər əldə 

etmiş həvəskar idmanı; 

 milli idmanın və ölkənin adını yüksəklərə qaldıran Olimpiya oyunları, dünya 

çempionatları, beynəlxalq yarışlarda iştirak; 

 hərbi  xidmətçilərin və hüquq-mühafizə  orqanları işçilərinin  tətbiqi-peşakar 

idman hazırlığı; 

 sağlam həyat tərzi, idmanın müxtəlif növlərinin, idmançıların istifadə etdiyi 

idman ləvəzimatı, idman qurğularının və kütləvi informasiya vasitələrində reklamı; 

 şəxsiyyətin sosiallaşması vasitəsi kimi idman bölmələrində, klublarda, 

könüllü idman cəmiyyətlərində, idman yarışlarında iştirak. 

İdmanın inikişafı və idarə edilməsində iştirak edən dövlət hakimiyyəti orqanı 

Gənclər və İdman Nazirliyidir.  Bu nazirliyin əsas məqsədi gənclərin fiziki, əqli və 

mənəvi inkişafına əlverişli şərait yaratmaq, onların imkan və bacarıqlarının reallaşdı-

rılmasına kömək etməkdir.  

Ümumiyyətlə iqtisadiyyatda elə sahələr vardır ki, onlar əhalinin  soslial-mənəvi 

təlabatlarının ödənilməsinə xidmət edirlər. Həmin sahələr vasitəsilə cəmiyyətin 

intellektual səviyyəsi və şəxsiyyətin formalaşması və inkişafı həyata keşirilir. Belə 

sahələrə aşağdakıları aid etmək olar:  səhiyyə;  təhsil; mədəniyyət və incəsənət;  

turizim;  idman və bədən tərbiyyəsi;  mənzil kommunal xidmət sahələri və s. Bu 

sahələri qısaca olaraq xarakterizə edək. 
 

2. Respublikamızda sosial sferanın fəaliyyətini tənzimləyən normativ aktlar 

Məlumdur ki, şəxsiyyətin formalaşmasına və inkişafına təsir göstərən sahələr 

sosial sfera kimi xarakterizə edilir. Bu sahələr hər biri ayrı-ayrılıqda ailə, təhsil, 

səhiyyə, mədəniyyət, sosial institut olmaqla şəxsiyyətin sosial mövqeyi və statusuna 
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bir başa təsir göstərir. Məhz buna görə də inkişaf etmiş ölkələr şəxsiyyətin inkişafını 

və insan amilini əsas götürərək, öz vətəndaşlarını dövlətin köməyi ilə sosial-iqtisadi 

proseslərdə müdafiə edirlər.  

Dünya təcrübəsi göstərir ki, iqtisadi və siyasi cəhətdən güclü olmaq üçün yalnız 

coğrafi şərait və təbii resus amili deyil, eyni zamanda insan amili, o cümlədən onun 

sağlamlığı, intelektual və mədəni səviyyəsi və s. mühüm rol oynayır.   Elə bazar 

iqtisadiyyatının sosial mahiyyəti də iqtisadiyyatın hər hansı nailiyyətinin səmərə-

liliyinin, məhsuldarlığının və s əhalinin təlabatlarının ödənilməsinə yönəldiməsidir.   

Aydındır ki, sosial sfera sahələri öz-özünə tənzimlənə bilməz və buna görə də 

dövlət bu sahəni daim diqqət mərkəzində saxlayaraq bir çox vəzifələri yerinə yetirir. 

Bunun üçün ilk nöbədə dövlət ölkədə qanun-qayda formalaşdırır və xüsusən də sosial 

sahələrin tənzimlənməsi və idarə edilməsi üçün normativ hüquqi bazanı yaradır, 

daxili və xarici təhlükəsizliyi təmin edir, sosial sfera sahələrini inkişaf etdirir, 

cəmiyyətin az təminatlı üzvlərinin sosial müdafiəsini təşkil edir, ətraf mühitin 

qorunması üçün  müvafiq stimullaşdırıcı vasitələrdən istifadə edir, qadağa və tələbləri 

həyata keçirir, bazar iqtisadiyyatının imkanları çərçivəsində sosial-iqtisadi prosesləri 

makrosəviyyədə tənzimləyir və idarə edir və s. 

Qeyd edilən bəzi mövcud məsələlərin müvəffəqiyyətlə həll olunması əhalinin 

həyat səviyyəsini yüksəltməyə, qiymət səviyyəsinin sabitliyini saxlamağa, yüksək 

məşğulluq səviyyəsini təmin etməyə, sosial təminat sisteminin fəaliyyətini 

tənzimləməyə və s. məqsədlərə nail olmağa imkan verir. 

Azərbaycan Respublikası siyasi və iqtisadi müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 

azad bazar iqtisadiyyatı yolunu seçmiş və bu ölkə konstitusiyasında təsbit 

olunmuşdur. Belə ki, konstitusiyada göstərilir ki, Azərbaycan Respublikası müstəqil 

dövlət olub, başlıca siyasəti əhalinin sosial müdafiəsini və hərtərəfli inkişafını təmin 

etməkdən ibarətdir. Məhz bu məqsədlə də ölkədə  sosial sfera sahələrinin inkişafı ilə 

bağlı  bir çox normativ hüquqi aktlar qəbul olunmuşdur. Bunlara misal olaraq bu gü-

nə qədər qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikasının “Təhsil haqqında” (1992, 

2009), “Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında” (1992), “Sosial sğorta haqqında” 

(1997), “Əhalinin sağlamlılığının qorunması haqqında” (1997), “Məşğulluq 
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haqqında” (2001) “Pensiya islahatları hqqında” (2001), “Dövlət sosial sğorta 

sistemində fərdi uçot haqqında” (2001),  “Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” 

(2006), “Sosial müavinətlər haqqında”(2006), “Əmək pensiyası haqqında” (2006), 

“Azərbaycan Respublikasınada ümumi təhsil konsepsiyası (Milli Kurrikulum)”, 

“Azərbaycan Respublikasında 2008-ci il üçün ehtiyac meyyarının həddi haqqında” 

(2007), “Azərbaycan Respublikasında 2008-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında” 

(2007), “Yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf” (2003-2005), "Azərbaycan 

Respublikası Regionlarının Sosial-İqtisadi İnkişafı Dövlət Proqramlarını (2004-2008-

ci illər)" və s. bu kimi qanunları və qanun qüvvəli digər normativ hüquqi aktları 

gösdərmək olar. 

Azərbaycan Respublikasında vətəndaşların sosial müdafiəsinə və sosial sığorta-

sına yönəldilmiş bir sıra normativ aktlar qəbul edilmişdir ki, bunlardan da biri 7 

fevral 2007-ci ildə qəbul edilmiş “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respub-

likası qanunudur. Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında vətəndaşların əmək pensi-

yası hüquqlarının yaranmasının əsaslarını, bu hüquqların həyata keçirilməsi qayda-

larını və əmək pensiyası təminatı sistemini müəyyən edir. Bu Qanuna uyğun olaraq 

əmək pensiyasının aşağıdakı növləri müəyyən edilir: 

a) yaşa görə əmək pensiyası – bu aşağıdakılardan ibarətdir: baza hissəsindən; 

sığorta hissəsindən; yığım hissəsindən. 

b) əlilliyə görə əmək pensiyası – bu aşağıdakılardan ibarətdir: baza hissəsindən; 

sığorta hissəsindən; yığım hissəsindən. 

c) Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası – bu aşağıdakılardan ibarətdir: 

baza hissəsindən; sığorta hissəsindən.  

 “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu (24 fevral 

2006-cı il) Azərbaycan Respublikasında sosial müavinətlərin təyin olunması və veril-

məsinin hüquqi əsaslarını müəyyən edir və bu sahədə  yaranan  digər münasibətləri 

tənzimləyir.  Sosial müavinətlər – bu Qanunla müəyyən edilmiş qaydada ayrı-ayrı  

kateqoriya şəxslərə sosial yardım göstərilməsi məqsədilə aylıq və ya birdəfəlik ödəni-

lən pul vəsaitidir. “Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan   Respubli-

kasının qanunu (21 oktyabr 2005-ci il) dövlət sosial yardımının göstərilməsinin 
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məqsəd və prinsiplərini, təyin olunmasının hüquqi əsaslarını və bu sahədə yaranan 

digər münasibətləri tənzimləyir. 

Ünvanlı dövlət sosial yardımı aztəminatlı ailələrə dövlət tərəfindən göstərilən 

pul yardımıdır. Sosial yardım  dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına  maliyyələşdirilir. 

Sosial yardımın məbləği ailənin orta aylıq gəliri ilə hər bir ailə üzvü üçün ehtiyac 

meyarının məcmusu arasında yaranan fərq məbləğində hesablanır. Ehtiyac meyarı 

mərhələlərlə ölkə üzrə yaşayış minimumuna çatdırılır. Ailənin orta aylıq gəlirinin 

hesablanması qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.  

 Azərbaycan Respublikasında  əhalinin sosial  müdafiəsi həyata  keçirilən sosial-

iqtisadi siyasətin öncül istiqamətlərindən olaraq daim dövlətin diqqət mərkəzindədir. 

Bunun bariz nümunəsi 17 iyul 2001-ci ildə qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublika-

sında pensiya islahatı Konsepsiyası”dır. Bu Konsepsiya özündə Azərbaycan Respub-

likasında pensiya islahatı sahəsində yeni hüquqi bazanın yaradılmasını, sosial sığorta 

haqlarının yığılmasının təkmilləşdirilməsini, pensiya ödənişlərinin ünvanlılığını və 

onların vaxtında vətəndaşlara çatdırılmasını təmin edən mexanizmin yaradılmasını, 

pensiya sistemində idarəetmə orqanlarının strukturunun yenidən qurulmasını əks 

etdirmişdir. Eyni zamanda pensiya islahatının əsas mahiyyətini, onunla bağlı görülən 

işlərin əhəmiyyətini əhalinin nəzərinə çatdırmaq məqsədilə pensiyaçılar,  

işəgötürənlər və işçilər arasında geniş məlumatlandırma işləri aparılması məqsədə 

uyğun hesab edilmişdir. 

Pensiya islahatı vətəndaşların sosial müdafiəsinin və layiqli həyat səviyyəsinin 

təmin olunması məqsədilə aşağıdakı problemlərin həllinə yönəldilmişdir: vətəndaş-

ların pensiya ödənişlərinin etibarlı maliyyə təminatına nail olunması; pensiya təminatı 

sistemini bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğunlaşdırmaqla, əhalinin rifahının yaxşı-

laşdırılmasında onun rolunun artırılması; pensiya və müavinət ödənişləri üçün nəzər-

də tutulan vəsaitin tam yığılmasının və məqsədyönlü istifadəsinin təmin edilməsi; 

pensiya təminatı sisteminin idarə olunmasını təkmilləşdirməklə onun səmərəliliyinin 

artırılması; sosial sığorta haqları ilə ödənişlər arasındakı əlaqənin uyğunlaşdırılması. 

Pensiya islahatı 2001-2005-ci illləri əhatə etməklə mərhələrlə həyata keçirilmiş-

dir. Birinci mərhələdə pensya təminatının qanunvericiik bazasının yaradılması 
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məzərdə tutulmuşdur. Bununla bağlı 2001-ci ildən başlayaraq “Vətəndaşların pensiya 

təminatı haqqında” qanunun yenidən işlənib hazırlanması, “Sosial sğorta haqqında” 

qanuna dəyşikliklər və əlavələrin edilməsi, “Dövlət sosial sğorta sistemində fərdi uçot 

haqqında” qanunun işlənib hazırlanması, habelə qeyri-dövlət pensiya fondları haqqın-

da qanunvericilik aktlarının hazırlanıb təqdim olunması nəzərdə tutulmuşdur. Pensiya 

islahatının birinci mərhələsində nəzərdə tutulan pensiya təminatının qanunvericilik 

bazasının yaradılması ilə bağlı olaraq 23 sentyabr 1992-ci ildə  “Vətəndaşların pensi-

ya təminatı haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunu qəbul edilmişdir. Bu qanun 

vətəndaşlar qocaldıqda, əmək qabiliyyətini tamamilə və ya qismən itirdikdə, habelə 

ailə başçısını itirdikdə onların Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında təsbit 

olunmuş maddi təminat hüququna zəmanət verməklə vahid dövlət pensiya sistemini 

müəyyən edir. Qanunla Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, eləcə də digər döv-

lətlərin Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi yaşayan vətəndaşlarının və vətən-

daşlığı olmayan şəxslərin pensiya təminatı məsələləri tənzimlənir. Qanunla fəhlələrin, 

qulluqçuların, kolxozçuların, fərdi əmək fəaliyyəti və sahibkarlıqla məşğul olan 

şəxslərin və digər kateqoriyalardan olan zəhmətkeşlərin pensiya təminatı üçün bəra-

bər normalara və şərtlərə zəmanət verilir, əmək qabiliyyəti olmayan vətəndaşların 

sosial pensiya almaq hüququ təmin edilir. 

Qanun qiymətlər dəyişdikcə pensiya məbləğlərinin də müntəzəm sürətdə dəyiş-

dirilməsi yolu ilə pensiyaçıların sosial müdafiəsinə təminat verir. Azərbaycan Res-

publikası ərazisində dövlət pensiya təminatı ilə yanaşı müxtəlif  ictimai  və  şəxsi  

pensiya  təminatı  sistemləri  də  mövcud  ola  bilər. Bu sistemlərin fəaliyyəti müvafiq 

qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir. Bu  Qanunla  vətəndaşlara  aşağıdakı  pensiya-

lar  təyin edilir:  a) əmək ( sosial sığorta) pensiyaları: yaşa (qocalığa) görə, əlilliyə 

görə, ailə başçısını itirməyə görə, xidmət illərinə görə; b) sosial pensiyalar. 

“Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu (18 fevral 1997-

ci il) Azərbaycan Respublikasında sosial sığorta sahəsində münasibətləri tənzimləyir, 

sosial sığortanın hüquqi, iqtisadi və təşkilati əsaslarını müəyyən edir. Sosial sığorta – 

bu Qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda fiziki şəxslərin itirilmiş əmək haqlarının, 

gəlirlərinin və ya əlavə xərclərinin kompensasiya edilməsinə, habelə itirilməsinin 
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qarşısının alınmasına yönəldilmiş təminat formasıdır. Sosial sığorta məcburi dövlət 

sığortası və könüllü (əlavə) sığorta formasında olur.  

Məcburi dövlət sosial sığortası işəgötürənlər tərəfindən bütün əmək müqaviləsi 

(kontraktı) üzrə işləyənlər barəsində həyata keçirilir. Bu qanunda nəzərdə tutlmuş 

hallarda digər şəxslər də məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb olunurlar. Məcburi 

dövlət sosial sığorta haqqı sığortalamaya görə sığortaçı təşkilata verilən pul vəsaitidir. 

Məcburi  dövlət  sosial  sığortasında  sığorta haqqı  əməyin ödənişinə  (gəlirə)  nisbət-

də faizlə müəyyən edilir və sığortaedənin (olunanın) vəsaitləri hesabına ödənilir. 

Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı seçkili orqanlar və bütün işəgötürənlər üçün he-

sablanmış əməyin ödənişi fondunun 22 faizi miqdarındadır. Məcburi dövlət sosial 

sığortası sahəsində idarəetməni müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həyata keçirir. 

Könüllü (əlavə) sosial sığorta məcburi dövlət sığortası sahəsində idarəetməni həyata 

keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, habelə xüsusi olaraq bu məqsəd üçün 

yaradılmış özəl sığorta təşkilatları tərəfindən həyata keçirilir.  

“Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot haqqında" (27 noyabr 2001-ci il) 

Azərbaycan Respublikasının qanunu Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının qa-

nunvericilikdə nəzərdə tutulan sosial müdafiə hüquqlarının təminatı üçün zəruri 

məlumatların fərdi uçotunun  təşkilinin hüquqi əsaslarını və prinsiplərini  müəyyən 

edir. Fərdi uçot - Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun pensiya və digər 

sosial müdafiə hüquqlarının təmin edilməsi üçün hər bir sığorta olunan haqqında 

məlumatların uçotunun təşkili və aparılmasıdır. Respublika ərazisinda sığorta olunan-

ların fərdi uçotu sisteminin qurulması vasitəsi ilə yeni sistemdə pensiyaların təyin 

edilməsinin avtomatlaşdırılması nəzərdə tutulur.  

Son illər Azərbaycanda  da yoxsulluğun azaldılması və sosial sfera sahələrinin 

tənzimlənməsi məqsədilə “Yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət 

Proqramı (2003-2005)” qəbul edilmişdir. Bu Proqram sosial sahədə əsaslı islahatların 

aparılmasını və  yoxsulluğun azaldılmasına yönəldilmiş sosial siyasətin müəyyən 

edilməsini nəzərdə tuturdu. Bunlar aşağdakılardır: sosial sığorta və sosial yardım isla-

hatları; əhalinin ən həssas (ictimai təsisatlarda olan uşaqlar, əlillər) qruplarının sosial 

müdafiəsi; əmək bazarı, əmək haqqı və məşğulluq siyasəti; təhsil islahatları; mədə-
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niyyətin inkişaf etdirilməsi və mədəni irsin qorunması; səhiyyə islahatları; idmanın 

və bədən tərbiyəsinin inkişaf; gender siyasəti; sosial siyasət və qaçqın, məcburi 

köçkün əhali. 

 

3. Azərbaycan Respublikasında sosial sfera sahələrinin fəaliyyətini tənzimləyən  

   normativ aktların hüquqi təsir mexanizmi  

 Sosial sfera sahələrində və sosial siyasətdə məqsədyönlü işlərin aparılması on-

ların ciddi hüquqi bazasının mövcudluğunu nəzərdə tutur. Məlum olduğu kimi, hüquq 

elminin və praktikasının tərkibində hüququn müstəqil sahəsi – sosial hüquq və sosial 

hüququn mənbəyi olan qanunvericiliyin müstəqil sahəsi – sosial qanunvericilik möv-

cuddur. Məhz sosial hüquq normalarının köməyi ilə sosial sferanın və insanların sosi-

al müdafiəsinin hüquqi tənzimlənməsi həyata keçirilir. Azərbaycan və digər keçid iq-

tisadiyyatına malik ölkələr üçün sosial sferada milli hüquqi bazanın fəallaşması sə-

ciyyəvi haldır: yeni qanunlar işlənib hazırlanır, beynəlxalq aktlar və standartlar nəzə-

rə alınmaqla qüvvədə olan qanunlarda düzəlişlər edilir. Sosial hüquqların formalaşdı-

rılmasına yönəldilmiş ilk aktlardan biri “Vətəndaş və insan hüquqları və azadlıqları 

bəyannaməsi” (1991-ci il) olmuşdur. 

Sosial sfera sahələrinin tənzimlənməsinin ən ali hüquqi təminatı Konstitusiyadır. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında şəxsiyyətin azad, müstəqil inkişafını 

və ləyaqətli həyatını təmin edən, Azərbaycan vətəndaşlarına əmək, sosial təminat və 

müdafiə, tibbi xidmət, mənzil, təhsil, ailənin, analıq, atalıq və uşaq hüquqlarının 

mühafizəsinə zəmanət verən sosial dövlətin qurulması elan edilmişdir. Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyasına əsasən:  

 Hər kəsin sosial təminat hüququ vardır. Yardıma möhtac olanlara kömək 

etmək ilk növbədə onların ailə üzvlərinin borcudur. Hər kəs qanunla müəyyən 

edilmiş yaş həddinə çatdıqda, xəstəliliyinə, əlilliyinə, ailə başçısını itirdiyinə, əmək 

qabiliyyətini itirdiyinə, işsizliyə görə və qanunla nəzərdə tutulmuş digər hallarda 

sosial təminat hüququna malikdir. Təqaüdlərin və sosial müavinətlərin minimum 

məbləği qanunla müəyyən edilir.  



 304 

 Hər kəsin mədəni həyatda iştirak etmək, mədəniyyət təsisatlarından və 

mədəni sərvətlərdən istifadə etmək hüququ vardır. Hər kəs tarixi, mədəni və mənəvi 

irsə hörmətlə yanaşmalı, ona qayğı göstərməli, tarix və mədəniyyət abidələrini 

qorumalıdır.  

 Hər kəsin sağlamlığını qorumaq və tibbi yardım almaq hüququ vardır. Dövlət 

müxtəlif mülkiyyət növləri əsasında fəaliyyət göstərən səhiyyənin bütün növlərinin 

inkişafı üçün zəruri tədbirlər görür, sanitariya –epidemiologiya salamatlığına təminat 

verir, tibbi sığortanın müxtəlif növləri üçün imkanlar yaradır. İnsanların həyatı və 

sağlamlığı üçün təhlükə törədən faktları və halları gizlədən vəzifəli şəxslər qanun 

əsasında məsuliyyətə cəlb edilirlər. 

 Hər bir vətəndaşın təhsil almaq hüququ vardır. Dövlət pulsuz icbari ümumi 

orta təhsil almaq hüququnu təmin edir. Təhsil sisteminə dövlət tərəfindən nəzarət 

edilir. Maddi vəziyyətindən asılı olmayaraq istedadlı şəxslərin təhsili davam 

etdirməsinə dövlət zəmanət verir. Dövlət minimum təhsil standartlarını müəyyən edir.  

 Heç kəs yaşadığı mənzildən qanunsuz məhrum edilə bilməz. Dövlət yaşayış 

binalarının və evlərin tikintisinə rəvac verir, insanların mənzil hüququnu 

gerçəkləşdirmək üçün xüsusi tədbirlər görür və s.  

Yuxarıda adları çəkilən sosial hüquqların tənzimlənməsinin əsas aspektləri bir 

sıra normativ hüquqi aktlarda təsbit edilmişdir. Bunlara misal olaraq bu günə qədər 

qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikasının “Təhsil haqqında” (1992), “Əhalinin 

sağlamlığının qorunması haqqında” (1997), “Vətəndaşların pensiya təminatı haqqın-

da” (1992), “Əmək pensiyası haqqında”(2006), “Sosial sığorta haqqında” (1997), 

“Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot haqqında”(2001), “Ünvanlı dövlət sosial 

yardımı haqqında”(2006), “Sosial müavinətlər haqqında”(2006), “Məşğulluq haqqın-

da”(2001), “Azərbaycan Respublikasında 2008-ci il üçün yaşayış minimumu haqqın-

da”(2007), “Azərbaycan Respublikasında 2008-ci il üçün ehtiyac meyarının həddi 

haqqında”(2007),“Pensiya islahatları haqqında konsepsiya”(2001), “Azərbaycan Res-

publikasında ümumi təhsilin konsepsiyası (Milli Kurrikulumu)”(2006), “Yoxsulluğun 

azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət Proqramı”(2003-2005), “Azərbaycan Res-

publikası Regionlarının Sosial-İqtisadi İnkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)” 
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və s. bu kimi digər qanun qüvvəli normativ hüquqi aktları  göstərmək olar. Bunlardan 

bəzilərini nəzərdən keçirək. 

“Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurrikulumu) 

haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunu – Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2006-cı il 30 oktyabr tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir – konseptual xa-

rakterli çərçivə sənədi olub, ümumi təhsil üzrə təlim nəticələrini və məzmun standart-

larını, ümumi təhsilin hər bir pilləsində nəzərdə tutulan fənləri, həftəlik dərs və dərs-

dənkənar məşğələ saatlarının miqdarını, pedaqoji prosesin təşkili, təlim nailiyyətləri-

nin qiymətləndirilməsi və monitorinqi üzrə əsas prinsipləri, fənn kurrikulumlarının 

strukturunu əhatə edir. Milli Kurrikulumun əsas funksiyaları bunlardır: ümumi 

təhsilin pillələri, bu pillələrdə tədris olunan fənlər arasında əlaqələrin və ardıcıllığın 

təmin edilməsi; fənlərin məzmununun cəmiyyətin tələbatlarına uyğun daim təkmilləş-

dirilməsi və yeniləşdirilməsi; təlim texnologiyalarının çevikliyi və interaktivliyinin 

təmin olunması; nəticəyönümlü fənn kurrikulumlarının hazırlanıb tətbiq edilməsi; 

təlim mühitinin, təhsil fəaliyyətinin səmərəliliyinin, təlimin inkişafetdirici və qabaq-

layıcı xarakterinin, bilik, bacarıq və vərdişlərin təhsil pillələri üzrə konsentrik prinsip 

əsasında müəyyənləşdirilməsinin təmin olunması; şagird nailiyyətlərinin obyektiv 

qiymətləndirilməsi və stimullaşdırılmasının təmin edilməsi. 

“Əhalinin salamlığının qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanu-

nu (15 iyul 1997-ci il) hər bir insanın fiziki və ruhi sağlamlığının mühafizəsinə, onun 

fəal uzun ömürlüyünün artırılmasına, tibbi yardımla təminatına yönəldilmiş siyasi, 

iqtisadi, hüquqi, elmi, tibbi, sanitariya-gigiyena xarakterli tədbirlərin məcmusundan 

ibarətdir. Bu Qanun əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində vətəndaşlara dövlət 

orqanları, eləcə də dövlət və qeyri-dövlət səhiyyə sistemlərinin subyektləri arasında 

yaranan münasibətləri tənzimləyir. 

Dövlət  səhiyyə sistemi  əsasən  dövlət  büdcəsi,  eləcə də  icbari  tibbi  sığorta və-

saitləri, müəssisə, idarə və təşkilatların gəlirlərindən könüllü ayırmalar, hüquqi və 

fiziki şəxslərin ianələri və qanunvericiliyə zidd olmayan digər mənbələr hesabına 

maliyyələşdirilir. Əhalinin sağlamlığının qorunmasının əsas prinsipləri aşağıdakılar-

dır: əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində insan və vətəndaş hüquqlarına dövlət 
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təminatı və bu təminatla bağlı hüquqi və fiziki şəxslərin məsuliyyəti; əhalinin sağlam-

lığının qorunması sahəsində profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi; tibbi-sosial 

yardımın hamı üçün mümkünlüyü; sağlamlığın itirilməsi zamanı vətəndaşların sosial 

müdafiəsi.  

Azərbaycan dövləti sosial sfera sahələrinin inkişafı məqsədilə hər il dövlət büd-

cəsindən külli miqdarda vəsait ayırır. Sosial yönümlü xərclərin əsas istiqamət- lərini  

müəyyən   etmək  üçün  “2008-ci  il  dövlət  büdcəsi  haqqında”  Azərbaycan Respub-

likası qanununa diqqət yetirmək lazımdır.  Belə ki, “2008-ci il Dövlət büdcəsi haq-

qında” Qanun layihəsində “Təhsil” bölməsinə xərclər 973687,9 min manat nəzərdə 

tutulmuşdur ki, bu da 2007-ci ilin büdcəsi ilə müqayisədə 215948,1 min manat və ya 

28,5% çoxdur. Dövlət büdcəsində təhsilə ayrılmış xərclərin xüsusi çəkisi 11,4% təşkil 

edəcəkdir ki, bu da 2007-ci ilə nisbətən 0,6% azdır. Təhsilə ayrılmış xərclərin 

təşkilati strukturuna uyğun olaraq 2008-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsində bu xərc-

lərin proqnozlaşdırılması 19 büdcə təşkilatı üzrə müəyyənləşdirilmişdir.  

 Məşğuluğun, əməyin mühafizəsinin və əhalinin sağlamlığının hüquqi tənzimlən-

məsi, sosial təminat, sosial sığorta və pensiya təminatı, müəyyən ərazidə yaşayan və 

sosial müdafiəyə ehtiyacı olan vətəndaş kateqoriyalarının (hərbi qulluqçuların, vete-

ranların, yaşlıların, əlillərin, uşaqlı vətəndaşların,  qadın və uşaqların, qaçqınların, 

vəzifəli və digər şəxslərin) sosial müdafiəsinin hüquqi tənzimlənməsi, sosial müdafiə 

orqanlarının formalaşmasının və fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi sosial hüququn 

predmentini təşkil edir. Sosial sferada islahatların aparılması, sosial hüquqa istinad 

edən və bu sferanın inkişafının konseptual istiqamətlərini həyata keçirən, inkişaf 

etmiş qanunvericilik bazasının yaradılmasını tələb edir. Bu baza, istehlakçıların azad 

seçimini, xidmətlərin müvafiq keyfiyyətini və onlara malik olmaq imkanlarını, 

səmərəli təşkilini, sosial sferanın bütün fəaliyyət sahələrini inhisarlaşdırmaq ideyasın-

dan dövlətin imtina etməsini təmin etməlidir. Sosial sferanın milli hüquqi bazasının 

formalaşdırılmasında, zamanın süzgəcindən keçmiş beynəlxalq normaların əsas 

müddəları da nəzərə alınmışdır. Insan hüquqları sahəsində hamı tərəfindən qəbul 

olunmuş beynəlxalq norma standartlar, insan hüquqları Ümumi Bəyannaməsində, 

Beynəlxalq vətəndaş və siyasi hüquqlar Paktında Beynəlxalq iqtisadi, sosial və 
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mədəni hüquqlar Paktında, qadınlara münasibətdə bütün ayrı-seçkilik formalarının 

aradan qaldırılması Konvensiyasında, Uşaq hüquqları Konvensiyasında və Uşaqların 

sağ qalmasını, müdafiyəsini və inkişafını təmin edən Ümumidünya Bəyannaməsində, 

insan hüquqları üzrə ümumidünya Konfransında (Vyana, 1993-cü il) qəbul edilmiş 

Vyana Bəyanaməsində və Fəaliyyət Proqramında, Əlillərə bərabər imkanların yara-

dılmasının Standart Qaydalarında, Qocalıq problemlərinə dair Beynəlxalq Fəaliyyət 

Planında və bir sıra digər sənədlərdə şərh edilmişdir. Məhz bu beynəlxalq sənədlər, 

keçid iqtisadiyatlı ölkələrdə sosial sferanın milli hüquqi rejiminin yaradılmasının və 

təkmiləşdirilməsinin əsasını təşkil edir. 

 Azərbaycan və digər keçid iqtisadiyyatına malik ölkələr üçün sosial sferada milli 

hüquq sisteminin formalaşdırılması səciyəvi haldır: yəni qanunlar işlənib hazırlanır, 

beynəlxalq aktlar və standartlar nəzərə alınmaqla qüvvədə olan qanunlarda düzəlişlər 

edilir. Sosial hüquqların formalaşmasına yönəldilmiş ilk aktlardan biri, “Vətəndaş və 

insan hüquqları və azadlıqları bəyannaməsi” (1991-ci il) olmuşdur. Yuxarda 

göstərdiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasının Konustitutiyasında, şəxsiyyətin 

azad, müstəqil inkişafını və ləyaqətli həyatını təmin edən,  Azərbaycan vətəndaşlarına 

əmək, sosia təminat və müdafiə, tibbi xidmət, mənzil, təhsil, ailənin, analıq, atalıq və 

uşaq hüquqlarının mühafizəsinə zəmanət verən sosial dövlətin qurulması elan 

edilmişdir. Adları çəkilən sosial hüquqların tənzimlənməsinin əsas aspektləri, qəbul 

edilmiş və qəbul edilməyə hazır olan vətəndaşların sağlamlığının mühafizəsinə dair 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Əsaslarında, Azərbaycan Respublikası-

nın Əmək Məcəlləsində, Nigah və ailə Məcəlləsində, “Təhsil haqqında”, “Əhalinin 

məşğulluğu haqqında”, “Qaçqın və məcburi köçkünlərin statusu haqqında” və bir sıra 

digər qanunlarda təsbit edilmişdir.  

 Azərbaycan Respublikasınad sosial sifera sahələrinin tənzimlənməsinin ən ali 

hüquqi bazası Azərbaycan Respublikasının konstitutusiyasıdır. Konstitutusiyada 

göstərilir ki, Azərbaycan dövləti xalqın və hər bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi, 

onun sosial müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsinin qayğısına qalır, mədəniyyətin, 

təhsilin, səhiyyənin, elmin, incəsənətin inkişafına yardım göstərir, ölkənin təbiətini, 

xalqın tarixi, maddi və mənəvi irsini qoruyur. Azərbaycan Respublikasının Konstitut-
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usiyada göstərilən bu və ya digər müddəaları əsas götürərək soial sfera sahələrinin 

tənzimlənməsi və inkişafı üçün bir çox normativ hüquqi aktlar qəbul etmişdir. Soaial 

müdafiə və sosial sığorta sahəsində bu günə qədər bir çox normativ hüquqi aktlar 

qəbul olunmuşdur. Bu normativ hüquqi aktlardan biri 23 sentyabr 1992-ci lildə qəbul 

olunmuş “Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

qanunudur. Bu qanun vətəndaşlar qocaldıqda, əmək qabiliyyətini tamamilə və ya 

qismən itirdikdə, habelə ailə başçısını itirdikdə onların Azərbayca Respublikası 

Konstitutsiyasında təsbit olunmuş maddi təminat hüququna zəmanət verməklə vahid 

dövlət pensiya sistemini müyyən edir. Qanun həmçinin qiymətlər dəyişdikcə pensiya 

məbləğlərinin də müntəzəm surətdə dəyişdirilməsi yolu ilə pensiyaçıarın sosial müda-

fiəsinə təminat verir. Bu qanunla vətəndaşlara aşağıdakı pensiyalar təyin edilir: a) 

əmək (sosial sğorta) pensiyaları: yaşa (qocalığa),  əlilliyə görə, ailə başçısını itirməyə 

görə, xidmət illərinə görə; b) sosial pensiyalar.  Bu qanuna uyğun olaraq müəssisələr 

və təşkilatlar pensiyaçılara həmin müəssisə və təşkilatların sərəncamında olan idman-

sağlamlıq komplekslərindən, istirahət evlərindən, pansionatlardan, sanatoriyalardan, 

mədəni marif müəsissələrindən istifadə etmək hüququ verməyə borcludur. Bu qanun-

la təyin edilmiş dövlət pensiyalarının ödənilməsi Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Sosial Müdafiə Fondunun vəsaiti hesabına həyata keçirilir. 

  “Əhalinin Sağlamlığının Qorunması Haqqında” Azərbaycan Respublikasının qa-

nunu (15 iyul 1997) hər bir insanın fiziki və ruhi sağlamlığının mühafizəsinə, onun 

fəal uzun ömürlüyünün artırılmasına, tibbi yardımla təminatına yönəldilmiş siyasi, 

iqtisadi, hüquqi, elmi, tibbi, sanitariya-gigiyena xarakterli tədbirlərin məcmusundan 

ibarətdir. Bu qanun əhalinin  sağlamlığının qorunması sahəsində vətəndaşlarla dövlət 

orqanları, eləcə də dövlət və qeyri dövlət səhiyyə sistemlərinin subyektləri arasında 

yaranan münasibətləri tənzimləyir. Əhalinin sağlamlığının əsas prinsipləri aşağıdakı-

lardır: əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində insan və vətəndaş hüquqlarına 

dövlət təminatı və bu təminatla bağlı hüquqi və fiziki şəxslərin məsuliyyəti; əhalinin 

sağlamlığının qorunması sahəsində profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi; tibbi-

sosial yardımın hamı üçün mümkünlüyü; sağlamlığının itirilməsi zamanı vətəndaşla-

rın sosial müdafiəsi. Əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində Azərbaycan Res-
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publikasının qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, bu qa-

nundan, Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarından və Azərbaycan 

Respublikasının iştirakçısı olduğu beynəlxalq müqavilələrdən ibarətdir. 

 “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respblikasının qanunu Azərbaycan Res-

publikasında sosial sığorta sahəsində münasibətləri tənzimləyir, sosial sığortanın hü-

quqi, iqtisadi və təşkilati əsaslarını müəyyən edir. Sosial sığorta - bu Qanunla nəzərdə 

tutulmuş hallarda fiziki şəxslərin itirilmiş əmək haqlarının, gəlirlərinin və ya əlavə 

xərclərinin kompensasiya edilməsinə, habelə itirilməsinin qarşısının alınmasına yö-

nəldilmiş təminat formasıdır. Sosial sığorta məcburi dövlət sığortası və könüllü (əla-

və) sığorta formalarında olur. Məcburi dövlət sosial sığortası işəgötürənlər tərəfindən 

bütün əmək müqaviləsi (kontraktı) üzrə işləyənlər barəsində həyata keçirilir. Bu 

Qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda digər şəxslər də məcburi dövlət sosial sığortasına 

cəlb olunurlar. Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı sığortalamaya görə sığortaçı 

təşkilata verilən pul vəsaitidir. Məcburi dövlət sosial sığortasında sığorta haqqı 

əməyin ödənişinə (gəlirə) nisbətdə faizlə müəyyən edilir və sığortaedənin (olunanın) 

vəsaitləri hesabına ödənilir. Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı - seçkili orqanlar və 

bütün işəgötürənlər üçün hesablanmış əməyin ödənişi fondunun 22 faizi miqdarında. 

“Məcburi Köçkünlərin və onlara bərtabər tutulan şəxsələrin sosial müdafiəsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu (21 may 1999-cu il) məcburi köçkün-

lərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin məskunlaşdırılması, sosial müdafiəsi tədbir-

lərini və bununla əlaqədar dövlət orqanlarının vəzifələrini müəyyən edir. Məcburi 

köşkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər barəsində aşağdakı sosial müdafiə 

tədbirləri tətbiq edilir: Müvəqqəti yaşayış sahəsi ilə təmin edilməsi, məşğulluğun 

təmin edilməsi, sosial təminat, tibbi təminat, təhsil hüququnun təmin edilməsi, 

nəqliyyat və mənzil-komunal güzəştləri, vergi güzəştləri və s. 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə məcburi köçkünlərə digər sosial 

müdafiə tədbirləri də müəyyən edilə bilər. Son illərdə  sosial sfera sahələrində həyata 

keçirilən proqramlardan və aparlılan islahatlardan biri də 17 iyul 2001-ci ildə qəbul 

olunmuş Azərbayca Respublikası “Pensiya İslahatı Konsepsiyası”dır. Pensiya islahatı 

vətəndaşların sosial müdafiəsinin və layiqli həyat səviyyəsinin təmin olunması 
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məqsədilə aşağdakı mühüm problemlərin həllinə yönəldir: vətəndaşların pensiya 

ödənişlərinin etibarlı maliyyə təminatına nail olunması; pensiya təminatı sistemini 

bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğunlaşdırmaqla, əhalinin rifahının yaxşılaşdırılma-

sında onun rolunun artırılması; pensiya və müavinət ödənişləri üçün nəzərdə tutulan 

vəsaitin tam yığılmasının və məqsədyönlü istifadəsinin təmin edilməsi; pensiya təmi-

natı sisteminin idarə olunmasını təkmiləşdirməklə onun səmərəliliyinin artırılması; 

sosial sığorta haqları ilə ödənişlər arasındakı əlaqənin uyğunlaşdırılması.  

Azərbaycan Respublikasında pensiya islahatı bu sahədə yeni hüquqi bazanın 

yaradılmasını, sosial sığorta haqlarının yığılmasının  təkmilləşdirilməsini, pensiya 

ödənişlərinin ünvanlılığını və onların vaxtında vətəndaşlara çatdırılmasını təmin edən 

mexanizmin yaradılmasını, pensiya sistemində idarəetmə orqanlarının strukturunun 

yenidən qurulmasını nəzərdə tutur. Eyni zamanda pensiya islahatının əsas 

mahiyyətini, onunla bağlı görülən işlərin əhəmiyyətini əhalinin nəzərinə çatdırmaq 

məqsədilə pensiyaçılar,  işəgötürənlər və işçilər arasında geniş məlumatlandırma işlə-

ri aparılmalıdır. Pensiya islahatı 2001-2005-ci illləri əhatə etməklə mərhələrlə həyata 

keçirilmişdir. Birinci mərhələdə pensya təminatının qanunvericilik bazasının yaradıl-

ması nəzərdə tutulmuşdur. Bununla bağlı 2001-ci ildən başlayaraq “Vətəndaşların 

pensiya təminatı haqqında” qanunun yenidən işlənib hazırlanması, “Sosial sığorta 

haqqında” qanuna dəyşikliklər və əlavələrin edilməsi, “Dövlət sosial sığorta sistemin-

də fərdi uçot haqqında” qanunun işlənib hazırlanması, habelə qeyri dövlət pensiya 

fondları haqqında qanunvericilik aktlarının hazırlanıb təqdim olunması nəzərdə tutu-

lur. Pensiya islahatlarının sosial-iqtisadi nəticələri ümumi sosial və iqtisadi vəziyyə-

tinin yaxşılaşdırılmasına kömək etməlidir. Yeni sistem bütün vətəndaşlar üçün 

pensya təminatında bərabər şərtlərin yaranmasında və qazanılmış pensiya hüquqları-

nın reallaşmasına təminat verməlidir. Pensiya islahatlarının həyata keçirilməsi mərhə-

lələrindən biri olan dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot haqqında" (27 noyabr 

2001-ci il) Azərbaycan Respublikasının qanunu Azərbaycan Respublikası vətəndaşla-

rının qanunvericilikdə nəzərdə tutulan sosial müdafiə hüquqlarının təminatı üçün zə-

ruri məlumatların fərdi uçotunun təşkilinin hüquqi əsaslarını və prinsiplərini müəyyən 

edir.  Fərdi uçot - Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun pensiya və di-
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gər sosial müdafiə hüquqlarının təmin edilməsi üçün hər bir sığorta olunan haqqında 

məlumatların uçotunun təşkili və aparılmasıdır. Yeni sistemdə pensiyaların təyin edil-

məsinin avtomatlaşdırılması nəzərdə tutulur ki, buna da respublika ərazisinda sığorta 

olunanların fərdi uçotu sisteminin qurulması vasitəsi ilə nail olunacaqdır. 

“Əmək Pensiyaları haqqında” (7 fevral 2007-ci il) qanun Azərbayca Respublika-

sında vətəndaşların əmək pensiyası hüquqlarının yaranmasının əsaslarını, bu hüquq-

ların həyata keçirilməsi qaydalarını və əmək pensiyası təminatı sistemini müəyyən 

edir. Son illər sosial sifera sahəsində həyata keçirilən ən mühüm tədbirlərdən biri olan 

“Yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə dölət proqramı” (2003-2005) bu 

sahədə əsaslı islahatların aparılmasını nəzərdə tutur. Belə ki, yoxsulluğun azaldılma-

sına yönəldilmiş sosial siyasət  müəyyən olunur. Bunlar aşağdakılardır: Sosial sığorta 

və sosial yardım islahatları; Əhalinin ən həssas qruplarının (az təminatlı ailələrin və 

yoxsulların) sosial müdafiəsi; Əmək bazarı, əmək haqqı və məşğulluq siyasəti; Təhsil 

islahatları; Mədəniyyətin inkişaf etdirilməsi və mədəni irsin qorunması; Səhiyyə 

islahatları; İdmanın və bədən tərbiyəsinin inkişaf; Gender siyasəti; Sosial siyasət və 

qaçqın, məcburi köçkün əhali. Yoxsulluğun azaldılmasında aşağıdakı iqtisadi siyasət 

tədbirləri həyata keçrilir: İqtisadi sabitliyin qorunub saxlanılması; Tarazlı artımın tə-

min olunması; Sahələr üzrə artım strategiyaları. Hazırda respublikamızda yoxsullu-

ğun azaldılmasında və iqtisadi inkişafda “Yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf 

üzrə dövlət proqramı”nın böyük rolu olmuşdur. 

“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqra-

mı (2004-2008)” respublikamızın  yeni bir inkişaf mərhələsinə qədəm qoymasına 

səbəb oldu. Belə ki, bu proqramda regionların qeyd olunan istiqamətlərdə inkişafı 

və Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi Azərbayca-

nın sosial-iqtisadi inkişafında vacib mərhələ olmaqla ölkənin iqtisadi inkişafında və 

əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynayacaqdır. 

 "Ünvanli dövlət sosial yardmı haqqında"(2006-cı il) Azərbaycan Respublikası-

nın qanunu aztəminatlı ailələrin sosial müdafiəsini təmin edir, ailənin orta aylıq gəliri 

ilə hər bir ailə üzvü üçün ehtiyac meyarının məcmusu arasında yaranan fərq məbləği-
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ni hesa-blayaraq ehtiyic meyarını mərhələlərlə ölkə üzrə yaşayış minimumuna çatdı-

rılırmasını nəzərdə tutur.  
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AZƏRBAYCAN-RESPUBLİKASININ-MƏŞĞULLUQ-STRATEGİYASI 

(2006-2015-ci---illər) 
GİRİŞ 

Azərbaycan-Respublikası-özünün-sosial-iqtisadi-inkişafında-keyfiyyətcə-yeni-
mərhələyə-qədəm-qoymuşdur.-Ölkədə-bütün-resurslardan,-o-cümlədən-əmək-
ehtiyatlarından-səmərəli-istifadəni-təmin-etməklə,-iqtisadi-cəhətdən-güclü-və-
yüksək-sosial-standartlara-malik-cəmiyyətin-qurulması-bu-mərhələnin-əsas-
məqsədidir. 

Keçən-əsrin-sonlarından-başlayaraq-iqtisadiyyatda-müşahidə-olunan-sabit-
artım-templəri-ölkənin-sosial-yönümlü-inkişafını-təmin-etmiş,-əhalinin-həyat-
səviyyəsinin-yüksəldilməsi,-yeni-iş-yerlərinin-açılması-və-məşğulluğun-artırılması-
üçün-əlverişli-şərait-yaratmışdır.-Məhz-bu-illərdə-əhalinin-aztəminatlı-
təbəqələrinin-sosial-müdafiəsinin-gücləndirilməsində-əhəmiyyətli-uğurlar-
qazanılmış,-keçid-dövrünün-ilkin-mərhələsində-üzləşilən-iqtisadi-və-sosial-
problemlər-artıq-həll-olunmağa-başlanmışdır.-Bazar-iqtisadiyyatı-münasibətlərinin-
təşəkkül-tapması,-sahibkarlığın-inkişaf-etdirilməsi,-əlverişli-işgüzar-mühitin-
yaradılması-istiqamətində-atılan-önəmli-addımlar-əmək-bazarı-və-məşğulluq-
sahəsində-irəliləyiş-əldə-etməyə-imkan-vermişdir. 

Yeni-iqtisadi-reallıqlar-şəraitində-dövlətin-məşğulluq-siyasətinin-hüquqi,-
iqtisadi-və-təşkilati-əsaslarının-əsas-müddəaları-2001-ci-il-iyulun-2-də-qəbul-
olunmuş-"Məşğulluq-haqqında"-Azərbaycan-Respublikasının-Qanununda-və-
həmin-Qanunun-tətbiq-edilməsi-barədə-Azərbaycan-Respublikası-Prezidentinin-
2001-ci-il-9-avqust-tarixli-Fərmanında-öz-əksini-tapmışdır.-Həmin-müddəaların-
həyata-keçirilməsi-ölkədə-əmək-bazarının-tənzimlənməsində-dövlət-siyasətinin-
əhəmiyyətini-artırmaqla,-əhali-məşğulluğunun-inkişaf-etdirilməsində-bu-siyasətin-
vasitə-və-istiqamətlərinin-formalaşmasında,-müvafiq-institusional-mühitin-
yaradılmasında-və-təkmilləşdirilməsində-mühüm-rol-oynamışdır. 

Azərbaycan-Respublikasında-müasir-mərhələdə-dövlət-məşğulluq-siyasətinin-
gücləndirilməsi-bu-sahədə-mövcud-olan-problemlərin-həllinə-və-əhalinin-səmərəli-
məşğulluğunun-təmin-edilməsinə-istiqamətlənir.-Yeni-iş-yerlərinin-açılması-və-
müvəqqəti-sərbəstləşmiş-işçi-qüvvəsinin-sosial-müdafiəsi-məsələləri-sahəsində-
görülən-tədbirlərlə-yanaşı,-bu-gün-əmək-bazarının-sosial-iqtisadi-inkişaf-
templərinə-və-xüsusiyyətlərinə-uyğunlaşma-mexanizminin-müasir-səviyyədə-
qurulması,-ölkənin-əmək-potensialından-daha-dolğun-istifadə-edilməsi-dövlətin-
diqqət-mərkəzində-olan-məsələlərdəndir. 

Azərbaycan-Respublikasının-Məşğulluq-Strategiyası-2006-1015-ci-illəri-
əhatə-etməklə,-qeyd-olunan-məsələlərin-həllinə-yönəlmişdir.-Strategiya-
"Azərbaycan-Respublikasında-sosial-iqtisadi-inkişafın-sürətləndirilməsi-tədbirləri-
haqqında"-Azərbaycan-Respublikası-Prezidentinin-2003-cü-il-24-noyabr-tarixli-
Fərmanına,-Azərbaycan-Respublikası-Prezidentinin-2004-cü-il-11-fevral-tarixli-
Fərmanı-ilə-təsdiq-edilmiş-"Azərbaycan-Respublikası-regionlarının-sosial-iqtisadi-
inkişafı-Dövlət-Proqramına-(2004-2008-ci-illər)"-əsaslanır-və-Azərbaycan-
Respublikası-Prezidentinin-2005-ci-il-20-iyun-tarixli-Sərəncamına-uyğun-olaraq-
hazırlanacaq-"2006-2015-ci-illərdə-Azərbaycan-Respublikasında-yoxsulluğun-
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azaldılması-və-davamlı-inkişaf-Dövlət-Proqramı"-ilə-uzlaşdırılaraq,-yaxın-onillikdə-
Azərbaycanda-məşğulluq-siyasətinin-əsaslarını-müəyyən-edir. 

1.-AZƏRBAYCAN-RESPUBLİKASININ-ƏMƏK-BAZARI: 
MÖVCUD-VƏZİYYƏT-VƏ-İNKİŞAF-MEYİLLƏRİ 

1.1.-Ölkənin-əmək-ehtiyatlan 
Keçən-əsrin-80-ci-illərinin-axırında-yaranmış-dərin-iqtisadi-böhran,-keçid-

dövrünün-ilkin-mərhələsində-bütün-postsosialist-məkanda-olduğu-kimi-
Azərbaycanda-da-təsərrüfat-fəaliyyətinin-iflic-vəziyyətə-düşməsinə,-sosial-
sarsıntılara,-geniş-əhali-təbəqələrinin-maddi-vəziyyətinin-ağırlaşmasına,-işçi-qüvvə-
sinə-tələbatın-və-sosial-müdafiənin-kəskin-şəkildə-azalmasına-səbəb-oldu.-Bu-
vəziyyət-erməni-millətçilərinin-ölkəyə-təcavüzü-nəticəsində-daha-da-ağırlaşdı.-
Torpaqların-20-faizinin-işğalı,-4-mindən-artıq-sənaye-və-kənd-təsərrüfatı-
müəssisəsinin-və-300-mindən-artıq-iş-yerinin-işğal-olunmuş-ərazilərdə-qalması,-1-
milyondan-çox-qaçqın-və-məcburi-köçkün-vətəndaşın-öz-yerlərindən-didərgin-
salınması-iqtisadi-və-sosial-duruma-son-dərəcə-mənfi-təsir-göstərmiş,-məşğulluq-
sahəsində-vəziyyəti-olduqca-gərginləşdirmişdi. 

Son-on-il-ərzində-həyata-keçirilən-məqsədyönlü-islahatlar-ölkədə-siyasi-və-
iqtisadi-sabitliyin-bərqərar-olmasına,-sosial-iqtisadi-inkişaf-meyillərinin-
möhkəmlənməsinə-imkan-yaratmışdır.-İctimai-həyatın-bütün-sahələrində-dönüş-
yaranmış,-əhalinin-maddi-rifah-halının-yaxşılaşmasında-nəzərəçarpacaq-uğurlar-
qazanılmışdır.-Bununla-yanaşı,-Azərbaycanda-formalaşmış-və-fəaliyyət-göstərən-
əmək-bazarı-90-cı-illərin-birinci-yarısı-üçün-səciyyəvi-olan-sosial-iqtisadi-
amillərin-mənfi-təsirini-bu-günədək-hiss-etməkdədir.-Ölkənin-əmək-bazarında-işçi-
qüvvəsinin-təklifi-1990-2005-ci-illərdə-kifayət-qədər-yüksək-olaraq-bir-çox-
iqtisadi,-demokratik,-təhsil,-miqrasiya-və-s.-kimi-amillərin-təsiri-altında-
müəyyənləşmişdir. 

Statistik-məlumatlara-əsasən,-2004-cü-ildə-Azərbaycanda-8265,7-min-nəfər-
əhalinin-əmək-qabiliyyətli-yaşda-olan-hissəsi-5305,5-min-nəfər-təşkil-etmişdir.-
Əmək-qabiliyyətli-yaşda-olanların-3820,1-min-nəfəri-və-ya-72-faizi-iqtisadi-
cəhətdən-fəal-əhali-təbəqəsidir.-Bir-tərəfdən,-İkinci-Dünya-müharibəsi-illərində-
doğulmuş-nisbətən-azsaylı-nəslin-pensiya-yaşına-qədəm-qoyması,-digər-tərəfdən-
isə-ötən-əsrin-80-ci-illərində-dünyaya-gəlmiş-insanların-əmək-qabiliyyətli-yaş-
dövrünə-daxil-olması-1990-2005-ci-illərdə-ölkədə-əmək-resurslarının-artan-templə-
çoxalmasına-səbəb-olmuşdur.-Lakin-90-cı-illərdə-anadan-olmuş-nəslin-2006-cı-
ildən-başlayaraq-əmək-qabiliyyətli-yaş-dövrünə-daxil-olması-ölkənin-əmək-
bazarına-təsir-edəcək-və-bunun-nəticəsində-əmək-qabiliyyətli-yaşda-olan-əhali-
təbəqəsinin-artım-templəri-bir-qədər-səngiyəcəkdir.-Həmçinin-nəzərə-almaq-
lazımdır-ki,-2010-cu-ildən-etibarən-İkinci-Dünya-müharibəsindən-sonra-dünyaya-
gəlmiş-çoxsaylı-nəsil-pensiya-yaşına-çataraq-əmək-qabiliyyətli-əhali-sıralarını-
tərk-etməyə-başlayacaq-ki,-bu-da-ümumiyyətlə,-ölkənin-əmək-ehtiyatlarının-artım-
templərini-azaltmaqla-yanaşı,-iqtisadi-aktiv-əhalinin-yaşlaşmasına-səbəb-
olacaqdır. 

Ölkənin-məcmu-işçi-qüvvəsinin-keyfiyyət-tərkibini-müəyyənləşdirən-
məsələlərdən-biri-cəmiyyətin-intellektual-potensialı,-onun-təkrar-istehsal-
səviyyəsinin-yüksəldilməsidir.-Əhalinin-iqtisadi-fəallığına-dair-keçirilən-son-seçmə-



 315 

müşahidənin-nəticələrinə-görə,-məşğul-əhalinin-yalnız-19,2-faizini-ali-ixtisas-
təhsilli,-50,8-faizini-tam-orta-təhsilli-insanlar-təşkil-etmişdir.-Həmçinin-məlumdur-
ki,-işsiz-vətəndaşların-ən-azı-beşdə-bir-hissəsi-ali,-natamam-ali,-orta-ixtisas-və-
peşə-təhsilli-şəxslərdir.-Rəsmi-qeydiyyatdan-keçmiş-işsizlər-arasında-isə-ali-və-
orta-ixtisas-təhsilli-olanların-xüsusi-çəkisi-daha-yüksəkdir-və-son-illər-bu-rəqəm-
60-faizdən-çoxdur. 

Keçid-dövründə-obyektiv-səbəblər-üzündən-müəssisədaxili-hazırlıq-və-
ixtisasartırma-şəbəkəsinin,-texniki-peşə-məktəbləri-sisteminin-fəaliyyəti-
zəifləmişdir.-İstehsal-sahələrinin-bağlanması,-bir-çox-işləyən-müəssisələrdə-isə-
müasir-tələblərdən-geri-qalmış-texnologiya-və-avadanlıqdan-istifadə-olunması-işçi-
kadrların-peşəkar-hazırlığının-və-ixtisas-səviyyəsinin-aşağı-düşməsinə-səbəb-
olmuşdur.-Lakin-son-illər-ölkədə-müşahidə-olunan-iqtisadi-canlanma-və-inkişaf-
perspektivləri-istehsalın-texniki-cəhətdən-modernləşdirilməsini-nəzərdə-tutur-və-
müvafiq-olaraq,-işçi-qüvvəsinin-peşə-və-ixtisas-səviyyəsinə-yeni-tələblər-irəli-
sürür.-Hazırda-Azərbaycan-Respublikasının-təhsil-sistemi-özünün-yenidənqurma-
dövrünü-yaşayır.-Belə-şəraitdə,-sosial-iqtisadi-tərəqqinin-özülündə-duran-ixtisas-
sahələrinə---mühəndis-texniki-təhsil,-informasiya-telekommunikasiya-
texnologiyaları-üzrə-peşələrə-diqqət-artırılmalıdır. 

 
1.2.-Məşğulluq-və-işsizlik 

Son-illər-Azərbaycan-Respublikasında-aparılan-bazar-yönümlü-islahatlar-və-
iqtisadiyyatda-struktur-dəyişiklikləri-nəticəsində-məşğul-əhalinin-özəl-sektorda-
payı-xeyli-artmışdır.-Belə-ki,-özəl-sektorda-məşğul-əhalinin-xüsusi-çəkisi-1995-ci-
ildəki-43,9-faizdən-2004-cü-ildə-68,4-faizə-çatmışdır. 

Qeyri-dövlət-sektorunda-çalışanlar-arasında-711,6-min-nəfər-sərbəst-məşğul-
əhali-qeydə-alınmışdır-ki,-bu-da-iqtisadiyyatda-çalışanların-18,9-faizini-təşkil-edir.-
Bununla-yanaşı,-kənddə-torpaq-islahatının-başa-çatması,-kənd-sakinlərinə-torpaq-
paylarının-verilməsi-geniş-bir-əhali-təbəqəsi---torpaq-sahibləri-təbəqəsini-
yaratmış-və-özünü-məşğulluq-əsasında-fəaliyyət-göstərən-ailə-kəndli-
təsərrüfatlarının-inkişafına-təkan-verilmişdir.-Bütövlükdə,-özəl-sektorun-inkişafı-
yeni-iş-yerlərinin-yaradılmasına-və-məşğulluq-səviyyəsinin-yüksəldilməsinə-şərait-
yaradır.-Bu-prosesin-inkişafı-2008-ci-ildə-iqtisadiyyatın-qeyri-dövlət-sektorunun-
xüsusi-çəkisinin-75-faizədək-artmasına-imkan-verəcəkdir. 

Azərbaycan-Respublikasının-iqtisadi-rayonları-üzrə-əhalinin-iqtisadi-fəallıq-və-
məşğulluq-səviyyəsində-müxtəliflik-müşahidə-olunur.-Məsələn,-Dağlıq-Şirvan,-
Şəki-Zaqatala,-Yuxarı-Qarabağ,-Aran-iqtisadi-rayonlarında-məşğulluq-səviyyəsi-
orta-ölkə-səviyyəsindən-yüksəkdir.-Naxçıvan-və-Lənkəran-iqtisadi-rayonlarında-
isə-bu-göstərici-orta-ölkə-səviyyəsindən-aşağıdır.-İqtisadi-rayonlar-üzrə-iqtisadi-
fəal,-məşğul-və-işsiz-əhalinin-bölgüsü-göstərir-ki,-bu-kateqoriyadan-olan-əhalinin-
xüsusi-çəkisinə-görə,-Bakı-şəhəri-istisna-olmaqla,-Aran-iqtisadi-rayonu-ölkədə-ən-
böyük-iqtisadi-rayonlardan-biridir-və-ölkənin-iqtisadi-fəal-əhalisinin-23,2-faizi,-
məşğul-əhalisinin-23,6-faizi-və-işsiz-əhalisinin-19,9-faizi-bu-iqtisadi-rayonda-
cəmləşmişdir. 

Regional-fərqlənmə-özünü-təkcə-iqtisadi-rayonlar-üzrə-deyil,-həm-də-şəhər-
və-kənd-yerləri-üzrə-büruzə-verir.-Belə-ki,-əhalinin-iqtisadi-fəallığının-səviyyəsi-
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şəhər-yerlərinə-nisbətən-kənd-yerlərində-xeyli-yüksək-olmaqla,-müvafiq-surətdə-
58,8-faiz-və-68,2-faiz-təşkil-etmişdir.-Ən-böyük-iqtisadi-fəallıq-istər-şəhərdə,-
istərsə-də-kənddə-20-44-yaşda-olan-əhali-arasında-müşahidə-olunmuşdur. 

Əmək-bazarında-aparılan-müşahidələr-göstərir-ki,-hazırda-Beynəlxalq-
Əmək-Təşkilatının-metodologiyası-ilə-işsiz-kimi-təsnif-edilən,-yəni-işi-və-ya-
gəlirli-məşğuliyyəti-olmayan,-fəal-surətdə-iş-axtaran-və-işə-başlamağa-hazır-olan-
şəxslərin-sayı-400-mindən-artıqdır.-Bu,-ölkənin-iqtisadi-fəal-əhalisinin-10-
faizindən-çoxunu-təşkil-edir.-İşsiz-vətəndaşların-yalnız-kiçik-bir-hissəsi-dövlət-
məşğulluq-orqanlarında-rəsmi-qeydiyyatdan-keçərək-işlə-təmin-olunmaq-üçün-
müraciət-etmişdir.-2004-cü-ildə-yalnız-56000-nəfərdən-bir-qədər-çox-işsiz-
vətəndaş-dövlət-məşğulluq-orqanlarında-iş-növbəsinə-dayanmışdır.-Onun-
səbəblərindən-biri-işçilərlə-işəgötürənlər-arasında-əmək-münasibətlərinin-hüquqi-
çərçivədə-qeydə-alınmaması-hallarının-mövcudluğudur.-Bu-da-qeyri-formal-
münasibətlərə-cəlb-olunmuş-vətəndaşların-istər-cari,-istərsə-də-gələcək-sosial-
müdafiəsini-zəiflədir. 

Gənclər-arasında-işsizliyin-artması-ölkənin-əmək-bazarında-müşahidə-olunan-
əsas-problemlərdən-biridir.-2003-cü-ilin-may-iyun-aylarında-BMT-nin-İnkişaf-
Proqramının-maliyyə-dəstəyi-və-Beynəlxalq-Əmək-Təşkilatının-texniki-yardımı-ilə-
ölkənin-bütün-ərazisində-əhalinin-iqtisadi-fəallıq-məsələləri-üzrə-ilk-dəfə-
keçirilmiş-müşahidənin-nəticələrinə-görə,-işsizlərin-ümumi-sayında-35-yaşınadək-
olan-vətəndaşların-payı-69,1-faiz-olmuşdur.-20-24-yaşlı-iqtisadi-fəal-gənclər-
arasında-işsizliyin-ən-yüksək-səviyyəsi-(23,8-faiz)-qeydə-alınmışdır. 

Qadınlar-arasında-da-işsizlik-yüksək-səviyyəsi-ilə-səciyyələnir.-Son-illər-
ərzində-işsizlər-arasında-qadınların-xüsusi-çəkisi-azalaraq,-1995-ci-ildəki-59,7-
faizdən-2003-cü-ildə-53,4-ə-ensə-də,-məşğulluqda-gender-bərabərsizliyinin-
aradan-götürülməsi-gündəlikdə-duran-məsələlərdəndir.-Yuxarıda-qeyd-olunan-
müşahidənin-nəticələrinə-görə,-2003-cü-ildə-iqtisadi-fəal-kişilər-arasında-iş-sizlərin-
payı-9,6-faiz-təşkil-etmişsə,-qadınlar-arasında-bu-göstərici-12,2-faizə-bərabər-
olmuşdur.-Statistik-məlumatların-araşdırılması-göstərir-ki,-qadınlar-adətən-aşağı-
statuslu-və-az-əmək-ödənişi-olan-işlərdə-üstünlük-təşkil-edirlər.-Qadınlar-üçün-iş-
yerləri-çatışmazlığı-bu-gün-daha-çox-qadının-cəmiyyətdə-və-ailədəki-roluna-
müvafiq-olan-çevik-iş-yerlərinin-(natamam-iş-günü-və-iş-həftəsi,-dəyişkən-iş-
qrafiki,-evdə-iş-və-s.)-azlığında-öz-əksini-tapır. 

Son-illər-məşğulluq-sahəsində-yaranmış-problemlərdən-biri-də-əmək-
bazarında-xarici-işçi-qüvvəsinin-mövcudluğu-ilə-əlaqədardır.-Miqrasiya-
proseslərinin-miqyasının-genişlənməsi-ölkə-üçün-yeni-olan-bir-sıra-məsələlərin-həll-
edilməsini-vacib-etmişdir.-Azərbaycan-Respublikasının-bu-sahədə-dövlət-
maraqlarının-qorunmasını,-qeyri-qanuni-əmək-miqrasiyasının-qarşısının-alınmasını,-
əməkçi-miqrantların-sosial-müdafiəsi-və-onların-hüquqlarının-qorunmasını,-əmək-
bazarının-tələblərinə-uyğun-yerli-kadrların-hazırlanmasını,-bazar-iqtisadiyyatı-
şəraitində-işləmək-təcrübəsinin-əldə-edilməsində-xarici-əmək-miqrasiyasının-
imkanlarının-tam-istifadəsini-təmin-etmək-məqsədilə-müvafiq-tədbirlərin-
görülməsi-zərurəti-yaranmışdır. 

2.-2006-2015-ci-İLLƏRDƏ-MƏŞĞULLUQ-STRATEGİYASININ- 
MƏQSƏDİ-VƏ-VƏZİFƏLƏRİ 
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2006-2015-ci-illərdə-Azərbaycan-Respublikasında-məşğulluq-strategiyasının-
əsas-məqsədi-əmək-ehtiyatlarından-daha-dolğun-istifadə-etməklə-əhalinin-səmərəli-
məşğulluğunu-təmin-etməkdən-ibarətdir.-Bu-məqsədə-nail-olmaq-üçün-aşağıdakı-
vəzifələrin-həyata-keçirilməsi-nəzərdə-tutulur: 

- sahibkarlığın,-xüsusilə-də-kiçik-və-orta-sahibkarlığın,-əhalinin-özünü-
məşğulluğunun-inkişafı-üçün-zəruri-şərait-yaratmaq; 

- məşğulluğun-səmərəli-inkişafını-təmin-edən-investisiya-fəallığını-
dəstəkləmək; 

- işaxtaran-və-işsiz-vətəndaşların-sosial-müdafiəsini-gücləndirmək,-qeyri-formal-
əmək-münasibətlərinin-leqallaşdırılması-istiqamətində-tədbirlər-həyata-keçirmək; 

- əmək-bazarında-tələb-və-təklif-arasında-dinamik-uyğunluğun-
gücləndirilməsinə-yönəldilmiş-institusional-infrastrukturu-təkmilləşdirmək; 

- kadr-hazırlığı-sisteminin,-o-cümlədən-peşə-hazırlığı-və-ixtisasartırma-
şəbəkəsinin-fəaliyyətini-dinamik-inkişaf-edən-əmək-bazarının-tələblərinə-
uyğunlaşdırmaq. 

Yaxın-onillikdə-həyata-keçiriləcək-məşğulluq-strategiyası-bir-birini-
tamamlayan-iki-mərhələdə-reallaşdırılacaqdır. 

2006-2010-cu-illəri-əhatə-edən-birinci-mərhələdə-əsas-hədəf-olaraq-hazırda-
mövcud-olan-işsizliyin-nəzərə-çarpacaq-dərəcədə-azaldılması,-işsizlərin,-sosial-
həssas-əhali-təbəqələrinin-sosial-müdafiəsinin-gücləndirilməsi,-əmək-bazarının-
təkmilləşdirilməsinə-yönəlmiş-addımların-atılması-nəzərdə-tutulur.-Bununla-yanaşı,-
əmək-ehtiyatlarının-keyfiyyətcə-yaxşılaşması,-onun-rəqabət-gücünün-artırılması,-
iqtisadi-fəallığın-yüksəldilməsi-üçün-əlverişli-şəraitin-yaradılması-daim-diqqət-
mərkəzində-olacaqdır. 

2011-2015-ci-illəri-əhatə-edən-ikinci-mərhələdə-fəaliyyət-istiqaməti,-əsasən,-
işçi-qüvvəsinə-tələbatın-stimullaşdırılmasını-təmin-edən,-yüksək-beynəlxalq-
standartlara-uyğun-işgüzarlıq-mühitinin-formalaşmasına,-struktur-islahatlarının-
dərinləşdirilməsinə,-investisiya-fəallığının-daha-da-artırılmasına-və-insan-kapitalının-
yüksək-inkişaf-səviyyəsinin-təmin-edilməsinə-yönəldiləcəkdir. 

3.-2006-2015-ci-İLLƏRDƏ-DÖVLƏT-MƏŞĞULLUQ- 
SİYASƏTİNİN-PRİORİTET-İSTİQAMƏTLƏRİ 

3.1.-Makroiqtisadi-siyasət-və-sahibkarlığın-inkişafı 
Məşğulluq-strategiyasının-həyata-keçirilməsində-mühüm-istiqamətlərdən-biri-

yeni-iş-yerlərinin-yaradılmasını-məhdudlaşdıran-amillərin-aradan-qaldırılması-və-
məşğulluq-səviyyəsinin-artırılmasını-stimullaşdıran-institusional-şərait-
yaradılmışdır.-Bu-baxımdan-dövlət-tənzimləmə-mexanizminin-əsas-tərkib-
hissələri-olan-fiskal-və-monetar-siyasətin-səmərəli-şəkildə-həyata-keçirilmə-si-və-
sahibkarlığın,-xüsusilə-kiçik-və-orta-sahibkarlığın-inkişafına-yönəlmiş-tədbirlərin-
görülməsi-xüsusi-əhəmiyyət-kəsb-edir. 

Bu-sahədə-aşağıdakı-prioritet-istiqamətlər-müəyyən-edilmişdir: 
- sahibkarlığın-inkişafına-mane-olan-problemlərin-aradan-qaldırılması,-xarici-

iqtisadi-fəaliyyət-iştirakçılarına-sağlam-rəqabət-şəraitinin-yaradılması-sahəsində-
müvafiq-tədbirlərin-həyata-keçirilməsinin-davam-etdirilməsi; 

- Azərbaycan-Respublikasının-Ümumdünya-Ticarət-Təşkilatına-üzvlüyünün-
ölkə-iqtisadiyyatına-və-xüsusilə-əmək-bazarı-və-məşğulluğa-təsirinin-
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araşdırılması-və-bununla-bağlı-zəruri-qabaqlayıcı-tədbirlərin-işlənilməsi; 
- ölkədə-makroiqtisadi-sabitlik-sahəsində-əldə-olunmuş-nailiyyətlərin-

möhkəmlənməsinə,-inflyasiyanın-qarşısının-alınmasına,-manatın-məzənnəsinin-
sabit-saxlanılmasına,-beynəlxalq-normalara-uyğun-valyuta-ehtiyatlarının-
yaradılmasına-və-ölkənin-tədiyə-qabiliyyətinin-yaxşılaşmasına-yönəldilmiş-pul-
kredit-siyasətinin-davam-etdirilməsi; 

- sahibkarların-maliyyə-resurslarına-olan-ehtiyaclarmı-daha-dolğun-ödəmək-
məqsədilə-verilən-kreditlər-üçün-girov-təminatı-sisteminin-təkmilləşdirilməsi; 

- dövlət-satınalmaları-ilə-əlaqədar-keçirilən-tenderlərdə-yerli-mallar-(işlər-və-
xidmətlər)-təklif-edən-təşkilatlara-üstünlük-verilməsi; 

- yerli-sənaye-məhsullarının-dünya-bazarında-rəqabət-qabiliyyətinin-
yüksəldilməsi-sahəsində-tədbirlərin-həyata-keçirilməsi; 

- ölkədə-sığorta-sisteminin-inkişaf-etdirilməsi,-sığorta-şirkətlərinin-
fəaliyyətinin-təkmilləşdirilməsi,-sığorta-bazarında-investisiya-siyasətinin-
formalaşması; 

- beynəlxalq-maliyyə-qurumlarının-orta-və-kiçik-sahibkarlığın-inkişafına-
cəlb-edilməsi; 

- regional-iqtisadi-əlaqələrin-genişləndirilməsi; 
- kiçik-sahibkarlıq-subyektlərində-yeni-texnologiyaların-tətbiqinin-

stimullaşdırılması-və-yerli-xammaldan-istehsal-olunan-məhsulun-rəqabət-
qabiliyyətinin-yüksəldilməsi. 

 
3.2.-Məşğulluq-sahəsində-qanunvericilik-bazasının 

təkmilləşdirilməsi-və-institusional-inkişaf 
Makroiqtisadi-amillərlə-yanaşı-qanunvericilik-sahəsində-müvafiq-

dəyişikliklərin-aparılması-məşğulluğun-təmin-edilməsi-sahəsində-xüsusi-
əhəmiyyət-kəsb-edir.-Bu-sahədə-aşağıdakıların-həyata-keçirilməsi-
məqsədəuyğundur: 

- "Məşğulluq-haqqında"-Azərbaycan-Respublikası-Qanununun-Avropa-Sosial-
Xartiyasının-başlıca-müddəalarına-uyğunlaşdırılması-məqsədilə-qeyd-olunan-
Qanuna-müvafıq-əlavə-və-dəyişikliklər-edilməsi; 

- Avropa-Sosial-Təminat-Məcəlləsinin-ratifikasiyasının-mümkünlüyünü-
müəyyən-etmək-üçün-həmin-Məcəllənin-tələblərinin-milli-qanunvericilik-
normalarına-uyğunluğunun-ətraflı-tədqiq-olunması; 

- məşğulluq-sahəsində-mövcud-olan-qanunvericilik-bazasının-
təkmilləşdirilməsi-və-məşğulluğu-stimullaşdıran-institusional-mühitin-
formalaşdırılması; 

- "Məşğulluq-haqqında"-Azərbaycan-Respublikasının-Qanununda-nəzərdə-
tutulmuş-özünü-məşğulluğun-inkişaf-etdirilməsinə-zəmin-yaradan-və-bunu-
nizama-salan-yeni-qanunvericilik-aktlarının-qəbul-olunması; 

- sahibkarlığın-inkişafına,-investisiya-axınına,-yeni-iş-yerlərinin-
yaradılmasına,-daxili-bazarı-qorumaqla-mövcud-iş-yerlərinin-saxlanılmasına-və-
inkişaf-etdirilməsinə-təminat-yaratmaq-məqsədilə-müvafiq-qanunvericilik-
aktlarına-əlavə-və-dəyişikliklər-edilməsi; 

- işçilərlə-işəgötürənlər-arasında-əmək-müqaviləsinin-bağlanması-və-onun-
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ləğv-edilməsi,-işçilər-üçün-müvafiq-şəraitin-və-əmək-funksiyasının-tətbiqi-və-
digər-məsələlərə-dair-Əmək-Məcəlləsinin-bəzi-maddələrinin-təkmilləşdirilməsi-
məqsədilə-həmin-Məcəllədə-müvafiq-dəyişikliklərin-edilməsi; 

- sosial-müdafiəyə-xüsusi-ehtiyacı-olan-və-işə-düzəlməkdə-çətinlik-çəkən-
vətəndaşları-işlə-təmin-edən-işəgötürənləri-həvəsləndirmək-məqsədilə-mövcud-
qanunvericilik-normalarına-müvafıq-əlavələr-edilməsi; 

- əhalinin-məşğulluğu-baxımından-üstün-inkişaf-edən-regionlarda-iş-
yerlərinin-artırılmasını-həvəsləndirmək-məqsədilə-qanunvericilikdə-müvafıq-
dəyişikliklər-edilməsi; 

- kiçik-və-orta-sahibkarlığın-inkişafının-təmin-edilməsi-məqsədilə-bu-
sahədə-mövcud-qanunvericilik-bazasının-təkmilləşdirilməsi; 

- sərhədyanı-və-dağlıq-rayonlardan-əhalinin-miqrasiyasının-qarşısının-
alınması-və-məşğulluğunun-təmin-edilməsi-məqsədilə-bu-ərazilərdə-güzəştlərin-
tətbiq-olunması-üçün-qanunvericilik-bazasının-təkmilləşdirilməsi. 

 
3.3.-Əmək-bazarının-təkmilləşdirilməsi 

Əmək-bazarında-siyasət-aşağıdakı-istiqamətlərdə-həyata-keçiriləcəkdir: 
- təklif-olunan-işçi-qüvvəsi-ilə-mövcud-iş-yerlərinin-sayı-arasında-tarazlığı-

təmin-edən-şərait-yaradılması; 
- işsizlərin-qısa-müddətdə-münasib-işlə-təmin-olunması-üçün-axtarış-

informasiya-sisteminin-təkmilləşdirilməsi; 
- kadrların-peşə-hazırlığı,-yenidən-hazırlığı-və-ixtisaslarının-artırılması-

sisteminin-təkmilləşdirilməsi-yolu-ilə-kadr-potensialının-inkişaf-etdirilməsi; 
- neft-ixracından-əldə-olunan-gəlirlərin-bir-hissəsinin-insan-amilinin-

inkişafına-istiqamətləndirilməsi; 
- kiçik-və-orta-sahibkarlığın-inkişafı-üçün-maliyyə-kredit-siyasətinin-

təkmilləşdirilməsi,-kredit-qoyuluşlarının-strukturunda-uzunmüddətli-kreditlərin-
xüsusi-çəkisinin-artırılması; 

- işsizlərin-sosial-müdafiəsinin-təmin-edilməsi,-işə-düzəlməkdə-çətinlik-çəkən-
vətəndaşların-məşğulluğunun-təmin-edilməsinə-kömək-edən-xüsusi-tədbirlərin-
həyata-keçirilməsi; 

- tarazlaşdırılmış-investisiya-və-vergi-siyasətini-həyata-keçirmək-yolu-ilə-iş-
yerlərinə-olan-tələbatın-ödənilməsi; 

- sahibkarlığın,-kiçik-və-orta-biznesin-inkişafının,-eləcə-də-fərdi-əmək-
fəaliyyəti-ilə-məşğul-olanların-(xüsusilə-də-əmək-bazarında-gərginlik-olan-
ərazilərdə)-iqtisadi-həvəsləndirilməsinin-təmin-edilməsi; 

- iqtisadiyyatın-qeyri-dövlət-bölməsində--əmək--qanunvericiliyinə--riayət-
olunmasına-nəzarətin-təmin-edilməsi; 

- əmək-şəraiti-və-əməyin-ödənilməsi-baxımından-müasir-tələblərə-
cavabverən-iş-yerlərinin-yaradılması-və-mövcud-iş-yerlərinin-səmərəliliyinin-
artırılması; 

- çevik-iş-rejimlərini-tətbiq-etməklə-məşğulluğun-artırılması; 
- ixtisara-düşən-işçi-qüvvəsinin-sosial-müdafiəsinin-təmin-olunması; 
- daxili-və-xarici-miqrasiya-proseslərinin-tənzimlənməsi-yolu-ilə-əmək-

bazarının-inkişaf-etdirilməsi; 
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- miqrasiya-sahəsində-vahid-informasiya-sisteminin-yaradılması; 
- əmək-miqrasiyası-sahəsində-idarəetmə-sisteminin-təkmilləşdirilməsi; 
- peşə-təhsilini-əmək-bazarının-dəyişən-tələblərinə-uyğunlaşdırmaq-

məqsədilə-bu-sahədə-yeni-ixtisas-və-ixtisaslaşma-təsnifatının-hazırlanması; 
- işaxtaran-və-işsiz-vətəndaşlar-arasında-sahibkarlıq-fəaliyyəti-ilə-məşğul-

olmaq-istəyənlərə-yardım-edilməsi; 
- peşə-hazırlığı-(yenidən-hazırlıq),-boş-iş-yerləri,-eləcə-də-rayonlarda-işçi-

qüvvəsi-barədə-konkret-təkliflərə-dair-informasiyanın-hər-bir-vətəndaş-
tərəfindən-əldə-edilməsi-üçün-əmək-bazarının-analitik-informasiya-sisteminin-
yaradılması-və-tətbiq-olunması; 

- işləyənlərin-layiqli-həyat-səviyyəsini-təmin-etmək-məqsədilə-iqtisadiyyatın-
inkişafından-asılı-olaraq-minimum-əmək-haqqının-mərhələli-artımının-həyata-
keçirilməsi; 

- məşğulluq-və-işsizlik-səviyyəsinin-real-vəziyyətinin-düzgün-
qiymətləndirilməsi-məqsədilə-müşahidələrin-keçirilməsi. 

 
3.4.-Təhsil-siyasəti-və-əmək-bazarı 

Azərbaycanın-beynəlxalq-əmək-bölgüsünə-inteqrasiyası,-dünya-ölkələri-
arasında-əməkdaşlıq-meyillərinin-güclənməsi,-iqtisadiyyatın-dinamik-inkişafı,-yeni-
istehsal-sahələrinin-meydana-gəlməsi-əmək-bazarında-yüksək-təhsil-səviyyəsinə-
malik-işçi-qüvvəsinə-olan-tələbatı-artırır.-Bu-isə-öz-növbəsində-yüksək-tələblərə-
cavab-verən-çevik-təhsil-siyasətinin-həyata-keçirilməsini-zəruri-edir. 

Təhsil-sistemi-ilə-məşğulluğun-əlaqəli-inkişafı-sahəsində-aşağıdakıların-həyata-
keçirilməsi-nəzərdə-tutulur: 

- əmək-bazarında-yaranmış-vəziyyətin-təhlili-və-dəqiq-proqnozlaşdırma-
aparmaqla-müxtəlif-ixtisaslı-kadrlara-olan-tələbatın-müəyyənləşdirilməsi; 

- əmək-bazarında-rəqabət-qabiliyyətli-kadrların-hazırlanması-məqsədilə-peşə-
təhsili-sisteminin-təkmilləşdirilməsi; 

- iş-yerində-təhsilin-davam-etdirilməsi,-fasiləsiz-peşə-təhsili-sisteminin-daha-
da-təkmilləşdirilməsi,-mütərəqqi-təhsil-formalarının-(məsafədən-təhsil,-modul-
tədrisi)-tətbiqi; 

- təhsil-sahəsində-həyata-keçirilən-institusional-dəyişikliklərin-işəgötürənlərin-
işçi-qüvvəsinin-bacarıq-və-vərdişlərinə-olan-tələbatına-uyğunlaşdırılması; 

- texniki-peşə-təhsili-üçün-müasir-tələblərə-cavab-verən-təhsil-
proqramlarının-hazırlanması-və-ixtisas-təsnifatının-yeniləşdirilməsi; 

- orta-təhsil-sahəsində-çalışan-mütəxəssislər-üçün-ixtisasartırma-və-yenidən-
hazırlanma-təhsilinin-yeni-modelinin-tətbiqinin-genişləndirilməsi; 

- insan-amilinin-inkişafına-yönəldilmiş-investisiyaların-cəlb-edilməsi-üçün-
imkanların-müəyyənləşdirilməsi. 

3.5.-Regional-əmək-bazarının-inkişafı 
Regional-əmək-bazarının-inkişafı-yaxın-gələcəkdə-yerli-resurslar-və-digər-

amillər-nəzərə-alınmaqla-"Azərbaycan-Respublikası-regionlarının-sosial-iqtisadi-
inkişafı-Dövlət-Proqramı-(2004-2008-ci-illər)"-və-ərazi-məşğulluq-proqramları-
çərçivəsində-həyata-keçiriləcəkdir.-Regionlarda-sosial-siyasətin-başlıca-məqsədini-
əhalinin-mənəvi-ehtiyaclarının-daha-dolğun-ödənilməsi,-onların-həyat-şəraitinin-
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yaxşılaşdırılması-təşkil-edəcəkdir. 
İnvestisiya-qoyuluşu-hesabına-yeni-iş-yerlərinin-yaradılması-istiqamətində-

görülən-tədbirlər,-ilk-növbədə,-işsizliyin-qarşısının-alınmasına,-işsiz-qalmış-
vətəndaşların-sosial-müdafiəsinin-gücləndirilməsinə-və-onlara-ünvanlı-yardımın-
göstərilməsinə-yönəldiləcəkdir. 

Ölkədə,-xüsusilə-regionlarda,-qeyri-neft-sektorunun-sürətli-inkişafı-məqsədilə-
investisiyaların-cəlb-edilməsi,-kənd-təsərrüfatı-və-emal-sənayesi-məhsullarının-
istehsalının-artırılması-üçün-lazımı-tədbirlərin-həyata-keçirilməsi-nəticəsində-
əhalinin-məşğulluğu-təmin-olunacaq-və-həyat-səviyyəsi-yüksələcəkdir. 

Əhalinin-məşğulluğunu-təmin-etmək-məqsədilə-regionlar-üzrə-aşağıdakı-
istiqamətlərdə-məşğulluq-siyasətinin-aparılması-nəzərdə-tutulur: 

- işsizliyin-mənfi-nəticələrinin-aradan-qaldırılmasına-və-işsizlərin-sosial-
müdafiəsinə-dair-tədbirlərin-həyata-keçirilməsi; 

- müəssisə-və-təşkilatların-kadr-siyasəti-sahəsindəki-işinin-müvafiq-məşğulluq-
xidməti-orqanları-ilə-birgə-aparılmasının-təkmilləşdirilməsi; 

- ərazi-sosial-iqtisadi-inkişaf-və-məşğulluq-proqramlarının-hazırlanıb-həyata-
keçirilməsi; 

- qeyri-neft-sektorunda,-xüsusilə-aqrar,-toxuculuq,-emal-müəssisələri-və-xidmət-
sahələrinin-inkişafı-hesabına-yeni-iş-yerlərinin-yaradılması; 

- kəndli-(fermer),-ailə-kəndli-təsərrüfatlarının,-kooperativlərin,-kiçik-
müəssisələrin-inkişaf-etdirilməsi-və-genişləndirilməsi-məqsədilə-regionlarda-
maliyyə-infrastrukturunun-yaradılması; 

- bölgələr-üzrə-aqroservis-xidmətlərinin-yaradılması-və-onların-müasir-texnika-
və-texnologiya-ilə-təmin-edilməsi; 

- toxumçuluq-bazasının-inkişaf-etdirilməsi; 
- kənd-yerlərində-sosial-və-kommunal-infrastrukturun-inkişaf-etdirilməsi-yolu-

ilə-əhalinin,-xüsusən-də-gənclərin-miqrasiya-səviyyəsinin-azaldılması; 
- fermerlərin-sahibkarlıq-fəaliyyətinin-sığortalanması-və-sığorta-bazarı-

seqmentinin-genişləndirilməsi; 
- kənd-təsərrüfatı-məhsullarının-satışı-üzrə-marketinq-şəbəkəsinin-yaradılması. 

 
3.6.-İşaxtaran-və-işsiz-vətəndaşların-sosial-müdafiəsinin-gücləndirilməsi 

İşsiz-və-işaxtaran-vətəndaşların-sosial-müdafiəsini-gücləndirmək-məqsədilə-
yerli-məşğulluq-xidməti-orqanlarının-əsas-vəzifələri-bilavasitə-işəgötürənlərlə-
əlaqələrin-yaradılmasına,-boş-iş-yerləri-(vakansiyalar)-haqqında-məlumatların-tam-
və-dolğun-toplanmasına,-işaxtaranlara-münasib-işin-seçilməsi-müddətinin-
azaldılmasına,-işsizlik-dövrünün-qısaldılmasına-yönəldiləcəkdir. 

İşçi-qüvvəsinə-olan-tələb-və-təklifin-tarazlaşdırılması,-işaxtaran-və-işsizlərin-
sosial-müdafiəsinin-daha-da-gücləndirilməsi-məqsədilə-aşağıdakılar-həyata-
keçiriləcəkdir: 

- sosial-yardım-sistemində-ünvanlığın-gücləndirilməsi-və-onun-minimum-
yaşayış-standartları-ilə-əlaqələndirilməsi; 

- sosial-müdafiəyə-xüsusi-ehtiyacı-olan-əhali-qrupları-üçün-yeni-iş-yerlərinin-
yaradılması; 

- işdən-çıxarılma-ehtimalı-qarşısında-olan-işçilərin-peşə-təhsilinin-



 322 

qabaqcadan-təşkil-edilməsi; 
- boş-iş-yerləri-(vakansiyalar)-haqqında-vahid-informasiya-bazasının-

yaradılması; 
- işsizlər-üçün-yeni-məsləhət-xidmətlərinin-və-əmək-birjalarının,-regionlarda-

peşə-hazırlığı-üzrə-mərkəzlərin-yaradılması; 
- işçilərlə-əmək-münasibətlərini-rəsmiləşdirməyən-işəgötürənlərin-qeyri-

leqal-fəaliyyətlərinin-aşkarlanması-və-belə-hallara-qarşı-mübarizənin-
gücləndirilməsi; 

- işsizlik-müavinətinin-minimum-məbləğinin-artırılması-və-onun-mərhələlərlə-
minimum-yaşayış-standartlarına-çatdırılması; 

- uzun-müddət-işə-düzəldilməsi-mümkün-olmayan-işsizlər-arasında-yoxsul-
şəxslərin-müəyyənləşdirilməsi-və-onlara-ünvanlı-sosial-yardımın-göstərilməsi. 

 
3.7.-Sosial-cəhətdən-həssas-qrupların-məşğulluğunun-inkişafı 

Gənclərin-və-yeniyetmələrin-məşğulluğuna-kömək 
Gənclərin-məşğulluq-probleminin-həlli-sahəsində-əsas-fəaliyyət-istiqamətləri-

aşağıdakılardır: 
- peşə-təlimi-keçmiş-gənclərin-daimi-işlə-təmin-edilməsinə-tədricən-nail-

olunması; 
- sərbəstləşdirmə-təhlükəsi-ilə-üzləşə-biləcək-gənclərin-işdən-azad-

edilməsindən-əvvəl-əmək-bazarında-tələbat-olan-peşə-və-ya-ixtisas-üzrə-yenidən-
hazırlıq-keçməsinin-təmin-edilməsi; 

- gənclərin-işlə-təmin-olunması-üçün-qanunvericiliklə-müəyyən-edilmiş-
qaydada-kvota-üzrə-iş-yerlərinin-müəyyən-edilməsi-və-işəgötürənlər-tərəfindən-
bu-tələbin-yerinə-yetirilməsinə-həvəsləndirmə-mexanizmlərinin-gücləndirilməsi; 

- ordudan-tərxis-olunan-gənclərin-məşğulluğunun-təmin-edilməsi,-peşə-
hazırlığı-və-yenidən-hazırlıq-işinin-gücləndirilməsi,-onlara-sahibkarlıq-
fəaliyyətinin-təşkili-sahəsində-metodiki-və-əməli-kömək-göstərilməsi,-xüsusi-
təlimlərin-təşkil-edilməsi; 

- yeniyetmələrin,-gənclərin-mövsümi-və-ictimai-işlərə-cəlb-olunmasına-
əlverişli-şərait-yaradılması; 

- xalq-yaradıcılığı-və-qədim-sənət-növlərinin-bərpası-və-inkişaf-etdirilməsi,-
bu-işlərə-gənclərin-cəlb-edilməsi; 

- turizm-sahəsində-işləmək-üçün-gənc-mütəxəssislərin-hazırlanması,-peşə-və-
ixtisas-səviyyələrinin-artırılması-üçün-müvafiq-tədbirlərin-həyata-keçirilməsi; 

- gənclərin-işsizlik-problemləri-ilə-bağlı-sosioloji-tədqiqat-işlərinin-
aparılması; 

- rayon-və-şəhərlərdə-gənc-sahibkarlara,-fermerlərə-və-işsiz-gənclərə-dəstək-
üçün-biznes-mərkəzləri-şəbəkəsinin-yaradılması; 

- gənclərin-iqtisadiyyatın-ayrı-ayrı-sahələrində-səmərəli-və-yeni-
texnologiyalar-əsasında-hazırlanmış-proqramların-icrasına-cəlb-edilməsi; 

- gənclərin-şəhərə-axınının-qarşısını-almaq-məqsədilə-sərhədyanı-və-dağ-
rayonlarında-yeni-iş-yerlərinin-yaradılması,-sahibkarlıq-fəaliyyəti-ilə-məşğul-
olmaq-üçün-onlara-məsləhət-xidmətlərinin-göstərilməsi. 

Qadınların-məşğulluğuna-kömək 
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Qadınlara-məşğulluq-sahəsində-kömək-edilməsinə-xüsusi-diqqət-tələb-olunur-
və-bu-sahədə-aşağıdakılar-həyata-keçiriləcəkdir: 

- sosial-infrastruktur-yönümlü-işlərin-inkişaf-etdirilməsi,-xalq-tətbiqi-
sənətinin-dirçəldilməsi-və-inkişafı,-turizm-və-istirahət-zonalarının-yaradılması-
hesabına-qadınların-məşğulluğunun-artırılması; 

- özünü-məşğulluğun-inkişaf-etdirilməsi-istiqamətində-həyata-keçiriləcək-
çevik-proqramlar-çərçivəsində-işsiz-qadınlar-üçün-peşə-hazırlığı-kurslarının-
təşkili; 

- kiçik-sahibkarlığın-inkişafında-gender-bərabərliyinin-təmin-edilməsi; 
- qadın-sahibkarlığının-inkişaf-etdirilməsi-məqsədilə-onlara-zəruri-köməyin-

göstərilməsi; 
- qadınlar-üçün-əlavə-iş-yerləri-yaratmaq-məqsədilə-çevik-məşğulluq-

formalarının-(natamam-iş-günü-və-iş-həftəsi,-dəyişkən-iş-qrafiki,-evdə-iş-və-s.)-
geniş-tətbiqi; 

- uşaqlı-qadınlar-üçün-qanunvericiliklə-müəyyən-edilmiş-qaydada-iş-
yerlərinin-müəyyənləşdirilməsinin-iqtisadi-cəhətdən-stimullaşdırılması. 

Qaçqınların-və-məcburi-köçkünlərin-məşğulluğunun-gücləndirilməsi 
Qaçqın-və-məcburi-köçkün-əhalinin-məşğulluğunun-gücləndirilməsi-

sahəsində-fəaliyyət-aşağıdakı-istiqamətlərdə-həyata-keçiriləcəkdir: 
- məcburi-köçkünlərin-yığcam-yaşadıqları-və-müvəqqəti-məskunlaşdıqları-

ərazilərdə,-eləcə-də-yeni-salınmış-qəsəbələrdə-yeni-iş-yerlərinin-yaradılması; 
- qaçqınları-və-məcburi-köçkünləri-işlə-təmin-etmək-məqsədilə-onlar-üçün-

işəgötürənlər-tərəfındən-iş-yerlərinin-müəyyənləşdirilməsinin-həvəsləndirmə-
mexanizmlərinin-işlənilməsi-və-tətbiq-olunması; 

- məcburi-köçkünlərin-kiçik-bizneslə-məşğul-olmaları-üçün-kompleks-
tədbirlərin-həyata-keçirilməsi; 

- məcburi-köçkünlərin-informasiya-texnologiyalarından-istifadə-imkanlarının-
artırılması-məqsədilə-bu-əhali-kontingentinin-məskunlaşdığı-ərazilərdə-internet-
şəbəkələrinin-yaradılması. 

Əlillərə-kömək 
Dövlətin-bu-istiqamətdə-apardığı-siyasətin-əsas-məqsədi-əlillərin-potensial-

imkanlarından-tam-istifadəsinə-lazımi-şərait-yaratmaqdır.-Bu-məqsədlə-
aşağıdakılar-həyata-keçiriləcəkdir: 

- sosial-müdafiəyə-xüsusi-ehtiyacı-olan-şəxsləri,-o-cümlədən-əlilləri-işlə-
təmin-etmək-məqsədilə-qanunvericiliklə-nəzərdə-tutulmuş-qaydada-kvota-üzrə-iş-
yerlərinin-müəyyən-edilməsi-və-bu-kvotaların-yerinə-yetirilməsində-
işəgötürənlərin-həvəsləndirilməsi; 

- sosial-müdafiəyə-xüsusi-ehtiyacı-olan-şəxslərin,-o-cümlədən-əlillərin-işə-
düzəlməsi-üçün-nəzərdə-tutulan-kvotanı-təmin-etməyən-və-ya-onları-işə-qəbul-
etməkdən-imtina-edən-müəssisə,-idarə-və-təşkilatlara-qanunvericilikdə-nəzərdə-
tutulan-inzibati-məsuliyyət-növlərinin-tətbiq-edilməsi; 

- "Məşğulluq-haqqında"-Azərbaycan-Respublikası-Qanununda-nəzərdə-
tutulan-sosial-müdafiəyə-xüsusi-ehtiyacı-olan-və-işə-düzəlməkdə-çətinlik-çəkən-
vətəndaşlar,-o-cümlədən-əlillər-üçün-əlavə-iş-yerləri-yaradan-işəgötürənləri-
həvəsləndirmək-məqsədilə-qanunvericiliyə-dəyişikliklər-edilməsi. 
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Cəzaçəkmə-müəssisələrindən-azad-edilmiş-şəxslərin-məşğulluğuna-kömək 
Məhkumluğu-başa-çatmış-və-cəzaçəkmə-müəssisələrindən-azad-edilmiş-

şəxslərin-məşğulluğuna-kömək-məqsədilə-aşağıdakı-istiqamətlərdə-iş-aparılacaqdır: 
- cəzaçəkmə-müəssisələrindən-azad-ediləcək-şəxslərin-peşə-təhsili-sistemini-

əmək-bazarında-işçi-qüvvəsinə-olan-tələbata-uyğun-təşkil-etmək-məqsədilə-
cəzaçəkmə-müəssisəsinin-və-müvafiq-məşğulluq-xidməti-orqanlarının-bu-sahədə-
birgə-işinin-təşkili-mexanizminin-və-müvafiq-informasiya-sisteminin-yaradılması; 

- cəzaçəkmə-müəssisələrindən-azad-edilmiş-şəxslərin-yeni-peşə-əmək-
vərdişlərinə-yiyələnməsi,-onların-işlə-təmin-edilməsi-sahəsində,-o-cümlədən-
qanunvericiliklə-müəyyən-edilmiş-qaydada-kvota-üzrə-iş-yerləri-müəyyən-etmək-
yolu-ilə-əməli-işlər-görülməsi. 

 
3.8.-Məşğulluq-siyasəti-və-sosial-tərəfdaşlıq-prinsipləri 

Əhalinin-məşğulluq-səviyyəsinin-yüksəldilməsi,-əmək-bazarının-tələbi-ilə-
işçi-qüvvəsi-təklifi-arasındakı-əlaqələrin-gücləndirilməsi-üçün-cəmiyyətdə-sosial-
əməkdaşlıq-prinsiplərinin-bərqərar-olunması-xüsusi-əhəmiyyətə-malikdir.-Son-illər-
əhalinin-məşğulluğu-sahəsində-sosial-tərəfdaşlığı-həyata-keçirmək-üçün-zəruri-
qanunvericilik-bazası-yaradılmışdır.-1999-cu-il-iyulun-1-dən-qüvvəyə-minmiş-
Azərbaycan-Respublikasının-Əmək-Məcəlləsində-"Kollektiv-müqavilə-və-saziş"-
adlı-xüsusi-bölmə-ayrılmış,-2001-ci-il-avqust-ayından-qüvvəyə-minmiş-"Məşğulluq-
haqqında"-Azərbaycan-Respublikasının-Qanununda-bu-sahədə-sosial-tərəfdaşlıq-
münasibətləri,-"Həmkarlar-ittifaqları-haqqında" 

Azərbaycan-Respublikasının-Qanununda-isə-tərəflərin-hüquq-və-vəzifələri-
müəyyən-edilmişdir. 

Ölkədə-sosial-tərəfdaşların-məşğulluq-problemlərinin-həllinə-təsirini-
gücləndirmək-məqsədilə: 

- sahə-səviyyəsində-kollektiv-sazişlər-və-müəssisə-səviyyəsində-kollektiv-
müqavilələr-bağlanması-işinin-gücləndirilməsi; 

- kollektiv-saziş-və-müqavilələrdə-məşğulluğun-təmin-olunması,-kadrların-
hazırlanması-və-işçilərin-sosial-müdafiəsi-məsələlərinin-əks-etdirilməsi; 

- yeni-iş-yerlərinin-açılması-prosesinin-sosial-tərəfdaşlıq-prinsipi-əsasında-
həyata-keçirilməsi; 

- qanunvericilikdə-nəzərdə-tutulmuş-qarşılıqlı-təsir-mexanizminin-daha-da-
fəallaşdırılması-nəzərdə-tutulur. 
 
Məşğulluq-haqqında 
 
Azərbaycan-Respublikasının-Qanunu 
 
Bu-Qanun-məşğulluğa-kömək-sahəsində-dövlət-siyasətinin-hüquqi,-iqtisadi-və-
təşkilati-əsaslarını,-eləcə-də-vətəndaşların-əmək-sahəsində-və-işsizlərin-sosial-
müdafiəsi-sahəsində-dövlət-təminatlarını-müəyyən-edir. 
 
I-fəsil.-Ümumi-müddəalar 
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Maddə-1.-Əsas-anlayışlar- 
 
1.0.-Bu-Qanunda-istifadə-olunan-əsas-anlayışlar-aşağıdakı-mənaları-ifadə-edir: 
 
1.0.1.-məşğulluq-�-Azərbaycan-Respublikası-vətəndaşlarının,-Azərbaycan-
Respublikasında-daimi-yaşayan-vətəndaşlığı-olmayan-şəxslərin-və-əcnəbilərin-
(bundan-sonra-�-vətəndaşların)-Azərbaycan-Respublikasının-qanunvericiliyinə-
zidd-olmayan-və-bir-qayda-olaraq-onlara-qazanc-(gəlir)-gətirən-hər-hansı-
fəaliyyətidir; 
 
1.0.2.-müvəqqəti-məşğulluq-�-vətəndaşların-müəyyən-müddət-ərzində-ictimai-
səmərəli-fəaliyyətidir; 
 
1.0.3.-əmək-qabiliyyətli-yaşda-olan-əmək-qabiliyyətli-əhali-�-Azərbaycan-
Respublikası-qanunvericiliyi-ilə-nəzərdə-tutulmuş-aşağı-və-yuxarı-yaş-həddi-
arasında-olan-və-hər-hansı-əmək-fəaliyyətini-həyata-keçirmək-iqtidarında-olanlardır; 
 
1.0.4.-işsiz-vətəndaş-�-işi-və-qazancı-olmayan,-işə-başlamağa-hazır-olub,-müvafiq-
icra-hakimiyyəti-orqanında-işaxtaran-kimi-qeydiyyata-alınan,-əmək-qabiliyyətli-
yaşda-olan-əmək-qabiliyyətli-şəxsdir; 
 
1.0.5.-vakansiya-�-işəgötürənlərin-boş-olan-və-iş-qüvvəsi-tələb-edən-iş-yeridir; 
 
1.0.6.-özünüməşğulluq-�-əmək-qabiliyyətli-şəxslərin-müstəqil-surətdə-özünü-işlə-
təmin-etməsidir; 
 
1.0.7.-əmək-bazarı-�-iş-qüvvəsinə-olan-tələb-və-təklifin-məcmusudur; 
 
1.0.8.-kvota-�-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanları-tərəfindən-işəgötürənlərə-sosial-
müdafiəyə-xüsusi-ehtiyacı-olan-və-işə-düzəlməkdə-çətinlik-çəkən-şəxsləri-işlə-
təmin-etmək-üçün-müəyyən-edilmiş-iş-yerlərinin-(işçilərin)-minimum-sayıdır; 
 
1.0.9.-ilk-dəfə-işaxtaranlar-�-əmək-fəaliyyətinə-ilk-dəfə-başlamaq-istəyən-və-
əvvəllər-işləməyən-əmək-qabiliyyətli-şəxslərdir. 
 
Maddə-2.-Məşğulluq-haqqında-Azərbaycan-Respublikasının-qanunvericiliyi- 
 
Məşğulluq-haqqında-Azərbaycan-Respublikasının-qanunvericiliyi-Azərbaycan-
Respublikasının-Konstitusiyasından,-bu-Qanundan,-digər-müvafiq-normativ-hüquqi-
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aktlardan-və-Azərbaycan-Respublikasının-tərəfdar-çıxdığı-beynəlxalq-
müqavilələrdən-ibarətdir. 
 
Maddə-3.-Məşğul-şəxslər- 
 
3.0.-Məşğul-şəxslərə-aşağıdakılar-aiddir: 
 
3.0.1.-muzdla-işləyən,-o-cümlədən-əmək-müqaviləsi-(kontraktı)-ilə-tam-və-ya-tam-
olmayan-iş-vaxtı-ərzində-haqq-müqabilində-iş-görən,-habelə-haqqı-ödənilən-başqa-
işi-(xidməti)-olanlar; 
 
3.0.2.-sahibkarlar,-fərdi-əmək-fəaliyyəti-ilə-məşğul-olanlar,-mülkiyyətində-torpaq-
payı-olanlar; 
 
3.0.3.-haqqı-ödənilən-vəzifəyə-seçilən,-təyin-və-ya-təsdiq-edilənlər; 
 
3.0.4.-Azərbaycan-Respublikasının-Silahlı-Qüvvələrində-və-Azərbaycan-
Respublikasının-qanunvericiliyinə-uyğun-olaraq-yaradılmış-başqa-silahlı-
birləşmələrdə-xidmət-edənlər; 
 
3.0.5.-əmək-qabiliyyətinin-müvəqqəti-itirilməsi,-məzuniyyət,-ixtisasartırma,-tətil,-
istehsalatın-dayanması-və-ya-başqa-səbəblər-ilə-əlaqədar-iş-yerində-müvəqqəti-
olmayanlar; 
 
3.0.6.-Azərbaycan-Respublikasının-ərazisində-qanuni-əsaslarla-haqqı-ödənilən-
əmək-fəaliyyəti-ilə-məşğul-olan-əcnəbilər-və-vətəndaşlığı-olmayan-şəxslər; 
 
3.0.7.-Azərbaycan-Respublikasının-hüdudlarından-kənarda-qanuni-əsaslarla-əmək-
fəaliyyəti-ilə-məşğul-olan-Azərbaycan-Respublikasının-vətəndaşları. 
 
Maddə-4.-İşsiz-statusu-verilməsi-qaydaları- 
 
4.1.-İşi-və-qazancı-olmayan,-işə-başlamağa-hazır-olub,-müvafiq-icra-hakimiyyəti-
orqanında-işaxtaran-kimi-qeydiyyata-alınan,-əmək-qabiliyyətli-yaşda-olan-əmək-
qabiliyyətli-vətəndaşlar-işsiz-statusu-almaq-hüququna-malikdirlər. 
 
4.2.-Vətəndaş-yaşadığı-ərazi-üzrə-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanına-şəxsiyyətini-
təsdiq-edən-sənəd,-əmək-kitabçası-(yaxud-onu-əvəz-edən-sənəd),-peşə-və-ya-
ixtisasını-təsdiq-edən-sənəd-(zəruri-hallarda)-təqdim-edərək-işaxtaran-kimi-qeydə-
alınır.-İlk-dəfə-işaxtaranlar-şəxsiyyəti-təsdiq-edən-və-təhsil-haqqında-(zəruri-
hallarda)-sənədləri-təqdim-edirlər. 
 
4.3.-İşaxtaran-kimi-qeydiyyata-alınmış-vətəndaş-müvafiq-sənədləri-təqdim-etdiyi-
andan,-ona-münasib-iş-təklif-olunmadığı-halda,-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanı-11-
gün-ərzində-həmin-şəxsə-işsiz-statusu-verilməsi-haqqında-qərar-qəbul-edir. 
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4.4.-İşsizlərin-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanında-qeydiyyata-alınması-qaydaları-
müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanı-tərəfindən-təsdiq-edilir. 
 
4.5.-İşsiz-statusu-almaq-hüququ-olmayan-vətəndaşlar-aşağıdakılardır: 
 
4.5.1.-15-yaşına-çatmayanlar; 
 
4.5.2.-pensiya-(ailə-başçısını-itirməyə-görə-uşaqlar-üçün-təyin-olunmuş-pensiyalar-
istisna-olmaqla)-hüququ-qazanmış-vətəndaşlar; 
 
4.5.3.-qeydiyyata-alındıqdan-sonrakı-10-gün-müddətində-münasib-iş-axtarmaq-
məqsədi-ilə-üzürsüz-səbəbdən-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanına-gəlməyənlər-və-
ya-bu-müddət-ərzində-təklif-edilən-iki-münasib-işdən-imtina-edənlər-(vətəndaşa-
eyni-iş-təkrarən-təklif-oluna-bilməz); 
 
4.5.4.-ilk-dəfə-işaxtaranlar; 
 
4.5.5.-azadlıqdan-məhrum-etmə-cəzasını-çəkənlər. 
 
4.6.-İşaxtarana-müəyyən-olunmuş-qaydada-işsiz-statusu-verilmədiyi-halda,-onun-bir-
aydan-sonra-təkrarən-işsiz-statusu-almaq-üçün-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanına-
müraciət-etmək-hüququ-vardır. 
 
Maddə-5.-Münasib-iş- 
 
5.1.-İşaxtaran-üçün-onun-ixtisası,-əvvəlki-peşəsi-üzrə-təcrübəsi,-səhhəti,-yeni-iş-
yerinə-nəqliyyatla-gedib-gəlməsi-mümkünlüyü-nəzərə-alınan-iş-münasib-iş-sayılır. 
 
5.2.-Münasib-iş-yerinin-işaxtaranın-yaşayış-yerindən-maksimum-uzaqlığı-həmin-
ərazidə-nəqliyyat-şəbəkəsinin-imkanları-nəzərə-alınmaqla,-müvafiq-icra-
hakimiyyəti-orqanları-tərəfindən-müəyyən-edilir. 
 
5.3.-İşsizlik-müavinətinin-qanunla-müəyyən-edilmiş-ödənilmə-müddəti-
qurtardıqdan-sonra,-münasib-iş-təklif-edilməsi-mümkün-olmayan-işaxtaranlar-üçün,-
onların-qabiliyyətini,-səhhətini,-iş-təcrübəsini-nəzərə-almaqla,-yeni-peşəyə-
(ixtisasa)-yiyələnməsini-tələb-edən-iş-də-münasib-iş-sayılır. 
 
5.4.-Şəxsin-yaşını-və-başqa-xüsusiyyətlərini-nəzərə-almaqla,-qabaqcadan-peşə-
hazırlığı-keçməsini-tələb-edən,-yaxud-etməyən-müvəqqəti-işlər-də-daxil-olmaqla-
əmək-qanunvericiliyinin-tələblərinə-uyğun-gələn,-haqqı-ödənilən-işlər-aşağıdakı-
şəxslər-üçün-münasib-iş-sayılır: 
 
5.4.1.-ilk-dəfə-işaxtaranlar,-3-ildən-artıq-işləməyənlər,-peşəsi-(ixtisası)-olmayanlar; 
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5.4.2.-malik-olduğu-peşə-üzrə-ixtisasını-artırmaqdan,-ikinci-uyğun-peşəyə-
yiyələnməkdən,-yaxud-işsizlik-müavinətinin-ödənilməsi-müddəti-qurtardıqdan-
sonra-yeni-peşə-öyrənməkdən-imtina-edənlər; 
 
5.4.3.-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanında-18-aydan-çox-qeydiyyatda-olanlar. 
 
5.5.-İşaxtaranın-razılığı-olmadan-yeni-işlə-əlaqədar-onun-yaşayış-yerinin-dəyişməsi-
tələb-olunduqda,-eləcə-də-əmək-şəraiti-əməyin-mühafizəsi-normalarına-uyğun-
gəlmədikdə-ona-təklif-olunan-iş-münasib-iş-sayıla-bilməz. 
 
Maddə-6.-Məşğulluq-sahəsində-dövlət-siyasəti- 
 
6.1.-Dövlət-vətəndaşların-səmərəli-və-sərbəst-seçilmiş-məşğulluğunun-təmin-
edilməsinə-köməklik-göstərir. 
 
6.2.-Məşğulluq-sahəsində-dövlət-siyasətinin-əsas-istiqamətləri-aşağıdakılardır: 
 
6.2.1.-irqindən,-milliyyətindən,-dinindən,-dilindən,-cinsindən,-ailə-vəziyyətindən,-
ictimai-sosial-mənşəyindən,-yaşayış-yerindən,-əmlak-vəziyyətindən,-əqidəsindən,-
siyasi-partiyalara,-həmkarlar-ittifaqlarına-və-digər-ictimai-birliklərə-
mənsubiyyətindən-asılı-olmayaraq-bütün-vətəndaşlara-əmək-və-məşğulluğu-sərbəst-
seçmək-hüququnun-həyata-keçirilməsində-bərabər-imkanların-təmin-edilməsi; 
 
6.2.2.-vətəndaşların-qanun-çərçivəsində-həyata-keçirilən-əmək-və-sahibkarlıq-
təşəbbüsünün-müdafiə-edilməsi,-sahibkarlığın-inkişaf-etdirilməsi-məqsədi-ilə-onlara-
köməklik-göstərilməsi; 
 
6.2.3.-əmək-fəaliyyətinin-və-məşğulluq-növünün-seçilməsində-vətəndaşların-öz-
iradəsini-sərbəst-ifadə-etməsinə-şərait-yaradılması; 
 
6.2.4.-işsizlərin-sosial-müdafiəsinin-təmin-edilməsi,-işə-düzəlməkdə-çətinlik-çəkən-
vətəndaşların-məşğulluğunun-təmin-edilməsinə-köməklik-göstərən-xüsusi-
tədbirlərin-görülməsi; 
 
6.2.5.-məşğulluq-sahəsində-fəaliyyətin-iqtisadi-və-sosial-siyasətin-digər-
istiqamətləri-ilə-əlaqələndirilməsi; 
 
6.2.6.-sosial-müdafiəyə-xüsusi-ehtiyacı-olan-və-işə-düzəlməkdə-çətinlik-çəkən-
vətəndaşlar-üçün-əlavə-iş-yerləri-yaradan-işəgötürənlərin-vergi-və-başqa-güzəştlərlə-
həvəsləndirilməsi; 
 
6.2.7.-məşğulluğun-təmin-edilməsinə-yönəldilmiş-tədbirlərin-hazırlanmasında-və-
həyata-keçirilməsində,-onların-yerinə-yetirilməsinə-nəzarətdə-Azərbaycan-
Respublikasının-dövlət-orqanlarının,-həmkarlar-ittifaqlarının,-işəgötürənlər-
birliklərinin-fəaliyyətinin-əlaqələndirilməsi; 
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6.2.8.-Azərbaycan-Respublikası-vətəndaşlarının-ölkə-hüdudlarından-kənarda,-
habelə-vətəndaşlığı-olmayan-şəxslərin-və-əcnəbilərin-Azərbaycan-Respublikasının-
ərazisində-əmək-fəaliyyəti-ilə-məşğul-olmasına-şərait-yaradılması; 
 
6.2.9.-beynəlxalq-əmək-normalarına-riayət-olunması. 
 
II-fəsil.-Məşğulluq-sahəsində-vətəndaşların-hüquqları-və-dövlət-təminatları 
 
Maddə-7.-Məşğulluq-sahəsində-vətəndaşların-hüquqları- 
 
7.1.-Vətəndaşlar-fəaliyyət-növü,-peşə,-məşğuliyyət-və-iş-yerini-sərbəst-seçmək-
hüququna-malikdirlər. 
 
7.2.-Qanunvericiliklə-müəyyən-edilmiş-xüsusi-hallardan-başqa-(məhkəmənin-
qanuni-qüvvəyə-minmiş-qərarı-ilə,-hərbi-xidmət,-hərbi-və-fövqəladə-vəziyyət-
zamanı)-vətəndaşların-məcburi-əməyə-cəlb-edilməsinə-yol-verilmir. 
 
7.3.-Vətəndaşların-işləməməsi-onların-inzibati,-cinayət-və-başqa-məsuliyyətə-cəlb-
olunması-üçün-əsas-ola-bilməz. 
 
7.4.-Vətəndaşların-işəgötürənlərə-bilavasitə-müraciət-etmək-yolu-ilə,-müvafiq-icra-
hakimiyyəti-orqanının-pulsuz-vasitəçiliyi-ilə-və-ya-qanunvericilikdə-nəzərdə-
tutulmuş-digər-formalarda-iş-yerini-sərbəst-seçmək-hüququ-vardır. 
 
7.5.-Vətəndaşlar-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanında-məşğulluq-növünü,-iş-yerini-
və-əmək-rejimini-seçmək-məqsədi-ilə-peşəyönümünə,-peşə-hazırlığına-və-yenidən-
hazırlığına,-ixtisasının-artırılmasına-dair-pulsuz-məsləhət-almaq,-habelə-müvafiq-
məlumat-əldə-etmək-hüququna-malikdirlər. 
 
7.6.-Vətəndaşlar-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanından-və-ya-onun-vəzifəli-
şəxslərinin-hərəkətlərindən-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanlarına,-habelə-
qanunvericiliklə-müəyyən-edilmiş-qaydada-məhkəməyə-şikayət-edə-bilərlər. 
 
Maddə-8.-Əmək-hüququnun-həyata-keçirilməsində-dövlət-təminatları- 
 
8.1.-Dövlət-hər-bir-vətəndaşa-əmək-hüququnun-həyata-keçirilməsində-aşağıdakı-
təminatları-verir: 
 
8.1.1.-məşğulluq-növünün,-o-cümlədən-müxtəlif-əmək-rejimli-işin-sərbəst-
seçilməsinə; 
 
8.1.2.-işdən-əsassız-çıxarılanların-və-ya-işə-qəbuldan-əsassız-imtina-olunanların-
Əmək-Məcəlləsinə-müvafiq-olaraq-hüquqi-müdafiəsinə. 
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8.2.-Dövlət-işaxtaran-və-işsiz-vətəndaşlara-aşağıdakı-təminatları-verir: 
 
8.2.1.-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanının-vasitəçiliyi-ilə-münasib-işin-seçilməsinə-
və-işədüzəlməyə-köməklik-göstərilməsinə; 
 
8.2.2.-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanının-göndərişi-ilə-pulsuz-peşəyönümünə,-peşə-
hazırlığına,-yenidən-hazırlığına-və-ixtisasının-artırılmasına; 
 
8.2.3.-vətəndaşın-yaş-və-başqa-xüsusiyyətləri-nəzərə-alınmaqla-təşkil-edilən-haqqı-
ödənilən-ictimai-işlərdə-iştirakına; 
 
8.2.4.-işsiz-statusu-alanlar-üçün-müavinətlərin-ödənilməsinə; 
 
8.2.5.-özünüməşğulluğa-köməklik-göstərilməsinə; 
 
8.2.6.-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanı-tərəfindən-həyata-keçirilən-digər-aktiv-
tədbirlərdə-(əmək-yarmarkaları,-əmək-birjaları,-yeni-iş-yerləri-və-s.)-iştirakına; 
 
8.2.7.-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanının-təklifi-ilə-bir-yaşayış-məntəqəsindən-
digərinə-işə-(peşə-kurslarına)-göndərilməklə-əlaqədar-vətəndaşların-çəkdiyi-
xərclərin-mövcud-qanunvericiliyə-müvafiq-olaraq-kompensasiya-edilməsinə; 
 
8.2.8.-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanının-göndərişi-ilə-işə-qəbul-olunarkən-və-
təhsil-almağa-göndərilərkən-dövlət-tibb-müəssisələrində-pulsuz-tibbi-müayinədən-
keçməsinə. 
 
Maddə-9.-Sosial-müdafiəyə-xüsusi-ehtiyacı-olan-vətəndaşların-məşğulluğu-üçün-
əlavə-təminatlar- 
 
9.1.-Dövlət-əlavə-iş-yerləri-və-ixtisaslaşdırılmış-müəssisələr,-təşkilatlar-(o-
cümlədən-əlillərin-əməyi-üçün-müəssisə-və-təşkilatlar)-yaratmaq-yolu-ilə,-xüsusi-
proqramlar-üzrə-təlim-təşkil-etməklə-və-başqa-tədbirlər-görməklə-sosial-müdafiəyə-
xüsusi-ehtiyacı-olan-və-işə-düzəlməkdə-çətinlik-çəkən-vətəndaşların-
kateqoriyalarına-(20-yaşadək-gənclərə,-yetkinlik-yaşına-çatmamış-uşaqları-tərbiyə-
edən-tək-və-çoxuşaqlı-valideynlərə,-əlil-uşaqları-tərbiyə-edən-qadınlara,-pensiya-
yaşına-2-ildən-az-qalmış-şəxslərə,-əlillərə,-cəzaçəkmə-yerlərindən-azad-edilmiş-
vətəndaşlara,-məcburi-köçkünlərə,-müharibə-veteranlarına,-şəhid-ailələrinə)-əlavə-
təminatlar-verir. 
 
9.2.-Müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanları-müəyyən-olunmuş-qaydada-müəssisə,-
idarə-və-təşkilatlarda-bu-Qanunun-9.1-ci-maddəsində-göstərilən-vətəndaşlar-üçün-
kvotanı-müəyyən-edirlər. 
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9.3.-Kvotanın-miqdarı-ərazi-əmək-bazarındakı-vəziyyətdən-asılı-olaraq,-
müəssisələrdəki-işçilərin-orta-siyahı-sayının-5-faizindən-çox-olmamaq-şərti-ilə-
təyin-edilir. 
 
9.4.-Sosial-müdafiəyə-xüsusi-ehtiyacı-olan-və-işə-düzəlməkdə-çətinlik-çəkən-
vətəndaşlar-üçün-kvota-tətbiq-edilməsi-qaydası-və-kvota-şamil-edilməyən-
müəssisələrin-siyahısı-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanı-tərəfindən-müəyyən-edilir. 
 
III-fəsil.-Məşğulluğun-tənzimlənməsi-və-təşkili 
 
Maddə-10.-Məşğulluğun-tənzimlənməsi- 
 
10.1.-Dövlət-vətəndaşların-məşğulluğuna-kömək-göstərmək-məqsədi-ilə-
aşağıdakıları-həyata-keçirir: 
 
10.1.1.-istehsal-qüvvələrinin-səmərəli-yerləşdirilməsinə,-yeni-texnologiyaların-
yaradılmasına,-fərdi-qaydada-sahibkarlığın-və-əmək-fəaliyyətinin-təşkilinə-və-
inkişafına,-çevik-əmək-rejiminin-tətbiqinin-həvəsləndirilməsinə-yönəldilən-maliyyə-
kredit,-investisiya-və-vergi-siyasəti-tədbirlərinin,-yeni-iş-yerlərinin-yaradılmasına,-
mövcud-iş-yerlərinin-saxlanılmasına-və-inkişaf-etdirilməsinə-köməklik-göstərən-
başqa-tədbirlərin-hazırlanmasını; 
 
10.1.2.-məşğulluq-sahəsində-vətəndaşların-hüquq-və-mənafelərinin-qorunmasına-
təminat-verən-hüquqi-tənzimləməni,-bu-sahədə-qanunvericiliyin-
təkmilləşdirilməsini; 
 
10.1.3.-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanının-fəaliyyətinin-təmin-edilməsini. 
 
Maddə-11.-Respublika-və-ərazi-məşğulluq-proqramları- 
 
11.1.-Müvafiq-icra-hakimiyyəti-və-yerli-özünüidarəetmə-orqanları,-işəgötürənlər-
birlikləri-və-həmkarlar-ittifaqları-bu-Qanuna-uyğun-olaraq-məşğulluğa-kömək-
göstərilməsi-tədbirlərini-nəzərdə-tutan-respublika-və-ərazi-məşğulluq-proqramları-
hazırlayırlar. 
 
11.2.-Respublika-və-ərazi-məşğulluq-proqramlarının-hazırlanmasının-əsasını-
müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanları-tərəfindən-hazırlanan-iqtisadi-və-sosial-inkişaf-
proqnozlarının-göstəriciləri-təşkil-edir. 
 
11.3.-Respublika-və-ərazi-məşğulluq-proqramlarını-müvafiq-icra-hakimiyyəti-
orqanları-təsdiq-edir-və-onların-həyata-keçirilməsini-təmin-edir. 
 
Maddə-12.-Üstün-inkişaf-etdirilən-regionlar- 
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12.1.-Müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanı-əhalinin-məşğulluğu-baxımından-üstün-
inkişaf-etdirilən-regionları-müəyyən-edir.-Üstün-inkişaf-etdirilən-regionlarda-iş-
yerlərinin-artırılması-xüsusilə-həvəsləndirilir. 
 
12.2.-Üstün-inkişaf-etdirilən-regionlarda-iş-yerləri,-sosial-infrastruktur-obyektləri-
yaradan-işəgötürənlərə-Azərbaycan-Respublikasının-qanunvericiliyi-ilə-müəyyən-
edilmiş-qaydada-maliyyə-yardımı-göstərilir-və-vergi-güzəştləri-verilir-. 
 
Maddə-13.-Azərbaycan-Respublikası-vətəndaşlarının-xarici-ölkələrdə,-əcnəbilərin-
və-vətəndaşlığı-olmayan-şəxslərin-Azərbaycan-Respublikasında-məşğulluğu- 
 
Azərbaycan-Respublikası-vətəndaşlarının-xarici-ölkələrdə,-əcnəbilərin-və-
vətəndaşlığı-olmayan-şəxslərin-Azərbaycan-Respublikası-ərazisində-əmək-
fəaliyyəti-ilə-bağlı-məsələlər-Azərbaycan-Respublikasının-müvafiq-
qanunvericiliyinə-və-beynəlxalq-müqavilələrinə-uyğun-tənzimlənir. 
 
Maddə-14.-İşədüzəltmədə-vasitəçilik-fəaliyyəti- 
 
İşədüzəltmədə-vasitəçilik-fəaliyyəti-ilə-qanunvericiliklə-müəyyən-olunmuş-qaydada-
müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanından-xüsusi-razılıq-alan-hüquqi-və-fiziki-şəxslər-
məşğul-ola-bilərlər. 
 
Maddə-15.-Məşğulluğa-kömək-göstərən-əlaqələndirmə-komitələri- 
 
15.1.-Məşğulluq-sahəsində-razılaşdırılmış-qərarların-hazırlanması-məqsədi-ilə-
həmkarlar-ittifaqının,-işəgötürənlər-birliklərinin,-müvafiq-icra-hakimiyyəti-
orqanının,-əlaqədar-dövlət-və-yerli-özünüidarəetmə-orqanlarının,-sosial-müdafiəyə-
xüsusi-ehtiyacı-olan-vətəndaşların-mənafeyini-təmsil-edən-ictimai-birliklərin-
nümayəndələrindən-məşğulluğa-kömək-göstərən-respublika-və-yerli-əlaqələndirmə-
komitələri-yaradılır. 
 
15.2.-Əlaqələndirmə-komitələrinin-tərkibinə-müvafiq-tərəflərin-bərabər-sayda-
nümayəndələri-təyin-olunurlar. 
 
15.3.-Məşğulluğa-kömək-göstərən-əlaqələndirmə-komitələrinin-tərkibinin-təsdiqi-və-
fəaliyyətinin-təşkil-edilməsi-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanları-tərəfindən-həyata-
keçirilir. 
 
15.4.-Əlaqələndirmə-komitələrinin-səlahiyyəti-və-vəzifələri-müvafiq-icra-
hakimiyyəti-orqanı-tərəfindən-müəyyən-edilir. 
 
Maddə-16.-Məşğulluq-sahəsində-həmkarlar-ittifaqlarının-iştirakı- 
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16.1.-Həmkarlar-ittifaqları-dövlət-məşğulluq-siyasətinin,-Azərbaycan-
Respublikasının-müvafiq-qanunvericilik-aktlarının-hazırlanmasında-iştirak-edə-
bilərlər. 
 
16.2.-Həmkarlar-ittifaqlarının,-onların-seçkili-orqanlarının-məşğulluq-sahəsində-
aşağıdakı-hüquqları-vardır: 
 
16.2.1.-işçilərin-kütləvi-surətdə-sərbəstləşdirilməsi-ilə-əlaqədar-tədbirlərin-başqa-
vaxta-keçirilməsi-və-ya-müvəqqəti-dayandırılması-haqqında-işəgötürənlərə-və-ya-
onların-yuxarı-orqanlarına-təkliflər-vermək; 
 
16.2.2.-qanunvericiliyə-uyğun-olaraq-məşğulluğun-təmin-edilməsi,-işə-(xidmətə)-
qəbul,-işdənçıxarma,-sosial-güzəştlərin-və-təminatların-verilməsi-məsələlərində-
vətəndaşların-müdafiəsini-təmin-etmək. 
 
16.3.-İşəgötürənin-təşəbbüsü-ilə-istehsalın-səmərələşdirilməsi,-əməyin-təşkilinin-
təkmilləşdirilməsi,-müəssisənin-ləğv-edilməsi,-işçilərin-sayının-və-ya-ştatların-
ixtisar-edilməsi-ilə-əlaqədar-olaraq-işçilərin-sərbəstləşdirilməsi,-qanunvericilikdə-
nəzərdə-tutulan-hallar-istisna-olmaqla,-müvafiq-həmkarlar-ittifaqı-orqanlarına-
qabaqcadan-(azı-3-ay-əvvəl)-yazılı-məlumat-verməklə,-işçilərin-hüquqlarını-və-
mənafelərinin-gözlənilməsi-barədə-onlarla-danışıqlar-aparılmaqla-həyata-keçirilir. 
 
16.4.-İşəgötürənlər-(onların-birlikləri)-və-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanları,-
həmkarlar-ittifaqlarının-təklifi-ilə-məşğulluq-məsələlərinə-dair-birgə-
məsləhətləşmələr-aparırlar.-Mövcud-qanunvericiliyə-uyğun-olaraq-
məsləhətləşmələrin-yekunlarına-görə-məşğulluğa-kömək-göstərilməsinə-dair-
tədbirlər-kollektiv-müqavilələrdə-(sazişlərdə)-nəzərdə-tutula-bilər. 
 
Maddə-17.-Məşğulluğun-təmin-edilməsində-işəgötürənlərin-iştirakı- 
 
17.1.-İşəgötürənlər-dövlət-məşğulluq-siyasətinin-həyata-keçirilməsinə-aşağıdakı-
əsaslarla-kömək-göstərirlər: 
 
17.1.1.-qanunvericiliyə-uyğun-olaraq-əmək-münasibətlərini-tənzimləyən-əmək-
müqavilələrinin-(kontraktların)-şərtlərinə-əməl-edilməsi; 
 
17.1.2.-istehsalatın-dayandırılması-və-ya-işçilərin-sərbəstləşdirilməsi-təqdirində-
onların-müdafiəsi-üçün-kollektiv-müqavilələrdə-(sazişlərdə)-nəzərdə-tutulmuş-
tədbirlərin-həyata-keçirilməsi; 
 
17.1.3.-işçilərin-peşə-hazırlığı,-yenidən-hazırlanması-və-ixtisasının-artırılması-üçün-
şərait-yaradılması; 
 
17.1.4.-sosial-müdafiəyə-xüsusi-ehtiyacı-olan-şəxslərin-müəyyən-olunmuş-qaydada-
işə-düzəldilməsi. 
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17.2.-İşçilərin-sayı-və-ya-ştatları-ixtisar-edildikdə-işəgötürənlər-işdən-çıxarılacaq-
işçilərin-peşəsini,-sənətini,-ixtisasını-və-əmək-haqqının-məbləğini-göstərməklə,-
onların-sərbəstləşdiriləcəyi-barədə-azı-2-ay-əvvəlcədən-müvafiq-icra-hakimiyyəti-
orqanına-rəsmi-məlumat-verməlidirlər. 
 
17.3.-İşəgötürənlər-boş-iş-yeri-(vakansiya)-yarandığı-gündən-ən-geci-5-gün-
müddətində-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanı-tərəfindən-müəyyən-olunmuş-qaydada-
müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanına-məlumat-verməlidirlər. 
 
17.4.-İşəgötürənlər-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanına,-həmin-orqanın-göndərişi-ilə-
işə-qəbul-edilənlər,-kvota-üzrə-işə-qəbul-edilənlər-və-işdən-çıxarılanlar-haqqında-
aylıq,hesabatlar-təqdim-etməlidirlər. 
 
17.5.-Hesabatların-təqdim-olunma-qaydaları-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanı-
tərəfindən-müəyyən-edilir. 
 
17.6.-İşəgötürənin-ona-bilavasitə-müraciət-etmiş-vətəndaşları-müvafiq-icra-
hakimiyyəti-orqanının-göndərişi-ilə-gəlmiş-vətəndaşlar-ilə-bərabər-əsaslarla-işə-
qəbul-etmək-və-əmək-bazarının-vəziyyəti-haqqında-müvafiq-icra-hakimiyyəti-
orqanından-məlumat-almaq-hüquqları-vardır. 
 
17.7.-Kvota-ilə-müəyyən-olunduğundan-artıq-sayda-sosial-müdafiəyə-xüsusi-
ehtiyacı-olan-şəxsləri-işlə-təmin-edən-işəgötürənlərə-qanunvericiliklə-müəyyən-
edilmiş-qaydada-güzəştlər-nəzərdə-tutulur. 
 
17.8.-Müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanı-tərəfindən-göndərilmiş-əlilləri-və-sosial-
müdafiəyə-xüsusi-ehtiyacı-olan-digər-şəxsləri-onlar-üçün-kvota-üzrə-müəyyən-
olunmuş-iş-yerlərinə-qəbul-etməyən-işəgötürənlər,-həmin-şəxsləri-işlə-təmin-
etmədikləri-aylar-üzrə-hər-iş-yeri-üçün-�-əlil-Dövlət-Sosial-Müdafiə-Fonduna-
respublika-üzrə-orta-aylıq-əmək-haqqının-üç-misli-məbləğində-vəsait-
köçürməlidirlər. 
 
17.9.-Azərbaycan-Respublikasının-beynəlxalq-müqavilələrində-başqa-hal-nəzərdə-
tutulmayıbsa,-xarici-dövlətlərin-hüquqi-və-fiziki-şəxsləri,-beynəlxalq-təşkilatlar,-
eləcə-də-vətəndaşlığı-olmayan-şəxslər-tərəfindən-təsis-edilən-və-Azərbaycan-
Respublikasının-qanunvericiliyinə-uyğun-olaraq-fəaliyyət-göstərən-işəgötürənlər-
özlərinin-işçi-qüvvəsinə-olan-tələbatını-(rəhbər-və-mütəxəssis-vəzifələri-də-daxil-
olmaqla)-ilk-növbədə-yerli-kadrlardan-istifadə-etməklə-və-onların-hazırlanması-
vasitəsi-ilə-ödəməlidirlər. 
 
Maddə-18.-İş-axtaranların-və-işsiz-vətəndaşların-sosial-müdafiəsi-ilə-bağlı-
tədbirlərin-maliyyələşdirilməsi- 
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18.1.-İş-axtaranların-və-işsiz-vətəndaşların-sosial-müdafiəsi-ilə-əlaqədar-tədbirlər-
məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqları-hesabına-müvafiq-Dövlət-Proqramına-uyğun-
olaraq-maliyyələşdirilir.-Dövlət-Proqramı-hər-il-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanı-
tərəfindən-təsdiq-edilir. 
 
18.2.-İşsizlik-müavinətləri-üzrə-bank-əməliyyatlarına-görə-haqq-ödənilmir. 
 
Maddə-19.-İşaxtaranların-peşə-hazırlığı,-ixtisasının-artırılması-və-yenidən-
hazırlanması- 
 
19.1.-Müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanında-qeydiyyata-alınmış-işaxtaranların-peşə-
hazırlığı,-yenidən-hazırlığı-və-ixtisasının-artırılması-müvafiq-icra-hakimiyyəti-
orqanının-göndərişi-ilə-aşağıdakı-hallarda-həyata-keçirilir: 
 
19.1.1.-işaxtaranın-lazımi-peşə-və-ya-ixtisası-olmadığına-görə-onun-üçün-münasib-
iş-seçmək-mümkün-olmadıqda; 
 
19.1.2.-işaxtaranın-peşə-vərdişlərinə-uyğun-gələn-iş-olmadığı-üçün-onun-öz-
peşəsini-(ixtisasını)-dəyişdirməsi-zəruri-olduqda; 
 
19.1.3.-işaxtaran-əvvəlki-peşə-(ixtisas)-üzrə-işləmək-qabiliyyətini-itirdikdə. 
 
19.2.-İşaxtaranlar-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanının-tədris-mərkəzlərində-və-ya-
müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanı-ilə-bağlanan-müqavilələrə-uyğun-olaraq-başqa-
tədris-müəssisələrində-peşə-hazırlığı-keçir,-yenidən-hazırlanır,-ixtisasını-artırırlar. 
 
19.3.-İşsizlik-müavinəti-alan-və-ya-müavinətin-ödənilməsi-vaxtı-qurtarmış-işsiz,-o-
cümlədən-haqqı-ödənilən-ictimai-işlərə-göndərilmiş-vətəndaşlar-üstün-qaydada-
yenidən-hazırlıq-keçmək,-yeni-peşəyə-(ixtisasa)-yiyələnmək-hüququna-malikdirlər. 
 
19.4.-İşaxtaran-vətəndaşların-peşə-hazırlığının-təşkili-qaydaları-müvafiq-icra-
hakimiyyəti-orqanı-tərəfindən-müəyyən-edilir. 
 
Maddə-20.-Haqqı-ödənilən-ictimai-işlərin-təşkili- 
 
20.1.-Müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanının-təklifi-və-iştirakı-ilə-müvafiq-icra-
hakimiyyəti-və-yerli-özünüidarəetmə-orqanları-mülkiyyət-formasından-asılı-
olmayaraq-müəssisələrdə-müqavilələr-üzrə-işaxtaranların-müvəqqəti-məşğulluğunu-
təmin-etmək-məqsədi-ilə-onların-ödənişli-ictimai-işlərə-cəlb-olunmasını-təşkil-
edirlər. 
 
20.2.-İctimai-işlərdə-iştirak-etmək-istəyən-işaxtaranlarla-müddətli-əmək-müqaviləsi-
bağlanır.-İşsizlik-müavinəti-(təqaüd)-almayan-işsiz-vətəndaşlar-belə-müqavilələrin-
bağlanmasında-üstün-hüquqa-malikdirlər. 
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20.3.-İctimai-işlərdə-məşğul-olan-vətəndaşlar-faktiki-yerinə-yetirilən-işə-görə,-lakin-
Azərbaycan-Respublikasının-qanunvericiliyində-müəyyən-edilmiş-minimum-
səviyyədən-az-olmamaq-şərti-ilə-əmək-haqqı-alırlar.-Əmək-qanunvericiliyi-və-
sosial-sığorta-haqqında-qanunvericilik,-habelə-işsizlik-müavinəti-almaq-hüququ-
ictimai-işlərdə-məşğul-olan-vətəndaşlara-da-şamil-edilir. 
 
20.4.-İctimai-işlər-bu-işləri-gördürən-müəssisələrin-vəsaiti-hesabına-və-ya-Dövlət-
Sosial-Müdafiə-Fondunun-vəsaitinin-cəlb-edilməsi-hesabına-maliyyələşdirilir. 
 
20.5.-İctimai-işlərin-təşkili-qaydaları-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanı-tərəfindən-
müəyyən-olunur. 
 
IV-fəsil.-Sosial-təminatlar 
 
Maddə-21.-Sosial yardım üçün təminatlar 
 
21.1.-İşini-və-qazancını-itirən,-ilk-dəfə-iş-axtaran-və-ya-uzun-fasilədən-sonra-
yenidən-əmək-fəaliyyətinə-başlamaq-istəyən-vətəndaşlara-dövlət-aşağıdakı-
təminatları-verir: 
 
21.1.1.-müəssisədən-sərbəstləşdirilmiş-işçilərə-təminatların-verilməsi; 
 
21.1.2.-peşə-hazırlığı,-yenidən-hazırlıq-və-ixtisasartırma-dövründə-təqaüdün-
ödənilməsi; 
 
21.1.3.-işsiz-statusu-alanlar-üçün-müavinətin-ödənilməsi; 
 
21.1.4.-haqqı-ödənilən-ictimai-işlərə-cəlb-olunması; 
 
21.1.5.-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanı-tərəfindən-bir-yaşayış-məntəqəsindən-
digərinə-işlə-təmin-olunmaq-üçün-könüllü-köçməklə-əlaqədar-xərclərin-
kompensasiya-olunması; 
 
21.1.6.-işsiz-vətəndaşların-himayəsində-olan-uşaqlar-üçün-işsizlik-müavinətinə-və-
təqaüdə-əlavələr-edilməsi. 
 
21.2.-Qanunvericiliklə-müəyyən-edilmiş-qaydada,-şəxsin-təqaüd-və-ya-işsizlik-
müavinəti-aldığı,-haqqı-ödənilən-ictimai-işlərdə-iştirak-etdiyi-müddət,-müvafiq-icra-
hakimiyyəti-orqanının-göndərişi-ilə-bir-yaşayış-məntəqəsindən-digərinə-köçmək-və-
işə-düzəlmək-üçün-müddət,-habelə-xarici-ölkələrdə-qanuni-əsaslarla-əmək-
fəaliyyəti-ilə-məşğul-olduğu-müddət-ümumi-əmək-stajına-daxil-edilir. 
 
21.3.-İşsiz-vətəndaşlara-verilən-müavinətlərin-və-başqa-ödənişlərin-bütün-növləri-
qanunvericiliklə-müəyyən-edilmiş-qaydada-indeksləşdirilir. 
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Maddə-22.-Sərbəstləşdirilən-işçilər-üçün-təminatlar- 
 
22.1.-Hüquqi-şəxslərin-ləğv-edilməsi,-yenidən-təşkil-olunması,-işçilərin-sayının-və-
ya-ştatların-ixtisar-edilməsi-tədbirlərinin-həyata-keçirilməsi-ilə-əlaqədar-olaraq-
əmək-müqaviləsinə-xitam-verildikdə-sərbəstləşdirilən-işçilərə-Azərbaycan-
Respublikasının-Əmək-Məcəlləsinə-müvafiq-təminatlar-verilir. 
 
22.2.-Sərbəstləşdirilmiş-işçi-bu-Qanunla-müəyyən-edilmiş-müddətdə-münasib-işlə-
təmin-olunmadıqda,-o-işsiz-statusu-təyin-edilməklə,-müavinət-almaq-hüququ-
qazanır. 
 
22.3.-Ləğv-edilən-hüquqi-şəxslərdə-sərbəstləşdirilən-işçilərlə-haqq-hesab-çəkmək-
üçün-vəsait-olmadıqda-təminatlar-qanunvericiliklə-müəyyən-edilmiş-qaydada-
ödənilir. 
 
Maddə-23.-Peşə-hazırlığı,-yenidən-hazırlıq-və-ixtisasartırma-dövründə-vətəndaşlara-
verilən-təqaüdlərin-məbləği- 
 
23.1.-Müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanının-göndərişi-ilə-peşə-hazırlığı,-yenidən-
hazırlıq-keçdikləri-və-ixtisaslarını-artırdıqları-dövrdə-təhsil-alan-şəxslərə-aşağıdakı-
məbləğdə-təqaüd-verilir: 
 
23.1.1.-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanında-işaxtaran-kimi-qeydiyyata-alındıqdan-
(bundan-sonra-işsizliyin-başlanmasından)-əvvəlki-12-ay-ərzində-26-təqvim-
həftəsindən-az-olmayan-müddətdə-haqqı-ödənilən-işə-malik-olanlar-üçün-axırıncı-iş-
yerindəki-son-12-ay-üzrə-hesablanmış-orta-aylıq-əmək-haqqının-70-faizi-
məbləğində,-lakin-respublika-üzrə-orta-aylıq-əmək-haqqından-çox-və-müvafiq-icra-
hakimiyyəti-orqanı-tərəfindən-təsdiq-edilmiş-təqaüdün-minimum-məbləğindən-
(bundan-sonra-�təsdiq-olunmuş-təqaüdün-minimum-məbləği�)-az-olmamaqla; 
 
23.1.2.-ilk-dəfə-işaxtaranlar,-uzun-fasilədən-sonra-(1-ildən-çox)-yenidən-əmək-
fəaliyyətinə-başlamaq-istəyənlər,-habelə-işsizliyin-başlanmasından-əvvəlki-12-ay-
ərzində-26-təqvim-həftəsindən-az-müddətdə-haqqı-ödənilən-işə-malik-olanlar-üçün-
�-təsdiq-olunmuş-təqaüdün-minimum-məbləğində; 
 
23.1.3.-istehsalatda-bədbəxt-hadisə-və-ya-peşə-xəstəliyi-nəticəsində-əvvəlki-işi-
görmək-qabiliyyətini-itirənlər-üçün-�-əmək-stajının-müddətindən-asılı-olmayaraq-
axırıncı-iş-yerindəki-son-12-ay-üzrə-hesablanmış-orta-aylıq-əmək-haqqının-100-
faizi-məbləğində,-lakin-respublika-üzrə-orta-aylıq-əmək-haqqından-çox-və-təsdiq-
olunmuş-təqaüdün-minimum-məbləğindən-az-olmamaqla; 
 
23.1.4.-işsizliyin-başlanmasından-əvvəlki-12-ay-ərzində-işəgötürənin-təqsiri-
olmadan-müəssisələrdə-işin-dayandırılması-ilə-əlaqədar-işçilərin-qrup-halında-



 338 

məcburi-ödənişsiz-məzuniyyətdə-olduğu-hallarda-və-bu-səbəbdən-həmin-12-ay-
ərzində-26-təqvim-həftəsindən-az-müddətdə-əmək-haqqı-ödənilənlər-üçün-təqaüdün-
hesablanması-qaydası-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanı-tərəfindən-müəyyən-edilir. 
 
23.2.-Himayəsində-18-yaşına-çatmamış-uşağı-olan-şəxslərin-təqaüdünün-məbləği-
himayədə-olan-hər-bir-uşaq-üçün-təqaüdün-10-faizi-məbləğində,-lakin-təqaüdün-50-
faizindən-artıq-olmamaq-şərtilə-artırılır. 
 
23.3.-Təqaüdün-ödənilməsi-qaydaları-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanı-tərəfindən-
müəyyən-edilir. 
 
Maddə-24.-İşsizlik-müavinətinin-məbləğinin-müəyyənləşdirilməsi-qaydaları- 
 
24.1.-İşsiz-statusu-almış-vətəndaşlar-işsizliyin-başlanmasından-əvvəlki-12-ay-
ərzində-26-təqvim-həftəsindən-az-olmayan-müddətdə-haqqı-ödənilən-işə-malik-
olduqda,-onların-işsizlik-müavinəti-axırıncı-iş-yerindəki-son-12-ay-üzrə-
hesablanmış-orta-aylıq-əmək-haqqının-70-faizi-məbləğində-müəyyən-edilir. 
 
24.2.-İşsizliyin-başlanmasından-əvvəlki-12-ay-ərzində-işəgötürənin-təqsiri-olmadan-
müəssisədə-işin-dayandırılması-ilə-əlaqədar-işçilərin-qrup-halında-məcburi-
ödənişsiz-məzuniyyətdə-olduğu-hallarda-və-bu-səbəbdən-həmin-12-ay-ərzində-26-
təqvim-həftəsindən-az-müddətdə-haqqı-ödənilən-işə-malik-olanlar-üçün-müavinətin-
hesablanması-qaydası-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanı-tərəfindən-müəyyən-edilir. 
 
24.3.-Bütün-başqa-hallarda-işsizlik-müavinəti-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanı-
tərəfindən-təsdiq-edilmiş-müavinətin-minimum-məbləğində-(bundan-sonra-təsdiq-
olunmuş-müavinətin-minimum-məbləği�)-müəyyən-edilir. 
 
24.4.-İşsizin-himayəsində-18-yaşınma-çatmamış-uşağı-olduqda,-işsizlik-
müavinətinin-məbləği-hər-bir-uşaq-üçün-müavinətin-10-faizi-məbləğində,-lakin-
müavinətin-50-faizindən-artıq-olmamaq-şərti-ilə-artırılır. 
 
24.5.-Məhkəmənin-qanuni-qüvvəyə-minmiş-qərarı-ilə-tutulmalı-olan-məbləğlər-
(alimentlər,-ziyanın-ödənilməsi-və-sair-məbləğlər)-təyin-edilmiş-müavinətin-50-
faizindən-çox-olmamaq-şərtilə-işsizlik-müavinətindən-tutulur. 
 
24.6.-Bütün-hallarda,-müavinətin-məbləği-respublika-üzrə-orta-aylıq-əmək-
haqqından-çox-və-təsdiq-olunmuş-müavinətin-minimum-məbləğindən-az-
olmamalıdır. 
 
Maddə-25.-İşsizlik-müavinətinin-ödənilməsi-şərtləri-və-müddətləri- 
 
25.1.-İşsiz-statusu-almış-vətəndaşa-işsizlik-müavinəti,-təkrar-müavinət-alınan-hallar-
istisna-olmaqla,-ona-status-müəyyən-edildiyi-gündən-hesablanır. 
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25.2.-Müavinətin-ödənilməsi-müddəti-12-aylıq-dövr-ərzində-26-təqvim-həftəsindən-
çox-ola-bilməz. 
 
25.3.-Hüquqi-şəxslərin-ləğv-edilməsi-və-ya-işçilərin-sayı-və-ştatların-ixtisar-
olunması,-əmək-şəraitinin-şərtlərinin-dəyişdirilməsi-ilə-əlaqədar-olaraq-
sərbəstləşdirilmiş-və-işdən-azad-edildikdən-sonra-müvafiq-icra-hakimiyyəti-
orqanında-qeydiyyata-alınmış,-lakin-əmək-qanunvericiliyi-ilə-müəyyən-edilmiş-
işdənçıxarma-müavinəti-və-orta-əmək-haqqı-ödənilən-müddət-ərzində-işə-
düzəldilməmiş-vətəndaşlara-işsizlik-müavinəti-bu-müddətin-qurtardığı-birinci-
gündən-təyin-edilir. 
 
25.4.-İşsizlik-müavinəti-alan-vətəndaşlar-ayda-bir-dəfə-müvafiq-icra-hakimiyyəti-
orqanında-yenidən-qeydiyyatdan-keçməklə-müavinət-alırlar.-Vətəndaşa-işsiz-
statusu-təyin-olunan-gün-qeydiyyat-günü-hesab-edilir. 
 
25.5.-İşsiz-statusu-müəyyən-olunan-vaxtdan-12-ay-keçdikdən-sonra-işsiz-vətəndaş-
münasib-işlə-təmin-olunmayıbsa,-onun-təkrarən-işsizliyə-görə-müavinət-almaq-
hüququ-vardır.-Bu-zaman-işsizlik-müavinəti-təsdiq-olunmuş-müavinətin-minimum-
məbləğində-müəyyən-olunur. 
 
25.6.-İşsizlik-müavinətinin-ödənilməsi-qaydaları-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanı-
tərəfindən-müəyyən-edilir. 
 
Maddə-26.-Azərbaycan-Respublikasının-Silahlı-Qüvvələrindən-və-Azərbaycan-
Respublikasının-qanunvericiliyinə-uyğun-olaraq-yaradılmış-başqa-silahlı-
birləşmələrdən-azad-edilmiş-hərbi-qulluqçular-üçün-işsizlik-müavinətinin-məbləği- 
 
Azərbaycan-Respublikasının-Silahlı-Qüvvələrindən-və-Azərbaycan-Respublikasının-
qanunvericiliyinə-uyğun-olaraq-yaradılmış-başqa-silahlı-birləşmələrdən-azad-
edilmiş-hərbi-qulluqçular-üçün-işsizlik-müavinətinin-məbləği-bu-Qanunun-24.1-ci-
maddəsinə-müvafiq-olaraq-müəyyən-edilir. 
 
Maddə-27.-İşsizlik-müavinətinin-ödənilməsinin-dayandırılması-və-ona-xitam-
verilməsi- 
 
27.1.-Müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanı-işsizlik-müavinətinin-ödənilməsini-
dayandıra-və-xitam-verə-bilər. 
 
27.2.-Aşağıdakı-hallarda-işsizlik-müavinətinin-ödənilməsi-3-ayadək-dayandırıla-
bilər: 
 
27.2.1.-işsiz-vətəndaş-təklif-olunan-2-münasib-işdən-imtina-etdikdə; 
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27.2.2.-işsiz-vətəndaş-müavinət-almaq-üçün-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanında-
üzürsüz-səbəbdən-ayda-bir-dəfə-yenidən-qeydiyyatdan-keçmədikdə. 
 
27.3.-Ödənilən-işsizlik-müavinətinin-dayandırıldığı-aylar-müavinətin-təyin-edildiyi-
ümumi-müddətdən-çıxarılır-və-həmin-dövr-işsizlərin-əmək-stajına-daxil-edilmir. 
 
27.4.-Aşağıdakı-hallarda-işsizlik-müavinətinin-ödənilməsi-müvəqqəti-olaraq-
dayandırıla-bilər: 
 
27.4.1.-təlim-və-yoxlanış-toplantılarına-çağırılmış-hərbi-mükəlləfiyyətli-işsiz-
vətəndaşlar-toplanışda-olduqları-müddətdə; 
 
27.4.2.-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanının-göndərişi-ilə-işsiz-vətəndaşın-peşə-
hazırlığı,-yenidən-hazırlığı-və-ixtisasartırma-kurslarına-cəlb-olunduğu-müddətdə-
(tədris-başa-çatdıqdan-sonra-belə-vətəndaşlar-onlardan-asılı-olmayan-səbəblərdən-
münasib-işlə-təmin-olunmadıqda); 
 
27.4.3.-başqa-şəhərdə-qiyabi-təhsil-alan-işsiz-vətəndaşlar-təhsillə-əlaqədar-daimi-
yaşayış-yerini-tərk-etdikləri-dövrdə. 
 
27.5.-İşsizlik-müavinətinin-müvəqqəti-dayandırıldığı-dövr-müavinətin-təyin-edildiyi-
ümumi-müddətdən-çıxarılmır-və-həmin-dövr-ümumi-staja-əlavə-edilir. 
 
27.6.-Aşağıdakı-hallarda-işsizlik-müavinətinin-ödənilməsinə-xitam-verilir: 
 
27.6.1.-işsiz-vətəndaş-işsizlik-müavinətini-saxta-sənədlər-təqdim-etmək-yolu-ilə-
aldıqda; 
 
27.6.2.-işsiz-vətəndaş-işsizlik-müavinəti-aldığı-dövrdə-müvafiq-icra-hakimiyyəti-
orqanına-bildirmədən-işə-düzəldikdə; 
 
27.6.3.-işsiz-vətəndaş-azadlıqdan-məhrum-etmə-cəzasına-məhkum-edildikdə; 
 
27.6.4.-işsiz-vətəndaş-işə-düzəldikdə,-hərbi-xidmətə-çağırıldıqda,-vəfat-etdikdə; 
 
27.6.5.-işsiz-vətəndaş-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanının-göndərişi-ilə-peşə-
hazırlığı-(yenidən-hazırlıq)-kurslarına-üzürsüz-səbəbdən-gəlmədikdə-və-yaxud-
tədrisi-başa-vurduqdan-sonra-təklif-olunan-iki-münasib-işdən-imtina-etdikdə; 
 
27.6.6.-işsiz-vətəndaş-müvafiq-qanunvericiliyə-uyğun-olaraq-pensiyaya-çıxdıqda. 
 
Maddə-28.-Vətəndaşların-işsizlikdən-könüllü-sığortası- 
 
Vətəndaşların-işsizlikdən-könüllü-sığortası-müvafiq-qanunvericiliyə-uyğun-olaraq-
həyata-keçirilir. 
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V-fəsil.-Yekun-müddəaları 
 
Maddə-29.-Qanunun-pozulmasına-görə-məsuliyyət- 
 
29.1.-Bu-Qanunun-pozulmasında-təqsirkar-olan-hüquqi-və-fiziki-şəxslər-
Azərbaycan-Respublikasının-qanunvericiliyində-müəyyən-olunmuş-qaydada-
məsuliyyət-daşıyırlar. 
 
29.2.-Bu-Qanunun-7.2-ci-maddəsinin-tələblərinin-pozulmasında-təqsirkar-olan-
şəxslər,-habelə-bu-Qanunun-17.2-ci,-17.3-cü,-17.4-cü,-17.8-ci-və-17.9-cu-
maddələrinin-pozulmasında-təqsirkar-olan-vəzifəli-şəxslər-inzibati-məsuliyyətə-cəlb-
olunurlar. 
 
Maddə-30.-Yekun-müddəaları- 
 
30.1.-Bu-Qanunun-tələblərinə-əməl-olunmasına-nəzarət-öz-səlahiyyətləri-daxilində-
müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanı-tərəfindən-həyata-keçirilir.-Həmkarlar-ittifaqları-
bu-nəzarətdə-iştirak-edir. 
 
30.2.-Bu-Qanunun-18.4-cü-maddəsi-2002-ci-il-yanvarın-1-dən-qüvvəyə-minir. 
 

 
Sosial-sığorta-haqqında 

AZƏRBAYCAN-RESPUBLİKASININ-QANUNU 
Bu-Qanun-Azərbaycan-Respublikasında-sosial-sığorta-sahəsində-münasibətləri-

tənzimləyir,-sosial-sığortanın-hüquqi,-iqtisadi-və-təşkilati-əsaslarını-müəyyən-edir. 
I-fəsil. 

ÜMUMİ-MÜDDƏALAR 
Maddə-1.-Sosial-sığorta-anlayışı 
Sosial-sığorta-—-bu-Qanunla-nəzərdə-tutulmuş-hallarda-fiziki-şəxslərin-

itirilmiş-əmək-haqlarının,-gəlirlərinin-və-ya-əlavə-xərclərinin-kompensasiya-
edilməsinə,-habelə-itirilməsinin-qarşısının-alınmasına-yönəldilmiş-təminat-
formasıdır.- 

Maddə-2.-Sosial-sığortanın-formaları 
Sosial-sığorta-məcburi-dövlət-sığortası-və-könüllü-(əlavə)-sığorta-formalarında-

olur. 
Məcburi-dövlət-sosial-sığortası-sığortaedənlər-tərəfindən-bütün-əmək-

müqaviləsi-(kontraktı)-üzrə-işləyənlər-barəsində-həyata-keçirilir.-Bu-Qanunda-
nəzərdə-tutulmuş-hallarda-digər-şəxslər-də-məcburi-dövlət-sosial-sığortasına-cəlb-
olunurlar.- 

Maddə-3.-Sosial-sığortanın-prinsipləri 
Sosial-sığortanın-prinsipləri-aşağıdakılardır: 
sosial-sığortanın-müntəzəmliyinə-dövlət-təminatı;- 
sosial-sığortanın-ümumiliyi;- 



 342 

sosial-sığortanın-işçilərə-əmək-qabiliyyətinin-itirildiyi-hər-bir-halda-təminat-
verməsi;- 

sosial-sığorta-subyektlərinin-hüquq-bərabərliyi;- 
dövlət-sosial-sığortasının-məcburiliyi;- 
məcburi-dövlət-sosial-sığortasının-idarə-edilməsində-ictimai-təşkilatların-

iştirakının-təmin-olunması.- 
Maddə-4.-Sosial-sığorta-hadisəsi 
 
Sosial-sığorta-hadisəsi-elə-bir-haldır-ki,-onun-baş-verməsi-ilə-sığortaolunanın-

sığorta-təşkilatından-sığorta-ödəməsi-almaq-hüququ-yaranır. 
Sosial-sığorta-hadisəsinə-aşağıdakılar-daxildir: 
pensiya-yaşına-çatmaq;- 
əlil-və-ya-18-yaşınadək-sağlamlıq-imkanları-məhdudluğunun-olmaq;- 
ailə-başçısını-itirmək;- 
əmək-qabiliyyətinin-müvəqqəti-itirilməsi-(qanunvericiliklə-müəyyən-olunmuş-

dövr-üçün);- 
hamiləlik-və-doğum;- 
uşağın-anadan-olması;- 
uşağa-qulluq;- 
ölüm;- 
sanatoriya-kurort-müalicəsi-zərurəti;- 
işsiz-olmaq-(qanunvericiliklə-müəyyən-olunmuş-dövr-üçün).- 
Məcburi-dövlət-sosial-sığortası-bu-maddədə-göstərilən-bütün-hadisələr-üzrə,-

könüllü-(əlavə)-sosial-sığorta-isə-tərəflərin-seçdiyi-sığorta-hadisələri-üzrə-aparılır. 
 
Maddə-5.-Sosial-sığorta-sənədləri 
Sosial-sığorta-hadisəsinin-baş-verdiyini-təsdiq-edən-və-sığorta-ödəməsinin-

təyin-edilməsinə-əsas-olan-sənədlər-qanunvericiliklə-müəyyən-edilir. 
Maddə-6.-Sosial-sığorta-üzrə-ödəmələrin-növləri 
Sosial-sığorta-hadisəsi-baş-verdikdə-aşağıdakı-sığorta-ödəmələri-verilir: 
Azərbaycan-Respublikasının-müvafiq-qanunvericiliyi-ilə-müəyyən-edilən-

əmək-(sosial-sığorta)-pensiyaları;- 
könüllü-(əlavə)-sosial-sığorta-əsasında-əmək-pensiyalarına-əlavələr;- 
əmək-qabiliyyətinin-müvəqqəti-itirilməsinə-görə-müavinət-(qanunvericiliklə-

müəyyən-olunmuş-dövr-üçün);-hamiləliyə-və-doğuma-görə-müavinət;- 
uşağın-anadan-olmasına-görə-birdəfəlik-müavinət;- 
qanunvericilikdə-nəzərdə-tutulmuş-yaş-həddinə-çatana-qədər-uşağa-qulluqla-

əlaqədar-müavinət;- 
dəfn-üçün-müavinət;- 
sığortaolunanların-sanatoriya-kurort-müalicəsi-üzrə-xərclərinin-tam-və-ya-

qismən-ödənişi.- 
Əmək-qabiliyyətinin-müvəqqəti-itirilməsinə-görə-müavinət-və-hamiləliyə-və-

doğuma-görə-müavinət-almaq-hüququ-ən-azı-6-ay-sosial-sığorta-stajı-olan-şəxslərə-
şamil-edilir.-Hər-iki-halda-müavinətin-aylıq-maksimal-həddi-yaşa-görə-əmək-
pensiyasının-baza-hissəsinin-25-mislindən-artıq-ola-bilməz.- 
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Qanunvericiliyə-görə-əməyin-ödənişi-fonduna-məcburi-dövlət-sosial-sığorta-
haqqının-hesablanmasından-azad-olunan-sığortaedənlərdə-işləyən-şəxslərin-
hesablanmış-sosial-sığorta-ödəmələrini-(əmək-pensiyaları-istisna-olmaqla)-
hesablanmış-məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqqının-məbləğinin-azadolmalar-nəzərə-
alınmadan-hesablanmalı-olan-məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqqının-məbləğinə-
nisbətində-almaq-hüququ-vardır.-Müvafiq-dövlət-proqramlarına-uyğun-olaraq-
əlillərin,-sağlamlıq-imkanları-məhdud-uşaqların,-işaxtaranların-və-işsiz-
vətəndaşların-sosial-müdafiəsi-ilə-bağlı-tədbirlər-məcburi-dövlət-sosial-sığorta-
vəsaiti-hesabına-maliyyələşdirilir.- 

Maddə-7.-Sosial-sığorta-haqqında-qanunvericilik 
Sosial-sığorta-haqqında-Azərbaycan-Respublikasının-qanunvericiliyi-bu-

Qanundan-və-digər-normativ-hüquqi-aktlardan-ibarətdir. 
II-fəsil. 

SOSİAL-SIĞORTANIN-İŞTİRAKÇILARI.-ONLARIN-HÜQUQ-VƏ-
VƏZİFƏLƏRİ 

Maddə-8.-Sosial-sığortanın-iştirakçıları 
Sosial-sığortanın-iştirakçıları-sığortaçı,-sığortaedənlər-və-sığortaolunanlardır. 
Sığortaçı-—-Azərbaycan-Respublikasının-qanunvericiliyi-ilə-müəyyən-edilmiş-

qaydada-məcburi-dövlət-sosial-sığortası-və-ya-könüllü-sığorta-üzrə-fəaliyyəti-
həyata-keçirən-və-sığorta-fondlarını-idarə-edən-hüquqi-şəxslərdir. 

Sığortaedənlər-—-Azərbaycan-Respublikasında-fəaliyyət-göstərən-mülkiyyət-
və-təşkilati-hüquqi-formasından-asılı-olmayaraq,-Azərbaycan-Respublikasının-və-
ya-xarici-dövlətin-qanunvericiliyinə-uyğun-olaraq-yaradılmış-hüquqi-şəxs-
statusunda-olan-müəssisə,-idarə-və-təşkilatlar,-onların-filial-və-nümayəndəlikləri,-
seçkili-orqanlar,-habelə-özünü-və-ya-başqasını-sosial-sığorta-edən-digər-şəxslərdir.- 

sığortaolunanlar-—-xeyrinə-sığorta-fəaliyyəti-həyata-keçirilənlərdir. 
sığortaolunanın-sığorta-stajı-—-sığortaolunanın-xeyrinə-məcburi-dövlət-sosial-

sığorta-haqqı-ödənilən-əmək-fəaliyyəti-dövrlərinin-ümumi-müddətidir.- 
Maddə-9.-Sığortaçının-hüquq-və-vəzifələri 
Sığortaçının-hüquqları-aşağıdakılardır: 
bütün-sığortaedənlərdən-məcburi-dövlət-sosial-sığortası-üzrə-işçilərin-sığorta-

edilməsini-tələb-etmək;- 
sosial-sığorta-ödəmələrinin-həcmi-və-verilmə-əsasları-barədə-sığorta-

edənlərdən-arayış-almaq;- 
məcburi-dövlət-sosial-sığortası-qaydalarına-sığortaedənlər-tərəfindən-əməl-

edilməsinə-nəzarət-etmək;- 
könüllü-(əlavə)-sosial-sığorta-müqaviləsi-üzrə-öhdəliklərin-icrasını-tələb-

etmək;- 
qanunvericilikdə-nəzərdə-tutulmuş-digər-hüquqları-həyata-keçirmək.- 
Sığortaçının-vəzifələri-aşağıdakılardan-ibarətdir: 
özünün-müntəzəm-ödəmə-qabiliyyətini-təmin-edən-tədbirlər-görmək;- 
sosial-sığorta-ödəmələrinin-vaxtında-hesablanıb-ödənilməsini-təmin-etmək;- 
könüllü-(əlavə)-sosial-sığorta-müqavilələri-üzrə-öhdəliklərini-vaxtında-və-tam-

həcmdə-icra-etmək;- 
qanunvericilikdə-nəzərdə-tutulmuş-digər-vəzifələri-yerinə-yetirmək.- 
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Maddə-10.-Sığortaedənlərin-hüquq-və-vəzifələri 
Sığortaedənlər-aşağıdakı-hüquqlara-malikdirlər: 
sosial-sığortanın-bütün-formalarında-iştirak-etmək;- 
könüllü-(əlavə)-sosial-sığortanı-həyata-keçirmək-üçün-sığortaçı-təşkilatı-

müstəqil-seçmək;- 
sosial-sığorta-qaydalarına-və-könüllü-(əlavə)-sosial-sığorta-üzrə-müqavilələrə-

əməl-edilməsini-tələb-etmək.- 
Sığortaedənlərin-vəzifələri-aşağıdakılardır: 
məcburi-dövlət-sosial-sığortasını-həyata-keçirən-sığortaçı-təşkilatda-uçota-

durmaq-(kommersiya-hüquqi-şəxsləri,-xarici-kommersiya-hüquqi-şəxsin-
nümayəndəlik-və-filialları,-habelə-sahibkarlıq-fəaliyyəti-ilə-məşğul-olan-fiziki-
şəxslər-istisna-olmaqla);- 

müəyyən-edilmiş-müddət-daxilində-sosial-sığorta-haqqını-sığortaçıya-ödəmək;- 
sosial-sığorta-haqlarının-uçotunu-aparmaq-və-bu-barədə-sığortaçıya-hesabat-

vermək;- 
hesabat-dövründə-fəaliyyət-göstərmədiyi-halda-sığortaçıya-hesabat-əvəzinə-

hesabatın-təqdim-edilməsi-üçün-müəyyən-edilmiş-müddətdən-gec-olmayaraq-
fəaliyyətin-olmaması-barədə-arayış-təqdim-etmək;- 

qanunvericilikdə-nəzərdə-tutulmuş-digər-vəzifələri-yerinə-yetirmək.- 
Maddə-11.-Sığortaolunanların-hüquq-və-vəzifələri 
Sığortaolunanların-hüquqları-aşağıdakılardır: 
onları-məcburi-dövlət-sosial-sığortası-üzrə-sığorta-etməyi-sığortaedəndən-tələb-

etmək;- 
könüllü-(əlavə)-sosial-sığorta-üçün-sığortaçını-müstəqil-seçmək;- 
sosial-sığorta-ödəmələrinin-vaxtında-verilməsini-tələb-etmək;- 
sosial-sığorta-ödəmələri-təyin-edilərkən-sığortaçıdan-və-ya-sığortaedəndən-

özünün-sığorta-stajı-barədə-məlumat-almaq.- 
Sığortaolunanların-vəzifələri-aşağıdakılardır: 
məcburi-dövlət-sosial-sığortası-üzrə-sığortaçı-təşkilatda-uçota-durmaq;- 
sosial-sığorta-haqqını-vaxtında-ödəmək;- 
sosial-sığorta-hadisəsinin-baş-verdiyini-təsdiq-edən-sənədləri-sığortaçıya-və-ya-

sığortaedənə-təqdim-etmək.- 
III-fəsil. 

MƏCBURİ-DÖVLƏT-SOSİAL-SIĞORTASI 
Maddə-12.-Məcburi-dövlət-sosial-sığortasına-cəlb-olunan-şəxslər 
Azərbaycan-Respublikası-Milli-Məclisinin-qərarı,-Azərbaycan-Respublikası-

prezidentinin-fərman-və-sərəncamları-ilə-vəzifəyə-təyin-olunan-şəxslər;-mək-
müqaviləsi-(kontraktı)-ilə-işləyən-Azərbaycan-Respublikasının-vətəndaşları-və-
vətəndaşlığı-olmayan-şəxslər;-Azərbaycan-Respublikası-mənbələrindən-əmək-
ödənişi-və-məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqqına-cəlb-olunan-digər-gəlirləri-əldə-
edən-əcnəbilər-(«Xəzər-dənizinin-Azərbaycan-sektorunda-Azəri,-Çıraq-yataqlarının-
və-Günəşli-yatağının-dərinlikdə-yerləşən-hissəsinin-birgə-işlənməsi-və-neft-
hasilatının-pay-bölgüsü-haqqında-Azərbaycan-Respublikasının-Dövlət-Neft-Şirkəti-
ilə-AMOKO-KASPİAN-Sİ-PETROLEUM-LİMİTED,-Bİ-Pİ-EKSPLOREYŞN-
(KASPİAN-Sİ)-LİMİTED,-DELTA-NİMİR-XƏZƏR-LİMİTED,-DEN-NORSKE-
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STATS-OLYESELSKAP-a.-s.,-LUKoyl-SƏHMDAR-CƏMİYYƏTİ,-
MakDERMOTT-AZƏRBAYCAN-İNK.,-PENNZOYL-KASPİAN-KORPOREYŞN,-
REMKO-XƏZƏR-ENERCİ-LİMİTED,-TÜRKİYE-PETROLLERİ-A.O.,-
YUNOKAL-XƏZƏR,-LTD-arasında-Sazişin-qəbul-və-təsdiq-edilməsi,-onun-həyata-
keçirilməsinə-icazə-verilməsi-barədə»-Azərbaycan-Respublikasının-1994-cü-il-2-
dekabr-tarixli-933-nömrəli-Qanunu-və-«Xəzər-dənizinin-Azərbaycan-sektorunda-
«Şahdəniz»-perspektiv-sahəsinin-kəşfiyyatı,-işlənməsi-və-hasilatı-pay-bölgüsü-
haqqında-Azərbaycan-Respublikasının-Dövlət-Neft-Şirkəti-ilə-ARDNŞ-
Kommersiya-Ortaq-Şirkəti,-Bi-Pi-Eksploreyşn-(Azərbaycan)-Limited,-Elf-
Petroleum-Azərbaycan-B.V.,-LUKoyl-İnternəşnl-LTD,-Oyl-İndastriz-İncinirinq-ənd-
Konstrakşn,-Statoyl-Azərbaycan-A.S.,-Törkiş-Petroleum-Oversiz-Kompani-Limited-
şirkətləri-arasında-Sazişin-qəbul-və-təsdiq-edilməsi,-həyata-keçirilməsinə-icazə-
verilməsi-barədə»-Azərbaycan-Respublikasının-1996-cı-il-4-oktyabr-tarixli-160-IQ-
nömrəli-Qanunu-ilə-təsdiq-olunmuş-Sazişlər-çərçivəsində-fəaliyyət-göstərən-
podratçı-və-subpodratçı-tərəflərdə-işləyən-əcnəbilər-istisna-olmaqla);-seçkili-
ödənişli-vəzifələrdə-işləyənlər,-hərbi-qulluqçular-və-xüsusi-rütbəli-şəxslər-
(müddətli-həqiqi-hərbi-xidmət-hərbi-qulluqçuları-istisna-olmaqla);-prokurorlar,-
prokurorun-müavinləri-və-köməkçiləri,-prokurorluğun-müstəntiqləri-vergi-
orqanlarının-işçiləri;-vəkillər-kollegiyasının-üzvləri;-fərdi-qaydada-sahibkarlıq-və-
əmək-fəaliyyəti-ilə-məşğul-olan-fiziki-şəxslər;-dövlətlərarası-sazişlərə-uyğun-olaraq-
əcnəbilər-—-məcburi-dövlət-sosial-sığortası-ilə-əhatə-olunurlar.- 

Maddə-13.-Məcburi-dövlət-sosial-sığortası-üzrə-sığorta-iştirakçılarının-uçotu 
Qeyri-kommersiya-hüquqi-şəxsləri-dövlət-qeydiyyatına,-ailə-kəndli-

təsərrüfatları-isə-qanunvericiliklə-müəyyən-edilmiş-qaydada-uçota-alındıqdan,-
mülkiyyətində-olan-kənd-təsərrüfatına-yararlı-torpaqları-istifadə-edən-şəxslər-
torpağa-mülkiyyət-hüququnu-təsdiq-edən-sənəd-aldıqdan,-təsərrüfat-subyekti-
olmayan-digər-sığortaedənlər-isə-əmək-müqaviləsi-(kontraktı)-bağlandıqdan-sonra-
bir-ay-müddətində-müvafiq-məlumatları-təqdim-etməklə-məcburi-dövlət-sosial-
sığorta-üzrə-sığortaçı-təşkilatda-uçota-durmalıdırlar.- 

Banklar-tərəfindən-təsərrüfat-subyektlərinə-(kommersiya-hüquqi-şəxsləri,-
xarici-kommersiya-hüquqi-şəxsin-nümayəndəlik-və-filialları,-habelə-sahibkarlıq-
fəaliyyəti-ilə-məşğul-olan-fiziki-şəxslər-istisna-olmaqla)-bank-hesabları-açıldıqda-
həmin-subyekt-məcburi-dövlət-sosial-sığortası-sahəsində-idarəetməni-həyata-
keçirən-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanı-tərəfindən-verilən-bank-və-ya-digər-kredit-
təşkilatında-hesabın-açılmasına-dair-şəhadətnamə-dublikat-təqdim-etməlidir.- 

Kommersiya-hüquqi-şəxslərin,-xarici-kommersiya-hüquqi-şəxsin-
nümayəndəlik-və-filiallarının,-habelə-sahibkarlıq-fəaliyyəti-ilə-məşğul-olan-fiziki-
şəxslərin-məcburi-dövlət-sosial-sığortası-üzrə-sığortaçı-təşkilatda-uçotu-müvafiq-
icra-hakimiyyəti-orqanının-təqdim-etdiyi-uçot-məlumatları-əsasında-aparılır.-
Məcburi-dövlət-sosial-sığortası-üzrə-sığorta-iştirakçılarının-uçotu,-qaydaları-
məcburi-dövlət-sosial-sığortası-sahəsində-idarəetməni-həyata-keçirən-müvafiq-icra-
hakimiyyəti-orqanı-tərəfindən-müəyyən-edilir. 

Maddə-14.-Məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqqı- 
Məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqqı-sığortalamaya-görə-sığortaçı-təşkilata-

verilən-pul-vəsaitidir. 
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Məcburi-dövlət-sosial-sığortasında-sığorta-haqqı-əmək-ödənişinə-(gəlirə)-
nisbətdə-faizlə-müəyyən-edilir-və-sığortaedənin-(olunanın)-vəsaitləri-hesabına-
ödənilir.-] 

Məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqqı:- 
seçkili-orqanlar-və-mülkiyyətindən-və-təşkilati-hüquqi-formasından-asılı-

olmayaraq-Azərbaycan-Respublikasının-və-ya-xarici-dövlətin-qanunvericiliyinə-
uyğun-olaraq-yaradılmış-hüquqi-şəxs-statusunda-olan-müəssisə,-idarə-və-təşkilatlar,-
onların-filial-və-nümayəndəlikləri,-habelə-başqasını-sosial-sığorta-edən-şəxslər-
üçün—hesablanmış-əməyin-ödənişi-fondunun-və-məcburi-dövlət-sosial-sığortasına-
cəlb-olunan-digər-gəlirlərinin-22-faizi-miqdarında;- 

mülkiyyətində-olan-kənd-təsərrüfatına-yararlı-torpaqları-istifadə-edən-şəxslərin-
(hüquqi-şəxs-yaradanlardan,-ailə-kəndli-təsərrüfatı-üzvlərindən,-əmək-qabiliyyətli-
ailə-üzvləirinin-hər-biri-üçün-(alınan-əmlak-və-torpaq-payı-hesabına-şəxsi-yardımçı-
və-digər-təsərrüfatlar-daxil-olmaqla)-torpaq-sahəsinin-hər-hektarına-görə-ölkə-üzrə-
müəyyən-olunmuş-minimum-aylıq-əmək-haqqının:- 

torpaqların-1-ci-keyfiyyət-qrupu-üzrə-—-12-faizi;- 
torpaqların-2-ci-keyfiyyət-qrupu-üzrə-—-8-faizi;- 
torpaqların-3-cü-keyfiyyət-qrupu-üzrə-—-4-faizi;- 
torpaqların-4-cü-keyfiyyət-qrupu-üzrə-—-2-faizi-miqdarında;- 
ev-təsərrüfatında-muzdlu-işçilərin-(ev-qulluqçusu,-dayə,-şəxsi-katibə,-sürücü-

və-s.)-əməyindən-istifadə-edən-şəxslər-üçün-—-hesablanmış-əmək-haqqının-20-
faizi-miqdarında;- 

Azərbaycan-Respublikası-Milli-Məclisinin-qərarı,-Azərbaycan-Respublikası-
Prezidentinin-fərman-və-sərəncamları-ilə-vəzifəyə-təyin-olunan-şəxslər;-dövlət-
qulluqçuları;-seçkili-ödənişli-vəzifələrdə-işləyənlər;-hərbi-qulluqçular-və-xüsusi-
rütbəli-şəxslər-(müddətli-həqiqi-hərbi-xidmət-hərbi-qulluqçuları-istisna-olmaqla);-
prokurorlar,-prokurorun-müavinləri-və-köməkçiləri,-prokurorluğun-müstəntiqləri;-
əmək-müqaviləsi-(kontraktı)-ilə-işləyənlər,-üçün-—-hesablanmış-əmək-haqqının-3-
faizi-miqdarında;- 

vəkillər-kollegiyasının-üzvləri,-xüsusi-notariuslar,-sərbəst-auditorlar,-sərbəst-
mühasiblər-üçün-—-gəlirlərinin-20-faizi-miqdarında;- 

müəlliflik-qonorarı-ödəyən-hüquqi-və-fiziki-şəxslər-üçün-ödəmə-mənbəyindən-
tutulmaqla-—-hesablanmış-qonorar-məbləğinin-15-faizi-miqdarında;- 

mülki-hüquqi-xarakterli-müqavilələrlə-işləyənlər-üçün-(sahibkarlıq-fəaliyyəti-
ilə-məşğul-olan-şəxslər-istisna-olmaqla)-ödəmə-mənbəyindən-tutulmaqla-—-
gəlirlərin-25-faizi-miqdarında;- 

xarici-ölkələrdə-haqqı-ödənilən-əmək-fəaliyyəti-ilə-və-ya-fərdi-sahibkarlıq-
fəaliyyəti-ilə-məşğul-olan-və-həmin-ölkələrdə-məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqqı-
ödəməyən-Azərbaycan-Respublikasının-vətəndaşları-üçün—ölkə-üzrə-müəyyən-
edilmiş-minimum-aylıq-əmək-haqqının-80-faizi.-] 

Ticarət-və-tikinti-sahələrində-sahibkarlıq-fəaliyyəti-ilə-məşğul-olan-fiziki-
şəxslər-ölkə-üzrə-müəyyən-olunmuş-minimum-aylıq-əmək-haqqının-50-faizi-
məbləğinin,-digər-sahələrdə-sahibkarlıq-fəaliyyəti-ilə-məşğul-olan-fiziki-şəxslər-isə-
20-faizi-məbləğinin:-] 

Bakı-şəhərində-100-faizi,- 
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Sumqayıt-və-Gəncə-şəhərlərində-90-faizi,- 
respublika-tabeli-digər-şəhərlərdə-80-faizi,- 
rayon-mərkəzlərində,-digər-şəhərlərdə-və-qəsəbələrdə-60-faizi,- 
kənd-yerlərində-50-faizi-miqdarında-məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqqı-

ödəyirlər.- 
Ailə-kəndli-təsərrüfatının-hər-bir-üzvü-üçün-ölkə-üzrə-müəyyən-edilmiş-

minimum-aylıq-əməkhaqqının-6-faizi-miqdarında-məcburi-dövlət-sosial-sığorta-
haqqı-ödənilir.- 

Hər-ay-üçün-hesablanmış-məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqqı-əmək-haqqı-və-
digər-gəlirlər-üzrə-ödənişlərlə-eyni-vaxtda,-lakin-sonrakı-ayın-15-dən-gec-
olmayaraq,-tam-məbləğdə-nağd-və-ya-nağdsız-hesablaşma-qaydasında-ödənilir.-] 

Ödəmə-mənbəyindən-qonorar-ödəyən-hüquqi-və-fiziki-şəxslər-tərəfindən-
məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqqı-qonorarın-hesablandığı-aydan-sonrakı-ayın-15-
dək-ödənilir.- 

Məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqları-ödənilmədikdə-və-ya-ödənilməsi-
gecikdirildikdə,-yaranmış-borc-məbləğləri-aşağıdakı-qaydada-alınır: 

sığortaedən-məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqlarını-bu-qanunla-müəyyən-
edilmiş-müddətdə-ödəmədikdə,-məcburi-dövlət-sosial-sığortası-sahəsində-
idarəetməni-həyata-keçirən-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanı-bu-qanuna-müvafiq-
olaraq-hesablanmış-və-ya-yenidən-hesablanmış-məcburi-dövlət-sosial-sığorta-
haqları-üzrə-borcların-və-tətbiq-edilmiş-maliyyə-sanksiyalarının-5-gün-müddətində-
ödənilməsinə-dair-sığortaedənə-bildiriş-göndərir;- 

hesablanmış-və-ya-yenidən-hesablanmış-məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqları-
üzrə-borclar-və-ya-tətbiq-edilmiş-maliyyə-sanksiyaları-sığortaedən-tərəfindən-
bildirişdə-göstərilən-müddətdə-ödənilmədiyi-halda,-məcburi-dövlət-sosial-sığortası-
sahəsində-idarəetməni-həyata-keçirən-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanı-
sığortaedənin-cari,-valyuta-və-digər-hesablarından-məcburi-dövlət-sosial-sığorta-
haqları-üzrə-borcların-və-tətbiq-edilmiş-maliyyə-sanksiyalarının-məcburi-dövlət-
sosial-sığortası-sahəsində-idarəetməni-həyata-keçirən-müvafiq-icra-hakimiyyəti-
orqanının-hesabına-alınması-üçün-banka-və-ya-digər-kredit-təşkilatına-icra-sənədi-
olan-sərəncam-verir;- 

Sığortaedənin-cari-və-digər-hesablarında-vəsait-olduqda,-məcburi-dövlət-sosial-
sığortası-sahəsində-idarəetməni-həyata-keçirən-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanının-
sərəncamı-bank-və-ya-digər-kredit-təşkilatı-tərəfindən-həmin-sərəncamın-daxil-
olduğu-gün-icra-edilir;- 

Sığortaedənin-valyuta-hesabına-sərəncam-yönəldildiyi-halda-bank-və-ya-digər-
kredit-təşkilatı-həmin-gün-Azərbaycan-Respublikası-Milli-Bankının-müəyyən-etdiyi-
rəsmi-məzənnə-ilə-sərəncamda-göstərilən-məbləğin-105-faizinədək-hesabdakı-
valyuta-vəsaitini-dondurur-və-dərhal-bu-barədə-sığortaedənə-məlumat-göndərir.-
Valyuta-vəsaiti-sığortaedən-tərəfindən-manata-konvertasiya-edildikdən-sonra-
sərəncam-icra-edilir;- 

Sığortaedənin-cari,-valyuta-və-digər-hesablarında-vəsait-olmadıqda-və-ya-
məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqları-üzrə-borcların-və-tətbiq-edilmiş-maliyyə-
sanksiyalarının-ödənilməsinə-kifayət-etmədikdə,-məcburi-dövlət-sosial-sığortası-
sahəsində-idarəetməni-həyata-keçirən-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanının-
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sərəncamı-bankda-və-ya-digər-kredit-təşkilatında-saxlanılır-və-sığortaedənin-
hesablarına-vəsait-daxil-olduqca-icra-edilir;- 

məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqları-üzrə-borcların-və-tətbiq-edilmiş-maliyyə-
sanksiyaları-sərəncamın-banka-və-ya-digər-kredit-təşkilatına-daxil-olduğu-gündən-
90-gün-ərzində-ödənilmədikdə,-sərəncam-geri-qaytarılır-və-həmin-borca-görə-
sərəncam-bir-daha-icraya-qəbul-edilmir,-həmin-borclar-və-maliyyə-sanksiyaları-
sığorta-edəndən-məhkəmə-qaydasında-alınır;- 

məcburi-dövlət-sosial-sığortası-sahəsində-idarəetməni-həyata-keçirən-müvafiq-
icra-hakimiyyəti-orqanının-məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqları-üzrə-borcların-və-
tətbiq-edilmiş-maliyyə-sanksiyalarının-alınması-haqqında-sərəncamı-bir-neçə-bank-
və-kredit-təşkilatına-verildikdə-və-bu-zaman-məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqları-
üzrə-borclar-və-tətbiq-edilmiş-maliyyə-sanksiyaları-sığortaedənin-hər-hansı-cari,-
valyuta-və-digər-hesabından-məcburi-dövlət-sosial-sığortası-sahəsində-idarəetməni-
həyata-keçirən-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanının-hesabına-alındıqda,-məcburi-
dövlət-sosial-sığortası-sahəsində-idarəetməni-həyata-keçirən-müvafiq-icra-
hakimiyyəti-orqanı-digər-banklara-və-ya-kredit-təşkilatlarına-həmin-borc-və-
maliyyə-sanksiyalarının-alınması-üçün-vermiş-olduğu-sərəncamların-və-artıq-
alınmış-vəsaitlərin-dərhal-geri-qaytarılmasını-təmin-edir;- 

sığortaedən-hüquqi-şəxs-olmadıqda,-borc-məbləği-məhkəmənin-qanuni-
qüvvəyə-minmiş-qərarı-əsasında-tutulur.- 

Artıq-ödənilmiş-və-ya-düzgün-tutulmamış-məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqqı-
sığortaedənin-müraciətinə-əsasən-geri-qaytarılır.-] 

Maddə-15.-Məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqqı-hesablanan-gəlir-növləri 
Məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqqı-sosial-sığorta-haqqı-hesablanmayan-

aşağıdakı-gəlir-növləri-istisna-olunmaqla-əmək-ödənişinin-və-gəlirlərin-bütün-
növləri-üzrə-hesablanır: 

iş-vaxtı-daimi-yolda-olan-və-ya-işi-gediş-gəliş-(səyyar)-xarakteri-daşıyan,-çöl-
təşkilatlarında-işləyən-işçilərə-gündəlik-ezamiyyə-xərclərinin-əvəzində-verilən-
əlavələr;- 

qanunvericiliklə-müəyyən-edilmiş-ezamiyyə-xərclərinin-(gündəlik-yemək-
xərcləri,-kommunal-xərclər-və-nəqliyyat-xərcləri)-məbləğləri;- 

işçilərin-sayının-azaldılması,-ştatların-ixtisar-edilməsi-və-ya-işçinin-vəfatı-ilə-
əlaqədar-əmək-müqaviləsinə-xitam-verilərkən-birdəfəlik-ödənilən-məbləğlər;- 

əmək-şəraiti-zərərli,-ağır-olan-və-yeraltı-işlərdə-çalışan-işçilərə-verilən-pulsuz-
müalicə-profilaktik-yeməklər,-süd-və-ona-bərabər-tutulan-digər-məhsulların-dəyəri-
və-işçilərə-müəyyən-edilmiş-müddətlərdə-və-tələb-olunan-çeşidlərdə-verilən-xüsusi-
geyim,-xüsusi-ayaqqabı-və-digər-fərdi-mühafizə-vasitələrinin-dəyəri;- 

istehsalatdan-ayrılmaqla-təhsil-almağa-göndərilmiş-tələbələrə,-aspirantlara-
(magistrlərə)-müəssisə-və-təşkilatların-hesabına-ödənilən-təqaüd-məbləğləri;- 

təbii-fəlakət-və-digər-fövqəladə-hallarla-əlaqədar-müvafiq-icra-hakimiyyəti-
orqanlarının-qərarları-əsasında,-habelə-xarici-dövlətlər-və-digər-təşkilatlar-
tərəfindən-göstərilən-birdəfəlik-yardımlar;- 

aliment-ödənişləri,-donorluq-zamanı-verilən-qan-və-qan-komponentləri-üçün-
haqq;- 



 349 

məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqları-hesabına-verilən-sosial-sığorta-
ödəmələrinin-məbləğləri;- 

Azərbaycan-Respublikasının-qanunları-vəmüvafiq-icra-hakimiyyəti-
orqanlarının-qərarları-əsasında-dövlət-büdcəsinin-vəsaiti-hesabına-verilən-dövlət-
təqaüdləri-və-dövlət-müavinətləri;- 

sığorta-hadisəsi-baş-verdikdə,-sığortalının-əmlakına-və-ya-əmlak-mənafelərinə-
dəymiş-zərərin-yerini-doldurmaq-üçün-pul-və-ya-natura-şəklində-ödənilmiş-vəsait-
sığorta-ödənişi,-həmçinin-sığortaedən-tərəfindən-ödənilən-bütün-növ-icbari-və-
könüllü-tibbi-sığorta-haqları,-5-ildən-az-olmayan-müddətə-bağlanan-müqavilə-ilə-
həyatın-yığım-sığortası-üzrə-sığortaedənin-Azərbaycan-Respublikasının-
sığortaçılarına-ödədikləri-sığorta-haqları,-həyatın-yığım-sığortası-üzrə-müqavilənin-
qüvvəyə-mindiyi-andan-etibarən-5-illik-müddət-keçdikdən-sonra-sığortalıya-
ödənilən-hər-hansı-məbləğlər;- 

muzdlu-işə-və-sahibkarlıq-fəaliyyətinə-aid-olmayan-gəlirlər-(faiz-gəliri,-
dividend,-əmlakın-icarəyə-verilməsindən-gəlir,-royalti,-sahibkarlıq-fəaliyyəti-
məqsədləri-üçün-istifadə-olunmayan-aktivlərin-təqdim-edilməsindən-gəlir,-hədiyyə-
və-mirasların-məbləği);- 

yarışlarda-və-müsabiqələrdə-əşya-və-pul-şəklində-alınan-mükafatların-dəyəri;- 
dövlət-qulluqçusuna-pensiya-yaşına-çatmasına-görə-könüllü-işdən-çıxması-ilə-

əlaqədar-verilən-birdəfəlik-haqq;- 
sığortaedənin-vəsaiti-hesabına-əmək-qabiliyyətini-müvəqqəti-itirməyə-görə-

verilən-müavinət;- 
dövlət-orqanları-tərəfindən-köçürmə-yolu-ilə-başqa-yerlərə-işləməyə-

göndərilən-işçilərə-köçürülmə-və-kirayə-xərclərinin-əvəzi-üçün-ödənilən-
kompensasiya;-] 

rotasiya-qaydasında-xarici-ezamiyyətə-göndərilən-diplomatik-xidmət-
əməkdaşlarının-və-diplomatik-xidmət-orqanlarının-inzibati-texniki-xidmətini-həyata-
keçirən-şəxslərin-xarici-ölkədə-aldığı-əmək-haqqı;- 

fəaliyyətləri-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanı-vasitəsilə-əlaqələndirilən-
beynəlxalq,-yerli-humanitar-və-onların-təsis-etdikləri-inkişaf-təşkilatlarının-
(sığortaedənlərin)-donor-ölkə,-təşkilat,-özəl-şirkətlər-tərəfindən-maliyyələşdirilən-
humanitar-proqramlar-çərçivəsində-ayrılan-vəsait-hesabına-formalaşan-əmək-haqqı-
fondu-(Azərbaycan-Respublikası-Prezidentinin-2004-cü-il-1-iyul-tarixli,-298-
nömrəli-sərəncamı-ilə-təsdiq-olunmuş-«Qaçqınların-və-məcburi-köçkünlərin-
yaşayış-şəraitinin-yaxşılaşdırılması-və-məşğulluğunun-artırılması-üzrə-Dövlət-
Proqramı»nın-icrası-müddətində);- 

əmək-xəsarəti-və-ya-sağlamlığın-başqa-cür-pozulması-nəticəsində-işçilərə-
dəymiş-zərərin-əvəzində-verilən-ödəmələr;- 

ictimai-təşkilatlar,-xeyriyyə-cəmiyyətləri-və-fondları-tərəfindən-verilən-maddi-
yardımlar;-] 

«hərbi-qulluqçulara-və-xüsusi-rütbəli-şəxslərə-verilən-və-«Əmək-pensiyaları-
haqqında»-Azərbaycan-Respublikasının-Qanunu-ilə-müəyyən-edilən-təminat-
xərcliyinə-(pul-təminatına)-daxil-edilməyən-ödənişlər;- 



 350 

əməliyyat-axtarış-fəaliyyəti-subyektləri-ilə-əməkdaşlıq-edən-şəxslərə,-kəşfiyyat-
və-əks-kəşfiyyat-fəaliyyəti-subyektlərinə-kömək-edən-şəxslərə-ödənilən-bütün-növ-
əməkhaqqı,-mükafat-və-digər-maddi-təminatlar.- 

Maddə-16.-Məcburi-dövlət-sosial-sığorta-ödəmələrinin-təyin-edilməsinin-
şərtləri-və-qaydası 

Məcburi-dövlət-sosial-sığortası-üzrə-ödəmələrin-təyin-edilməsinin-şərtləri-və-
qaydası-Azərbaycan-Respublikasının-müvafiq-qanunvericiliyi-iləmüəyyən-edilir.- 

Maddə-17.-Sosial-sığorta-ödəmələrinin-verilməsiQanunun-6-cı-maddəsində-
nəzərdə-tutulan-sosial-sığorta-ödəmələri-sığortaolunanlara-bilavasitə-sığortaçı-
tərəfindən-verilir. 

Maddə-18.-Məcburi-dövlət-sosial-sığortası-sahəsində-idarəetmə 
Məcburi-dövlət-sosial-sığortası-sahəsində-idarəetməni-müvafiq-icra-

hakimiyyəti-orqanı-həyata-keçirir.-Məcburi-dövlət-sosial-sığortası-sahəsində-
idarəetməni-həyata-keçirən-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanı: 

məcburi-dövlət-sosial-sığorta-vəsaitlərini-idarə-edir;- 
bu-Qanunun-tətbiqi-ilə-əlaqədar-izahatlar-verir-və-səlahiyyəti-daxilində-

normativ-aktlar-qəbul-edir;- 
məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqqının-toplanması-qaydalarını-müəyyən-edir;- 
qanunvericiliklə-müəyyən-olunmuş-qaydada-kameral-və-səyyar-yoxlamalar-

aparır;-ığortaedənlərin-məcburi-dövlət-sosial-sığortası-üzrə-hesabatlarını-qəbul-edir;- 
məcburi-dövlət-sosial-sığortası-qaydalarını-pozan-sığortaedənlərə-maliyyə-

sanksiyaları-tətbiq-edir;- 
məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqqı-ödənilmədikdə-və-ya-ödənilməsi-

gecikdirildikdə-sığortaedəni-xəbərdar-edir,-xəbərdarlıq-müddətində-bu-hərəkətlər-
aradan-qaldırılmadıqda-hesablaşma-və-digər-hesabları-üzrə-köçürmə-
əməliyyatlarının-(büdcəyə-və-digər-icbari-ödənişlər-istisna-olmaqla)-aparılmasını-
qanunvericilikdə-müəyyən-olunmuş-qaydada-dayandırır;- 

ödəmə-qabiliyyəti-olmayan-sığortaedənlərin-fəaliyyətinin-dayandırılması-və-
əmlakının-satılması-yolu-ilə-məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqqı-üzrə-debitor-
borclarının-ödənilməsi-üçün-iddia-qaldırır;- 

Azərbaycan-Respulikasının-Əmək-Məcəlləsində-nəzərdə-tutulmuş-qaydada-
əmək-müqaviləsi-(kontraktı)-bağlanılmadan-sığortaedən-tərəfindən-hər-hansı-işin-
(xidmətin)-yerinə-yetirilməsinə-cəlb-edilən-işçiləri-qanunvericiliklə-müəyyən-
edilmiş-qaydada-məcburi-dövlət-sosial-sığortasına-cəlb-edir;- 

Əsasnaməsində-müəyyən-edilmiş-digər-fəaliyyətlə-məşğul-olur.- 
Maddə-19.-Məcburi-dövlət-sosial-sığortasının-vəsaitləri 
Məcburi-dövlət-sosial-sığortasının-vəsaitləri-vahid-fondda-cəmləşdirilir,-bu-

Qanuna-və-başqa-müvafiq-normativ-hüquqi-aktlara-uyğun-olaraq-sosial-sığorta-
ödəmələrinin-və-digər-xərclərin-maliyyələşdirilməsinə-sərf-edilir.-Sığorta-
vəsaitlərinin-başqa-məqsədlərə-yönəldilməsinə-yol-verilmir. 

Maddə-20.-Məcburi-dövlət-sosial-sığortası-vəsaitlərinin-mənbələri 
Məcburi-dövlət-sosial-sığortasının-vəsaitləri-aşağıdakı-mənbələr-hesabına-

yaradılır: 
məcburi-və-könüllü-(əlavə)-sosial-sığorta-üzrə-daxil-olan-sığorta-haqqı;- 
dövlət-büdcəsindən-ayırmalar;- 
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maliyyə-sanksiyalarının-və-cərimələrin-tətbiqi-nəticəsində-daxil-olan-
məbləğlər;- 

sanatoriya-kurort-yollayışlarının-satışından-əldə-edilmiş-vəsaitlər;- 
bank-kreditləri;- 
qanunvericiliyə-uyğun-əldə-edilmiş-digər-gəlirlər.- 
Məcburi-dövlət-sosial-sığortası-sahəsində-idarəetməni-həyata-keçirən-müvafiq-

icra-hakimiyyəti-orqanı-maliyyə-sanksiyalarının-tətbiqi-nəticəsində-əldə-edilmiş-
vəsaitlərin-30-faizini-işçilərin-maddi-həvəsləndirilməsinə-və-maddi-texniki-
bazasının-inkişaf-etdirilməsinə-yönəltmək-hüququna-malikdir. 

Maddə-21.-Məcburi-dövlət-sosial-sığortası-qaydalarını-pozmağa-görə-maliyyə-
sanksiyaları 

Məcburi-dövlət-sosial-sığortası-sahəsində-idarəetməni-həyata-keçirən-müvafiq-
icra-hakimiyyətinin-orqanları-aşağıdakı-maliyyə-sanksiyalarını-tətbiq-etmək-
hüququna-malikdirlər:- 

sığortaedənlərin-(kommersiya-hüquqi-şəxsləri,-xarici-kommersiya-hüquqi-
şəxsin-nümayəndəlik-və-filialları,-habelə-sahibkarlıq-fəaliyyəti-ilə-məşğul-olan-
fiziki-şəxslər-istisna-olmaqla)-məcburi-dövlət-sosial-sığortası-üzrə-uçota-durma-
qaydalarını-pozmalarına-görə,-o-cümlədən-uçota-durmadıqda-həmin-dövr-ərzində-
hesablanmalı-olan-məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqqı-bərpa-edilməklə,-—-sosial-
sığorta-haqqının-5-faizi-məbləğində,-hesablanmalı-olan-sosial-sığorta-haqqının-
məbləğini-müəyyənləşdirmək-mümkün-olmadıqda,-iyirmi-iki-manat-miqdarında;-57] 

sığortaedənlərin-məcburi-dövlət-sosial-sığortası-ilə-əlaqədar-hesabat-və-
maliyyə-sənədlərinin-vaxtında-təqdim-edilməməsinə-görə-—-hesabat-dövrü-üçün-
hesablanmış-sosial-sığorta-haqqının-10-faizi-məbləğində,-hesabat-dövrü-üçün-
hesablanmalı-olan-sosial-sığorta-haqqının-məbləğini-müəyyənləşdirmək-mümkün-
olmadıqda,-qırx-dörd-manat-miqdarında-cərimə;- 

sığortaedənlərin-məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqqı-hesablanan-əmək-ödənişi-
və-gəlir-növlərinin-gizlədilməsinə-(sosial-sığorta-haqqının-azaldılmasına)-görə-—-
azaldılmış-sosial-sığorta-haqqı-bərpa-edilməklə-onun-50-faizi,-belə-hərəkətlərə-
təkrar-yol-verildikdə-isə-100-faizi-məbləğində-cərimə-;- 

sığortaedənlərin-məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqlarının-başqa-məqsədlər-
üçün-istifadə-edilməsinə-görə-—-sərf-olunmuş-vəsaitlərin-50-faizi-məbləğində-
cərimə;- 

mülkiyyətindən-və-təşkilati-hüquqi-formasından-asılı-olmayaraq-Azərbaycan-
Respublikasının-və-ya-xarici-dövlətin-qanunvericiliyinə-uyğun-olaraq-yaradılmış-
hüquqi-şəxs-statusunda-olan-müəssisə,-idarə-və-təşkilatların,-onların-filial-və-
nümayəndəliklərinin-əməyin-ödənilməsinin-ölkə-üzrə-müəyyən-edilmiş-minimum-
məbləğindən-az-əmək-haqqı-ödənilməsinə-görə-—-faktiki-ödənilən-əmək-haqqı-ilə-
minimum-əmək-haqqı-arasındakı-fərqin-50-faizi-məbləğində-cərimə;- 

mülkiyyətindən-və-təşkilati-hüquqi-formasından-asılı-olmayaraq-Azərbaycan-
Respublikasının-və-ya-xarici-dövlətin-qanunvericiliyinə-uyğun-olaraq-yaradılmış-
hüquqi-şəxs-statusunda-olan-müəssisə,-idarə-və-təşkilatların,-onların-filial-və-
nümayəndəliklərinin-işçilərinin-sayının-gizlədilməsinə-görə-(əmək-müqaviləsi-
olmadan-işləyənlər-olduqda-və-ya-müqaviləsi-olduğu-halda-hesabatdan-
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gizlədildikdə)-hər-işçiyə-görə---sığorta-edənin-fəaliyyət-dövrünün-hər-ayı-üçün-əlli-
beş-manat-miqdarında-cərimə;- 

məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqqı-üzrə-borcların-və-tətbiq-edilmiş-maliyyə-
sanksiyalarının-sığortaedənin-hesabından-Mülki-Məcəllədə-nəzərdə-tutulmuş-
ödənişlərin-növbəliliyinə-uyğun-tutulmasına-dair-məcburi-dövlət-sosial-sığortası-
sahəsində-idarəetməni-həyata-keçirən-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanının-
sərəncamlarını-icra-etmədiyinə-görə,-eləcə-də-hesablaşma-və-digar-hesablar-üzrə-
köçürmə-əməliyyatlarının-aparılması-qanunvericiliyə-uyğun-olaraq-dayandırıldığı-
müddətdə-köçürmə-əməliyyatı-apardığına-görə-—-kredit-təşkilatlarına-ödənilməli-
olan-məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqqı-məbləğinin-10-faizi-miqdarında-bank-və-
ya-digər-kredit-təşkilatlarına-cərimə;- 

bu-Qanunun-14-cü-maddəsi-ilə-müəyyən-edilmiş-qaydada-məcburi-dövlət-
sosial-sığorta-haqları-üzrə-borcların-ödənilməsinə-dair-bildirişdə-göstərilən-müddət-
bitdiyi-tarixdən-sığortaedən-tərəfindən-onun-kassasından,-Azərbaycan-
Respublikasının-Mülki-Məcəlləsində-nəzərdə-tutulmuş-hesabdan-pul-vəsaitinin-
silinməsi-növbəliyi-pozulmaqla,-nağd-qaydada-məxaric-əməliyyatları-aparıldıqda—
aparılmış-məxaric-əməliyyatlarının-10-faizi-miqdarında-məcburi-dövlət-sosial-
sığortası-sahəsində-idarəetməni-həyata-keçirən-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanı-
tərəfindən-verilən-bank-və-ya-digər-kredit-təşkilatında-hesabın-açılmasına-dair-
şəhadətnamə-dublikat-olmadan-sığortaedənlərə-(kommersiya-hüquqi-şəxsləri,-xarici-
kommersiya-hüquqi-şəxsin-nümayəndəlik-və-filialları,-habelə-sahibkarlıq-fəaliyyəti-
ilə-məşğul-olan-fiziki-şəxslər-istisna-olmaqla)-hesablaşma-hesabı-və-ya-digər-
hesablar-açdığına-görə—hər-açılmış-hesab-üçün-bank-və-ya-digər-kredit-
təşkilatlarına-dörd-yüz-qırx-manat-məbləğində;- 

sığortaedənlərin-məcburi-dövlət-sosial-sığorta-haqqının-ödənilməsi-
gecikdirildikdə—gecikdirmənin-hər-gününə-görə,-lakin-bir-ildən-çox-olmamaq-şərti-
ilə-sığorta-haqqının-0,1-faizi-məbləğində-penya.- 

Yoxlama-nəticəsində-aşkar-edilmiş-vaxtında-ödənilməmiş-məcburi-dövlət-
sosial-sığorta-haqqına-penya-həmin-məbləğin-sığortaedənə-hesablandığı-gündən-
tətbiq-edilir.-Maliyyə-sanksiyaları-üzrə-borclar-bu-Qanunun-14-cü-maddəsinə-
uyğun-olaraq-tutulur.- 

Sığortaedən-tərəfindən-məcburi-dövlət-sosial-sığorta-qaydalarının-bir-neçə-
pozuntusuna-yol-verildikdə,-maliyyə-sanksiyaları-hər-pozuntuya-münasibətdə-
ayrıca-tətbiq-edilir.- 

IV-fəsil. 
KÖNÜLLÜ-(ƏLAVƏ)-SOSİAL-SIĞORTA 

Maddə-22.-Könüllü-(əlavə)-sosial-sığorta-hüququ 
Azərbaycan-Respublikasının-vətəndaşları,-vətəndaşlığı-olmayan-şəxslər,-

əcnəbilər,-bütün-idarə,-müəssisə-və-təşkilatlar-könüllü-(əlavə)-sosial-sığorta-
hüququna-malikdirlər. 

Maddə-23.-Sığortaçılar 
Könüllü-(əlavə)-sosial-sığorta-məcburi-dövlət-sığortası-sahəsində-idarəetməni-

həyata-keçirən-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanı,-habelə-xüsusi-olaraq-bu-məqsəd-
üçün-yaradılmış-özəl-sığorta-təşkilatları-tərəfindən-həyata-keçirilir. 
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Özəl-sosial-sığorta-təşkilatları-hüquqi-şəxslər-üçün-qanunvericilikdə-müəyyən-
edilmiş-qaydada-dövlət-qeydiyyatından-keçməli-və-fəaliyyətləri-üçün-lisenziya-
almalıdırlar. 

Lisenziya-verən-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanı-özəl-sosial-sığorta-
təşkilatlarının-müntəzəm-ödəmə-qabiliyyətinə-malik-olmalarına-nəzarət-edir. 

Maddə-24.-Könüllü-(əlavə)-sosial-sığorta-üzrə-ödəmələrin-növləri 
Məcburi-dövlət-sosial-sığortası-sahəsində-idarəetməni-həyata-keçirən-müvafiq-

icra-hakimiyyəti-orqanı-könüllü-(əlavə)-sosial-sığortanı-bu-Qanunun-6-cı-
maddəsində-nəzərdə-tutulmuş-bütün-ödəmələr-üzrə,-özəl-sosial-sığorta-təşkilatları-
isə-dövlət-pensiyalarından-başqa-bütün-digər-ödəmələr-üzrə-həyata-keçirə-bilər. 

Maddə-25.-Özəl-sosial-sığorta-təşkilatlarının-sığorta-fondu 
Özəl-sosial-sığorta-təşkilatlarının-sığorta-fondu-təsisçilərin-verdiyi-vəsaitlər,-

sosial-sığorta-müqavilələri-üzrə-daxil-olan-sığorta-haqları,-kommersiya-
fəaliyyətindən-əldə-edilmiş-gəlirlər,-qanunvericiliyə-uyğun-olaraq-daxil-olmuş-
digər-vəsaitlər-hesabına-yaradılır. 

Sosial-sığorta-təşkilatı-sığorta-fondunun-vəsaitləri-üzərində-müstəqil-sərəncam-
vermək-hüququna-malikdir. 

Maddə-26.-Könüllü-(əlavə)-sosial-sığorta-müqaviləsi 
Könüllü-(əlavə)-sosial-sığorta-sığortaçı-ilə-sığortaedən-(olunan)-arasında-

bağlanan-sosial-sığorta-müqaviləsi-əsasında-həyata-keçirilir.-Sosial-sığorta-
müqaviləsində-tərəflərin-hüquq-və-vəzifələri,-sosial-sığorta-haqqının-və-sosial-
sığorta-ödəmələrinin-məbləği,-sığorta-hadisəsi,-tərəflərin-məsuliyyəti,-habelə-
tərəflərin-razılığı-ilə-digər-şərtlər-göstərilir. 

Maddə-27.-Sosial-sığorta-şəhadətnaməsi-(polisi) 
Sığortaçı-sığortaedənə-(olunana)-sosial-sığorta-şəhadətnaməsi-(polisi)-verir.-

Sosial-sığorta-şəhadətnaməsinin-(polisin)-forması-müvafiq-icra-hakimiyyəti-orqanı-
tərəfindən-təsdiq-edilir. 

V-fəsil. 
YEKUN-MÜDDƏALAR 

Maddə-28.-Sığortaçıların-bank-müəssisələri-ilə-münasibətləri 
Məcburi-dövlət-sosial-sığortası-sahəsində-idarəetməni-həyata-keçirən-müvafiq-

icra-hakimiyyəti-orqanı-sosial-sığorta-haqlarının-daxil-olması-və-sosial-sığorta-
ödəmələrinin-verilməsi-ilə-əlaqədar-aparılan-əməliyyatlara-görə-bank-
müəssisələrinə-xidmət-haqqı-ödənilməsi-onların-arasında-bağlanan-müqavilə-ilə-
tənzimlənir. 

Bütün-bank-müəssisələri-sığortaçı-təşkilatların-tələbi-ilə-onların-fəaliyyəti-
üçün-zəruri-olan-məlumatları-10-gündən-gec-olmayaraq-təqdim-etməyə-
borcludurlar. 

Maddə-29.-Mübahisələrə-baxılması 
Sosial-sığorta-ilə-əlaqədar-sığortaedənlə-sığortaolunan-arasında-yaranan-

mübahisələrə-Azərbaycan-Respublikasının-Əmək-Məcəlləsinə-əsasən,-sığortaçı-ilə-
sığortaedən-arasında-yaranan-mübahisələrə-isə-bilavasitə-məhkəmələrdə-baxılır.- 

Maddə-30.-Bu-Qanunun-pozulmasına-görə-məsuliyyət 
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Bu-Qanunun-normalarının-pozulmasına-görə-təqsirkar-olan-şəxslər-
Azərbaycan-Respublikasının-qanunvericiliyində-nəzərdə-tutulmuş-qaydada-
məsuliyyət-daşıyırlar. 

Maddə-31.-Beynəlxalq-müqavilələr 
Azərbaycan-Respublikasının-iştirak-etdiyi-beynəlxalq-müqavilələrdə-bu-

Qanundan-fərqli-qaydalar-müəyyən-edildikdə-beynəlxalq-müqavilələrin-qaydaları-
tətbiq-edilir. 
Bakı-şəhəri,-18-fevral-1997-ci-il 
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МЮВЗУ. ВАЛЙУТА ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНИН ЩЦГУГИ 

ЯСАСЛАРЫ 

1. Валйута тянзимлянмясинин цмуми характеристикасы.  

2. Валйута ещтийатларынын формалашмасы вя истифадясинин гайдaları.   

3. Юлкяйя валйутанын эятирилмяснин, чыхарылмасынын вя мцбадилясинин 

щцгуги тянзимлянмяси. 

4. Валйута тянзимлянмясинин ясас органы кими Мяркязи Банкын щцгуги 

вязиййяти.   

5. Валйута назарятини щяйата кечирян органлар.  

6. Харижи валйутанын дювриййясинин мящдудлашдырылмасы.  

 

 

 

ВАЛЙУТА СИЙАСЯТИНИН ЩЯЙАТА КЕЧИРИЛМЯСИНИН 

ФОРМА ВЯ МЕТОДЛАРЫ 

 

Базар игтисадиййаты инкишаф етмиш юлкялярдя  валйута сийасяти,ясасян,пулун 

алыжылыг габилиййятини сахламаьа вя валйута мязяннясинин сабитляшдирилмясиня 

йюнялдилир. 

Юлкянин валйута вязиййяти юз яксини хесаблашма вя тядиййя балансларында 

тапыр.Валйута балансларынын активлийи вя йахуд пассивлийи юлкянин харижи 

игтисади,хцсусиля валйута вязиййятинин   мцщцм эюстярижисидир. 

Бейнялхалг валйута мязяннясинин   цч  системи вар: 

Гызыл-стандарт валйута системи; 

Бреттон-Вудс валйута системи; 

Идаря едилян «цзян» валйута мязянняси. 

 

Харижи игтисади ялагялярин базар игтисадиййатынын тялябляриня уйьун олараг 

йенидян гурулмасы банк ишиндя дя дахили вя харижи ялагяляр цзря ямялиййатлар 

апарылмасында ясаслы дяйишиклик тяляб едир.Беля ки, дцнйа юлкяляри арасында 
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бейнялхалг сазишлярин щяйата кечирилмяси банкларын иштиракы иля валйута 

ямялиййатларынын апарылмасы фориасында реаллашыр.Бир сыра коммерсийа банкларынын 

бейнялхалг валйута мялиййатларыны апармаг цчцн лисензийа 

алмалыдырлар.Бейнялхалг ялагялярин эенишлянмяси ,тясяррцфат  щяйатынын 

бейнялмилиляшдирилмяси бир юлкянин милли валйутасынын дтэяр юлкянин валйутасына 

дяйишмяк зярурятини мейдана чыхардыр.Бу зярурятин реаллашмасы ися хцсуси валйута 

базары васитясиля щяйата кечир вя орада тяляб-тяклифдян асылы олараг валйута 

мязянняси кор-тябии формалашыр. 

Дцнйа юлкяляринин валйуталары иля ямялиййат апармаг мясяляляри игтисади 

мцнасибятлярин хцсуси сферасыны ,йяни бейнялхалг валйута базарыны ямяля эятирир. 

Валйута базарынын хцусиййяти ондан ибарятдир ки, бурада ямялиййатлархарижи 

тижарят ,бейнялхалг туризм,инвестисийанын малиййяляшдирилмяси мцхтялиф юлкялярин 

банклары васитясиля бейнялхалг валйута щагг-щесабында апарылыр вя пул ващидляри 

бир-бириня якс истигамятдя хцсуси мцхбир щесабларада сахланылыр. 

 Дювлятин  харижи игтисади сийасятинин ясас тяркиб щиссяляриндян бири валйута 

сийасятидир. Валйута сийасяти дювлят вя бейнялхалг валйута-малиййя тяшкилатлары 

тяряфиндян валйута мцнасибятляри сащясиндя щяйата кечирилян игтисади, щцгуги вя 

тяшкилати форма вя методларынын мяжмусудур. 

Валйута сийасяти дювлятин валйута вясаитляринин мягсядйюнлц истифадяси цзря 

фяалиййятидир. Валйута сийасятинин истифадяси вя формалашмасынын ясас 

истигамятляринин ишляниб щазырланмасыны вя бу вясаитлярин сямяряли истифадяси 

истигамятляриня йюнялдилян тядбирлярин мцяййянляшдирилмясини юзцндя якс етдирир. 

Юлкядя валйута сийасятинин конкрет истигамятлярини валйута ямялиййатларынын 

тянзимлянмяси сащясиндя вя валйута ещтийатларынын идаря едилмясиндя истифадя 

олунан щцгуги-норматив актлар тяйин едир. 

Валйута сийасятинин фяалиййят сферасы валйута базары, гиймятли металлар вя 

даш-гашлар базарыдыр. 

Валйута сийасяти щяйата кечирилмя мцддятиня эюря жари вя узунмцддятли 

олур. Щямчинин юзцндя дисконт сийасяти, девиз сийасяти, валйута 

субсидийалашдырманы, валйута ещтийатларынын диверсификасийасыны якс етдирир. 
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Жари валйута сийасяти дисконт сийасятя вя девиз сийасятя бюлцнцр. Жари 

валйута сийасятинин ясас вязифяси валйута системинин нормал функсийа эюстярмясини, 

тядиййя балансынын таразлыьыны тямин етмякдир. 

Дисконт валйута сийасяти инвестисийаларын щярякятини тянзимлямяк, юдяниш 

(тядиййя) ющдяликляринин баланслашдырылмасы, валйута мязяннясинин истигамятлянмиш 

корректя едилмяси цчцн учот % дяряжясинин истифадяси цзря игтисади вя тяшкилати 

тядбирляр системини юзцндя якс етдирир. Бу сийасят пул тялябинин вязиййятиня, 

гиймятлярин сявиййя вя динамикасына, пцл кцтлясинин щяжминя, гыса мцддятли 

инвестисийаларын миграсийасына тясирдя юзцнц эюстярир. 

Девиз валйута сийасяти – валйута мящдудиййятляри вя валйута инterвеnисийасы 

васитясиля валйута сатышы вя алышынын кюмяйи иля валйута мязянянсинин тянзимлянмяси 

системидир. Валйута интервенсийасы дедикдя Мяркязи Банкын харижи валйутанын алгы-

сатгысы цзря мягсядли ямялиййатлары баша дцшцлцр ки, бурада да ясас мягсяд милли 

валйутанын мязяннясинин динамикасыны мцяййян едилмиш щяддя артырмаг вя йахуд 

азалтмагдыр. Валйута мящдудиййяти ися милли вя харижи валйута, гызыл вя с. Иля 

ямялиййатлары регламентляшдирян игтисади, щцгуги, тяшкилати тядбирляр системини 

тяшкил едир.  

Гысамцддятли валйута сийасятиндян фяргли олараг узунмцддятли валйута 

сийасяти валйута механизминин дяйишдирилмяси цзря структур характерли 

узунмцддятли тядбирляри ящатя едир. Узунмцддятли валйута сийасятинин ясас 

методлары кими дювлятляр арасы данышыглары вя ян яввял Бейнялхалг Валйута Флнду 

чярчивясиндя разылашмалары реэионал сявиййядя ися Валйута ямякдашлыьынын Авропа 

фондуну вя с. эюястярмяк олар. 

Узунмцддятли валйута сийасятинин тядбирляриня ися валйута 

щесаблашмаларынын гайдаларыны, валйута мязянняляри вя паритетляринин реъимини, 

гызыл вя ещтийат валйутанын, бейнялхалг юдямя (тядиййя) васитяляринин истифадясини 

аид етмяк олар. 

 

 

ВАЛЙУТА МЯЗЯННЯЛЯРИНИН ТЯЙИНИ ФОРМАЛАРЫ 
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Бейнялхалг тижарят вя малиййя-кредит ямялиййатларында бейнялхалг щагг-

щесаблар аляти дцнйа пуундан-гызылдан ибарятдир.Бир юлкянин валйутасыны диэяр 

юлкянин валйутасыны валйута мязянняси иля дяйишдирирляр.Валйута мязянняси бир 

юлкянин пул ващидинин диэяр юлкянин пул  ващидиндя ифадя олунмуш гиймятиня 

дейилир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя валйута базарынын мягсяди харижи валйутанан 

дяйишдирилмяси,алгы-сатгы,еляжя дя харижи валйута ясасында тядиййя сянядляри иля ейни 

ямялиййатларын апарылмасындан ибарятдир. 

Дцнйа юлкяляриндя валйута мязянняси тез-тез дяйишя биляр.Валйута 

мязяннясинин тяйин едилмясиндя ашаьыдакы амилляр мцщцм рол ойнайыр: 

Истещлакчынын зювгцндя баш верян дяйишикликляр; 

Эялирлярдяки нисби дяйишикликляр; 

Гиймятдяки нисби дяйишикликляр; 

Нисбт реал фаиз ставкасы; 

Мющтякирлик вя с. 

Дцнйа юлкяляриндя валйута мязянняси мцяййян едиляркян харижи валйуталар 

вахташыры гиймятляндирилир.Харижи валйуталарын мязяннясинин тяйини айда бир дяфя 

апарылыр. 

Бязян валйутанан йцксяк мязянняйямалик олмасы онун дюнярлийи кими 

гябул едилир.Лакин бу беля дейил.Бу бир чох амиллярля  баьлы ола 

биляр,мясялян,нефтин гиймяти ону ихраж едян юлкянин валйута мязяннясиня тясир 

етмиш ола биляр вя с. 

Валйута мязянняси диэяр ямтяя вя хидмятляр кими базарда тяляб вя тяклиф 

ясасында формалашыр. Валйута мязянняси цчцн ясас кими она диэяр тяклиф едилян 

валйутанын кямиййяти тясир едир. Бу заман бир валйутайа олан тялябин диэяр 

валйутанын тяклийини цстяляйирся онда валйута мязянняси артыр. Буну ашаьыдакы 

диаграмдан эюрмяк олар.      
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                                    Валйута  

                                    мязянняси                                      С 

 

                                                            П1                                    Д 

                                                                                                 

 

                                                  Уйьун валйутада пул кцтляси  

 

Валйута мязяннясини тяйин етмяйин мцхтялиф васитяляри вар. Сабит валйута 

мязянняси валйута мязяннялярини мцяййян сявиййядя сахланылмасы демякдир вя 

бу заман базар иштиракчылары бу сявиййяни нязяря алыр, она риайят едирляр. Сярбяст 

дяйишя билян валйута мязянняси дювлят мцдахиляси олмадан базарда гиймятлярин 

дяйишмяси нятижясиндя ялдя едилир. Фикся едилмиш, йяни гейд едилмиш валйута 

мязянняляри системи заманы рясми органлар валйутанын сатыш вя алышыны щяйата 

кечиряряк ону рясми тяйин едилмиш щяддян йухары вя ашаьы дцшцб-галхмасына 

имкан вермирляр. Бу заман яэяр валйутанын гиймяти ашаьы щяддя чатырса рясми 

органлар валйутаны алараг явязиня диэяр валйуталары вя йахуд гызылы тяклиф едирляр 

вя яксиня яэяр валйутанын гиймяти йухары щяддя чатырса ону рясми органлар сатыр 

вя йухары щяддя чатырса ону рясми органлар сатыр вя диэярлярини алырлар. Бу ясасян 

дювлятин валйута мязяннясини тянзимлямяк демякдир. Валйута мязяннясинин 

ашаьы дцшмясиня девалвасийа, йухары галхмасына ися ревалвасийа дейилир. 

Девалвасийа просесиндя дювлят дахили тяляби тянзимлямяйя чалышыр ки, девалвасийа 

просеси нятижясиндя юлкядян ихраж едилян мящсулларын гиймяти ашаьы дцшдцйцндян 

сайы вя кямиййяти чохалыр, лакин идхал едилян мящсулларын гиймяти артараг сай вя 

кямиййяти азалыр. Щям девалвасийа, щям дя ревалвасийа юлкянин тядиййя балансыны 

йахшылашдырмаьа йюнялян просеслярдир. Лакин девалвасийаны йалныз идхал едилян 

мящсулларын гиймятинин артмасы нятижясиндя йаранан инфлйасийаны арадан 

эютцрмяк, сахламаг мцмкцн олдугда щяйата кечириля биляр. Якс щалда яэяр 
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инфлйасийа тянзимлянмязся гиймятляр артдыгжа бу девалвасийа иля нятижяляняр вя бу 

просес негатив нятижяляря эятириб чыхарар, юлкя даими девалвасийа сиклиня дцшя биляр.  

Валйута мязянняляриня ашаьыдакы амилляр тясир едир: 

1.Истещлакчыларын зювгцнцн дяйишмяси; 

2.Эялирлярин нисби дяйишмяси; 

3.Гиймятлярин нисби дяйишмяси; 

4.Фаиз дяряжяляринин фярги; 

5.Сийасят; 

6.Мющтякирлик (алверчилик) 

Истещлакчыларын зювгцнцн дяйишмясинин нятижяси кими харижи мящсуллара 

цстцнлцк вердикляри заман дахили валйутанын тяклифи артараг харижи валйутанын 

тялябинин артмасына вя нятижядя дахили валйута мязяннясинин ашаьы дцшмясиня 

сябяб олур. 

Эялирлярин нисби дяйишмяси – бир юлкянин эялирлярнин артмасы диэяр юлкянин 

эялирляриня нисбятян сцрятли олурса, онда эялирляри артан истещлакчыларын щям дахили, 

щям дя харижи мящсуллара тялябинин артмасына сябяб олажаг. Яэяр юлкянин 

игтисадиййаты сцрятля артарса, харижи юлкядя ися стагнасийа баш верярся, онда бу 

юлкянин валйута мязянняси ашаьы дцшяр. 

Яэяр юлкя дахилиндя гиймятляр харижя нисбятян сцрятля дяйишярся, онда бу 

харижи мящсуллара цстцнлцк вермякля вя нятижядя милли (дахили) валйута 

мязяннясинин ашаьы дцшмякля нятижяляняр. 

Яэяр дювлят дахилиндя фаиз дяряжяляри галхарса, онда харижи вятяндашлар юз 

яманятлярини (депозитлярини) бу юлкянин банкына кечирмяйя жящд едяжяк вя бу да 

валйута мязяннясинин артмасына сябяб олажаг. 

Яэяр дювлятин сийасяти дяйишярся вя бу сийасят билаваситя игтисадиййата тясир 

едярся, онда бу милли валйута мязяннясинин юлчцсцня дя тясир едяжяк. 

Юлкя дахилиндя баш верян просесляр яввялжядян онун игтисадиййатыны 

прогнозлашдырмаьа имкан верир ки, бу да базарда мющтякирлярин (алверчилярин) 

фяалиййят истигамяти иля нятижялянир. Йяни онлар бу просесляр баш верян кими валйута 

алгы-сатгысы йолу иля валйута мязяннясиня тясир эюстярмиш олурлар. 
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Харижи игтисади фяалиййятдя валйутанын конвертя едилмяси бюйцк ящямиййятя 

маликдир ки, бу да милли валйутанын базар курсу иля сярбяст алгы-сатгысыдыр. 

Валйутанын конвертя едилмясинин малиййя (йяни диэяр юлкялярин валйутасына 

чеврилмя); ямтяя (ямтяя юдямяляринин верилмяси); харижи ( харижиляря милли 

валйутадан щям юлкя дахилиндя, щям дя юлкя харижиндя истифадя етмяк имканы 

вермяк); нисби, йяни мцяййян щиссяли (валйутанын дяйишдирилмяси, мцбадиля йа 

мящдуд щяжмдя, йа да мящдуд юлкялярдя баш вердикдя); там (тядиййя балансынын 

бцтцн маддяляри цзря валйута мцбадиляси баш вердикдя) формалары вар. 

Валйутанын мязянняси биръада тяйин едилир вя базар курсунун 

формалашмасынын игтисади базасы кими чыхыш едир. 

Беляликля, дювлятин валйута сийасяти, онун милли валйутасынын мязяннясинин 

игтисадиййата щям бирбаша, щям дя долайы йолларла тясири бу эцн Республика 

щакимиййят вя малиййя органлары гаршысында милли валйутанын мязяннясинин дювлят 

тянзимлянмясини зярури бир шярт кими гаршыйа гойур вя юлкянин эяляжк сосиал-

игтисади инкишафыны онунла ялагяляндирир. 

Азярбайжанда 1995-жи илдян тятбиг олунан сярт пул-кредит сийасяти номинал 

мязяннясинин бащалашмаысна сябяб олмушдур. 1995-жи илин йанварындан 1998-жи 

илин майынадяк манатын долларла мцгайисядя номинал мязянняси 9,1% 

бащалашмышдыр. Манатын реал мязяннясинин бащалшмасы Азярбайжанын гиймят 

бахымындан харижи тижарятдя бейнялхалг рягабят мювгелярини зяифлядирди. Бу 

шяраитдя АМБ манатын мязяннясинин тянзимлянмясиля ялагядар даща чевик 

сийасят тятбиг етмяйя башламышдыр. Бунун нятижясиндя манатын номинал 

мязяннясиндя ужузлашма мейлляри мцшащидя олунур. 1999-жу илин ийулунда манат 

девалвасийа етдикдян сонра илин сонунадяк манатын номинал мязянняси даща 

2,5% ужузлашмышдыр. 200-жи илдя бу мейлляр давам етмиш вя манатын номинал 

мязянняси 4,3%, 2001-жи илин биринжи рцбцндя 0,7% ужузлашмышдыр. 

Манатын рясми валйута мязянняси АМБ тяряфиндян дахили валйута 

базарында яввялки эцн апарылмыш ямялиййатларын кямиййят эюстярижиляринин орта 

чякисиня ясасян мцяййян олунур. Манатын номинал мязяннясинин нисби сабит 
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сявиййядя сахланмасыны тямин етмяк цчцн АМБ валйута ещтийатларындан истифадя 

едир.  

Еффектив валйута мязянняляри игтисадиййатын гиймят бахымындан рягабят 

габилиййятини вя пул-кредит сийасятини дяйярляндирмяк цчцн важиб елементлярдян 

биридир. Башга эюстярижилярля бирэя о, валйутанын фактики дяйяринин онун щягиги 

дяйяриндян аз вя йа чох олмасы барядя мялумат верир. Реал еффектив валйута 

мязянняси харижи тижарят структурунда тямсил олунмуш вя чякиляри нязяря алынмагла 

щесабланмыш икитяряфли реал валйута мязянняляринин мяжмусудур. 

Яняняви тижарят тяряф-мцгабил юлкялярин валйуталары иля мцгайисядя манатын 

номинал еффектив вя реал еффектив валйута мязяннялярини эюстярир. Еффектив валйута 

мязянняляри харижи тижарят структурунун тясирини нязяря алмаг цчцн рцблцк, ихраж 

вя орта чякиляр ясасында айрылыгда щесабланмышдыр. Гейд олунмушдур ки, номинал 

вя реал еффектив валйута мязянняляринин щесабланмасы истифадя олунан харижи тижарят 

чякиляри вя тижарят-мцгабил юлкялярин сечилмясиня чох щяссасдыр. Харижи тижарят 

структуруна рцбляр цзря бахылдыгда бу структур олдугжа дяйишкяндир. Бу 

дяйишкянлик номинал вя реал еффектив валйута мязянняляринин дальаланмасыны 

мцяййян едян ясас амилдир. 

Номинал еффектив валйута мязянняляри 1995-жи илдян ящямиййятли дяряжядя 

башланмышдыр. Реал еффектив валйута мязянняляринин тящлил едилмяси манатын фактики 

дяйяринин дяйишмясиня айдынлыг эятирир. Чцнки Азярбайжанда юлкядахили инфлйасийа 

сявиййяси тижарят тяряф-мцгабил юлкялярля мцгайисядя хейли дяряжядя ашаьы 

олдуьундан, манатын реал еффектив дяйяри онун номинал еффектив дяйяринин 

баланслашмасындан даща аз олмушдур.  

АЗЯРБАЙЖАНДА ВАЛЙУТА СИЙАСЯТИ ВЯ ВАЛЙУТА 

        БАЗАРЫНЫН ИНКИШАФЫНЫН ЩЦГУГИ ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ 

 

Милли валйутанын дюнярлилийи ,валйуталара нисбятян мязяннясинин 

сабитляшдирилмяси бир сыра дювлятлярин ясас мягсядляриндян биридир. 

Азярбайжан дювлят мцстягиллийинин мцщцм атрибутларындан бири олан 

манат, милли валйутамыз, 1992-жи илдя дювриййяйя бурахылды. Манатын дювриййяйя 
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бурахылмасы республикамызын харижи тижарят ялагяляринин эцндян-эцня эенишляндийи 

бир дювря тясадцф едир. Мящз харижи тижарят ялагяляринин эенишлянмяси 

Азярбайжанда валйута базарынын формалашмасыны зярури едирди. Харижи мящсулларла 

йанашы харижи валйуталар да ялверишли алгы-сатгы обйектиня чеврилди. 

Йени тялябляря уйьун олараг бир сыра сянайе мящсулларынын истещсалынын щяля 

республикамызда тяшкил олунмамасы вя йерли малларын рягабят имканларынын 

мящдуд олмасы цзцндян дахили базара чыхарылмыш мящсуллар ичярисиндя идхал 

олунмуш мящсулларын хцсуси чякиси дурмадан артырды. Республикада харижи 

мящсуллара тялябат артдыгжа харижи валйутайа тялябат артырды. Харижи валйутайа 

тялябин артмасы ися онун мязяннясинин йцксялмясиня эятириб чыхарырды. Дахили 

базара чыхарылмыш мящсулларын 90%-дян чоху идхал мящсуллары олдуьуна эюря 

гиймятлярин цмуми сявиййяси валйута мязяннясиндян асылы олараг дяйишмяйя 

башламышды. 

Гиймятлярин динамикасы иля валйута мязяннясинин динамикасы арасында 

бирбаша ялагя олдуьу цчцн инфлйасийа тядбири кими Милли Банк о заман игтисади 

методлара ясасланан валйута сийасяти йцрцтмяк имканына малик дейилди. Бунун 

цч сябяби вар иди. Биринжиси, республикада сивил валйута базары йох иди вя она эюря 

дя мязяння «гара базар»ын тясири алтында формалашырды. Инкижиси, валйута базарынын 

фяалиййятинин вя валйута сийасяти йцрцдцлмясинин щцгуги базасы зяиф иди. Цчцнжцсц, 

дювлятин валйута ещтийатларынын щяжми аз иди вя онларын идаря едилмяси Милли 

Банкын сялащиййятиндя дейилди. Милли Банк валйута сийасяти йцрцтмяк имканы ялдя 

етмяк цчцн, илк нювбядя, рясми валйута базарынын йарадылмасы истигамятиндя 

тядбирляр эюрмяйя башлады. 

1994-жц илин икинжи йарысындан етибарян Милли Банкын йцрцтдцйц валйута 

сийасятинин гаршысында дуран ясас мягсядляр ашаьыдакылар олмушдур: 

- милли валйутанын мязяннясинин сабит сахланылмасы, манатын мцбадиля 

мязяннясинин эюзлянилян инфлйасийа сявиййясинин гаршысыны алмаг васитяси кими 

истифадя едилмяси; 

- республиканын дахили валйута базарынын инкишафынын тямин едилмяси, щяйата 

кечирилян валйута ямялиййатларынын ящатя даирясинин эенишляндирилмяси; 
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- эяляжякдя жари валйута ямялиййатлары цзря манатын там дювриййясиня кечид 

цчцн лазыми шяраитин йарадылмасы; 

- гызыл-валйута ещтийатларынын йерляшдирилмясинин етибарлыьыны вя ялверишли 

эялирлилик шярти иля ликвидлийини тямин етмяк мягсяди иля республиканын гызыл-валйута 

ещтийатларынын сямяряли идаря едилмяси. 

1994-жц илядяк Азярбайжанда валйута базары зяиф инкишаф етмишди, онун 

инфраструктурунун бир чох цнсцрляри йох иди. 1994-жц илин августундан Бакы 

Банкларарасы Валйута Биръасында (ББВБ) валйута щярражлары кечирилмяйя башланды. 

Бундан ялавя, валйута дяйишмя мянтягяляри шябякясинин эенишляндирилмяси 

истигамятиндя тядбирляр эюрцлдц. Мцвяггяти тядбир кимитятбиг едилян ихражатларын 

валйута щасилатынын бир щиссясинин мяжбури сатышы гайдасы дахили валйута базарынын 

жанланмасына тякан верди. Республикада валйута базарынын фяалиййятинин 

тянзимлямяк цчцн «Валйута тянзимлянмяси щаггында» Азярбайжан 

Республикасынын 1994-жц ил 21 октйабр тарихли 910 сайлы Ганунунун гябул 

едилмяси республиканын яразисиндя валйута реъиминин либераллашдырылмасы цчцн 

щцгуги база йаратды. 

Милли Банк тяряфиндян фяал вя чевик валйута сийасяти апарылмасы нятижясиндя 

яввялляр тялябин тяклифдян чох олмасы мцшащидя олундуьу щалда, 1994-жц илин 

ахырында тялябля тяклиф таразлашдырылмыш, нятижядя манатын мязяннясини 

сабитляшдирмяк вя «гара базарын» тясириндян чыхмаг мцмкцн олмушдур. Эюрцлян 

тядбирляр нятижясиндя «гара валйута базары» мявщуму артыг 1995-жи илин яввялиндя 

арадан чыхмыш, юзцнцтянзимляйян чохсегментли дахили валйута базары 

формалашмыш, конверсийа ямялиййатлары там либераллашмышдыр. Артыг 1998-жи илдян 

башлайараг валйута базарынын операторлары конверсийа ямялиййатларынын ББВБ иля 

йанашы, мцтярягги електрон щярражлар системи олан Мцтяшяккил Банкларарасы 

Валйута Базарында (МБВБ) вя сярбяст банклараарсы валйута базары – Ачыг 

Банкларарасы Валйута Базарында апармаг имканына маликдирляр. Банклар 

мцштяриляриня конверсийа хидмятлярини базарын йухарыда садаланан 

сегментляриндя иштирак етмядян банкын дахилиндя эюстяря билярляр. 
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Эюстярилян хидмят нювляринин чохалмасы валйута ямялиййатларынын щяжминин 

артмасына сябяб олмушдур. 1994-жц илдя республиканын валйута базарынын щяжми 

13,1 млн.АБШ доллары, 1996-жы илдя 611,4 млн.АБШ доллары вя 1998-жи илдя 1 

млрд.АБШ доллары тяшкил етмишдир. Бцтцн бунлар Азярбайжанда валйута базарынын 

инкишаф етдийини эюстярир. 

Сон илляр Милли Банк тяряфиндян манатын мющкямляндирилмяси вя валйута 

базарынын инкишафы, щямчинин либераллашдырылмасы истигамятиндя йеридилян сямяряли 

валйута сийасяти нятижясиндя республикайа харижи инвестисийаларын ахыны эцжлянмиш вя 

бейнялхалг малиййя-кредит тяшкилатларынын йардымы нязяря чарпажаг дяряжядя 

артмышдыр. 1995-жи илдян башлайараг эюрцлян мягсядйюнлц тядбирляр сайясиндя милли 

валйутанын – манатын мязянняси сабитляшмишдир. Беля ки, яэяр 1994-жц илдя 

манатын АБШ долларына олан мязянняси 12 дяфя зяифлямишдирся, 1995-жи илдя бу 

рягям жями 3,6% тяшкил етмишдир. 1996-97-жи иллярдя ися манатын ревалвасийасы баш 

вермиш, онун мязянняси мцвафиг олараг 8% вя 5,1% мющкямлянмишдир. Манатын 

мющкямлянмяси инфлйасийа темпинин ашаьы дцшмясиндя ящямиййятли рол 

ойнамышдыр. Республикада «истещлак сябятинин» щялледижи дяряжядя идхалын 

щесабына формалашмасыны нязяря алараг манатын ревалвасийасы, йяни харижи дюнярли 

валйуталара нисбятян мязяннясинин галхмасы дахили базарда гиймятлярин 

сабитлийинин бяргярар олмасы бахымындан мцщцм ящямиййят кясб етмишдир. Ейни 

заманда, эюрцлян тядбирляр нятижясиндя игтисадиййатын сцрятля «долларлашмасынын» 

гаршысы алынмыш вя республика яразисиндя манатын йеэаня юдяниш васитяси ролу 

бярпа едилмишдир. 

Милли валйутанын мязяннясинин стабилляшдирилмяси цзря програм характерли 

тядбирля сайясиндя валйута базарында таразлыг ямяля эялдийиня вя бу базарын 

юзцнц тянзимляйян механизмя чеврилдийиня эюря Милли Банкын Вакы Банкларарасы 

Валйута Биръасында валйута мцдахиляляри мцнтязям олараг азалдылмышдыр. 

Цмумиликдя, 1995-97-жи илляр ярзиндя дахили валйута базарынын жями дювриййяси 1,8 

млрд.АБШ доллары тяшкил етмишдирся, Милли Банкын мяжму мцдахиляси дювриййянин 

2%-дян дя аз олмушдур. 
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1998-жи илдян башлайараг щяйата кечирилян сийасяти Азярбайжанын дцнйа 

игтисадиййатына интеграсийасына ясасланыр вя дцнйа игтисадиййатында цстцнлцк 

тяшкил едян мейлляр нязяря алынмагла формалашмышдыр. Беля ки, дцнйа базарларында 

щяля 1997-жи илин пайызында башланмыш нефтин гиймятинин кяскин дцшмяси вя Жянуб-

Шярги Асийа дювлятлярини бцрцмцш малиййя бющраны мейлляринин 1998-жи ил ярзиндя 

давам етмяси вя бунунла ялагядар инкишаф етмякдя олан малиййя базарларына 

спекулйатив тязйиглярин артмасы, нящайят 1998-жи илин август айында Русийа 

малиййя базарында баш вермиш кяскин бющран юлкямизин валйута базарына да юз 

мянфи тясирини эюстярмишдир. 

1997-жи илля мцгайисядя 1998-жи илдя ясас ихраж сащяляриндян валйута щасилаты 

170,3 млн. АБШ доллары (45,1%) азалмасы шяраитиндя валйута базарында тялябат 2,5 

млн.АБШ доллары (0,3%) артмыш, тяклиф ися 558,9 млн.АБШ доллары (49,5%) 

азалмышдыр. 

Русийадакы кяскин малиййя бющраны 1998-жи илин август-октйабр айлары 

ярзиндя юлкямизин дахили валйута базарынын ясасян психолоъи амиллярля шяртлянмиш 

бир нечя спекулйатив щцжумлара мяруз галмасына сябяб олмушдур. Буна 

бахмайараг, милли валйутанын мязяннясинин сабитлийи горунуб сахланмышдыр. Беля 

ки, 1998-жи илин августунадяк милли валйута АБШ одлларына нисбятдя 0,7% 

мющкямлянмишдирся, августдан сонра Милли Банк мязяння сийасятини йумшалтмыш 

вя нятижядя, илин сонуна манатын АБШ долларына нисбятян мязянняси илин яввялиндя 

мювжуд олмуш сявиййядя таразланмышдыр. Буна Милли Банк тяряфиндян щяйата 

кечирилян валйута мцдахиляляри щесабына наил олунмушдур. Бунунла беля, апарылмыш 

мцдахиляляр юлкянин гызыл-валйута ещтийатларыны тящлцкя алтына гоймамышдыр. Беля 

ки, бу мцдахиляляр ясасян 1997-жи ил ярзиндя Милли Банк тяряифндян дахили валйута 

базарындан алынмыш вясаитляр щесабына апарылмышдыр. 1998-жи ил ярзиндя Милли 

Банкын мцдахиляляри 1млрд.АБШ доллары тяшкил етмиш дахили валйута базарынын 

цмуми дювриййясиндя йалныз 15% хцсуси чякийя малик олмушдур.  

Цмумиййятля, Бейнялхалг Валйута Фондунун ряйиня эюря, Азярбайжан 

1998-жи ил ярзиндя дцнйа игтисадиййатында баш вермиш ики негатив амилин – нефт 

гиймятляринин дцшмяси вя Русийа бющраны – тясириня мяруз галмасына 
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бахмайараг, кечид дюврцнц йашайан кечмиш ССРИ республикалары арасында бу 

сынаглара даща чох давамлылыг нцмайиш етдирмишдир. 

Милли Банк коммерсийа банкларынын харижи валйутада апардыглары 

ямялиййатлара нязарят едир. Ютян мцддят ярзиндя харижи валйутада банк 

ямялиййатларынын апарылмасы гайдасы хейли садяляшдирилмиш, дцнйа стандартларына 

йахынлашдырылмышдыр. Щал-щазырда республикада валйута вя харижи тижарят реъиминин 

там либераллашдырылмасы цчцн интенсив иш апарылыр. Бу да йахын перспективдя БВФ 

сазишинин 8-жи маддясиня вя Цмумдцнйа Тижарят Тяшкилатына гошулмаьа имкан 

йарадажагдыр. 

Республикада гцввядя олан ганунверижилийя уйьун олараг гейри-резидентляр 

харижи инвестисийалар цзря мянфяятин репатриасийасыны мцвафиг верэийя жялболунма 

просесиндян сонра 100% щяхминдя сярбяст сурятдя щяйата кечирирляр. 

Конверсийа ямялиййатлары там либераллашдырылмыш, дахили валйута реъимини 

тянзимляйян норматив сянядлярин дя ишляниб щазыланмасы вя тякмилляшдирилмяи цзря 

ишляр давам етдирилмишдир. Онларын арасында Азярбайжан Республикасында харижи 

тижарятин даща да либераллашдырылмасы щаггында Азярбайжан Республикасы 

Президентинин 1997-жи ил 24 ийун тарихли фярманыны, йени нязяри мювгейиндян ишляниб 

щазырланмыш сянядляри – «Азярбайжан Республикасында резидент вя гейри-

резидентлярин Азярбайжан Республикасы мцвяккил банкларындакы харижи валйута 

щесабларынын реъими щаггында», «Мцбадиля мянтягяляринин ишинин тяшкили, 

Азярбайжан Республикасынын яразинидя мцвяккил банклар тяряфиндян валйута-

мцбадиля ямялиййатларынын апарылмасы вя учоту щаггында» Азярбайжан 

Республикасы Милли Банкынын мцвяггяти гайдаларыны вя диэяр сянядляри эюстярмяк 

олар. щямин сянядлярин ясас мащиййяти ондан ибарятдир ки, харижи игтисади фяалиййят 

даща да либераллашдырылыб, контрактларын баьланмасы вя гейдиййаты садяляшир, 

республикада валйутанын конверсийасы сащясиндя мящдудиййятляр арадан 

галдырылыр, физики шяхсляр цчцн валйутанын харижя кючцрцлмяси гайдалары 

садяляшдирилир, щямин кючцрмялярин мягсядляри вя тяйинаты дцрцстляшдирилмишдир, 

гейри-саьлам мягсядляря валйута вясаитляринин мцнтязям сурятдя харижя 

кючцрцлмяси имканынын гаршысы алынмышдыр, валйута мцбадиляси мянтягяляринин 
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фяалиййяти, мцштяриляря хидмят сатндартлары кейфиййятжя йени сявиййяйя галдырылмыш, 

коммерсийа банкларынын фяалиййяти вя онларын щесабат вермяси цзяриндя нязарят 

эцжляндирилмишдир вя и.а. Эяляжякдя, республикада валйута мцнасибятляри инкишаф 

етдикжя, щямин ганунверижилик валйута тянзимлянмяси практикасынын даща да 

либераллашдырылмасы вя манатын харижи конверсийасына мярщяля-мярщяля там 

кечилмяси мягсядиля тамамланажаг вя тякмилляшяжякдир. 

Милли Банк тяряфиндян малиййя стабиллийиня хялял эятирилмядян идхалы явяз 

едян вя ихраж сащяляринин инкишафына йюнялдилмиш, валйута ещтийатларынын 

горунмасыны вя артырылмасыны нязярдя тутан мязяння сийасятинин коррексийасы 

2001-жи илдя дя давам етдирилмишдир. Ил ярзиндя манатын АБШ долларына нязярян 

мязянняси 210 манат вя йа 4,6%  коррексийа едилмиш вя й йанвар 2002-жи ил 

тарихиня 4775 манат тяшкил етмишдир. 

Азярбайжан игтисадиййатынын бейнялхалг рягабят габилиййятинин дювр ярзиндя 

вязиййятинин эюстярижиси кими манатын АБШ долларына нисбятян неал икитяряфли 

мязяннясинин дяйишмясиня нязяр йетирмяк мягсядяуйьун оларды. Щесаблашмалар 

эюстярир ки, 2001-жи илдя манатын АБШ долларына гаршы орта айлыг номинал 

мязянняси 1995-жи илин декабр айынын орта айлыг номинал мязяннясиня нисбятян 

7,3% коррексийайа уьрадыьы щалда, онун реал мязяннясинин дяйишсиш индекси 123% 

тяшкил етмишдир. Беляликля 2001-жи илдя манатын АБШ долларына гаршы реал икитяряфли 

мязянняси Азярбайжанын бейнялхалг рягабят габилиййятинин 1995-2001-жи иллярдя 

йахшылашмасына шяраит йаратмышдыр. 

Милли Банк тяряфиндян щяйата кечирилян валйута сийасятинин башлыжа 

мягсядляриндян бири дахили валйута базарынын инкишафынын тямин едилмяси вя бу 

фонда юзцнц тянзимляйя билян валйута базарынын йарадылмасы олмушдур. Сон илляр 

бу сащядя мцщцм наилиййятляр ялдя олунмушдур. 2001-жи ил ярзиндя дахили валйута 

базарынын цмуми щяжми 2000-жи иля нисбятян 50 млн.доллар артараг тяхминян 2 

млрд. доллар тяшкил етмишдир. 

Милли Банк алгы-сатгы йолу иля валйута мязяннясиня тясир эюстярмишдир. 2001-

жи ил ярзиндя Милли Банкын дахили валйута базарындакы сатышлары 368,3 млн. доллар 

валйута алышлары ися 375 млн.доллар тяшкил етмишдир. Щямин дювр ярзиндя Милли 
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Банкын валйута базарына мцдахиляси алышйюнлц олмуш вя 6,7 млн.доллар тяшкил 

етмишдир.2001-жи ил ярзиндя Милли Банкын валйута вазарына мцдахиляси базарын 

цмуми щяжминин 0,3%-ни тяшкил етмишдир ки, бу да валйута базарынын юзцнц 

тянзимлямя принсипи иля ишлямясини эюстярир.  

Дахили валйута базарынын айлар цзря тящлили эюстярир ки, 2001-жи илин йанвар-

май айларында валйута базарынын щяжми ясасян артан мейлли олмушдур. 

Буну илин биринжи йарысында игтисади фяаллыьын йцксяк темпи иля 

ялагяляндирмяк олар. харижи тижарят ялагяляринин эенишлянмяси дахили валйута 

базарында харижи валйута дювриййясинин бюйцмясиня эятириб чыхармышдыр. Ийун 

айында валйута базарынын щяжминдя яввялки айла мцгайисядя азалма гейдя 

алынмышдыр. Буну яняняви тенденсийа-йай мювсцмцнцн башламасы иля 

ялагяляндирмяк олар. мялум олдуьу кими йай мювсцмцндя яняняви олараг фяаллыг 

темпинин ашаьы дцшмяси мцшащидя олунур. Бу ися, юз нювбясиндя харижи валйута 

дювриййясинин даралмасына сябяб олур ки, ону да май-август айларында валйута 

базарынын щяжминин дяйишим динамикасыны излямякля мцшащидя етмяк олар. 

Сентйабр айындан етибарян игтисадиййатын фяаллыг темпинин эетдикжя артмасы 

мцшащидя етмяк олар. Сентйабр айындан етибарян игтисадиййатын фяаллыг темпинин 

эетдикжя артмасы артмасы мцшащидя олунмушдур. Артым, щям дя харижи тижарят 

ялагяляринин йцксялмясиня сябяб олмушдур ки, бу да юз нювбясиндя валйута 

базарынын щяжминин бюйцмясиня эятириб чыхармышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу 

тенденсийа илин сонунадяк давам етмишдир. 

 

 

  ВАЛЙУТА ЕЩТИЙАТЛАРЫНЫН ВЯЗИЙЙЯТИ, ИДАРЯ  

 ОЛУНМАСЫ ВЯ ИНКИШАФЫНЫН ЩЦГУГИ ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ 

 

Щяр бир дювлят бейнялхалг алямдя юз валйута ещтийатларынын сявиййяси иля 

таныныр.Бу эюстярижи онун эуж вя нцфузуну ифадя едир. 

Президентин 28 феврал 1995-жи ил тарихли «Азярбайжан Республикасында 

валйута тянзимлянмясини сярбястляшдирмяк щаггында» фярманына уйьун олараг 
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юлкянин валйута ещтийатларыны Азярбайжан Республикасы Милли Банкы идаря едир. Бу 

эцн республиканын тядиййя габилиййятини лазыми сявиййядя сахламаг цчцн 

Азярбайжан кифайят гядяр валйута ещтийатларына маликдир. 

Щесабат дюврцндя валйута ещтийатларынын сямяряли идаря едилмяси тямин 

едилмишдир. Бу заман валйута ещтийатларынын юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин ясас 

шяртляриндян олмасы даим нязяря алынмыш вя валйута ещтийатларынын гянаятжил 

истифадясиня хцсуси диггят йетирилмишдир. Валйута ещтийатларына гянаятжил мцнасибят 

вя онларын ртырылмасы цзря мягсядйюнлц сийасятин щяйата кечирилмяси нятижясиндя 

валйута ещтийатларынын щяжми даим артмышдыр.  

Рясми валйута ещтийатларынын идаря едилмяси заманы Азярбайжан 

Республикасы Милли Банкынын ясасландыьы принсипляр – оптимал ликвидлик, 

тящлцкясизлик вя, ян нящайят, мцяййян эялирлярин ялдя едилмяси принсипляридир. 

Юлкянин валйутайа олан жари тялябатынын прогнозлашдырылмасы ясасында Милли 

Банк тяряфиндян онун йерляшдирилмясинин мцхтялиф формалары ялагяляндирилир. 

Валйута ещтийатларынын идаря едилмясинин ян мцщцм принсипляриндян бири 

потенсиал рисклярин минимума ендирилмяси васитясиля онларын етибарлы сахланмасыны 

тямин етмякдир. Бу принсип дювлятин валйута ещтийатларынын функсийасындан иряли 

эялир. 

Валйута ещтийатларынын идаря едилмяси йцксяк ихтисаслы мцтяхяссислярин вя 

цмасир техники вясаитялрин олманын тяляб едир. Сон илляр Милли Банкда бу 

истигамятдя мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр. Щал-щазырда гызыл-валйута ещтийатларыны 

сямяряли идаря етмяк цчцн Азярбайжан Милли Банкынын СWIFT  вя REUTER 

системляри иля тяжщиз олунмуш ихтисаслашдырылмыш структуру фяалиййят эюстярир. 

Валйута вя гиймятли металлар базарынын конйуктурунун мцнтязям сурятдя жари 

мониторинг кечирилир вя щямин мониторингдя бирбаша иштирак едилир. Ейни заманда, 

баьланан ялагялярин оператив тяминаты вя онлара хидмят реал вахт реъиминдя 

щяйата кечирилир. 

Валйута рисглярини азалтмаг мягсядиля харижи валйута базарларында сярбяст 

дюнярли валйуталарын бир-бириня гаршы мязянняляринин дяйишмя динамикасы, ону 

шяртляндирян амилляр диггятля излянилир, тящлил едилир вя бу ясасда чевик ямялиййатлар 
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апарылыр. Диэяр тяряфдян ися, валйута ещтийатлары дцнйанын ян йцксяк рейтингли 

банкларында йерляшдирилир. Нящайят, дювлятин ани харижи юдямя габилиййятинин тямин 

едилмяси вя рисглярин минимума ендирилмяси чярчивясиндя валйута ещтийатларынын 

идаря едилмясиндян ялдя едилян эялирлярин артырылмасы истигамятиндя ишляр апарылыр. 

2001-жи ил ярзиндя Бейнялхалг Валйута Фондундан алынмыш кредитлярин ири 

щяжмдя гайтарылмасынын башланмасына вя нефт Сазишляри цзря дахил олан 

имзаланма бонусларынын йени йаранмыш Азярбайжан Республикасынын Дювлят Нефт 

Фондуна дахил олунмасына бахмайараг, юлкянин гызыл-валйута ещтийатлары 

прогнозлашдырылдыьы щяддя горунуб сахланылмыш вя илин сонуна 698,4 млн. АБШ 

доллары тяшкил етмишдир. 

Дювлятин валйута ещтийатларынын сямяряли идаря олунмасы онларын артмасына 

билаваситя тясир эюстярир. Бу мягсядля щесбат илиндя валйута ещтийатларынын идаря 

едилмяси сащясиндя сямярялилийин артырылмасы вя рисклярин идаря едилмяси системинин 

тякмилляшдирилмяси приоритет истигамятляр кими сечилмишдир. 

Рясми валйута ещтийатларынын идаря едилмяси заманы Милли Банк 

тящлцкясизлик, оптимал ликвидлик вя йцксяк эялирлярин ялдя едилмяси принсипляриня 

ясасланыр. Беля ки, щесабат дюврц ярзиндя валйута ещтийатлары йцксяк ликвидлийи 

гиймятли каьызлар вя пул ресурслары базарынын гыса мцддятли депозитляр шяклиндя 

дцнйанын етибарлы банкларында йерляшдирилмишдир. Бундан ялавя, валйута 

ещтийатларынын даща сямяряли идаря едилмяси мягсядиля 2001-жи ил ярзиндя 

ещтийатларын бир щиссясинин харижи менежер тяряфиндян идаря олунмасы мясяляси Милли 

Банк тяряфиндян арашдырылмышдыр  

Харижи менежерлярин жялб олунмасынын сон заманлар эениш йайылмасы 

мяркязи банкларын бир тяряфдян «ашаьы риск-ашаьы эялирлилик» пассив идаряетмя 

стилиндян узаглашмаг арзусу иля, диэяр тяряфдян ися мцасир мцряккяб малиййя 

базарлары иля узлашан информасийа технолоэийалары системляринин йениляшдирилмяси вя 

ещтийатлары идаря едян ишчилярин билик вя бажарыг сявиййясинин мцтямади олараг 

тякмилляшдирилмяси зярурятиля ясасланыр. Беля ки, харижи менежерлярин хидмятляриндян 

истифадя олунмасы инвестисийа вясаитляринин дивесрсификасийасы, харижи тяжрцбянин 
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сямяряли истифадяси, йени технолоэийаларын мянимсянилмяси кими цстцнлцклярин ялдя 

олунмасына имкан верир.  

Ютян иллярдя олдуьу кими, щесабат или ярзиндя дя валйута ещтийатларынын идаря 

едилмяси сащясиндя мцхтялиф малиййя базарлары вя идаряетмя васитяляри юйрянилмиш, 

онларын Милли Банкын ещтийатларынын идаря едилмясиндя тятбиги щяртяряфли тящлил 

олунмушдур. Йени идаряетмя васитяляринин тятябиги чярчивясиндя Милли Банкын 

ямякдашларынын харижи ихтисаслашдырылмыш тядрис програмларында иштиракы тямин 

едилмишдир. 

Валйута ещтийатларынын идаря едилмясинин сямярялилийинин вя тящлцкясизлийинин 

артырылмасы мягсядиля Милли Банк йени технолоэийалара даим цстцнлцк верир. 

Валйута ещтийатларынын идаря едилмясиндя ямялиййатлар цзря щесаблашмалар 

«SWIFT»цмумдцнйа банкларарасы малиййя телекоммуникасийа системи 

васитясиля щяйата кечирилир. Милли Банкда гурашдырылмыш бейнялхалг малиййя 

базарларынын мцтямади мониторингиня вя тящлилиня имкан верян «Рюйтерс» 

информаисйа ширкятинин «Моней 2000» мялумат системиндян эениш истифадя олунур. 

Икинжи мягсяд цзря валйута ещтийатларынын идаря едилмясиндя йаранан 

рисглярин идаря едилмясинин бейнялхалг алямдя истифадя олунан методолоэийасы 

юйрянилмишдир вя Милли Банк цчцн мягбул сайылан методика щазырланмышдыр. Бу 

истигамятдя нювбяти тядбирлярин эюрцлмяси нювбяти илдя дя эюзлянилир. Диэяр 

тяряфдян малиййя базарларында контраэент вя йа мцхбир банкларын сечилмяси цчцн 

лазыми мялумат базасы йарадылмыш вя даим йениляшдирилир. 

 

 

 

ВАЛЙУТА НЯЗАРЯТИНИН ТЯШКИЛИ ВЯ ЩЦГУГИ 

ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ 

 

Щесабат дюврцндя АМБ-нин бейнялхалг ялагяляринин ясас инкишаф 

истигамятляри бейнялхалг малиййя тяшкилатлары вя харижи дювлятлярин мяркязи 

банклары иля ялагялярин йарадылмасы вя инкишаф етдирилмяси, мцхбир банкларын 
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сайынын артырылмасы вя апарылан малиййя ямялиййатларынын кейфиййятинин 

йахшылашдырылмасы вя кечмиш Совет Республикалары иля икитяряфли мцнасибятлярин 

йарадылмасы вя инкишаф етдирилмяси олмушдур. 

1998-жи илдя Милли Банкын Бейнялхалг Валйута Фонду, Дцнйа Банкы, 

Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы вя диэяр аналоъи бейнялхалг малиййя 

тяшкилатлары иля ямякдашлыг давам етдирилмиш, мцнтямади эюрцшляр кечирилмиш вя 

юлкя игтисадиййатынын ортамцддятли инкишаф стратеэийасы вя 1998-жи ил цчцн игтисади 

ислащатларын эедиши мцзакиря олунмушдур. 

1998-жи илдя ясас бейнялхалг малиййя тяшкилатлары, харижи юлкялярин мяркязи вя 

коммерсийа банклары иля гаршылыглы фяалиййят дяринляшмиш, онларын рящбярляри иля сых 

ялагяляр йарадылмышдыр. Харижи банкларла ялагялярин инкишафы онларын иш 

тяжрцбясиндян истифадя етмяйя вя харижи валйута иля апарылан ямялиййатларын 

кейфиййятини йцксялтмяйя, чевик пул-кредит тянзими, банклара нязарят методларыны 

тятбиг етмяйя имкан вермишдир. 

1998-жи илдян игтисадиййата вя малиййя сащясиндя ислащатларын щяйата 

кечирилмяси цчцн кредитляр алынмасы, игтисади иадрялярин институсионал инкишафына, 

банк ишляринин тядрисиня техники йардым эюстярилмяси сащясиндя бейнялхалг малиййя 

тяшкилатлары иля фяал ямякдашлыг давам етдирилмишдир. 

1995-08-жи иллярдя СТФ кредит вя Стандбу сазиши чярчивясиндя Азярбайжан 

Бейнялхалг Валйута Фондундан 117 млн. СДР вя Цмумдцнйа Банкындан 

реабилитасийа кредити цзря 41,6 млн. СДР алмышдыр. Бунун давамы олараг 1998-жи 

илдя ЕСАФ вя ЕФФ кредитляри чярчивясиндя Азярбайжан Республикасы Бейнялхалг 

Валйута Фондундан 40,5 млн. АБШ оллары алмышдыр. Щазырда Цмумдцнйа банкы 

сосиал мцдафиялярин йахшылашдырылмасы, сящиййянин вя кянд тясяррцфатынын инкишаф 

етдирилмяси сащясиндя бир чох лайищяляри малиййяляшдирир. Цмумиййятля, сон дюрд ил 

ярзиндя Азярбайжан Республикасы БВФ вя Дцнйа Банкы иля жями 588,6 млн. АБШ 

оллары мябляьиндя 5 сазиш баьламыш вя нятижядя республикайа 412,8 млн. АБШ 

доллары щяжминдя кредит верилмишдир ки, бунун да 325,7 млн. АБШ доллары БВФ-нин 

96,1 млн. АБШ доллары ися Дцнйа Банкынын пайына дцшцр. Сон вахтлар Бейнялхалг 

Малиййя Корпорасийасы (БМК) иля мцнасибятляр фяаллашмышдыр. БМК 
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Азярбайжанда бир нечя лайищянин щяйата кечирилмясиндя иштирак едир, щабеля банк 

сащясиндяки лайищялярдя иштирак етмяк имканлары нязярдян кечирир. 

Милли Банкын бейнялхалг ялагяляринин перспективли истигамятляриндян бири дя 

реэионал инкишаф банклары иля ямякдашлыьын инкишаф етмясидир. Беля банкларын 

фяалиййяти дцнйанын айры-айры реэионларынын игтисади вя сийаси интеграсийайа 

обйектив тенденсийасыны якс етдирир. 

Бу гябилдян олан вя Милли Банкын Азярбайжаны тямсил етдийи Авропа 

Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы иля дя ямякдашлыг давам етдирилир. Щазырда бу 

банк тяряфиндян Азярбайжана йюнялдилмиш кредит хятляринин цмуми щяжми 214 

млн. АБШ доллары (114 млн. доллар дювлят секторуна, 100 доллар юзял сектора) 

тяшкил едир. 

Азярбайжан Республикасынын Асийа Инкишаф Банкына (АИБ) дахил олмасынын 

тямин едилмясиня даир юлкя Президентинин тапшырыьы йериня йетирилмиш, цзвлцк 

мясяляси банкын тясисчиляри иля там разылашдырылмышдыр. Щазырда юлкямизин АИБ-я 

цзвлцйц ля баьлы проседурлар щяйата кечирилмякдядир. 

Гара Дяниз Тижарят вя Инкишаф Банкы (ГДИБ) щазырда тяшяккцл тапмаг 

мярщялясиндядир. Милли Банк юлкямизин марагларыны ГДИБ-дя тямсил едяряк бу 

просесдя йахындан иштирак едир. 

Азярбайжанда юзял сектор вя кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафына тякан 

верилмяси мягсядиля МИлли Банк АЙИБ, БМК вя Алманийанын Реструктуризасийа 

Банкы (KFW) иля ямкдашлыьы давам етдирмишдир вя эюстярилян гурумларла 

Азярбайжанын коммерсийа банкларына кичик вя орта сащибкарлыьын дястяклянмяси 

цчцн кредит хятляринин ачылмасы барясиндя разылашмалар ялдя едилмишдир. 

Щесабат дюврц ярзиндя Милли Банк истяр МДБ юлкяляри, истярся дя дцнйанын 

инкишаф етмиш юлкяляринин малиййя идаряляри иля гаршылыглы файдалы ялагяляр сахламыш 

вя онлары инкишаф етдирмишдир. Бюйцк Британийа, АБШ, Алманийа, Йапонийа, 

Исвечря вя диэяр юлкялярин 20-дян артыг танынмыш банклары иля мцхбир мцнасибятляри 

йарадылмыш вя щазырда уьурла давам етдирилир. Харижи юлкялярин мяркязи банклары 

иля дя ямякдашлыг инкишаф етдирилмишдир. 
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Кечмиш Совет республикалары иля гаршылыглы фяалиййят мягсядляриня хцсуси 

диггят йетирилир. Совет Иттифагы даьылдыгдан сонра суверен республикалар арасында 

щесаблашмалар мцнасибятляри йени характер алмыш вя бу щесаблашмаларын 

апарылмасы гайдалары щесаблашмалар щаггында дювлятлярин Мяркязи Банклары 

тяряфиндян имзаланан икитяряфли сазишлярля мцяййянляшдирилир. Щазырда, демяк олар 

ки, бцтцн республикалар иля сазишляр имзаланмышдыр. 

«Азярбайжан Республикасы мцвяккил банкларынын ачыг валйута мювгейи 

лимитляринин мцяййян едилмяси вя тянхимлянмяси Гайдалары»нын йени реаксийасы 

ишляниб щазырланараг тятбиг едилмиш вя онун технолоъи модуллунун гурулмасы цзря 

иш баша чатдырылмышдыр. 

Йени Гайдалар мцтярягги бейнялхалг тяжрцбя нязяря алынмагла тяртиб 

едилмишдир вя Милли Банкын ачыг валйута мювгейи лимитляринин тянзимлянмясиня 

даир гцввядя олмуш яввялки норматив сянядиндян бир сыра принсипиал 

хцсусиййятлярля фярглянир. 

Биринжиси, ачыг валйута мювгейинин щесабламаларында кредит тяшкилатларынын 

балансданкянар тялябляри вя ющдяликляри иштирак едир. 

Икинжиси, ачыг валйута мювгейи лимити кредит тяшкилатларынын низамнамя вя 

диэяр фондларынын жяминя дейил, мяжму капитала мцнасибятдя мцяййянляшдирилир. 

кРедит тяшкилатларынын гейри-спекулйатив вя инвестисийа мягсядляри иля ачдыглары 

узунмцддятли «структур валйута мювгейи»ня фярди мцнасибят нязярдя 

тутулмушдур. 

Гейд олунмалыдыр ки, 2001-жи ил ярзиндя ачыг валйута мювгейи лимитиня риайят 

етмямиш 11 банка гаршы мцвафиг гайдада санксийалар тятбиг едилмишдир. 

Банк системинин реструктуризасийасы чярчивясиндя банкларын 

капиталлашдырылмасы вя консолидасийасына истигамятлянмиш тядбирлярин 2002-жи илдя 

дя давам етдирилмяси планлашдырылыр. Бу истигамятдя щяйата кечириляжяк тядбирлярин 

щцгугт ясасы щал-щазырда Бейнялхалг Валйута Фондунун техники йардымындан 

истифадя едилмякля ишляниб щазырланан йени банк ганунверижилийиня дахил 

едиляжякдир. Бунунла ялагядар олараг, банкларын эяляжяк капиталлашдырылмасы, 

капиталын минимум щяддиня даир норматив тяляблярин артырылмасы нязярдя тутулур. 
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Тяртиб едилмиш програм цзря нювбяти ил ярзиндя банклара ЖАМЕЛ системи 

цзря рейтинглярин верилмяси лайищясинин йериня йетирилмяси давам етдириляжякдир. 

Лайищянин ижрасы банкларын малиййя вязиййятиня вя идаряетмя системляринин 

кейфиййятиня эюря груплашдырылмасына вя онлара стандартлашдырылмыш нязарят 

методларынын тятбигиня имкан веряжякдир. 

Гаршыдакы илдя щямчинин пруденсиал банк нязарятинин автоматлашдырылмасы 

цзря лайищянин тамамланмасы нязярдя тутулур. Харижи нязарят просесляринин 

автоматлашдырылмасы банкларын пруденсиал щесабтларынын вя топланмыш мялумат 

базасынын ясасында онларын малиййя вязиййятляриндя вя идаряетмя системляринин 

кейфиййятиндя баш веря биляжяк писляшмя мейллярини «илкин хябярдарлыг» реъиминдя 

мцяййян етмяйя имкан веряжякдир. 

Валйута ганунверижилийиндя апарылан дяйишикликлярля ялагядар валйута 

тянзимлянмяси алятляринин вя валйута нязарятинин сямярялилийинин артырылмасы 

истигамятиндя тядбирлярин щяйата кечирилмяси дя приоритет фяалиййят истигамятидир. 

 

Валйута нязаряти 

 

Мювъуд ганувериъиликдя резидент вя гейри-резидентлярин валйута щцгуги-

мцнасибятлярини, валйута мящдудиййятлярини регламентляшдирян норматив базанын 

олмасы валйута ямялиййатларынын щяйата кечирилмясы заманы бу ганунвериъилийя 

ямял едилмясиня нязарят мягсядиля шяраитин йарадылмасы цчцн инзибати идаряетмя 

механизмини шяртляндирир. Гейд етмяк лазымдыр ки, валйута нязаряти валйута 

тянзимлянмяси системинин бцтювлцкдя цстгцруму олмагла бярабяр, ъямиййятин 

мцяййян инкишаф мярщяляляриндя гаршыда дуран конкрет мясяляляри щялл едир. 

Валйута нязарятинин мягсяди валйута ямялиййатларында валйута 

ганунвериъилийиня риайят олунмасынын тямин едилмясидир. Валйута нязарятинин ясас 

истигамятляри ашаьыдакылардыр: 

- апарылан валйута ямялиййатиармын гцввядя олан ганунвериъилийя уйьун 

олмасы вя тяляб олунан иъазялярин алынмасы; 
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- резидентлярин дювлят гаршысындакы ющдяликляринин, щямчинин ялдя олунан 

хариъи валйутанын дахили валйута базарында сатылмасы ющдялыйинин йериня 

йетирилмясинин йохланылмасы; 

- хариъи валйутада юдянишиярин гануни вя ясаси олдуьунун йохланмасы; 

- валйута ямялиййатлары цзря щесабатларын там вя обйектив олдуьунун 

йохланмасы. 

Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки, хариъи игтисади фяалиййятля баьлы ямялиййатлара 

сямяряли валйута нязаряти йалныз бу ишдя эюмрцк ор-ганларынын фяал иштиракы иля 

мцмкцндцр. Беля ки, малларын эюмрцк сярщядиндян гануни кечирилыня факты вя 

онун шяртляри, щямчинин хариъи тиъарят мцгавиляляриндя юз яксини тапмыш диэяр 

мясяляляр эюмрцк нязаряти вя эюмрцк рясмляшдирилмясинин эедишиндя ашкарланыр. 

Эюмрцк рясмиляшдирилмяси заманы валйута нязарятинин щяртяряфли вя сямяряли 

щяйата кечирилмяси цчцн шяраит йаранмыш олур. 

Эюмрцк органларына валйута нязаряти щяйата кечирмяк щцгугу верилмякля 

ганунвериъилик акты сявиййясиндя валйута нязаряти органынын сялащиййяти 

конкретляшдирилмиш олур. Эюмрцк сярщядиндян кечирилян валйута вя валйута 

гиймятлиляриня (милли валйутада гиймятли каьызлар вя диэяр валйута сярвятляри) 

нязарят функсийасы яняняви характерли олуб, яввялляр дя эюмрцк органларынын ясас 

функсийаларына аид иди. Валйута гиймятлиляриня мцлкиййят щцгугунун кечмосы 

омялиййатланна нязарят фуыыксийасынын эюмрцк системиня щяваля едилыняси принсипъя 

йени мясялядир вя бу нязарятин сямярялилийинин  артырылмасы мягсядини эцдцр. 

Мясялянин беля гойулушу эюмрцк системинин мараг даирясини эе-

нишляндирмяк, эюмрцк вя валйута ганунвериъилийи сащялярини узлашдырмаьа, 

щямчинин онун щяллиндя эюмрцк системинин тяшкилати вя техники имканларындан 

истифадя етмяйя шяраит йаратды. Нятиъядя бу цстцнлцкляр хариъи тиъарят фяалиййяти 

ямялиййатларына нязарятин тяшкилиндя юзцнц эюстярди. 

Дювлят Эюмрцк Комитясынин 9 сентйабр 1998-ъи ил тарихли 049 сайЫы ямри иля 

"Азярбайъан Республикасы яразисиндян ихраъ едилян малларын мцгабилиндя валйута 

вясаитляринин юдянишиня нязарят барядя" Тялимат тясдиг едилмиш вя Азярбайъан 
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Республикасы Ядлиййя Назирлийиндя 17.09.1998-ъи илдя гейдя алынмышдыр (Гейдиййат 

Н 129) 

Ихраъ едилян малларын мцгабилиндя валйута вясаитляринин юдянишиня нязарят 

бир нечя мярщялядя щяйата кечирилир. 

1. Илкин нязарят: 

- ЙЭБ-нин дцзэцн долдурулмасына вя эюстярилян мялуматларын дягиглийиня 

нязарят; 

- щяйата кечирилян сювдяляшмянин ганунвериъилийя уйьунлуьуна нязарят; 

- щесабатларын формалашдырылмасы вя ДЭК-йа тягдим едилмяси; 

2. Мялумат - аналитик нязарят: 

- эюмрцк органларындан алынан мялуматларм йохланылмасы; 

- валйута нязаряти, учот карточкасынын долдурулмасы вя ягд цзря 

щесаблашмалары апаран мцвяккил банклара эюндярилмяси; 

- банк тяряфиндян рясмиляшдирилян учот карточкаларынын алынмасы вя истифадяси 

(анализи); 

- валйута кючцрцлмяси цзря мцяййян едилмиш гайдалары позанларын мцяййян 

едилмяси.  

3. Биткин сянядли нязарят: 

- валйутанын кючцрцлмясиндя мцмкцн ола биляъяк чатышмазлыглар факт цзря 

мягсядли йохлама; 

- Эюмрцк Мяъялляси иля мцяййян едилмиш санксийаларын тятбиги. 

Беля нязарят системи имкан верир ки, щяр бир валйута ямялиййатынын 

ганунвериъилийя уйьун олмасына нязарят едилсин, гайтарылмамыш валйута газанъынм 

щяъми гиймятляндириля билсин, юдянишин шяртляри гайдайа салынсын, эюмрцк 

органларынын вя банкиарын оператив мялумат мцбадиляси тямин едилсин, валйута 

нязаряти мягсядляри цчцн банк вя эюмрцк органларынын имканларындан 

максимум истифадя едилсин. 

Ихраъ  ямялиййатларында валйута юдянишляриня нязарят  Дювлят Эюмрцк 

Комитясинин 9 сентйабр 1998-ъи ил тарихли 049 сайиы Ямри иля тясдиг едилмиш вя 11 

феврал 1999-ъу ил тарихли 009 сайиы онуи и)я дягигляшдирилмиш Тялиматла мцяййян 
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едилян "Ихраъ ямялиййатларында; валйута юдянишляриня нязарятин техноложи схеми"ня 

уйьун олараг щяйата кечирилир. 

Илкин нязарят. Илкин нязарят ихраъ ямялиййатынын эюмрцк рясмы-ляшдирилмяси 

заманы апарылыр. Бу заман ихраъатчы тяряфиндян тягдим олунан аидиййаты 

сянядлярин тамлыьы вя дцзэцнлцйии эюмрцк рясмиляшдирилмясини апаран мцвафиг 

шюбя (Йцк шюбяси) тяряфиндян йохланылыр. 

Консигнасийа йолу иля ихраъ ямялиййатлары хариъи шяхслярля баьланмыш 

мцгавиляляря ясасян республика щцдудларындан кянарда сатышы эюмрцк 

органларында бяйан едилдийи эцндян етибарян 180 эцня гядяр мцяййян олунмагла 

малларын ихраъыны нязярдя тутур. Сатышдан ялдя едилян вясаитляр, маллар сатылдыгъа 10 

банк эцнцндян эеъ олмайараг ихраъатчынын она хидмят эюстярян мцвяккил 

банкдакы валйута щесабына дахил олмалыдыр. Консигнасийа тиъаряти цчцн айрылан 

мцддятдя маллар сатылмадыьы тягдирдя, 30 эцн ярзиндя щямин маллар Азярбайъан 

Республикасына гайтарылмалыдыр. 

Дювлят мцяссисяси олмайан ихраъатчылар тяряфиндян малларын кон- сигнасийа 

йолу иля ихраъы эюмрцк органларында бяйан едилмякля апарылыр. Бу заман 

республиканын дювлят мцяссисяляриндя истещсал олуыъмуш рналларын дяйяри, 

истещсалчыйа там юдянилдикдян сонра ихраъ олуна биляр. 

Консигнасийа йолу иля ихраъ ямялиййатларынын рясмиляшдирилмясиндя эюмрцк 

органлары тяряфиндян тяляб олунан сянядляр ашаьыдакылардыр: 

1) хариъи тяряфля баьланмыш мцгавиля (ихраъатчы дювлят мцяссисяси олдуьу 

щалда Игтисади Инкишаф Назилиийиндя гейдиййатдан кечирилмякля диэяр ихраъатчылар 

тяряфындян ися эюмрцк органларында бяйан едилмякля); 

2) ихраъ олунан малын мяншя сертифыкаты; 

3) истещсалчы иля ихраъатчы арасында баьланмыш мцгавиля (ихраъатчы гейри-

дювлят мцяссисяси олдугда); 

4) ихраъ олунан мал дювлят мцяссисясиндя истещсал едилмишдирся, ихраъатчы 

гейри-дювлят мцяссисяси олдуьу щалда онун дяйяринин истещсалчыйа там 

юдянилмясини тясдиг едян мцвафиг банк сяняди; 
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5) консигнасийа мцгавылясиндя нязярдя тутулан валйута вясаитиыын вахтында 

кючцрцляъяйиня вя йахуд мал сатылмадыьы щалда щямин малын эери гайтарылмасынын 

"Зяманят ющдялийи". 

6) Учот карточкасы (УК); 

7) Декларант тяряфиндян тяртиб олунмуш Йцк Эюмрцк Бяйаннамяси; 

Бартер ямялиййатлары, дяйяри юдянилмядян еквивалент мябляьдя гаршылыглы 

мал (хидмят вя ягли мцлкиййят) мцбадилясини нязярдя тутур. 

Бартер ямялиййатларында еквивалент мябляьдя малларын эюндярилмяси вя 

алынмасы мцддяти 90 эцнядяк мцяййян олунур. Еквивалент мябляьдя гаршылыглы 

мал мцбадиляси бу мцддятдя баша чатмадыьы тягдирдя, щесаблашма мцгавилядя 

эюстярилян валйута иля 10 банк эцнц ярзиндя йериня йетирилмяли вя вясаит 

ихраъатчынын мцвяккил банкдакы валйута щесабына кючцрцлмялидир. 

Дювлят мцяссисяляри вя  Низамнамя фондунда дювлятин пай щаггы 50 %-дян 

йухан олан мцяссисяляр тяряфиндян баьланмыш бартер мцгавиляляри Игтисади Инкишаф 

Назирлийиндя гейдиййатдан кечирилмякля, диэяр мцяссисяляр тяряфиндян баьланмыш 

бартер мцгавиляляри ися, эюмрцк органларында бяйан едилмякля щяйата кечирилир. 

Бартер ямялиййатлары цзря ихраъ едилян маллар Йцк Эюмрцк Бя-

йаннамяляринин бир нцсхяси мал бяйан олундуьу тарихдян етибарян 7 эцн ярзиндя 

эюмрцк органлары тяряфиндян мцвяккил банклара вя Игтисади Инкишаф Назирлийиня 

эюндярилир. 

Малларын бартър (мцбадиля) йолу иля ихраъы заманы эюмрцк органлары 

тяряфиндян тяляб олунан сянядляр ашаьыдакылардыр: 

1) истещсалчы иля ихраъатчы арасында баьланмыш мцгавиля (ихраъатчы гейри-

дювлят мцяссисяси олдугда); 

2) ихраъ олунан мал дювлят мцяссисясиндя истещсал едилмишдирся, ихраъатчы 

гейри-дювлят мцяссисяси олдуьу щалда онун дяйяринын истещсалчыйа там 

юдянилмясини тясдиг едян мцвафыг банк сяняди; 

3) хариъи тяряфля баьланмыш бартер мцгавиляси (ихраъатчы дювлят мцяссисяси 

олдугда Игтисади Инкишаф Назирлийиндя гейдиййатдан кечирилмиш); 

4) ихраъ олунан малын мяншя сертифыкаты; 
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5) еквивалент мябляьдя малларын вахтында Азярбайъан Республикасына 

эятириляъяйи вя йахуд валйута вясаитинин ихраъатчынын мцвяккил банкдакы валйута 

щесабма кючцряъяйи барядя зяманят ющдялийи; 

6) Учот карточкасы (УК). 

7) Декларант тяряфиндян тяртиб олунмуш Йцк Эюмрцк Бяйаннамяси. 

Кредитя ихраъ омялиййатлан, фактики мал (хидмят вя ягли мцлкиййят) 

ихраъындан сонра щаггы мцяййян шяртлярля вя щяр щансы мцддят ярзиндя юдянилян 

малларын ихраъыны нязярдя тутур. 

Дювлят мцяссисяляри вя Низамнамя фондунда дювлятин пай щаггы 50 %-дян 

йухары олан мцяссисяляр тяряфиндян малларын (хидмят вя ягли мцлкиййятин) кредитя 

ихраъы цзря баьланмыш мцгавиляляр Игтисади Инкишаф Назирлийиндя гъйдиййатдан 

кечирилмякля апарылыр. 

Диэяр ихраъатчылар тяряфиндян малларын кредитя ихраъы ися, эюмрцк 

органларында бяйан едилмякля щяйата кечирилыр. Бу заман республиканын дювлят 

мцяссисяляриндя истещсал олунмуш малларын дяйяры истещсалчыйа там юдянилдикдян 

сонра ихраъ олуна биляр. Кредитя ихраъ ямялиййатларында эюмрцк органлары 

тяряфиндян тяляб олунан сянядляр: 

1) истещсалчы иля ихраъатчы арасмда баьланмыш мцгавиля (ихраъатчы гейри-

дювлят мцяссисяси олдугда); 

2) ихраъ олунан мал дювлят мцяссисясиндя истещсал едилмишдирся, ихраъатчы 

гейри-дювлят мцяссисяси олдуьу щалда онун дяйяринин истещсалчыйа там 

юдянилмясини тясдиг едян мцвафиг банк сяняди; 

3) хариъи тяряфля баьланмыш мцгавиля (кредитя ихраъ ямялиййатлары дювлят 

мцяссисяляри тяряфиндян щяйата кечирилдикдя Игтисади Инкишаф Назирлийиндя 

гъйдиййатдан кечирилмякля); 

4) малын мяншя сертификаты; 

5) валйута вясаитляринин кючцрцлмясиня зяманят ющдялийи; 

6) Учот карточкасы (УК); 

7) Декларант торяфындян тяртиб олунмыыш Йцк Эюмрцк Бяйаннамяси; 
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Мцвяггяти ихраъ ямялиййатлары, хариъи юлкялярдя хидмят эюстярилмяси, лизинг 

ямялиййатлармын апанлмасы, сярэилярдя, йармаркаларда иштирак вя с. цчцн малларын 

йенидян ишлянмяси (дойцшдцрцлмядян) Азярбайъан Республикасына гайтарылмасы 

шяртиля ихраъын нязярдя тутур. 

Дювлят мцяссисяляри тярофиндян мцвяггяти олараг эюндярилмиш маллар цзря 

баьланмыш мцгавилялярдя нязярдя тутулмуш мцддят битдийи эцндян щямин маллар 

30 эцн ярзиндя Азярбайъан Республиксына гайтарылмалыдыр. Бу маллар Игтисади 

Инкишаф Назирлийинин иъазяси иля истифадя олундуьу юлкялярдя сатыла биляр. Валйута 

вясаити маллар сатылдыьы эцндян 10 эцн мцддятиндя ихраъатчымн Азярбайъан 

Республикасында мцвяккил банкдакы щесабына дахил едилмялидир; 

- Дювлят мцяссисяси олмайан ихраъатчылар тяряфиндян ися, мцвяггяти ихраъ 

олунмуш маллар бу Тялимата вя Азярбайъан Республикасыныыы диэяр ганунвериъилик 

актларына уйьун олараг мцвафиг эюмрцк рцсумлары юдянилмякля истифадя 

олундуьу юлкялярдя сатыла биляр. Бу  щалда валйута вясаитляры малиар сатдыьы 

эцндян 10 эцн мцддятындя ихраъатчынын Азярбайъан Республикасында мцвяккил 

банкдакы щесабына дахил едилмялидир. Башга щалда, щямин маллар баьлаыымыш 

мцгавилялярдя нязярдя тутулмуш мцддят битдийи эцндян 30 эцн ярзиндя 

Азярбайъан Республикасына гайтарылмалыдыр. 

Мцвяггяти ихраъ ямялиййатлар рясмиляшдириляркян эюмрцк органлары 

тяряфиндян ашаьыдакы сянядляр тяляб олунур: 

1) истещсалчы иля ихраъатчы арасында баьланмыш мцгавиля (ихраъатчы гейри-

дювлят мцяссисяси олдугда); 

2) ихраъ олунан мал дювлят мцяссисясиндя истещсал едилмишдирся, ихраъатчы 

гейри-дювлят мцяссисяси олдуьу щалда онун дяйяринин истещсалчыйа таын 

юдянилмясини тясдиг едян мцвафыг банк сяняди; 

3) хариъи тяряфля баьланмыш мцгавиля (ихраъатчы дювлят мцяссисяси ол-дуьфи 

щалда Игтисади Инкишаф Назирлийиндя гейдиййатдан кечирилмякля); 

4) мцвяггяти ихраъ олунан малын мяншя сертифыкаты; 

5) мцгавиля шяртляриня уйьун олараг мцвяггяти ихраъ олунан малларын эерийя 

гайтарылаъаьы барядя зяманят ющдялийи; 
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6) Учот карточкасы (УК); 

7) Декларант тяряфындян тяртиб олунмуш Йцк Эюмрцк Бяйаннамяси. 

Сонунъу (сянядли) нязарят-эюмрцк рясмиляшдирилмяси баша чатдыгдан сонра 

апарылыр. 

Эюмрцк органын йцк шюбясиня ихраъатчы тяряфиндян тягдым олунан сянядляр 

рясмиляшдириляряк Малиййя - Тариф шюбясиня върииир вя ашаьыдакылар йериня йетирилир: 

1) щяр бир ихраъ ямялиййаты цзря сяняд топлусу (досйе) ачылыр, их-раъатчынын 

яризяси иля бирликдя орииядя эюстярилян сянядлярин сурятляри вя Тялиматм 2-ъи 

бяндиндяки мцвафиг ихраъ режиминя уйьун тяляб олунан сянядляр ялавя едилир; 

2) Учот карточкасындакы мялуматларын дцзэцнлцйц йохланылмагла тягдим 

олунан ЙЭБ мялуматлары иля цзляшдирилир; 

3) Учот карточкасы тяртиб олунмагла, эяляъякдя валйута вясаитляринин дахил 

олаъаьынын вя йа малын эери гайтарылаъаьынын сонра мцддяти тяйин олунур; 

4) Учот карточкасына гейдиййат нюмряси верилмякля, Учот карточкаларынын 

рейестриня салыныр вя онун суряти ися ДЭК Валйута Нязаряти шюбясиня эюндярилир;  

5) эюндярилмиш малларын мцгабилиндя юдяниш вахтынын битмяси барядя 

ихраъатчыйа вя ДЭК Валйута Нязаряти шюбясиня билдириш эюндярилир; 

6) валйута вясаитляринин дахил олмасы барядя мцвеккил банк тяъря-фындян 

тясдиг едилмиш Учот карточкасы (А 2 бюлмяси) ве йа малланн эъри гайтанлмасы 

барядя декларант тяряфиндян тяртиб едилмиш идхал ЙЭБ ихраъатчы тяряфиндян эюмрцк 

оланыны тягдим едцдийи тягдирдя УК нязарятдян чыхарылыр; 

7) валйута вясаитляринин вахтында мядахил олмамасы вя йа малларын эерыйя 

гайтарылмасы мцддятинин баша чатмасы иля ялагядар (Форс-мажор баш вердийи вя 

йахуд ихраъатчы тяряфындян ихраъ мцгавиляляриня мцвафыг олараг нозярдя тутулан 

арбитраъ проседураларынын йериня йетирилмяси щаллары истисна олмагла) эюрарцк 

органы (Малиййя-тариф шюбяси) мювъуд гайдада арашдырма апанр, протокол тертиб 

едир вя топланмыш материаллары эюмрцк органмын мцвафыг (Гачагмалчылыг ве 

эюмрцк гайдалармм позулмасы иля мцбаризе) шюбясиня тягдим едир. Аидиййяти 

цзря бу иши иъра едон шюбя тящгигат апармагла, ейни заманда гярар гябул едир, 

щямчинин тялиматын 2 сайлы ялавясинин "В" бюлмясиня уйьун олараг ихраъатчыйа 
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гаршы Эюмрцк Мяъяллясинин мцвафыг мäддясиня ясасон санксийа тятбиг едир вя бу 

барядя Дювлят Эюмрцк К;омитосинин МТ вя ВН Баш идарясиня мялумат верир. 

Ихраъатчылар тяряфындян ихраъ олунан (сювдяляшмя хцсусиййяти 21 вя 41), 

малларын (хидмят вя ягли мцлкиййетин) Азярбайъан Республикасы яразисиндон 

чыханлмаси эюмрцк органлан тяряфмдян йалныз онларын щаггмын габагъадан 

юдянилдийи вя йахуд эери чаьынлмайан аккредитив ачылмасы мцвеккил банклар 

тяряфындян "Учот карточкаст"нын "А 1" вя "А 2" бюлмяляриндя гейд едилмякле 

тясдиг олундугдан сонра щяйата кечирилир. 

Ихраъатчылар тяряфиндян апарылан ихраъ омялиййатлармын щесаблашмалар 

щиссяси, Азярбайъан Республикасы мцвяккил банкланнм, малларын эюмрцк 

сярщяддиндян чыхарылмасы ися ъюмрцк органларынын нязаряти алтында щяйата 

кечирилир. 

Ихраъатчылар, тялиматын тялябляринин позулмасына эюря Азярбайъан 

Республикасынын ганунвериъилийиня миивафыг олараг, щямчинин, тялимата уйьун 

хариъи валйута вясаитляриня (вя йа малларын эерийя) республикайа вахтында вя там 

щяъмдя кючцрцлмясини (эятирилмясини) мювъуд гайдада тямин етмядикляри 

тягдирдя, Азярбайъан Республикасы Эюмрцк Мяъяллясынин 216-ъы маддясиня уйьун 

мцяййян едилмиш гайдада мясулиййят дашыйырлар. 

"Азярбайъан Республикасы Инзибати Хяталар" Мяъяллясинин 262-ъи маддясиня 

эюря, хариъи валйута вясаитляринин хариъдян гайтарылмамасы инзибати хятанын 

билаваситя обйекти олан малларын вя няглиййат васитяляринин дяйяринин 5 %-дян 50 

%-дяк мигдарда ъяримя едилир. 
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МЮВЗУ 15 . ХАРИЖИ ИГТИСАДИ ЯЛАГЯЛЯРИН ЩЦГУГИ ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ 
 
 
1. Харижи игтисади ялагялярин мащиййяти вя ону шяртляндирян амилляр. 

2.  Харижи игтисади ялагялярин тяснифаты. 

3. Харижи игтисади фяалиййятин тянзимлянмясинин щцгуги ясаслары. 

4. Харижи игтисади фяалиййятин тянзимлянмяси методлары.  

 

1. Харижи игтисади ялагялярин мащиййяти вя ону шяртляндирян амилляр. 

 

Сивилизасийанын даим артмасы вя эцжлянмяси айры-айры дювлятляри бейнялхалг тясяррцфат 

ялагяляриня жялб едир вя бу ващид дцнйа игтисадиййатынын йаранмасына сябяб олур. Дцнйанын 

бцтцн юлкяляри цмуми игтисади ганунлар ясасында инкишаф едир вя бу бейнялхалг дцнйа ганунлар 

ясасында инкишаф едир вя бу бейнялхалг мцнасибятлярин игтисади характеринин приоритетлийини 

шяртляндирир. Тялябатын гурулушунун даим мцряккябляшмяси, ещтийатларын надирлийи вя узаг 

йерляшмяси тякжя дювлятин дахилиндя айры-айры реэионлар арасында дейил, щям дя дювлятлярин юзляри 

вя дцнйа реэионлары арасында да мцбадиля васитяляринин даща сямярялиляринин сечилмясини тяляб 

едир. Дцнйанын мцхтялиф реэионларында игтисади инкишаф вя ящалинин артымы гейри-бярабяр баш 

верир ки, бу да йени базарларын инкишафына шяраит йарадан бейнялхалг мцбадилянин эенишлянмяси 

зярурятини юн плана чякир. 

Харижи игтисади ялагяляр дювлятлярин вя онларын субйектляринин бцтцн игтисади сащяляр цзря 

мцхтялиф формалы бейнялхалг ямякдашлыьынын комплекс системидир. Бу заман дювлятин субйекти 

кими дювлят тяряфиндян цзярин ющдяликляр гойулан вя щцгугларыны дашыйан юзц идаряетмядя олан 

реэионлар, тясяррцфат субйектляри (унитар мцяссисяляр, жямиййятляр, тясяррцфат мцяссисяляри вя с.) 

вя фярди сащибкарлар чыхыш едир. Харижи игтисади ялагяляр игтисади вя тарихи категорийадыр. Тарихи 

категорийа кими харижи игтисади ялагяляр сивиилизасийанын йетирмясидир. Онлар дювлятля бирэя 

фараныр вя инкишаф едирляр. Бу ялагялярин инкишафына тякан верижи гцввя кими феодализмин 

даьылмасы тясир етди. Мадди (натурал) тясяррцфатдан ямтяя-пул мцнасибятляриня кечид айры-айры 

дювлятлярин милли базарларынын вя бу базарларда ямтяя мцбадилясинин инкишафына хцсуси тясир 

эюстяряряк бейнялхалг ялагялярин вя дювлят мцнасибятляринин игтисади сферасында бейнялхалг 

мцбадилянин эенишлянмясиня вя дяринляшмясиня эятириб чыхарды. 

Игтисади категорийа кими харижи игтисади ялагяляр дювлятляр арасында вя мцхтялиф дювлятлярин 

игтисади субйектляри арасында бцтцн нюв ещтийатларын щярякяти заманы йаранан игтисади 

мцнасибятляр системини якс етдирир. Бу икитяряфли мцнасибятляр дювлятин игтисади щяйатынын бцтцн 

сфераларыны вя ясасян истещсал, тижарят, инвестисийа, малиййя фяалиййятини ящатя едир. 
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Харижи игтсисади ялагялярин игтисади категорийа кими мащиййятини онун функсийалары якс 

етдирир. Бу функсийалара аиддир: 

1. Тябии ещтийатларын вя ямяйин нятижяляринин мадди вя дяйяр формасында бейнялхалг 

мцбадилясинин тяшкили вя она хидмят эюстярилмяси; 

2. Бейнялхалг ямяк мцбадилясиндя мящсулларын истещлак дяйяринин бейнялхалг танынмасы; 

3. Бейнялхалг пул дювриййясинин тяшкили. 

Биринжи функсийанын мащиййяти бейнялхалг ямяк бюлэцсц просесиндя йаранан 

вя тябии ещтийатлар шяклиндя ялдя олунан мящсулларын вя ямяйин нятижяляринин мадди 

вя дяйяр формасында мцбадиляси васитясиля конкрет истещлакчылара чатдырылмасыдыр. 

Мцбадилянин тяшкили ейни вахтда мцбадиляйя хидмят етмяни дя нязярдя тутур. 

Икинжи функсийанын йериня йетирилмяси просесиндя ямтяя-пул мцнасибятляринин баша чатмасы 

вя пулун бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн мящсулуна мцбадиляси, нятижядя бу мящсулда якс 

олунан истещлак дяйяринин бейнялхалг танынмасы демякдир. 

Цчцнжц функийанын мащиййяти ондан ибарятдир ки, бу ялагялярин 

механизминин кюмяйи иля мцхтялиф бейнялхалг щесаблашмаларын апарылмасы 

просесиндя пулун даими щярякятини тямин етмякдир. Ейни вахтда ХИЯ дювлятин 

игтисади системиня харижи игтисади фяалиййят механизми васитясиля тясир етмя алятидир. 

Мцасир дцнйа тясяррцфатында харижи игтисади ялагяляр дювлятин милли эялирин артымы, 

халг тясяррцфаты мясряфляринин азалдылмасы вя ЕТТ сцрятлянмяси амили кими чыхыш 

едир. Бу ялагялярин щяйата кечирилмяси бейнялхалг ямякдашлыьы ади ямтяя 

мцбадилясиндян хидмятлярин тижарятиня, техники-игтисади мясялялярин мцасир щяллиня, 

гарышыг тясяррцфат фяалиййятинин мцхтялиф формаларындан истифадяйя кечиди йарадыр. 

ХИЯ-ин механизми васитясиля дцнйа базарынын ямтяя вя хидмятляриня олан тяляб бу 

вя йа диэяр дювлятин дахили базарына кечирилир ки, бу да мящсулдар гцввялярин 

инкишафына тялябаты артырыр, нятижядя сянайенин, кянд тясяррцфатынын, тижарятин, 

хидмят вя малиййя идаряляринин инкишафына сябяб олур. Юлкянин дахили базарынын 

инкишафы дювлятин дахилиндя тяклифин щяжминин тялябин щяжминин цстялямясиня эятириб 

чыхарыр ки, бу да харижи тижарят ялагяляринин эенишлянмясини, капиталын дяйяринин 

ужузлашмасыны вя истещсал вя дювриййя хяржляринин азалмасыны тяшкил едир. 

 

2. Харижи игтисади ялагялярин тяснифаты. 

 



 387 

Харижи игтисади ялагялярин идаряетмя механизминин вя тяшкилинин сямярялилийи 

ялагялярин тяснифатындан чох асылыдыр. Харижи игтисади ялагялярин тяснифаты дедикдя бу 

ялагялярин мцхтялиф гаршыйа гойулмуш мягсядляря чатмаг цчцн мцяййян 

хцсусиййятляря эюря груплара айрылмАсыдыр. Харижи игтисади ялагялярин тяснифат 

системи ялагялярин форма вя нювляриндян ибарятдир. 

Харижи игтисади ялагялярин нювц бир хцсусиййят ясасында формалашан ялагялярин 

мяжмусудур ки, онлара да ашаьыдакылар аиддир: 

1. ямтяя ахынынын истигамяти цзря; 

2. гурулуш хцсусиййятлярин эюря. 

Биринжи нюв ямтяянин бир дювлятдян диэяр дювлятя щярякятини мцяййян едир. 

Бу хцсусиййятя эюря ХИЯ ямтяянин сатышы вя юлкядян чыхарылмасы иля ялагядар олан 

ихраж вя ямтяялярин ахыны вя юлкяйя эятирилмяси иля ялагядар олан идхала бюлцнцр. 

Грулуш хцсусиййятиня эюря ХИЯ груп тяркибини мцяййянляшдирир. О, дювлятин ХИ 

фяалиййятинин ясас мягсяди вя игтисади мараг сферасы иля сых баьлыдыр. Гурулуш 

хцсусиййятиня эюря харижи игтисади ялагяляр харижи тижарят, малиййя, истещсал вя 

инвестисийа ялагяляриня бюлцнцр. Ялагялярин формасына верилян нюв ялагялярин 

щяйата кечирилмяси васитясидир. ХИЯ-ин формаларына тижаряти, бартери, туризми, лизинги 

вя с. аид етмяк олар.  

Харижи игтисади ялагяляр мцхтялиф тянзимляйижилярин, йяни дювлятин мараьыны горуйан, ващид, 

сямяряли сийаси-игтисади системин инкишафына йюнялдилян ялагялярин йаранмасына тясир едян 

алятлярин тясири алтында формалашыр вя щяйата кечирилир. Харижи игтисади ялагялярин тянзимляйижиляри 

игтисади вя тяшкилати-бюлцшдцрцжц ола биляр.Игтисади тянзимляйижиляр верилян ялагялярин йаранмасы 

вя щяйата кечирилмясинин игтисади марагларына тясир едир. Онлара аиддир: тяляб вя тяклифин нисбяти; 

дцнйа вя дахили гиймятлярин, тарифлярин, валйута мязянняляринин. Фаиз дяряжяляринин нисбяти; 

ямтяялярин истещсалынын щяжм, кефиййят вя сямярялилик цзря инкишафынын дцнйа вя йерли 

сявиййяляринин нисбяти; игтисади стимуллар; прогнозлар, планлар, програмлар вя с. нязяря алмаг 

лазымдыр ки, базар игтисадиййатында план директив олмур. О важиб макроигтисади пропорсийаларын 

мцяййянляшдирилмясиндя вя инкишафын перспектив мягсядляринин тапылмасында истифадя олунур. 

Харижи игтисади ялагялярин дювлят тяряфиндян актив тянзимлянмяси дювлятин харижи игтисади 

сийасятинин тянзимлянмяст дювлятин харижи игтисади сийасятинин ясас мягсядидир. 

Тяшкилати-бюлцшдцрцжц тянзимляйижиляря инзибати-амирлик характерли 

тянзимляйижиляр аиддир. Онлар дювлятин вя онун органларынын харижи игтисади 

ялагялярин формалашмасы вя инкишафына мцхтялиф тясирини нязярдя тутур. Онлара 
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ашаьыдакылар аиддир: ямтяялярин идхал вя ихражыны квоталашдырма вя 

лисензийалашдырма; мцхтялиф нюв фяалиййятлярин лисензийалашдырылмасы; ямтяялярин 

ихражында ялдя олунан валйута газанжынын бир щиссясинин мцтляг сатышы механизми; 

эюмрцк реъими, ямтяялярин эятирилмяси вя апарылмасынын эюмрцк тяртибаты; валйута 

нязаряти; эюмрцк нязаряти; ихраж нязаряти; идхал нязаряти вя с. Харижи тижарят 

ялагяляри структур хцсусиййятиня эюря харижи игитсади ялагялярин тяркиб щиссяси олуб 

юзцндя ямтяянин тижарят вя бартерини, хидмятин туризм, инъиниринг, реинъиниринг, 

информасийа мцбадиляси, рабитя, няглиййат хидмяти кими сащялярини, иетеллектуал 

мцлкиййятин ися франчайзинг, ноу-хау, консалтинг кими формаларыны юзцндя якс 

едир. 
 

3. Харижи игтисади фяалиййятин тянзимлянмясинин щцгуги ясаслары. 

 

Мцяссисялярин тясяррцфат мцстягиллийинин вя мясулиййятинин артырылмасы, онлара харижи 

базара сярбяст чыхмаг щцгугларынын верилмяси инкишаф етмякдя олан бейнялхалг коммерсийа 

мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмясинин зярурилийини мцяййян едир. Юлкямиздя харижи игтисади 

фяалиййятин щцгуги тянзимлянмясинин мянбяляри Азярбайжан Республикасынын 

Конститусийасындан, Мцлки Мяжяллясиндян, Эюмрцк Мяжяллясиндян, «Эюмрцк тарифляри 

щаггында», «Азярбайжан Республикасынын бейнялхалг мцгавиляляринин баьланмасы, ижрасы вя 

ляьви гайдалары щаггында» ганунлардан, Азярбайжан Республикасы Президентинин 

фярманларындан, Назирляр Кабинетинин гярарларындан вя диэяр норматив щцгуги актлардан 

ибарятдир. Ихраж-идхал ямялиййатларыны тянзимляйян ясас сяняд 24 ийун 1997-жи или тарихли 

«Азярбайжан Республикасында харижи тижарятин либераллашдырылмасын щаггында» фярманла тясдиг 

олунмуш «Азярбайжан Республикасында идхал-ихраж ямялиййатларынын тянзимлянмяси 

гайдалары»дыр. Бу гайдалар ашаьыдакы идхал-ихраж ямялиййатларыны тянзимляйир: 

- Азярбайжан Республикасында истещсал, емал, тякрар емал олунан малларын ихражы; 

- кредитя ихражы; 

- тякрар ихраж (реекспорт); 

- консигнасийа йолу иля ихраж ямялиййатлары; 

- мцвяггяти ихраж ямялиййатлары; 

- резидентлярин юз вясаити щесабына идхал; 

- Назирляр Кабинети тяряфиндян апарылан ихраж-идхал ямялиййатлары; 

- Мцвафиг дювлят оргналарындан лисензийа алынмагла апарылан идхал-ихраж ямялиййатлары; 

- Кооперасийа ямялиййатлары; 
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- Сярщядйаны тижарят.   

Гайдалар щямчинин харижи тижарятдя щесаблашмаларын вя харижи тижарят 

ямялиййатларынын рясмиляшдирилмясинин гайдаларыны мцяййянляшдирир. Бу Гайдалара 

мцвафиг олараг, ихраж-идхал ямялиййатлары мцстясна олараг Назирляр Кабинети 

тяряфиндян щяйата кечирилян вя йа бу ямялиййатлар цчцн мцвафиг ижра щакимиййяти 

органларынын ряйи вя йа лисензийасы тяляб олунан мящсуллар вя хидмятлярин бязи 

нювляри истисна олмагла, Азярбайжан Республикасында истещсал, емал вя йа тякрар 

емал олунан мящсулун ихражы цчцн вя йа дювлят тяряфиндян зяманят верилмиш 

кредитляр жялб едилмядян вя консигнасийайа ясасланмадан резидентлярин юз вясаити 

щесабына щяйата кечирилян идхал цчцн йалныз эюмрцк органларында бяйаннамянин 

тяртиб едилмяси тяляб олунур. Диэярляри фяргли олараг, дювлят мцяссисяляри вя 

ямлакында дювлятин пайы 30 фаиздян аз олмайан мцяссисяляр баьладыглары 

мцгавиляляри Тижарят Назирлийиндя гейдиййатдан кечирилмялидирляр. Силащ вя щярби  

техниканын, партлайыжы маддялярин, радиоактив материалларын, наркотик вя 

психотроп маддялярин, кимйяви зящярлярин. Силащларын вя щярби техниканын 

йарадылмасы цчцн технолоэийаларын, материалларын вя авданлыьын ихражы вя идхалы 

Назирляр Кабинети тяряфиндян щяйата кечирилир. Етил (йейинти) спиртинин, алкоголлу 

ичкилярин (пивя истисна олмагла) вя тцтцн мямулатларынын идхалы Тижарят 

Назирлийинин лисензийасы ясасында щяйата кечирилир. 

4. Харижи игтисади фяалиййятин тянзимлянмяси методлары.  
 

XИF-я dюvlяt tяsиrи xarиcи fяalиyyяtиn tяnzиmbnmяsиnиn иqtиsadи vя иnzиbatи, tarиf vя ya 

qeyrи-tarиf metodlarmm tяtbиqи vasиtяsиlя hяyata keчиrиlиr. 

XИF-nиn hцquqи tяnzиmbnmяsи metodlarmm tяsnиfatmm яsasmda mцxtяlиf amиlbr 

durduьu цчцn eynи metodu иqtиsadи vя tarиf vя ya иnzиbatи vя qeyrи-tarиf metodu kиmи 

tяsnиflяшdиrmяk olar. Qeyd edяk kи, qanыm иqtиsadи metodlardan иstиfadя edиlmяsиnиn 

mцяyyяnlяшdиrmишdиr. Tяnzиmbnmяnиn иqtиsadи metoduna mиsal kиmи kюmrцk tarиf 

tяnzиmlяnmяsиnи gюstяrmяk olar. Иnzиbatи metoda иsя lиsenzиyalaшdыrmanы gюstяrmяk olar. XИF-

nиn tarиf tяnzиmlяnmяsи gюmrцk tarиflяrиnиn mцяyyяnlяшqdиrиlmяsи yolu иlя hяyata keчиrиlиr vя 

tяnzиmlяmsя иqtиsadи metoduna aиddиr. 

Qeyrи-tarиf tяnzиmlяnmяsи юzlцyцndя xarиcи tиcarяt sferasmda sahиbkarlыq fяalиyyяtиnя 

dюvlяt tяsиrиnи - hansы kи, kюmrцk tarиfиnиn tяtbиqи иlя baьlы deyиldиr. 
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Hяm иqtиsadи, hяm dя иnzиbatи tяdbиrlяrdяn иstиfadя edиr-tяmиn edиr. Qeyrи-tarиf tяnzиmlяnmяsи -

mяhdudlaшdыncы tяdbиrlяrdяn иstиfadя edиr. 

Tяnzиmbnmяnиn qeyrи-tarиf metodlarma aиddиr: 

- kvotalaшdыrma vя lиsenzи 1 alaшma yolu иb mиqdar mяhdudиyyяtbrиnиn mцяyyяn edиlmяsи; 

- иdxal-иxrac яmяlиyyatlarыnm lиsenzиya qaydasmda mцяyyяn olunmasы; 

- иdxal vя иxracыn bиrbaшa mяhdudlaшdыrыlmasmm vя qadaьalarmm tяtbиqи; 

- ayrы-ayrы яmtяя nюvlяrиnиn иdxal vя иxracmы dюvlяt иnhиsarmm mцяyyяnlяшqdиrиlmяsи; 

- mяhsul иdxalma qarшы mцdafия tяdbиrlяrиnиn tяtbиqи; 

- XИF-nиn vergи tяnzиmlяnmяsи; 

- иxrac, valyuta, mяhsul keyfиyyяtиnя nяzarяtиn mцяyyяnlяшdиrиlmяsи; 

- иxracm stиmullaшdыnlmasы tяdbиrlяrиnиn tяtbиqи. 

XИF-nиn aparan subyektlяrиn fяalиyyяtиnя tяsиr bиrbaшa vя dolayы olar bиlяr. Mяsяlяn: 

kюmrцk dяrяcяlяrиnиn mцяyyяnlяшdиrиlmяsи xarиcи иqtиsadи fяalиyyяtlя mяшьul olan tяsяrrцfat 

subyektlяrиnя dюvlяt tяsиrи dolayы yoluna aиddиr. Belя kи, dюvlяt hяr hansы bиr mяhsulun иdxalыna 

yцksяk kюmrцk dяrяcяlяrи qoyaraq bu mяhsulun gяtиrиlmяsиnи hяvяslяndиrmиr, amma bu 

mяhsulыm иdxalma mяhduldlaшdыrmыr vя qadaьa etmиr. Dюvlяt tяsиrиnиn bиrbaшa цsulu mцяyyяn 

яmtяяlяrиn иdxalma qadaьalarm qoyulmasы vя mиqdar mяhdudиyyяtlяrиnиn 

mцяyyяnlяшdиrиlmяsиdиr. XИF-nиn hцquqи tяnzиmlяnmяsиnиn metodlarmы шяrtи olaraq иkи qrupa 

bюlmяk olar: bиrbaшa vя dolayы mtяnzиmbmя metodlarы. Bиrbaшa tяnzиmlяmя metodunun 

tяrkиbиnя lиsenzиya vя kontиngentlяшmяnи, valyuta sиyasяtиnиn elementlяrиndяn bиrи olan valyuta 

tяnzиmlяnmяsиnя aиd etmяk olar. Dolayы tяnzиmlяmя metodunun tяrkиbиnя иsя kюmrцk 

tarиflяrиnи. Valyuta sиyasяtиnиn rяsmи ehtиyatlarmыn иdarя edиlmяsи vя mяzяnnя sиyasяtи 

elementlяrиnи, vergи mexanиzmиnи, kredиtlяшmяnи, sыьortalaшmanы, tяшkиlatи-иnformasиya 

yardыmmm gюstяrиlmяsиnи aиd etmяk olar. 

Qeyd etdиyиmиz kиmи XИF-nиn bиr чox formalarы xarиcи tиcarяt kanallarы vasиtяsиlя 

reallaшыr. Bu da hяmиn яlaqяlяrиn tяnzиmlяnmяsиndя lиsenzиyalaшma vя kontиngentlяшmяdя, 

gюmrцk tarиflяrиndяn иstиfadяnи шяrtlяndиrиr. 

Kvota vя lиsenzиyalaшdыrma юzlцyцndя иdxal-иxrac яmяlиyyatlarmm dюvlяt 

tяnzиmlяnmяsиnиn qeyrи-tarиf metodudur. 

1.Lиsenzиya (иcarя) rejиmи qanunla bиrbaшa gюtцrцlmцш hallarda tяtbиq edиlиr. Qeyd etmяk 

lazыmdыr kи, lиsenzиyalaшdыrma fяalиyyяt nюvц deyиl, яmtяя dюvrиyyяsиnя mяruz qalыr. Bu da XИF-

nиn tяtbиq olunan lиsenzиya rejиmиnиn xцsusиyyяtlяrиdиr. Lиsenzиyalaшdыrmaya mяruz qalmыш 

mяhsullarm, иdxal-иxracы lиsenzиya almana qяdяr qadaьan edиlиr. Lиsenzиyalar bиrdяfяlиk vя 

цmumи ola bиlяr. Lиsenzиyalaшma sиstemи dюvlяtиn xцsusиsяlahиyyяtlи tяшkиlatы vasиtяsиlя, иdxal-

иxrac цzrя lиsenzиyalaшdыrыlan sиyahыya daxиl oaln mцяyyяn mяhsullar цzrя xarиcи иqtиsadи 
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яmяlиyyatlarm aparыlmasma razыlыq vermяsиnи nяzяrdя tutur. Юlkяlяr tяrяfиndяn tяtbиq olunan 

lиsenzиyalaшdыrma sиstemlяrи forma vя яmяlиyyatlarm mцxtяlиflиyи иля xarakterиzя olunurlar.  

Kvotalaшdыrma - dюvляt tяrяfиndяn hяr hansы bиr mцяyyяn mцddяtя tяyиn olыmmuш 

mяhsulun (яmtяяnиnO иdxal-иxracmm mиqdarca mяhdudlaшdыrыlmasыdыr. 

Иqtиsadиyyatыn hцquqи tяnzиmlяnmяsи иdxal-иxracm tяnzиmlяnmяsиnи XИF-я dюvbtиn tяsиr abtи 

kиmи nяzяrdяn keчиr. Tarиf tяnzиmlяnmяsи gюmrцk rцsumlarmm qorunmasы yolu иlя hяyata 

keчиrиlиr. Gюmrцk rцsumlarы юzlцyцndя qeyrи-vergи юdяnишlяrиndяn bиrиdиr. Gюmrцk rцsumlarы 

яmtяяnиn gюmrцk sяrhяddиnи keчdиyи zaman tutulan vergи fыmksиyasяnя yerиnя yetиrиr. Onlar 

dюvlяt bцdcяsиnя vяsaиtиn gяlmя mяnbяyиdиr. Bundan baшqa gюmrцk rцsumlarы mцdafия 

tяdbиrbrи dя tяtbиq olunurlar. Tarиf tяnzиmlяnmяsиnиn hцquqи яsasmda tarиf tяnzиmlяnmяsи 

haqqыnda qanun dayanыr. Azяrbaycan Respublиkasы Gюmrцk tarиfи haqqmda qanunun иkиncи 

maddяsиndя gюstяrиlиr kи, Azяrbaycan Respublиkasmm Gюmrцk Tarиfи- Azяrbaycan 

respublиkasmm Gюmrцk sяrhяddиndяn keчиrиlяn mallara tяtbиq edиbn vя xarиcи-иqtиsadи 

fяalиyyяtиn яmtяя nomenklaturasma uyьun olaraq sиstemlяшdиrиlmиш gюmrцk rцsum dяrяcяsиnиn 

mяcmusudur. 
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İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi mənbələrinin formalaşdırılması 

 sahəsində xarici təcrübələr 

Böyük Britaniyada qanunvericilik prosesi. 

Böyük Britaniya parlamenti müasir dünyanın ən qədim parlamentidir. İki 

palatadan — İcmalar Palatası və Lordlar Palatasından ibarət parlament monarxla 

(dövlət başçısı ilə) birlikdə Böyük Britaniyanın ali qanunverici orqanı sayılır. İngilis 

hüquq nəzəriyyəsi və dövlət quruculuğu təcrübəsi parlamentin üstünlüyü prinsipini 

qəbul edir. Səlahiyyət həddinin müəyyənləşməsi baxımından Böyük Britaniya 

parlamenti qeyri-məhdud səlahiyyətli paılamentlər sırasına daxildir; belə ki, qüvvədə 

olan qanunvericilik və Konstitusiya Aktları parlamentin səlahiyyət həddini 

məhdudlaşdırmır və ümumiyyətlə, müəyyən etmir. Parlamentin ölkə həyatına aid 

istənilən məsələni müzakirəyə qəbul və həll etmək hüququ vardır. 

Böyük Britaniya parlamentinin quruluşu iki palatalıdır, ancaq palataların 

hüquqi vəziyyəti bərabər deyil. İcmalar Palatası (Hause of Commons) ümummilli 

təmsilçilik orqanı olub, parlamentin funksiyalarının həyata keçirilməsində həlledici 

rol oynayır. Təsadüfi deyil ki, Böyük Britaniyada «parlament» dedikdə çox vaxt 

yalnız İcmalar Palatası nəzərdə tutulur. İcmalar Palatası ümumi, bərabər və birbaşa 

seçki hüququ və gizli səsvermə yolu ilə nisbi çoxluqlu majoritar seçki sistemi 

əsasında seçilir. 

Böyük Britaniya paılamentinin yuxarı palatası hesab olunan Lordlar Palatası 

(Hause of Lords) seçki yolu ilə deyil, xüsusi qaydada təşkil olunur. Belə ki, 1999-cu 

ilədək Lordlar Palatasının tərkibi əsasən irsi əlamət üzrə formalaşırdı; palata 

üzvlərinin təxminən 2/3 hissəsini serlər— hersoq, markiz, qraf, vikont və baron kimi 

zadəgan titullarını irsən əldə edən şəxslər təşkil edirdi. Böyük Britaniya 

parlamentində qanunvericilik təşəbbüsü hüququ formal cəhətdən yalnız deputatlara 

məxsusdur. Hökumətin hazırladığı qanun layihələrini İcmalar Palatasının üzvü olan 

uyğun nazir deputat kimi təqdim edir. Qanun layihələri (bills) hər 2 palataya təqdim 

edilə bilər. Yalnız maliyyə xarakterli qanun layihələri (money bills) əvvəlcə 

bilavasitə İcmalar Palatasına təqdim edilməlidir. Təcrübədə isə, bir qayda olaraq, 
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daha mühüm ictimai əhəmiyyətli qanun layihələri əvvəlcə İcmalar Palatasının, 

hüquqi cəhətdən mürəkkəb qanun layihələri Lordlar Palatasının müzakirəsinə verilir. 

Qanun layihələri xarakterinə görə şərti olaraq 3 qrupa bölünür: ictimai (Public 

Bills), fərdi (Private Bills) və qarışıq (Hybrid Bills). Onların hər birinin müzakirə 

prosesinin özünəməxsus cəhətləri vardır. İcmalar Palatasında bütün ictimai qanun 

layihələri 3 oxunuşda, həmçinin komitə və məruzə mərhələlərində müzakirə edilir. 

Qanun layihəsinin 1-ci oxunuşu mahiyyətcə qanun layihəsinin palataya təqdim 

olunmasından ibarətdir. Qanun layihəsini təqdim etmək istəyən deputat öz niyyəti 

haqqında palatanın spikerini qabaqcadan xəbərdar etməlidir. İclas vaxtı spiker onun 

soyadını elan edərkən deputat ayağa qalxaraq palatanın klerkinə qanun layihəsinin 

tam və qısa adı, layihəni təqdim edən deputatın özünün və onu müdafiə edən azı 12 

parlament üzvünün soyadı yazılmış sənəd təqdim edir (bu sənəd «saxta bill» adlanır). 

Klerk qanun layihəsinin qısa adını elan edir və 2-ci oxunuşun vaxtını bildirir. 

Bununla da 1-ci oxunuş başa çatmış sayılır. Bundan sonra klerkin sərəncamı ilə 

qanun layihəsi çap olunaraq çoxaldılır və deputatlara paylanır. Adətən 2-3 həftə sonra 

həmin qanun layihəsinin 2-ci oxunuşda müzakirəsi başlayır. 

2-ci oxunuşun əvvəlində ilk növbədə həmin qanun layihəsini təqdim edən 

deputat onun 2-ci oxunuşda müzakirəsinə başlamaq barədə təklif verir. Spiker 

palatanın bu məsələyə münasibətini aydınlaşdrır. Bu zaman deputatlar həmin təklifə 

etiraz edə, qanun layihəsinin 2-ci oxunuşundan imtina etmək və ya 2-ci oxunuşu 3-6 

ay müddətinə təxirə salmaq barədə təklif verə bilərlər. Bu təkliflər səsə qoyulur. 

Qanun layihəsinin 2-ci oxunuşda müzakirəyə qəbul edilməsi barədə təklif bəyənilərsə 

müzakirələr təxirə salınmadan başlayır. 

Qanun layihəsinin 2-ci oxunuşu zamanı onun əsas müddəaları ümumi şəkildə 

müzakirə edilir və həmin qanun layihəsinin qəbul edilməsinin məqsədəuyğunluğu, 

layihənin prinsipial müddəalarını palatanın bəyənib-bəyənməməsi məsələsi həll 

edilir. Bu zaman qanun layihəsinin ayrı-ayrı maddələri və ya düzəlişlər müzakirə 

edilə bilməz. 2-ci oxunuşun sonunda səsvermə yolu ilə qanun layihəsi ya bütövlükdə 

bəyənilir və ya rədd edilir. Qanun layihəsini palata 2-ci oxunuşda bəyəndikdən sonra 

o, spikerin sərəncamı ilə daha müfəssəl, maddələr üzrə müzakirə olunmaq və 
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düzəlişlərə baxılmaq üçün uyğun daimi komitəyə (komitələrə) və ya «bütün palata 

komitəsi»nə göndərilir. Qanun layihəsi komitəyə göndərilərkən palata uyğun 

komitənin səlahiyyət hədlərini də müəyyənləşdirir. 

Bundan sonra qanun layihəsi müzakirəsinin komitə mərhələsi başlayır. 

Komitələrdə qanun layihəsi maddələr üzrə hərtərəfli müzakirə edilir. Bu zaman 

komitə qanun layihəsinin istənilən maddələrinin dəyişdirilməsi və ya onlara dü-

zəlişlər edilməsi, habelə hər hansı maddələrin çıxarılması və ya yeni maddələrin 

əlavə edilməsi barədə qərar qəbul edə bilər. Lakin komitə müzakirələr zamanı 

palatanın müəyyənləşdirdiyi səlahiyyət hədlərindən kənara çıxa, yəni palatanın 2-ci 

oxunuşda bəyəndiyi layihənin prinsiplərini təhrif edən və ya onlara zidd olan 

düzəlişlər edə bilməz. 

Komitə qanun layihəsi üzərində öz işini başa çatdırdıqdan sonra həmin la-

yihəyə dair məruzə hazırlayaraq palatanın müzakirəsinə verir. Qanun layihəsinə dair 

uyğun komitənin hazırladığı məruzə palatada müzakirə edilərkən layihənin ayrı-ayrı 

maddələrinin əvvəlki variantda, yaxud komitənin və ya müzakirələr zamanı 

deputatların təklif etdikləri düzəlişlərlə birlikdə qəbul olunması məsələsi həll edilir. 

Qanun layihəsinin 3-cü oxunuşu zamanı bütövlükdə layihəyə dair müzakirələr 

keçirib, habelə qanun layihəsinin mahiyyətinə toxunmayan redaktə xarakterli xırda 

düzəlişlər təklif edilə bilər. Lakin təcrübədə, bir qayda olaraq, spiker 3-cü oxunuş 

zamanı layihəni bütövlükdə səsə qoyur! 

İcmalar Palatasının bəyəndiyi qanun layihəsi müzakirə olunmaq üçün Lordlar 

Palatasına göndərilir. Lordlar Palatasında qanun layihəsinin müzakirəsi oxşar 

prosedurla həyata keçirilir. Lordlar Palatası qanun layihəsini olduğu kimi qəbul 

edərsə o, bəyənilmək üçün monarxa (kraliçaya) təqdim edilir. Lordlar Palatası qanun 

layihəsinə düzəlişlər edərsə onlar İcmalar Palatasında müzakirə olunur. İcmalar 

Palatası həmin düzəlişlərlə razılaşarsa qanun bəyənilmək üçün monarxa təqdim edilir; 

əks halda həmin düzəlişlər yenidən Lordlar Palatasına qaytarılır və bu proses razılıq 

əldə edilənə qədər davam edir. Əksər hallarda Lordlar Palatasının qanun layihəsinə 

etdiyi düzəlişləri İcmalar Palatası bəyənməyib geri qaytardıqdan sonra Lordlar 

Palatası İcmalar Palatasının mövqeyi ilə razılaşır və öz düzəlişlərini geri götürür. 
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Lordlar Palatası İcmalar Palatasının bəyəndiyi qanun layihəsini bütövlük-də 

qəbul etməzsə bir ildən sonra parlamentin növbəti sessiyasında İcmalar Palatası 

həmin layihəni olduğu kimi yenidən qəbul edib birbaşa bəyənilmək üçün monarxa 

(kraliçaya) təqdim edə bilər. Lordlar Palatası maliyyə xarakterli qanun layihələrinə 

bir ay müddətində münasibət bildirmədikdə həmin layihə yenidən müzakirə 

edilmədən bəyənilmək üçün monarxa təqdim olunur. 

Parlamentin hər iki palatasının qəbul etdiyi qanun bəyənilmək üçün (Royal 

Assent) monarxa (kraliçaya) təqdim edilir. Formalaşmış ənənəyə uyğun olaraq 

qanunların monarxın bəyənməsi şifahi şəkildə, fransız dilində «kral bunu istəyir» (Le 

Roy le veult) söyləməklə həyata keçirilir. Formal cəhətdən monarxın parlamentin 

qəbul etdiyi qanuna veto qoymaq hüququ vardır. Lakin təcrübədə uzun müddətdir ki, 

bu hüquqdan istifadə olunmur (monarx sonuncu dəfə veto hüququnu 1707-ci ildə 

tətbiq etmişdir). 

İsveçrədə qanunvericilik prosesi 

İsveçrə Konfederasiyasının Konstitusiyasına görə Federal Məclis parlament 

konfederasiyanın ali hakimiyyətini həyata keçirir. Federal Məclis iki bərabərhüquqlu 

palatadan ibarətdir: Milli Şura və Kantonlar Şurası. İsveçrə parlamenti nisbi müəyyən 

səlahiyyətli parlamentlərə aiddir.  Belə ki, 

Konfederasiyanın səlahiyyəti çərçivəsində olan hər hansı məsələ Konstitusiya 

ilə digər federativ dövlət orqanlarının səlahiyyətinə aid edilməyibsə, Federal Məclisin 

səlahiyyətinə aid hesab olunur. Federal Məclis ənənəvi parlament vəzifələrini həyata 

keçirir, qanunvericilik fəaliyyəti, dövlət büdcəsinin təsdiqi və onun icrasına nəzarət, 

federal hökumətin (Federal Şuranın) və bəzi başqa federativ dövlət orqanlarının 

təşkili, icra hakimiyyətinin fəaliyyətinə nəzarət, beynəlxalq müqavilələrin təsdiqi, 

müharibə və sülh məsələlərinin həlli və s. Milli Şura və Kantonlar Şurası daimi, 

müvəqqəti və istintaq komissiyaları yarada bilərlər. 

Parlament komissiyaları təkcə palatalar üçün deyil, həmçinin federal 

hökumətin (Federal Şuranın) xahişi ilə onun üçün də sənədlər hazırlayır. 

Komissiyaların iclasları adətən qapalı keçirilir. Komissiyalar öz iclaslarına ekspertlər 

və mütəxəssislər dəvət edə bilər. 
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İsveçrə parlamentində qanunvericilik təşəbbüsü hüququ ayrı-ayrılıqda hər 2 

palataya, hökumətə (Federal Şuraya), kantonlara və deputatlara məxsusdur. 

Təcrübədə qanunvericilik təşəbbüslərinin əksəriyyətini hökumət irəli sürür. 

Parlament hökumətin təqdim etdiyi qanun layihələrinə baxmaqdan imtina edə bilməz, 

lakin qanun layihələrinə yenidən baxmağı, onların üzərində əlavə işləməyi hökumətə 

təklif edə bilər. Hökumət hər dəfə parlamentin müzakirəsinə qanun layihəsi təqdim 

edərkən onun ölkə konstitusiyasına zidd olmadığını ayrıca qeyd etməlidir. Qanun 

layihəsi palatalardan hər hansı birinin müzakirəsinə təqdim edilə bilər. 

Deputatlar qanunvericilik təşəbbüsü hüququnu üzvü olduqları palataya konkret 

qanun layihəsi, yaxud hər hansı qanunun hazırlanması və qəbulu barədə təkliflərdən 

ibarət qətnamə və ya postulat layihəsi təqdim etməklə həyata keçirə bilərlər. Qətnarnə 

və postulat layihəsini bir, yaxud bir neçə deputat təklif edə bilər. Təklif hökmən yazılı 

formada olmalı və onu verən deputat (deputatlar) imzalamalıdır. Parlamentə təqdim 

edilmiş qanun layihəsi əvvəlcə bir, sonra isə digər palatada müzakirə edilir. Milli 

Şuraya və ya Kantonlar Şurasına təqdim-edilməsindən asılı olmayaraq layihənin 

müzakirə olunma ardıcıllığı, yəni əvvəlcə hansı palatada baxılması məsələsi hər 2 

palatanın sədrlərinin birgə məsləhətləşməsi ilə müəyyən edilir və palatalarda təsdiq 

olunur. Palata sədrləri qanun layihəsinə əvvəlcə hansı palatada baxılması barədə 

razılığa gələ bilmədikdə məsələ püşkatma ilə həll edilir. 

Qanun layihəsi əvvəlcə uyğun daimi komissiyaya göndərilir və həmin 

komissiyada federal hökumətin üzvlərinin iştirakı ilə ilkin qaydada müzakirə edilir. 

Daimi komissiyada bəyənilmiş layihə onun barəsində öz mövqelərini qabaqcadan 

hazırlamaq üçün partiya fraksiyalarına verilir və yalnız bundan sonra palatanın 

iclasına çıxarılmaq üçün gündəliyə daxil edilir. 

Milli Şuranın və ya Kantonlar Şurasının iclasında qanun layihələrinin 

müzakirəsi üç oxunuşda həyata keçirilir. Birinci oxunuş zamanı qanun layihəsinə 

ümumi prinsipial qiymət verilir, onun sonrakı müzakirəsinin məqsədəuyğun olub-

olmaması həll edilir. Birinci oxunuş adətən qanun layihəsini ilkin qaydada müzakirə 

etmiş uyğun daimi komissiyanın məruzəsi ilə başlanır. Məruzə dinlənildikdən sonra 

həmin qanun layihəsinə palatanın iclasında baxılmasının məqsədəuyğunluğu 
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müzakirə edilir. Palata qanun layihəsinə baxılmasını məqsədəuyğun hesab etdikdən 

sonra ikinci oxunuş başlanır. 

Qanun layihəsinin 2-ci oxunuşu adətən sərbəst müzakirə formasında keçirilir. 

Bu zaman qanun layihəsi mahiyyəti üzrə müfəssəl müzakirə edilir. Müzakirələrin 

gedişində deputatlar həmin qanun layihəsi ilə bağlı məsələlər üzrə federal hökumətə 

sorğu ilə müraciət edə, düzəliş və əlavələr təklif edə bilərlər. Müzakirələrdə iştirak 

edənlər 20 dəqiqəyədək çıxış edə bilərlər. Əsas daimi komissiyanın məruzəçisi və 

federal hökumətin nümayəndəsi istisna olmaqla heç kəs eyni bir məsələ üzrə 2 

dəfədən artıq çıxış edə bilməz. Müzakirələrin sonunda qanun layihəsi maddə-maddə 

səsə qoyulur. Layihənin hər hansı bir maddəsinə düzəliş təklif edilmədikdə o, 

səsvermə keçirilmədən qəbul edilmiş sayılır; düzəliş təklif edildikdə isə əvvəlcə 

düzəliş, sonra isə bütövlükdə maddə üzrə səsvermə keçirilir.   Üçüncü  oxunuş  

zamanı  qanun  layihəsi  üzrə  bütövlükdə   səsvermə keçirilir. 

Daimi komissiyanın məruzəsindən sonra palata 2 dəfə ixtisaslı səs çoxluğu ilə 

(palatanın bütün üzvlərinin yarıdan çoxunun səsi ilə) qanun layihəsinə baxılmasını 

məqsədəuyğun saymadıqda, yəni onun müzakirəsindən imtina etdikdə layihə həmin 

palatanın gündəliyindən çıxmış hesab olunur. Ancaq bu, digər palatanı həmin 

layihəyə baxmaq hüququndan məhrum etmir. Digər palatanın həmin layihəni 

bəyənməsi onun yenidən əvvəlki palatanın müzakirəsinə qaytarılması və 

müzakirələrin yenidən başlanması üçün əsasdır. 

Milli Şurada qanun layihəsi üzrə səsvermə adətən ayağa qalxmaqla həyata 

keçirilir. Sədrlik edənin çağırışından sonra qanun layihəsinin (yaxud uyğun 

maddənin) "lehinə", "əleyhinə" olanlar və "bitərəf' qalanlar növbə ilə yerlərindən 

qalxır və katiblər (səs sayıcılan) səsləri hesablayıb sədrə məlumat verirlər; o isə öz 

növbəsində səsvermənin nəticələrini elan edir. Palatanın üzvü olan azı 30 deputat 

tələb edərsə adbaad çağırmaq yolu ilə səsvermə keçirilir. Kantonlar Şurasında isə 

səsvermə əl qaldırmaqla, azı 10 deputat tələb etdikdə isə adbaad çağırmaqla keçirilir. 

Palata sədrləri səsvermə zamanı bitərəf qalırlar. Məsələnin "lehinə" və "əleyhinə" 

verilən səslər bərabər olduqda isə palata sədrləri bitərəf qalır, onların həlledici səs 

hüququ olur. 
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Bir palatada qəbul edilmiş qanun layihəsini həmin palatanın prezidenti (sədri) 

və katibi imzalayır və o, 2 gündən gec olmayaraq uyğun müşayiət məktubu ilə 

birlikdə digər palataya göndərilir. Mürəkkəb qanun layihələri hissə-hissə qəbul edilib 

başqa palataya göndərilə bilər. Bir palatada qəbul edilmiş layihə digər palatada da 

olduğu kimi bəyənilərsə qanun Federal Məclisdə qəbul edilmiş sayılır və parlamentin 

rəsmi bülletenində dərc edilir. Digər palata fərqli mövqedə olduqda, layihəni 

bəyənmədikdə və ya onu düzəliş və əlavələrlə qəbul etdikdə qanun layihəsi yenidən 

müzakirə üçün ona əvvəlcə baxmış palataya qaytarılır. Beləliklə, Milli Şura və 

Kantonlar Şurası vahid mövqe formalaşdırıb razılıq əldə edənə qədər qanun layihəsi 

bir palatadan başqasına keçə bilər. 

Yuxarıda göstərilən üsulla qanun layihəsi hər 2 palatada razılaşdırıla  

bilmədikdə barışdırıcı müşavirə çağırılır; İsveçrədə bunu "kiçik parlament" də 

adlandırırlar. Barışdırıcı müşavirə hər 2 palatanın həmin qanun layihəsi üzrə aparıcı 

(əsas) hesab edilən daimi komissiyalarından ibarət tərkibdə çağırılır. Milli Şura və 

Kantonlar Şurası barışdırıcı müşavirədə bərabər əsaslarla təmsil olunmalıdır. 

Kantonlar Şurasında uyğun daimi komissiyanın üzvləri sayca azlıq təşkil edəndə, 

palata başqa deputatları da barışdırıcı müşavirənin tərkibinə daxil edir. Banşdırıcı 

müşavirənin qərarı palatalarda müzakirə və təsdiq edilməlidir. Hər 2 palata barışdırıcı 

müşavirənin qərarını təsdiq edərsə qanun qəbul edilmiş, əks halda isə parlamentin 

müzakirəsindən çıxmış hesab olunur. 

İsveçrə parlamenti qanunvericilik fəaliyyətini həyata keçirərkən ümumməcburi 

federal qərarlar adlandırılan aktlar da qəbul edir. Ümumməcburi federal qərarlar 

adətən konstitusiya ilə qanun formasında aktın qəbulunun məcburi olmadığı 

məsələlər üzrə qəbul edilir. Parlamentdə müzakirə və qəbulolunma qaydalarına görə 

ümumməcburi federal qərarlar qanun layihələrindən heç nə ilə fərqlənmir. 

Konstitusiyada dəyişikliklər edilməsini nəzərdə tutan qanunlar bütün hallarda 

referendum yolu ilə təsdiq edilməlidir. Bu tipli qanunlar həm də xalq təşəbbüsü 

qaydasında irəli sürülə bilər. Belə ki, seçki hüquqlu azı 100 min vətəndaş 

konstitusiyada dəyişikliklər barədə təklif və ya qanun layihəsi irəli sürə bilər. Lakin 

xalq təşəbbüsü qaydasında irəli sürülmüş qanun layihəsi və ya təklif konstitusiyanın 
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yalnız bir maddəsinə aid ola bilər. Konstitusiya dəyişikliyi haqqında qanun o zaman 

qüvvəyə minir ki, "xalq və kantonlar tərəfindən" təsdiq edilsin. 

Fransa Parlamenti 

Fransa parlamenti 2 palatadan - Milli Məclis və Senatdan ibarətdir. Milli 

Məclis ümumi və birbaşa seçki hüququ əsasında gizli səsvermə ilə 5 il müddətinə 

seçilən 579 deputatdan ibarətdir. Senat departamentləri təmsil edən orqan olub 321 

üzvdən ibarətdir. Departamentlərin təmsilçilik norması onların əhalisinin sayından 

asılıdır. Senatorların səlahiyyət müddəti 9 ildir. Hər 3 ildən bir Senatın tərkibinin 

üçdən bir hissəsi yenidən seçilir.  Senatorlar qarışıq seçki sistemi əsasında 

departamentlər üzrə seçki kollegiyası adlanan xüsusi qurum tərəfindən seçilir. 

Milli Məclisi Fransa prezidenti vaxtından əvvəl buraxa bilər. Bunun üçün 

prezident əvvəlcə baş nazirlə və hər iki palatanın sədri ilə məsləhətləşməlidir. Milli 

Məclis buraxıldıqdan sonra yeni parlament seçkilərindən bir il keçməmişsə, yaxud 

ölkədə fövqəladə vəziyyət tətbiq olunmuşsa və ya prezidentin səlahiyyətlərini senatın 

sədri, yaxud baş nazir həyata keçirirsə Milli Məclis buraxıla bilməz. Senat heç bir 

halda buraxıla bilməz. 

Digər ölkələrin parlamentləri kimi Fransa parlamenti də qanunvericilik, 

iqtisadiyyat, nəzarət, xarici siyasət, məhkəmə və başqa sahələrdə səlahiyyətlərə 

malikdir. Qanunvericilik sahəsində Fransa parlamenti aşağıdakı qanunları qəbul edə 

bilər: 

• konstitusiya qanunları; 

• üzvi qanunlar; 

• adi qanunlar. 

Konstitusiya qanunları konstitusiyanın mətnində dəyişiklik edir. Belə 

qanunların təşəbbüsçüsü yalnız prezident ola bilər. Prezident bu məqsədlə hər iki 

palatanın xüsusi birgə iclasını - Konqres çağıra bilər. 

Üzvi qanunlar bilavasitə Konstitusiyada nəzərdə tutulan məsələlər üzrə qəbul 

edilir. Məsələn, Konstitusiyanın 25-ci maddəsinə əsasən parlamentin hər iki 

palatasının səlahiyyət müddəti, üzvlərinin sayı, seçilmə şərtləri üzvi qanunla 

müəyyən olunmalıdır. Adi qanunlar sahəsində parlamentin səlahiyyətləri mütləq 
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müəyyən və məhdud xarakter daşıyır. Parlamentin, barəsində qanunlar qəbul edə 

biləcəyi məsələlərin dairəsi Konstitusiya ilə qəti şəkildə müəyyən olunmuşdur. 

Parlament bir sıra məsələlər üzrə qaydalar müəyyən edən qəti qanunlar qəbul 

edir. Məsələn, vətəndaş hüquqları və azadlıqları, vətəndaşlıq, şəxslərin hüquq 

qabiliyyəti, ailə münasibətləri, vərəsəlik, cinayət və cəza, cinayət mühakimə icraatı, 

vergilər, parlamentin hər iki palatasına və yerli özünüidarə orqanlarına  seçkilərin   

qaydaları,   mülki   və   hərbi   qulluqçulara  verilən əsas təminatlar, müəssisələrin 

milliləşdirilməsi və dövlət müəssisələrinin xüsusi bölməyə verilməsi, həmçinin bir 

sıra digər məsələlər üzrə qəti qanunlar qəbul edilir. İcra hakimiyyəti bu məsələlər 

üzrə normativ aktlar qəbul edə bilməz. 

Bir sıra məsələlər üzrə isə parlament yalnız əsas prinsipləri müəyyənləşdirən 

qanunlar qəbul edə bilər, Məsələn, milli müdafiənin ümumi təşkili, təhsil, mülkiyyət 

rejimi, əşya hüquqları, mülki və ticarət öhdəlikləri, əmək hüququ, həmkarlar ittifaqı 

hüququ və sosial təminat məsələləri üzrə parlament yalnız ümumi prinsipləri 

müəyyənləşdirə bilər. Bu sahələrdə müfəssəl tənzimləmə icra hakimiyyəti tərəfindən 

həyata keçirilir. 

İqtisadiyyat sahəsindəki səlahiyyətlərini də Fransa parlamenti əsasən qanunlar 

qəbul etməklə həyata keçirir. Belə ki, parlament dövlətin gəlirlərini və xərclərini 

müəyyənləşdirən maliyyə qanunları, büdcənin icrası haqqında qanunlar, dövlətin 

iqtisadi və sosial fəaliyyətini müəyyən edən proqram-qanunlar qəbul edir. Hökumətin 

konkret proqramı olduqda parlament müəyyən məsələlər üzrə qanunvericilik 

səlahiyyətlərini müvəqqəti olaraq hökumətə verə bilər. Bu qayda müvəkkil edilmiş 

qanunvericilik adlanır. 

Almaniyada qanunvericilik prosesi 

Almaniya Bundestaqında qanunvericilik təşəbbüsü hüququna deputatlar, 

Bundesrat və federal hökumət malikdir. Lakin onların hər biri tərəfindən qanun 

layihələrinin irəli sürülməsinin bəzi xüsusiyyətləri vardır, belə ki, deputatlar qanun 

layihəsini təkbaşına irəli sürə bilməzlər. Qanun layihəsi fraksiyalardan biri tərəfindən 

və ya Bundestaqın ümumi sayının 5 faizini təşkil edən deputatların imzası ilə irəli 

sürülə bilər. 
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Bundesratın layihələri Bundestaqa birbaşa deyil, federal hökumət vasitəsilə 

təqdim olunur. Yəni layihə əvvəlcə hökumətə verilir. Hökumət 3 ayadək müddətdə 

həmin layihəyə baxmalı və öz rəyi ilə birlikdə onu Bundestaqın müzakirəsinə 

verməlidir. Federal hökumətin təqdim etdiyi layihələr isə əvvəlcə Bundesrata verilir. 

Bundesrat 6 həftəyədək müddətdə həmin layihəyə baxaraq onu öz rəyi ilə birlikdə 

Bundestaqa verməlidir. Hökumət qanun layihəsini təcili elan etdiyi halda Bundesrat 

öz rəyini hazırlamasa belə, 3 həftə keçdikdən sonra həmin layihəni Bundestaqa 

verməyə borcludur; belə halda Bundesratın rəyi hazır olduqdan sonra dərhal 

Bundestaqa göndərməlidir. Bundestaqda müzakirə olunan qanun layihələrinin əksər 

hissəsini federal hökumət irəli sürür. 

Bundestaqda qanun layihələrinin müzakirəsi 3 oxunuşda həyata keçirilir. 

Beynəlxalq müqavilələrin təsdiq olunması haqqında qanun layihələri isə 2 oxunuşda 

aparılır. Bundestaqın qərarı ilə beynəlxalq müqavilələrin təsdiqi 3 oxunuşda həyata 

keçirilə bilər. 

Qanun layihələrinin 1-ci oxunuşu zamanı ümumi müzakirələr Ağsaqqallar 

Şurasının tövsiyəsi, yaxud fraksiyalardan birinin və ya iclasda iştirak edən 

deputatların 5 faizinin təklifi ilə keçirilir. Birinci oxunuşun gedişində yalnız layihənin 

əsas müddəaları müzakirə olunur. Birinci oxunuş başa çatdıqdan sonra qanun 

layihəsinin Bundestaqın komitələrindən birinə verilməsi barədə qərar qəbul edilir. 

Ayrı-ayrı hallarda qanun layihəsi bir neçə komitəyə verilə bilər. Bu halda onlardan 

biri aparıcı komitə təyin olunur. Bəzi hallarda Bundestaq 1-ci oxunuşdan sonra qanun 

layihəsinin komitəyə verilmədən dərhal 2-ci oxunuşda müzakirəsinə başlamaq 

haqqında qərar qəbul edə bilər. Belə qərar fraksiyalardan birinin və ya deputatların 

ümumi sayının 5 faizinin təklifi ilə iclasda iştirak edənlərin 2/3 hissəsinin səs çoxluğu 

ilə qəbul edilməlidir. 

Qanun layihəsinin 2-ci oxunuşu uyğun komitənin məruzəsi və tövsiyə etdiyi 

qərar layihəsi deputatlara paylandıqdan sonra 2-ci gün başlanır. Ağsaqqallar 

Şurasının tövsiyəsi, yaxud hər hansı fraksiyanın və ya iştirak edən deputatların 5 

faizinin tələbi olarsa 2-ci oxunuş ümumi müzakirələrlə açılır. Ümumi müzakirələr 

qanun layihəsinin ilkin variantı və komitənin tövsiyə etdiyi qərar ətrafında aparılır. 
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Sonra maddələr üzrə müzakirələr başlanır. Bundestaq başqa qərar qəbul etmədikdə 

layihənin maddələri növbə ardıcıllığı ilə müzakirə olunur. Qanun layihəsinin adı və 

giriş hissəsi axırda müzakirə olunur. Bundestaqın qərarı ilə layihənin maddələrinin 

müzakirəsi ardıcıllığı dəyişdirilə, bəzi maddələr birlikdə müzakirə oluna bilər, eyni 

bir maddənin müxtəlif hissələrinin, yaxud eyni bir məsələ üzrə layihənin 

dəyişdirilməsinə dair müxtəlif təkliflərin müzakirəsi ayrı-ayrılıqda keçirilə bilər. 

İkinci oxunuş zamanı hər bir konkret məsələnin müzakirəsi başa çatana qədər 

deputatlar qanun layihəsinin həmin maddələrinə dəyişikliklər təklif edə bilərlər. 

Layihəyə təklif olunan dəyişikliklər yazılı şəkildə verilməli və azı bir deputat 

tərəfindən imzalanmalıdır. Belə təkliflər deputatlara qabaqcadan paylanır və 

Bundestaqın iclasında onları imzalayan deputat (bir neçə deputat imzaladıqda 

onlardan biri) tərəfindən oxunur. Beynəlxalq müqavilələrin təsdiqi məsələsinə 

baxılarkən deputatlar dəyişiklik barədə təkliflər verə bilməzlər. 

İkinci oxunuş zamanı müzakirələrin sonunda qanun layihəsinin hər bir maddəsi 

üzrə ayrılıqda səsvermə keçirilir. Layihənin bir neçə və ya bütün bölmələri üzrə eyni 

zamanda səsvermə keçirilə bilər. Beynəlxalq müqavilələr bütövlükdə səsə qoyulur. 

İkinci oxunuş zamanı qanun layihəsinin sonuncu maddələri üzrə səsvermə 

keçirilənədək layihə bütövlükdə və ya qismən başqa komitəyə verilə bilər. Bu halda 

həmin komitənin təklif etdiyi dəyişikliklər yenidən 2-ci oxunuşda müzakirə 

olunmalıdır. Əgər 2-ci oxunuş zamanı səsvermədən sonra qanun layihəsinin heç bir 

bölməsi qəbul edilməyibsə layihə sonrakı müzakirələrdən çıxarılır və təkrar 

müzakirələrə buraxılmır. 

Qanun layihəsinin 2-ci oxunuşu zamanı qəbul olunmuş qərarlar 3-cü oxunuş 

üçün əsas olur. İkinci oxunuş başa çatdıqdan sonra qanun layihəsində heç bir 

dəyişiklik edilməzsə, dərhal 3-cü oxunuş başlanır. İkinci oxunuş zamanı layihədə 

dəyişiklik edilərsə Bundestaq sədrinin sərəncamı ilə layihə vahid mətn halına salınır. 

Vahid mətn halına salınmış layihənin və dəyişiklik barədə digər sənədlərin 

deputatlara paylanmasından sonra 2-ci gün layihənin 3-cü oxunuşu başlana bilər. 

Üçüncü oxunuş zamanı, bir qayda olaraq, ümumi müzakirələr keçirilmir. Lakin əgər 

2-ci oxunuşda müzakirələr keçirilməyibsə və Ağsaqqallar Şurası müzakirələri tövsiyə 
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edibsə, yaxud iclasda iştirak edən deputatların 5 faizi tələb edirsə 3-cü oxunuş ümumi 

müzakirələrlə başlaya bilər. 

Üçüncü oxunuş zamanı layihədə dəyişiklik edilə bilər. Lakin bunun prosedur 

qaydası bir qədər mürəkkəbdir. Belə ki, dəyişikliklər yalnız 2-ci oxunuşda 

dəyişdirilmiş maddələrə təklif oluna bilər və ən azı bir fraksiya yaxud Bundestaq 

deputatlarının ümumi sayının 5 faizi onu imzalamalıdır. Bu halda müzakirələr yalnız 

həmin maddələr üzrə aparılır. 

Üçüncü oxunuş müzakirələri başa çatdıqdan sonra layihə üzrə səsvermə 

keçirilir. Bu zaman 2-ci oxunuşda qəbul olunmuş qərar (layihə) olduğu kimi 

saxlanarsa dərhal layihə üzrə yekun səsvermə keçirilir. Üçüncü oxunuş zamanı 

layihədə hər hansı dəyişiklik edilərsə fraksiyalardan birinin və ya iştirak edən 

deputatların 5 faizinin tələbi ilə layihə vahid mətn halına salınana qədər yekun 

səsvermə təxirə salınır. 

Bundestaqın qəbul etdiyi qanunu parlamentin sədri dərhal Bundesrata verir. 

Qanun qəbulu üçün Bundesratın razılığının məcburi olduğu hallarda, Bundesrat qəbul 

olunmuş layihəni bəyənərsə, o, qanun kimi dərc olunur və qüvvəyə minir. Bundesrat 

layihənin mətni ilə razılaşmasa, düzəliş və əlavələr təklif etsə vasitəçi (razılaşdırıcı) 

komitə yaradılır. Bu komitənin tərkibinə Bundesrat və Bundestaqın hər birindən 11 

nümayəndə daxil olur. Vasitəçi komitə hökumətin tələbi ilə də yaradıla bilər. Vasitəçi 

komitə Bundestaqın qərarını müdafiə edərsə, Bundesrat müzakirəsiz bu qərarla 

razılaşır və qanun qüvvəyə minmiş sayılır. Vasitəçi komitə Bundestaqın qəbul etdiyi 

mətnə dəyişiklik və əlavələr edilməsinə tərəfdar olarsa Bundestaq məsələni yenidən 

müzakirə edib qərar çıxarmalıdır. 

Qanunun qəbulu üçün Bundesratın razılığının məcburi olmadığı hallarda da 

Bundestaqın qəbul etdiyi mətn ona verilməlidir. Əgər Bundesrat 21 gün müddətində 

mətni bəyənərsə və vasitəçi komitə yaradılmasını tələb etməzsə, qanun qüvvəyə 

minmiş hesab olunur. Bundesrat mətnə dəyişiklik edilməsinə tərəfdar olarsa vasitəçi 

komitə yaradılır. Lakin bu halda vasitəçi komitənin qərarından asılı olmayaraq 

Bundestaq Bundesratın razılığı olmadan da qanunu qəbul edə bibr. Belə olduqda, 

Bundesrat 2 həftə müddətində etiraz edə bilər. Bundestaq isə öz növbəsində 
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Bundesratın etirazının qəbul edilməməsi barədə məsələni müzakirəsiz (qısa 

bəyanatlar verilə bilər) səsə qoyur. Bundesratda etirazın sadə və ya ixtisaslı səs 

çoxluğu ilə qəbul olunmasına uyğun olaraq Bundestaqın qərarı da eyni səs çoxluğu 

ilə qəbul edilir. Bundesratın etirazı qəbul olunmazsa qanun qüvvəyə minmiş sayılır. 
 
 


