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1. Игтисадиййатла щцгугун гаршылыглы ялагяси.  
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 bu və ya digər səviyyədə müxtəlif iqtisadi proseslərə müdaxiləsi 
obyektiv zərurətə çevrilmişdir. XIX əsrin sonundan etibarən dövlət iqtisadi proseslərə 
nəzarət etməyə və onun tənzimlənməsi tədbirlərinin həyata keçirilməsinə başlamışdır. Bu 
tədbirlər özünü iqtisadiyyatın tənzimlənməsi məqsədilə normativ-hüquqi aktların 
formalaşdırılması və onların praktik reallaşmasında daha qabarıq göstərmişdir.  

Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin genişlənməsinə Birinci Dünya müharibəsi və 
1929-1933-cü illərin böhranı həlledici təsir göstərmişdir. Belə ki, “Böyük durğunluq illəri”  
klassik bazar iqtisadiyyatının bir çox müddəalarının səmərəsizliyini əyani surətdə sübuta 
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yetirmiş oldu. Bununla da dövlət iqtisadiyyatı böhrandan çıxarmaq və bütünlükdə iqtisadi 
sistemin normal fəaliyyətinin təmin olunması məqsədilə tənzimləmə tədbirlərini aktiv 
həyata keçirmək məcburiyyəti qarşısında  qalmışdır. Məhz belə bir şəraitdə 30-cu illərin 
sosial-iqtisadi reallıqlarına əsaslanaraq C.M. Keyns tərəfindən irəli sürülən nəzəriyyədə ilk 
dəfə olaraq bazar iqtisadiyyatı şəraitində cəmiyyətin iqtisadi həyatına dövlətin tənzimləyici 
müdaxiləsinin əsasları konsepsiya formasında irəli sürülmüşdür.  

İqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi aspektindən hüquq normalarının tətbiq 
olunması XX əsrin ikinji yarısından etibarən iqtisadçıların diqqətini jəlb etmişdir. Bu özünü 
rəqabətin təmin olunmasında, əmək bazarına müdaxilə edilməsində, qiymətlərin və xariji 
tijarətin tənzimlənməsi sahəsində daha qabarıq göstərmişdir. Odur ki, iqtisadi 
münasibətlərin jəmiyyətdə daşıdığı xüsusi əhəmiyyət səbəbindən iqtisadiyyat və hüquq 
arasında olan qarşılıqlı əlaqənin mövjud vəziyyətinin xarakteri, hüquq sisteminin keyfiyyət 
göstərijisi kimi səjiyyələndirilir.  

Ümumilikdə hüquqi tənzimləmə mürəkkəb prosesdir və o, ictimai münasibətlərə 
hüquqi təsirin müəyyən vasitələrinin köməyi ilə reallaşdırlır. Qeyd etmək lazımdır ki, 
hüquqi təsir və hüquqi tənzimlənmə anlayışları bir birindən fərqli məqamları ilə xarakterizə 
olunur. Belə ki, hüquq öz mövcudluğu ilə insanların davranışına əhəmiyyətli dərəjədə təsir 
göstərməklə, bir dəyər kimi insanların fəaliyyətinin istiqamətini müəyyən edir. Məhz bu 
mənada hüquqi təsir ictimai münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsi anlayışından daha 
genişdir. Burada isə hər şeydən əvvəl ictimai münasibətlərin birbaşa tənzimlənməsinə 
yönəldilmiş müəyyən hüquqi təsir vasitələrini fərqləndirmək lazımdır. Hansı ki, müvafiq 
vasitələr hüquqi tənzimləmənin predmeti olan ictimai münasibətlərin (məsələn, əmək 
münasibətlərinin, maliyyə münasibətlərinin) tənzimlənməsinə imkan yaradan mexanizmin 
formalaşdırılmasını təmin edir.  

Hüquqi tənzimləmə ictimai münasibətləri dövlətin məqsəd və vəzifələrinə uyğun 
olaraq qaydaya salan hüquqi vasitələr sistemi kimi xarakterizə oluna bilər. Bu sistemdə 
hüquq normaları hüquqi tənzimləmə dairəsindəki ictimai münasibətlərin iştirakçılarının 
məcburi davranış qaydalarını müəyyən edir. Hüquq normalarının ictimai münasibətlərə 
tənzimləyici təsiri hüquq normasının istiqamətləndiyi subyektlərin dairəsində, davranış 
qaydalarının məzmununda, habelə müvafiq qaydaların pozulmasına görə hüquqi məsuliyyət 
tədbirlərində özünü büruzə verir. Bu baxımdan hüquq normaları özlüyündə hüquqi 
tənzimlənmənin normativ əsasını təşkil edir. Çünki, onun əsasında iqtisadi subyektlərin 
ehtiyyac və maraqlarına müvafiq olan ictimai münasibətlər modeli qurulur.  

 
2. Игтисади мцнасибятлярдя тятбиг едилян щцгуг.  
Qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrə qədər formalaşmış iqtisadi və hüquqi sistemlər 

iki tərəfli qarşılıqlı təsirlə bağlıdır. Başqa sözlə desək, hüquqi sistem fərdlərin davranışına, 
onlar vasitəsilə də bütövlükdə iqtisadi sistemə təsir göstərir. İqtisadi sistem isə həm fərdlərin 
davranışına, həm də müvafiq olaraq hüquqi sistemə təsir göstərir. Digər anlamda iqtisadi 
sistem daha çox stimullar sistemi, hüquqi sistem isə məhdudiyyətlər sistemi kimi 
xarakterizə olunmaqla, onların hər ikisi iqtisadi və hüquq subyektlərinin davranışına təsir 
göstərir. Bu baxımdan inkişaf etmiş ölkələrdə müvafiq münasibətlər müxtəlif aspektlərdən 
araşdırılmaqdadır. Məsələn, ABŞ-da bu məsələlər “İqtisadiyyat və hüquq” (Economy and 
Law) kontekstində öyrənilir. Burada “hüquq” institutsionalizmin əsas istiqamətlərindən biri 
kimi xarakterizə olunur. Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, Avropa dövlətlərində, o jümlədən 
Fransada da «İqtisadi hüquq» müstəqil hüquq sahəsi kimi tədqiq edilməkdədir.  

Mahiyyət etibarilə «İqtisadi hüquq» jəmiyyətin təlabatının ödənilməsi məqsədilə 
istehsal, bölgü, mübadilə və istehlak proseslərində baş verən ijtimai münasibətləri 
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tənzimləyən hüquq normalarının məjmusu kimi xarakterizə olunur. Bununla belə onun 
predmeti mürəkkəb və çoxjəhətlidir. Bu xarakterik xüsusiyyət ilk növbədə insanların həyat 
fəaliyyətinin, xüsusil də onun iqtisadi fəaliyyətinin rəngarəngliyindən irəli gəlir.    

Akademik baxımdan kifayət qədər uzun dövr ərzində ayrı-ayrı məqamlarda 
düşünülən iqtisadiyyat və hüququn son illərdə sürətlə yaxınlaşması, onların qarşılıqlı 
əlaqələrində əhəmiyyətli məqamlara diqqəti jəlb etməkdədir. Məsələn, investorlar üçün  hər 
hansı bir sahədə ixtisaslaşmış məsləhətçilərdən daha çox hüquq normalarını iqisadi 
aspektdən izah edən, iqtisadi davranışları hüquq normalarına müvafiq formalaşdıra bilən və 
ya strateci məsələrlə bağlı qərar qəbul edə bilən mütəxəssislərə daha çox ehtiyaj 
duymaqdadırlar. Bu özünü  ümumilikdə iqtisadi tənzimləmədə daha çox göstərməkdədir.       

“İqtisadi hüquq”un fərqləndirici cəhəti iqtisadi metodların normativ aktlar və hüquq 
nəzəriyyələrinin təhlilində, habelə hüquqi sistemin iqtisadi davranışlara təsirinin tədqiqində 
özünü göstərir. Bununla yanaşı iqtisadi konsepsiyalar insan davranışı haqqında metodoloji 
baza kimi çıxış edir. “İqtisadi hüquq” hüquqi sistemlərin təhlili üçün müvafiq 
konsepsiyaların əsasını təşkil etməklə, fərdlərin davranışını arzu olunan istiqamətə yönəldən 
hüquq normalarının işlənməsi vasitəsi kimi çıxış edir. Bununla o digər konsepsiyalardan 
fərqlənir.  

Ümumilikdə, iqtisadi sferada hüquqi tənzimləmə tətbiq edilən münasibətlər, oxşar 
xüsusiyyətlərinə görə aşağıdakı üç qrupa ayrılır: 

1. İqtisadi fəaliyyət subyektlərinin öz fəaliyyətlərini yerinə yetirdikləri zaman digər 
subyektlərlə yaranan münasibətlərin iqtisadi və hüquqi cəhətləri. 

2. Müəssisənin daxili təşkilinin şərtlərini və qaydalarını müəyyən edən iqtisadi 
və hüquqi münasibətlər. 
3. Bütün cəmiyyətin və özünün mənafeyinin qorunması baxımından iqtisadiyyatı 

tənzimləyən dövlətin idarəetmə orqanları ilə fiziki və hüquqi şəxsləri arasında yaranan 
münasibətlər. 

İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin subyekti kimi isə iqtisadi fəaliyyətlə məşğul 
olan bütün hüquqi və fiziki şəxslər çıxış edir. Digər tərəfdən, dövlət də iqtisadi institutları 
vasitəsi ilə hüquqi tənzimləmənin subyekti kimi çıxış edir. 

 “İqtisadi hüquq”da hüquq sistemlərinin iqtisadi münasibətlərə təsiri tədqiq edilir. Bu 
baxımdan, müxtəlif alimlər (F.R. Michelman, L.A. Kornhauser və s.) ənənəvi hüquqi və 
iqtisadi yanaşmaların metodologiyaları arasındakı fərqi göstərmişlər. Hüquq nəzəriyyələri 
daha çox induktiv yanaşmalara əsaslanır ki, burada da əsas diqqət faktların şərhinə verilir. 

Ümumilikdə «İqtisadi hüquq» “Mülki hüquq nəzəriyyəsi”ndən ayrılan istiqamət kimi 
neoinstitutsionalist nəzəriyyə çərçivəsində fəaliyyət göstərsə də, xüsusi tədqiqat sahəsinə, 
yəni  iqtisadiyyat və hüquq elmlərinin qovuşmasına malikdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, “İqtisadi hüquq” sahəsində ilkin tədqiqatlar R.A. Poznerə 
məxsusdur. O iddia edir ki, ümumi hüququn nəzərdə tutulan əsas məqsədi resursların 
səmərəli bölgüsünə nail olunmasıdır. Onun tədqiqatlarına əsasən ümumhüquq nəzəriyyələri 
səmərəliliyə nail olmaqla əlaqələndirilir. Digər tədqiqatçılar isə göstərirlər ki, hüquq 
normalarını və məhkəmə qərarlarını iqtisadi-məntiqi əsasları tətbiq etməklə təkmilləşdirmək 
olar. Məsələn, L.A. Kornauzer hüququn tədqiqi zamanı “davranış hipotezi”nin mənbəyi 
kimi iqtisadiyyatın əsas götürülməsini təklif etmişdir. 

 “İqtisadi hüquq” sahəsində tədqiqatlar iqtisadçılara iqtisadi sistemin fəaliyyətinə 
hüquqi sistemin təsirini göstərməyə kömək edir. Bu isə iqtisadi modellərin 
formalaşdırılması zamanı fərdlərin davranışına hüquqi sistemlərin təsirinin nəzərə 
alınmasının zəruriliyini meydana çıxarır.  
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Qeyd etmək lazımdır ki, “İqtisadi hüquq” sahəsində fundamental tədqiqatların 
iqtisadi nəzəriyyə, hüquq nəzəriyyəsi, sosiologiya, institutsional iqtisadiyyat, habelə mülki 
hüquq nəzəriyyəsi və transaksiya xərcləri nəzəriyyəsinin əsas müddüəalarına yiyələnmədən 
aparılması mümkün deyildir. Tarixi baxımdan ilkin olaraq hüquq və iqtisadi nəzəriyyənin 
qarşılıqlı əlaqəsi iqtisadi münasibətləri tənzimləyən qanunların tətbiqi, o jümlədən vergi 
qanunvericiliyi, korporasiyaların fəaliyyəti və qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsi ilə 
məhdudlaşmışdır. 

Ümumilikdə, iqtisadiyyata hüquqi üsul və vasitələrdən istifadə etməklə təsir göstəril-
məsinin ilkin nəzəri-konseptual məqamları Çikaqo, Avstriya, institutsionalizm və 
neoinstitutsionalizm məktəblərinin yanaşmaları kimi səjiyyələndirilir. Çikaqo məktəbinin 
əsasında səmərəli seçim nəzəriyyəsi dayanır. Onun metodları, nəticələri və tətbiq imkanları 
haqqında tam təsəvvür Riçard Poznerin əsərlərində öz əksini tapmışdır. O, ilkin olaraq  
aşağıdakı məqamları fərqləndirmişdir: 

- insanlar hətta qeyri-iqtisadi xarakterli qərarları qəbul edərkən səmərəlilik nümayiş 
etdirirlər və qəbul etdikləri qərarlarla əlaqədar xərclərini nəzərə alaraq, bu və ya digər 
qərarda öz mənfəətlərini maksimumlaşdırmaq kimi başlıja məqsəd güdürlər; 

- hüquq normaları fərdlər üçün bu və ya digər qərarların qiymətini müəyyən edir;  
- hüquq normaları səmərəliliyə nail olmanın başlıja vasitələrindən biridir.  
Qeyd etmək lazımdır ki, bu məqamlar öz əksini Kouz teoremində də tapmışdır. Belə 

ki, Kouz teoreminə əsasən əgər mülkiyyət hüququ tamamilə müəyyən edilmiş və 
transaksiya xərcləri sıfıra bərabərdirsə, onda münaqişə tərəfləri hüquqların ilkin 
bölgüsündən asılı olmayaraq, səmərəli nəticə üzrə razılığa gələ bilərlər.  

Avstriya məktəbi isə aşağıdakı ilkin şərtlərə əsaslanmaqla neoklassik məktəbin 
yanaşmaları ilə müqayisəyə əsaslanır: 

- subyektivizm - məhsul və xidmətlər fərdlər tərəfindən onların subyektiv 
“üstünlük vermə” prinsipi əsasında qiymətləndirilir;  

- gələcəyin qeyri-müəyyənliyi və ətraf mühitin qeyri-sabitliyi; 
- sosial proseslərin nəticələrinin qeyri-müəyyənliyi və s. 
Ümumilikdə, Avstriya məktəbinin yanaşmasını aydınlaşdırmaq üçün təbii hüquq və 

mülkiyyət hüququ nəzəriyyəsinə əsaslanan yanaşmanın köklərini müəyyən etmək lazımdır. 
Belə ki, transaksiya xərclərinin müsbət olduğu halda son nəticə mülkiyyət hüququnun ilkin 
bölgüsündən asılı olur. Buna görə də mülkiyyət hüququnun bölgüsü məsələsi müsbət 
transaksiya xərcləri sahəsində səmərəliliyə nail olunması üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.   

Müasir institutsional nəzəriyyənin digər nümayəndəsi amerikan iqtisadçısı, 
iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatlı Ronald Kouz hesab olunur. O, elmi dövriyyəyə 
“transaksiya xərcləri” kateqoriyasını daxil etmiş, habelə fiziki və hüquqi şəxslərin onlar 
üçün zəruri müqaviləni bağlamaq imkanı ilə əlaqədar şərtləri nəzərdən keçirdikdə belə bir 
nəticəyə gəlmişdir ki, əgər müqavilənin bağlanması zamanı heç bir transaksiya xərcləri 
nəzərə alınmazsa, onda fiziki şəxslərin ya ümumiyyətlə qanuna ehtiyacı yoxdur, ya da onları 
nəzərə almamaq imkanına malikdir. R. Kouzun mövqeyinin üç cür şərhi mövcuddur: qanun 
heç bir təsir göstərmir;  qanun müəyyən rol oynayır, lakin digər institutlar onu əvəz edə 
bilər; qanun mühüm rol oynayır, lakin əgər mövcud hüquqi normalar çərçivəsində biznesin 
daxili yerli strukturları səmərəli inkişaf edə bilməzsə, onda firmalar və fiziki şəxslər daha 
səmərəli olan müqavilələr bağlayırlar. 

R. Kouzun məşhur tədqiqat işi olan “Sosial xərclər problemi” ilk baxışda praktiki 
olaraq, hüquqi problemlərə toxunmamışdır. Lakin, onun hüquqa iqtisadi yanaşmanın 
aydınlaşdırılmasındakı rolu danılmazdır, çünki onda istənilən hüquqi sistemin şərhinə 
ümumi yanaşma ifadə olunur. Onun fikrinjə, hüquqi sistemin mövcudluğunun səbəbi 
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transaksiya xərclərinin sıfıra bərabər olmamasıdır. Əgər biz sıfıra bərabər transaksiya xərcli 
rejimdən müsbət transaksiya xərcli rejimə keçiriksə, dərhal hüquq sisteminin əhəmiyyəti 
aydın olur. Bazarda satılanlar heç də bir çox iqtisadçıların güman etdikləri kimi fiziki 
obyektlər deyildir. Onlar müəyyən fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi hüququnu əks etdirir və 
fərdlərin hüquqları hüquq sistemi vasitəsilə müəyyən edilmişdir. Lakin sıfır transaksiya 
xərcli dünya təsəvvür edilə bilinər ki, burada mübadilə tərəfləri onlara hər hansı bir addım 
atmağa mane olan, dəyərin artırılması üçün tələb olunan istənilən qanun müddəalarını 
dəyişə bilərlər. R. Kouz qeyd edirdi ki, təsərrüfat sistemi istehsalçılar və istehlakçılar arasın-
da müəyyən qaydaya salınmış sistemdir. Bu əlaqənin koordinasiyası iki formada həyata 
keçirilə bilər: qeyri-mütəşəkkil və iyerarxik. Qeyri-mütəşəkkil qayda məhsulların 
mövcudluğu, onların qiyməti və s. haqqında məlumatların dağınıqlığı ilə xarakterizə olunur. 
Bu bazarlarda məlumat qiymətlərin tərəddüdü mexanizmi ilə ötürülür, onların axtarışı isə 
transaksiya xərcləri ilə əlaqədardır. Zəruri məlumatların əldə edilməsinin digər üsulu isə 
iyerarxiya, yəni icraçılara bir mərkəzdən əmr və göstərişlərin daxil olduğu sistem hesab 
olunur. İyerarxiya rəhbərin tabeli işçiyə əmr verdiyi istənilən məkanda mövcuddur. İşçilər 
bilavasitə bunun hesabına məlumat axtarışı ilə məşğul olmurlar ki, bu da transaksiya 
xərclərini azaltmağa imkan verir.  

R. Kouzun fikrincə transaksiya xərclərinin azaldılması, müvafiq olaraq, iqtisadi 
fəaliyyətin səmərəliliyinin artırılması hüquqi normaların mövcudluğu və onların istifadəsi 
ilə təmin edilir. O qeyd edir ki, hüquqi normalar və transaksiya xərcləri arasında sıx əlaqə 
vardır. İqtisadiyyatın transaksiya xərcləri olmadan fəaliyyəti mümkün deyildir.  

Ümumilikdə, mülkiyyət hüququnun müəyyən edilməsi bazar razılaşmalarının ilkin 
şərti hesab olunur. Belə ki, bazarin uğurlu fəaliyyəti üçün transaksiya xərcləri ilə yanaşı, 
mülkiyyət hüququnun da olması zəruridir. Əgər transaksiya xərcləri az, mülkiyyət hüququ 
dəqiq müəyyən edilərsə, onda bazar sosial əhəmiyyətli xarici təsirlərin qarşısını alacaq 
dərəcədə özünütənzimləməyə qadir olacaqdır.  

Araşdırmalar göstərir ki, iqtisadiyyat və hüququn qarşılıqlı təsirlərinin müəy-
yənləşdirilməsində reallışdırılan tədqiqatların bir qismi də hüququn iqtisadi təhlili 
istiqamətindədir. Belə ki, müvafiq tədqiqatların əsasını qanunvericiliyə təsir edərək, yeni 
vəzifələr və onların həlli üsulları təşkil edir. Bu baxımdan hesab edilir ki, hüququn iqtisadi 
təhlili kimi geniş istiqamət üçün müxtəlif yanaşmaların mövcudluğu qanunauyğundur və hər 
hansı bir yanaşmanın fərqləndirilməsi üçün əsas yalnız müəyyən mövqelərin 
fərqləndirilməsi çıxış edir.  

 
3. Щцгугун игтисади тяhlili.  
Müasir dövrdə hüququn iqtisadi təhlilinə bir sıra yanaşmalar mövcuddur. Belə ki, 

hüququn iqtisadi təhlili aşağıdakı üç fərqli, lakin qarşılıqlı əlaqəli elementləri nəzərdə tutur: 
Birincisi, bu iqtisadi nəzəriyyənin hüquqi normalarının təsirinin müəyyən edilməsi 
məqsədilə istifadə edilməsidir; İkincisi, hüquqi normaların gələcəkdə tətbiqi üzrə təlimatları 
təkmilləşdirmək üçün iqtisadi səmərəliliyinin müəyyən edilməsində iqtisadi nəzəriyyənin 
istifadə edilməsidir; Üçünjüsü, hüquqi normaların müəyyən edilməsi üçün iqtisadi 
nəzəriyyənin tətbiq edilməsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, birinci istiqamət 
qiymətəmələgəlmə nəzəriyyəsi, ikinci istiqamət rifah iqtisadiyyatı, üçüncü istiqamət isə 
ictimai seçim nəzəriyyəsi ilə əlaqədardır.  

Ümumilikdə hər hansı bir qanunun hüquqi təsir gücünün müəyyən edilməsi üçün 
iqtisadi təhlil sadə, lakin mübahisəli əsasa malikdir. Başqa sözlə desək, qanunun yeganə 
funksiyası hər hansı bir hüquqi məhdudiyyətlər yolu ilə artırılması mümkün olan iqtisadi 
səmərəliliyin təmin edilməsi kimi xarakterizə olunur. Əgər iqtisadi səmərəlilik məhz 
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məqsəd hesab olunursa, onda müxtəlif hüquqi normaların təhlili zamanı rifah 
iqtisadiyyatının əsas yanaşmaları istifadə oluna bilər. Məsələn, müstəqil müqavilə bağlanan 
zaman qarşılıqlı razılaşmaya əsaslanan şərtlərin daxil edilməsini nəzərdə tutan qanunların 
funksiyası öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi faktına baxmaq və müqavilənin bəndlərinin hər 
iki tərəfdən dəqiq şərtləndirilməsinə əsaslanan bir sıra şərtlərin müəyyən edilməsindən 
ibarətdir. 

Hüququn iqtisadi təhlilinə yalnız hadisənin mövcud vəziyyətini xarakterizə etməyə 
cəhd kimi deyil, eyni zamanda bu hadisənin necə olacağının proqnozlaşdırılması vasitəsi 
kimi də yanaşmaq olar. İqtisadi hüquqda bu problemə iki yanaşma mövcuddur. Bir tərəfdən 
R. Poznerin mövqeyi mövcuddur ki, bu mövqeyə əsasən mövcud hüquq sistemi müxtəlif 
səbəblərdən elə dəyişir ki, iqtisadi nöqteyi-nəzərdən daha səmərəli olur. Digər tərəfdən, 
ictimai seçim nəzəriyyəsinin tərəfdarları qanunvericiliyi siyasi sistemin məhsulu kimi 
nəzərdən keçirirlər ki, burada maraqlı tərəflər dövlət hesabına öz maraqlarının mühafizəsi 
üsullarını axtarırlar. Bütün bunlar nəzərə alınmaqla hüququn iqtisadi təhlilini şərtləndirən 
məqamları aşağıdakı kimi xarakterizə etmək olar: 

- iqtisadçılar iqtisadi səmərəlilik problemini müzakirə edərək ədalətlilik, dəqiqlik və 
s. bu kimi məsələlər üzrə ənənəvi mülahizələrdən uzaqlaşırlar; 

- iqtisadi təhlil bir çox qüvvədə olan hüquq normalarının əsaslandırılması üçün əsaslı 
dəlillərin mövcudluğunu aşkarlayır;  

- iqtisadçılar mürəkkəb qarşılıqlı əlaqələrin digər təhlilçilər tərəfindən nəzərə 
alınmayan məqamlarını nəzərə alırlar. Hansı ki, müvafiq təhlilin daha dərin və dəqiq həyata 
keçirilməsinə imkan verir;  

- iqtisadi yanaşma hüquqi təhlildə bir o qədər rast gəlinməyən hüququn ayrı- ayrı 
sahələrinin vahidliyini təmin edir.  

Müasir dövrdə iqtisadi nəzəriyyələr sistemində mövcud olan hüququn iqtisadi 
nəzəriyyəsi öz predmetinə görə neoinstitutsionalist nəzəriyyəyə kifayət qədər yaxındır. 
Bunu həmçinin neoklassik iqtisadi nəzəriyyələrə istinad edilərək tətbiq edilən hüququn 
iqtisadi təhlil üçün də şamil etmək olar. Bu baxımdan yuxarıda  qeyd olunduğu kimi iqtisadi 
yanaşma çərçivəsində metodoloji fərdiyyətçilik geniş yayılmışdır. Burada əsas məqam 
qarşılıqlı fəaliyyət göstərən subyektlərinin öz fəaliyyətlərində səmərəli seçimə üstünlük 
verməsinə baxmayaraq, qarşılıqlı fəaliyyətin nəticələrinin fərdlər üçün çox zaman 
gözlənilməz olmasına diqqəti cəlb etməkdir.  

Beləliklə, müasir dövrdə “İqtisadi hüquq” həm iqtisadi, həm də hüquqi təlimin 
ayrılmaz tərkib hissəsi hesab olunmaqdadır. Belə ki, “İqtisadi hüquq” kontekstində 
məsələlərin tədqiqi iqtisadçılara hüquq sisteminin cəmiyyətin iqtisadi həyatına necə təsir 
etməsinin müəyyənləşdirilməsi prosesində, hüquqşünaslara isə qəbul olunmuş normativ 
aktlar və hüquq normalarının nəticələrinin təhlili prosesində əlverişli əsas yaradır.  

Hüququn iqtisadi təhlilinin mühüm metodoloji aspekti dövlətin məqsədi kimi ictimai 
rifahın yüksəldilməsinin ilkin şərti hesab edilir. Игтисади субйектлярин фяалиййятинин 
цмуми гайдалары, принсипляри вя онларын реаллашма механизмляри мцвафиг 
норматив актларла мцяййян едилир və tənzimlənir. Игтисади системин 
трансформасийасы вя бу просеся адекват формалашан йени мцнасибятляр шяраитин-
дя ися тянзимлямя васитяляринин ролу ящямиййятли дяряжядя артыр. Мящз бу ба-
хымдан дювлятин дяйишян игтисади шяраитя уйьун норматив-щцгуги база 
формалашдырмасы, щабеля формалашдырылан йени игтисади мцнасибятляр 
системинин мащиййятиндян иряли эялян дяйишикликляр апарылмасы зярурятя 
чеврилир.  



 7

Дювлятин игтисадиййата мцдахилясинин оптимал нисбяти вя щцдудунун 
эюзлянилмяси игтисадиййатын тянзимлянмяси иля баьлы олан башлыжа 
проблемлярдян биридир. Бу бахымдан, игтисадиййатын щцгуги тянзимлянмяси 
аспектinдян мараг доьуран мягам игтисадиййат вя щцгугун гаршылыглы ялагясинин 
мцяййянляшдирилмясидир. Игтисадиййатла щцгугун гаршылыглы ялагяси ижтимаи 
инкишафын цмуми ганунауйьунлугларына табедир. Беля ки, бир тяряфдян 
жямиййятин игтисади тялабаты обйектив олараг мцяййян игтисади мцнасибятлярин 
тянзимлянмясинин щцгуги формасынын, мцлкиййятин мцхтялиф формаларынын 
щцгуги тясбитинин вя мцщафизясинин, тясяррцфат фяалиййяти субйектляринин 
игтисади мцстягиллийинин тямин едилмяси вя с. бу кими принсипиал мясялялярин 
щяллинин зярурилийини шяртляндирир. Диэяр тяряфдян ися игтисади мцнасибятля-
рин щцгуги тянзимлянмяси тяшкиледижи функсийа йериня йетирир. Буна эюря дя 
игтисади просеслярин тянзимлянмяси механизминин мцщцм цнсцрц кими щцгуги 
тянзимлямя жямиййятин сосиал-игтисади щяйатына жидди тясир эюстярир.  

İqtisadi hüququn ilkin rüşeymləri Roma hüququnda formalaşmağa başlamışdır. Belə 
ki, Roma hüququnda əşya hüququ, mülkiyyət hüququ, öhdəlik hüququ, müqavilə hüququ, 
vərəsəlik hüququ və digər hüquq sahələri əks olunmuşdur. Sonralar ictimai inkişaf 
nəticəsində iqtisadi münasibətlər sistemi daha da genişlənmiş və yeni yaranmış sahələrin 
hüquqi əsası formalaşmağa başlamışdır. Yəni, iqtisadi hüququn əsasını təşkil edən, Roma 
hüququnda öz əksini tapan mülki hüququn tərkibindən, yeni sahələr inkişaf edərək 
ayrılmağa başlamışdır. Əsasını mülki hüquqdan götürən bu hüquq sahələrinə sahibkarlıq 
hüququ, maliyyə hüququ, vergi hüququ, gömrük hüququ və s. aiddir.  

 
4. Щцгуг нормаларынын тясир хцсусиййятляри.  
Ümumi metod kimi hüquqtətbiqetmənin mahiyyəti iqtisadi münasibətlərin 

tənzimlənməsində hüququn vasitə kimi tətbiqində təzahür olunur. Xüsusi metodlar 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  
əməlləri etməyə yönəldilmiş məcburiyyəti müəyyən edir. Qadağanetmə üsulları isə müəy-
yən hərəkətlərin edilməsinin qadağan edildiyi üsullardır. Səlahiyyətvermə üsulları iqtisadi 
sahədə baş verən münasibətlərin iştirakçılarna öz maraqlarının ödənilməsinə yönələn 
müsbət hərəkətlər etmək hüququ verən üsullardır. Stimullaşdırıcı üsullar əsasən 
həvəsləndirici üsullardır. Həvəsləndirici üsullar iqtisadi subyektlərə xoş sonluqla 
nəticələnən hərəkətlər üçün istiqamət vermiş olurlar. 

Ümumiyyətlə, istənilən normativ-hüquqi aktda ümumi müddəalar istisna olmaqla, 
qalan normalarda məcburedici, qadağanedici, səlahiyyətverici və stimullaşdırıcı 
xüsusiyyətlərdən biri, bir neçəsi və ya hamısı əks oluna bilər. İqtisadi münasibətləri 
tənzimləmək üçün qeyd edilən xüsusiyyətlərə uyğun olaraq eyni adlı üsullardan istifadə 
olunur.  

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi hüquqi tənzimlənmənin spesifik metodu imperativ və 
dispozitiv metodlara ayrılır. İmperativ yaxud amiranə metod ciddi məcburiyyətdir, hüquqi 
göstərişlərin tələbindən geri çəkilməyə yol vermir. Bu metod başlıca hüquqi vasitə kimi 
amiranə qaydadan yararlanır. Qeyd edək ki, bu metod daha çox inzibati və cinayət 
hüququna xas olsa da konstitusiya və digər hüquq sahələrində də istifadə olunur. Dispozitiv 
metod isə təşəbbüsə, hüquqi tənzimləmə iştirakçılarının bu və ya digər davranış seçiminin 
sərbəstliyinə əsaslanır. O, tərəflərə öz fəaliyyətlərini fərdi istəyinə uyğun nizamlamaq 
imkanının yaranmasına yol verir. Qanunvericilikdə yalnız bu cür istəklərin hədləri, yaxud 
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müəyyən prosedurları müəyyənləşir. Bu metod daha çox mülki hüquq üçün spesifikdir. 
Onun əsasında hüquq münasibətləri iştirakçılarının müstəqil vəziyyəti və yaranma mənbəyi 
kimi müqavilə durur. Əgər imperativ metod, münasibət iştirakçılarını hüquqi əlaqəyə 
girməyə məcbur edirsə, dispozitivlik isə vətəndaşların, onların təşkilatlarının faktiki 
hərəkətlərinin, bu əsasda təşəkkül tapan münasibətlərin hüquqi göstərişlər qarşısında 
prioritetə malik olmas ilə əlaqədardır.  

Dövlətin bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinin formalaşması və inkişafına sistem 
şəklində fəaliyyət göstərən proses kimi yanaşması iqtisadi fəaliyyətin hüquqi bazasının 
yaranmasını tələb edən əsas şərtdir. İqtisadi islahatlar üçün hüquqi bazanın yaradılmasında 
obyektiv iqtisadi qanunlar, cəmiyyətin və dövlətin mənafeyinin qorunmasına görə qəbul 
edilən müxtəlif səpgili normativ-hüquqi aktlar ən mühüm alət və vasitələrdir. Bu alət və 
vasitələrlə dövlət iqtisadi inkişafı və iqtisadi tarazlığı təmin edir. 

İqtisadi subyektlərin fəaliyyət göstərməsinə icazə verilən sahələr və onların tənzim-
ləmə qaydaları qəbul olunmuş qanunlarla müəyyən edilir. Belə bir şəraitdə dövlətin 
dəyişməkdə olan şəraitə uyğun mövcud normativ-hüquqi aktlarda yeni iqtisadi münasibətlər 
sisteminə uyğun gələn əlavələr və dəyişikliklər aparması zərurətə çevrilir. 

İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi cəmiyyətin, eləcə də dövlətin iqtisadi maraq-
larını təmin edən hüquqi normaların yaradılması anından başlayır. Lakin reallıqda o 
cəmiyyətin iqtisadi fəaliyyəti və ümumilikdə iqtisadi davranışlarına hüquqi normaların təsiri 
formasında çıxış edir. Bu cür təsirin nəticəsində insanlar arasındakı iqtisadi münasibətlər 
iqtisadi hüquqi xarakter alır. Başqa sözlə desək, iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi 
insanların davranışlarına normativ aktların tənzimləyici təsirinin nəticəsidir. Elə buna 
görədir ki, hüquqi tənzimləməni çox vaxt normativ-hüquqi tənzimləmə də adlandırırlar.  

İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsində istifadə olunan hüquq normaları elə olmalı-
dır ki, o iqtisadi münasibətlərin iştirakçılarına qarşı birtərəfli olmasın. Yəni, dövlətin və ya 
yalnız vətəndaşların mənafeyinə xidmət etməsin. Eyni zamanda hüquq normaları nə 
dövlətin, nə də vətəndaşların fəaliyyətini məhdudlaşdırmamalıdır. Hüquq normaları 
subyektlərə qanunla qadağan olunmayan sahələrdə məşğul olmaq imkanı verməlidir. Bu o 
deməkdir ki, iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsində istifadə olunan hüquq normaları bütün 
mülkiyyət münasibətlərinin bərabər hüquqlu olmasını müəyyən edir və iqtisadi fəaliyyətlə 
məşğul olan subyektlərin maraqlarını qoruyur. Hüquqi tənzimləmə vasitəsi ilə yalnız 
dövlətin və iqtisadi fəaliyyət subyektlərinin mənafeyi qorunmur. Eyni zamanda, hüquqi 
tənzimləmə vasitəsi ilə istehlakçıların da mənafeyi qorunur.  

İqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsindəki müstəsna əhəmiyyəti hüququn iqtisadi 
funksiyasını doğurmaqla iqtisadi münasibətlərin bütün inkişaf mərhələsində mühüm yer 
tutmuşdur. Çünki, hüquq həmişə rəqabətin, azad sahibkarlığın, mülkiyyət münasibətlərinin 
və ümumilikdə iqtisadi fəaliyyət növlərinin təminatçısı kimi çıxış etmişdir. Hüququn 
iqtisadi funksiyası iqtisadi münasibətlərdəki rolundan irəli gəlir. Hüququn iqtisadi 
funksiyası həm iqtisadi münasibətlərin iştrakçılarının fəaliyyətini tənzimləyir, həm də hüquq 
pozuntusu törədənlərə qarşı cəza tədbirləri müəyyənləşdirməklə hüquq pozuntularının 
qarşısını alır.  

İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi prosesində təzahür edən əlamətlərə əsasən  
modellər formalaşır ki, onlar da xarakterik xüsusiyyətlərinə malikdir. Hansı ki, bu xüsu-
siyyətlər iqtisadi münasibətlərin xüsusiyyətlərindən asılı olur və aşağıdakı spesifik 
əlamətlərlə xarakterizə olunur: 

1. İqtisadi münasibətlərin iştrakçılarının vəziyyəti; 
2. İqtisadi münasibətlərin xüsusiyyətləri; 
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3. İqtisadi münasibətlərin iştrakçılarının öz üzərlərinə götürdükləri və daşıdıqları 
məsuliyyət və s. 

Hüquqi tənzimləmədə ən çox istifadə edilən mexanizmlərdən biri də hüquq pozun-
tusu törədənlərə qarşı cəza tədbirlərinin görülməsidir. Məlumdur ki, istənilən hüquqi və 
fiziki şəxslər hansısa bir təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olarkən öz üzərinə qanunvericiliyə 
uyğun olaraq hüquq və vəzifələr götürür. Onları icra etmədikdə isə qanunvericiliyə uyğun 
olaraq məsuliyyət daşıyır.  

Müasir dövürdə iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində, dövlətlərarası və digər subyektlərlə 
olan münasibətləri tənzimləyən prinsip və normaların cəmi beynəlxalq iqtisadi hüquq kimi 
qəbul olunur. Beynəlxalq iqtisadi hüquq ticarət, elmi-texniki, nəqliyyat, valyuta-maliyyə, 
gömrük və s. əlaqələri əhatə edir. Ümmilikdə isə beynəlxalq iqtisadi hüquq sahəsi 
beynəlxalq ticarət hüququ, beynəlxalq sənaye hüququ, beynəlxalq nəqliyyat hüququ, 
beynəlxalq gömrük hüququ, beynəlxalq valyuta, maliyyə hüququ, beynəlxalq intellektual 
mülkiyyət hüququ və s. kimi bir neçə yarımsahələri özündə birləşdirir. Beynəlxalq iqtisadi 
əlaqələrin özünəməxsus xüsusiyyəti, bu əlaqələrdə öz təbiətinə görə müxtəlif olan 
subyektlərin iştirak etməsidir.  

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin və onların iştrakçılarının müxtəlifliyi, özünə-
məxsus tətbiqi metodlar və hüquqi tənzimləmə vasitələri yaradır. Bu metod və vasitələrin 
əsas məqsədi, beynəlxalq hüquqi və ölkədaxili normaların qarşılıqlı əlaqələrini yaratmaqdır. 
Məhz dövlətlərin iqtisadi əməkdaşlığının beynəlxalq tənzimlənməsi vasitələri, dövlətlərin 
xarici mülki-hüquqi münasibətlərinə təsir göstərir. Mülki, gömrük, təsərrüfat və digər 
qanunvericilik aktlarında beynəlxalq normalara olan münasibətlər, bilavasitə beynəlxalq 
müqavilələrin şərtlərindən irəli gəlir.  

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 müvafiq 
sahədə baş verən münasibətlərin tənzimlənməsində metodların düzgün müəyyən olunması 
və bu münasibətlərə tətbiq olunması böyük əhəmiyyətə malikdir.  

Dünya təcrübəsi göstərir ki, istənilən sahədə qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq 
üçün tənzimlənmənin həyata keçirilməsi labüddür. Bu tənzimləməni həyata keçirən və 
alternativi olmayan yeganə subyekt dövlətdir. Çünki, dövlət tənzimlənməni ictimai mənafe 
baxımından həyata keçirir. Dövlət tənzimləməni həyata keçirmək üçün müəyyən 
metodlardan – vasitə və üsullardan istifadə edir. Tənzimləmə metodları tənzimləmənin 
predmeti olan “nəyi” və “necə” tənzimləmədə ifadə olunur. Metodologiya dedikdə isə hər 
hansı bir sahədə baş verən münasibətləri tənzimləmək üçün mövcud olan metodların 
(vasitələrin, üsulların) və prinsiplərin məcmusu nəzərdə tutulur. Başqa sözlə, metod 
metodolagiyanın tərkib elementidir. Məsələn,  tutaq ki, hər hansı bir sahədə mövcud olan 
münasibətləri tənzimləmək üçün sintez, analiz və s. metodlardan istifadə olunur. Metodika 
dedikdə isə, hər hansı bir sahədə münasibətləri tənzimləmək üçün istifadə olunan fərdi 
qaydalar, fəndlər nəzərdə tutulur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, hüquqi dövlətdən söhbət gedirsə, bu zaman münasibətlərin 
tənzimlənməsi 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 sanksiyalaşdırır. Nəzəri baxımdan sübut edilmişdir 
ki, istehsal prosesində yaranan münasibətlər nəticədə həmişə sosial münasibətlər kimi çıxış 
edir. 

Ümumilikdə tənzimləmə metodları müəyyən normalardır ki, bu normalar da 
aşağıdakı sxemdə müvafiq qruplarda təsnifləşdirilir. 
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Sxem 1.  İctimai münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsi metodları 
   
Sxemdən göründüyü kimi bu metodlar sosial tənzimləyici və texniki tənzimləmə 

vasitələridir. Bu vasitələr bir-birilə qarşılıqlı təsir və əlaqəlidirlər. Bəzi hallarda bir sıra 
sosial normalar hüquq mənbələri kimi çıxış edirlər. Buna misal kimi müsəlman dövlətlərini, 
kontinental Avropanın bəzi dövlətlərini, o cümlədən, kilsə-kanonik hüququn milli hüquq 
sisteminin bir hissəsinə çevrildiyi Almaniyanı göstərmək olar.  

Tənzimləyici vasitələrin (sosial, texniki) qarşılıqlı əlaqə və təsirini aşağıdakı kimi 
xarakterizə etmək olar: 

• Sosial normalar - bilavasitə insanlar arasında münasibətləri nizama salan 
normalardır. Sosial normaların aşağıdakı növləri vardır: hüquq normaları, adətlər, 
korporativ normalar, dini normalar, əxlaq normaları.         

• Hüquq normaları - dövlət tərəfindən müəyyən edilən və mühafizə olunan, ölkə 
əhalisinin mənafelərini ifadə edən, habelə ictimai münasibətlərin dövlət nizamlayıcısı kimi 
çıxış edən ümumməcburi davranış qaydalarıdır. Ümumilikdə hüququn aşağıdakı formaları 
vardır: Hüquqi adətlər, hüquqi presedentlər, normativ hüquqi aktlar. Bu formalara qısaca 
nəzər salaq.                                                                                        

• Adətlər. Bu anlayışla uzun zaman kəsiyində dəfələrlə tətbiqetmə 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 yalnız adətlər deyil, ənənələri, ayinləri, ritualları və s. aid etmək olar. Ənənələrin, 
ayinlərin əksəriyyətinə hüquq indifferentdir (laqeyddir). Eyni zamanda o, vərdiş halını alan 
davranış formalarına əsaslanır. Bəzi hallarda isə onları öz normalarında əks etdirir. Məsələn, 
böyük ictimai mənaya malik olan dövlət başçısının andiçmə mərasimi buna aiddir. 
Mütərəqqi adətlər hüquqla stimullaşdırılır, qanuna zidd olanlar isə hüquqpozmalar kimi 
qiymətləndirilir. Hüququn təsirini öz üzərində hiss edərək adətlər də hüquqa təsir edir. 
Müəyyən hallarda adətlər hüququn mənbələri kimi xarakterizə olunur.  

• 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 hüququn 

İctimai münasibətlərin hüquqi 
tənzimlənməsi

metodları

Sosial tənzimləyici normalar

Hüquq normaları Adətlər
Korporativ

normalar

Dini

normalar

Əxlaq   

normaları

Texniki tənzimləmə normaları
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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 ictimai 
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 edilir. Bu normaların 
fəaliyyət sferası onunla şərtlənir ki, onların ictimai birliklərinin üzvlərinin iradəsini 
təcəssüm etdirməsi və məcburi xaakterli olmasilə şərtlənir. 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 daşıyaraq 
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”. Hüquqdan fərqli olaraq 
əxlaqda normalar və prinsiplərin ixtisaslaşmış daşıyıcısı yoxdur. O, inam gücü, vərdişlər, 
mənəvi borclardan və s. təkrarən yaranır. Lakin, hüququn əxlaqdakı 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 qaydalardır. 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 məsuliyyəti 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 münasibətləri 
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. Sosial-texniki normalar ictimai 
həyatın texnikadan istifadə edilməsi ilə əlaqədar tərəfinin təsirli nizamlayıcısıdır.  

Hüquqi tənzimlənmənin 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.  
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Hüquqi tənzimlənmə metodlarının xüsusiyyətlərini 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 vasitələrinin 

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

Aydındır  ki, hüquqi dövlətdə iqtisadiyyatın  tənzimlənməsində vasitə hüquqdur 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, göstəriş 
ləri ümumməcburi xarakter daşıyan, hüquq normalarını müəyyən edən, dəyişdirən 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.     

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.  
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MЮVZU 2.  ИГТИСАДИ ЩЦГУГУН МЯНБЯЛЯРИ ВЯ  
     НОРМАТИВ-ЩЦГУГИ БАЗАСЫ 

PLAN 
1. Игтисади щцгугда мянбя анлайышы.  

2. Игтисади щцгугун конститутсийа ясаслары.  

3. Ганунлар вя ганун гцввяли актлар.  
 

ƏDƏBIYYAT SİYAHISI 
1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Bakı, 2005 
2. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan  Respublikasının qanunu 
3. S. Allahverdiyev “Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və hüququnun 

əsasları”. Bakı, 2006 
1. Ə.Əliyev “ Beynəlxalq ümumi hüquq”.  Bakı, 2004 
2. A. Quliyev  “Dövlət və hüququn əsasları”.  Bakı, 2005 
3. F.Hayek “Hüquq, qanunvericilik və azadlıq”. Bakı 2002 
4. Xropanyuk V.N., “Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi”. Bakı, 2005 
5. Коркасов Е.А. “Государственно правовое регулирование экономических 

отношений: проблемы, методы”Москва, 2000 
6.  Dr. Mahmut Bagari, “Sərbəst piyasa, özəl hukuk və ekonomik düzenləmə”, 

İzmir, 2004 
 

1. Игтисади щцгугда мянбя анлайышы.  
Ümumilikdə, hüquq mənbəyi dedikdə hüququ normalarının ifadə edildiyi forma başa 

düşülür. Bu hüquq normalarının ümumməcburi əhəmiyyətli olmasını əks etdirir. Bu dövlət 
iradəsinin, onun yazılı formada təsbit olumasının ifadəsi kimi çıxış edir. Başqa sözlə 
hüququn mənbəyi – odur ki, ona konkret hüquqi məsələnin həlli zamanı zəruru olan hüquq 
normasının müəyyən edilməsi üçün müraciət olunur. 

Hüquq  mənbəyi biləvasitə  dövlətlə əlaqədardır. Belə ki, o hüququyaratma ilə bağlı 
dövlət orqanlarının fəaliyyəti nəticəsində meydana gəlir.  Belə orqanlara - Azərbaycan 
Respublikasının Milli Məclisi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti və s. aiddir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, dövlətin hər bir hüquqi aktı hüquq mənbəyi ola bilməz, 
yalnız hüquq normalarını, ümumi davranış qaydalarını əks etdirən, başqa sözlə, normativ 
aktlar hüququn mənbəyi hesab olunur. Məsələn, prezidentin müxtəlif fəxri adların konkret 
elm, incəsənət xadimlərinə və başqalarına verilməsi haqqındakı sərəncamları hüququn 
mənbəyi hesab olunmur, baxmayaraq ki, onun dövlət-hüquq xarakteri göz qabağındadır. 
Onlar hüquq mənbələri kimi çıxış edə bilməzlər, ona görə ki, onlarda ümumi qaydalar, yəni 
hüquq normaları yoxdur. Belə fərdi, konkret məsələləri müəyyən edən aktlar fərdi aktlar 
adlanır. Onlar öz səlahiyyətləri daxilində bütün dövlət orqanları tərəfindən verilir (məsələn, 
hakimiyyətin müvafiq strukturu vətəndaşa mənzil sahəsinin verilməsi, təqaüdün təyin 
olunması və s. barədə qərar qəbul edir), lakin bunlar hüquq mənbəyi ola bilməzlər. 

Hər bir dövlət öz çoxcəhətli fəaliyyətini dövlət orqanları vasitəsilə həyata keçirir. Bü-
tün bu rəngarəngliyə baxmayaraq onlar ümumi xüsusiyyətlərə malikdir. Onlardan hər biri 
dövlət orqanları sisteminə daxil olmaqla dövlət aparatının tərkib hissəsidir və dövlətin 
konkret sferadakı funksiyalarını həyata keçirir.  Dövlət orqanlarının hakimiyyət 
səlahiyyətlərinə malik olması, fəaliyyətinin hakimiyyət xarakteri daşıması onun son dərəcə 
vacib xarakterik cəhətlərindəndir. Bununla o, digər bütün təşkilatlardan, ictimai orqanlardan 
fərqlənir. 
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Dövlət orqanları öz hüquqları çərçivəsində səlahiyyətlərinə aid məsələlərlə bağlı 
qərarlar qəbul edir, hüquqi aktlar verir, onların icrası üçün öhdəliklər müəyyən edir, qəbul 
olunmuş qərarların icrası ilə bağlı tədbirlər həyata keçirirlər. Dövlət hakimiyyətinin həyata 
keçirilməsi zəruri hallarda dövlət məcburiyyəti ilə təmin olunur. Dövlət orqanının 
hakimiyyət səlahiyyəti onun idarəetmə predmetini təşkil edən hüquq və vəzifələrinin 
məcmusundan ibarət olan səlahiyyətləri çərçivəsində həyata keçirilir. Yerinə yetirdiyi 
işindən, fəaliyyət dairəsindən asılı olaraq müxtəlif dövlət orqanlarının səlahiyyətləri də 
fərqlidir. Dövlət orqanlarının səlahiyyətləri qanunla, digər normativ aktlarla müəyyən 
olunur. 

Beləliklə, dövlət orqanı - dövlət-hakimiyyət səlahiyyəti verilən və öz imkanlarına 
uyğun olaraq müəyyən edilmiş qaydada bu səlahiyyəti həyata keçirən dövlət aparatının bir 
hissəsidir.   Dövlət orqanları vahid sistemdə birləşmələrinə baxmayaraq müxtəlifliyə 
malikdirlər, belə ki, müxtəlif funksiyalar həyata keçirir, əlamətlərinə görə bir-birindən 
fərqlənirlər. Buna görə də onlar bir neçə meyarlara görə növlərə bölünürlər.
 Hakimiyyət bölgüsü prinsipinə uyğun olaraq dövlət orqanlarının qanunvericilik, icra 
və məhkəmə hakimiyyəti kimi növlərə bölünməsinin çox böyük əhəmiyyəti var. Belə 
təsnifat respublika səviyyəsində keçirilir. Hakimiyyətin qanunvericilik qolu – Azərbaycan 
Respublikasının nümayəndəli orqanı olan Milli Məclisdir. 

İcra hakimiyyəti orqanlarına – ali icra hakimiyyəti orqanı (Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti), yuxarı icra hakimiyyəti orqanı (Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti), mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları (nazirliklər, dövlət komitələri, 
komitələr, dövlət xidmətləri) və yerli icra hakimiyyəti orqanları (rayon (şəhər) icra 
hakimiyyəti başçıları) daxildir. Məhkəmə hakimiyyətini isə ədalət mühakiməsi yolu ilə 
yalnız Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri həyata keçirirlər (Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikasının Ali məhkəməsi, 
Azərbaycan Respublikasının apelyasiya məhkəmələri və digər məhkəmələr)    

Elmi ədəbiyyatlarda icra hakimiyyəti iki aspektdən: hüquqi və politoloji baxımdan 
şərh edilir. Hüquqi baxımdan icra hakimiyyəti dövlət idarəetmə subyeklərinin kimlərisə öz 
iradəsinə tabe etmək, müvafiq aktlar qəbul etmək, təşkilati işləri həyata keçirmək hüququ və 
imkanı kimi başa düşülür. 

Politoloji baxımdan isə icra hakimiyyəti hakimiyyətin digər qolları ilə birlikdə vahid 
dövlət orqanizmini təşkil edən, onlardan təsirlənməklə idarəetmə qərarlarını qəbul edən 
siyasi-hüquqi hadisələr kompleksi, vahid dövlət hakimiyyətinin yarımsistemi kimi izah 
edilir. 

İcra hakimiyyəti orqanları icraedici-sərəncamverici fəaliyyəti həyata keçirir. Yəni bu 
orqanların səlahiyyətlərinə həm icraedicilik, həm də sərəncamvericilik fəaliyyəti daxildir. 
Dövlət idarəetmə orqanlarının icraedicilik fəaliyyəti qanunlardan və digər normativ hüquqi 
aktlardan irəli gələn tələblərin bilavasitə icrasında ifadə olunur. Ictimai həyatın bütün 
sahələri üzrə dövlət idarəetməsinin təşkili və tətbiqi məhz icra hakimiyyəti orqanları vasitəsi 
ilə həyata keçirilir. Bu orqanların üzərinə cəmiyyətin və dövlətin müxtəlif sahələrinin idarə 
olunması, bu sahələr üzrə münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsi kimi mühüm vəzifələr 
düşür. Həmin məsələlər birbaşa qanunlar vasitəsi ilə tənzimlənir. İcra hakimiyyəti 
orqanlarının fəaliyyəti, o cümlədən, onlar tərəfindən qəbul olunan hüquqi aktlar 
konstitusiyaya, qanunlara uyğun olmalıdır. 

Dövlət idarəetmə orqanlarının sərəncamvericilik fəaliyyəti isə onda ifadə olunur ki, 
həmin orqanlar dövlət idarəetməsini sərəncamlar verməklə və özləri qəbul etdiyi aktlar 
vasitəsilə həyata keçirir. Yəni onlar həm hüquqi aktlar qəbul etmək, həm də sərəncamlar 
verməklə cari məsələləri həll edir, hüquq normalarını tətbiq edir, həm də ümumi, tipik 
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hallarda dəfələrlə tətbiq olunması nəzərdə tutulan normativ aktlar (qanun qüvvəli aktlar) 
qəbul edərək onların icrasını təmin edirlər. Qanunvericilik orqanlarından fərqlıi olaraq icra 
hakimiyyəti orqanları hüquqi aktların tətbiqində məcburetmə tədbirlərindən də istifadə 
edirlər. 

Elmi ədəbiyyatlarda bu orqanlara həm də inzibati hakimiyyət orqanları deyilir. İcra 
hakimiyyəti orqanları dövlət ərazisinin hər yerində, bütün cəmiyyəti əhatə etməklə fasiləsiz 
olaraq dövlət idarəçiliyini həyata keçirdiyinə görə, icra hakimiyyəti universal xarakterə 
malikdir və bu əlamət onun vacib əlaməti hesab olunur. İcra hakimiyyətini digər mühüm 
əlaməti isə onun maddi xarakter daşımasıdır. Yəni bu hakimiyyətin ixtiyarında dövlət 
idarəetməsini reallaşdıran nəhəg aparat və həmin aparata daxil olan böyük məmur kütləsi, 
hüquqi, iqtisadi, texniki, təşkilati və s. vasitələr cəmləşir, sərəncamında silahlı qüvvələr, 
polis və digər məcburetmə orqanları durur. 

Müəyyən fərqlərin olmasına baxmayaraq hər bir dövlətdə nazirliklər və digər 
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları cəmiyyətin ayrı-ayrı sahələri üzrə dövlət idarəçiliyinin 
həyata keçirilməsinə, cəmiyyətdə sosial-iqtisadi, mədəni inkişafın əldə olunmasına, ictimai 
asayişin, hüquq qaydasının, dövlət təhlükəsizliyinin qorunmasına xidmət edir.  

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları arasında əsas yeri nazirliklər tutur. Nazirliklər 
sosial-iqtisadi və siyasi həyatın ən mühüm sahələri üzrə dövlət idarəçiliyinin həyata 
keçirilməsi məqsədilə yaradılır və onların hər birinin səlahiyyəti aid olduğu sahə ilə 
məhdudlaşır. 

Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 
Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının 

iqtisadi siyasətini, iqtisadi və sosial proqnozlarını işləyib hazırlayan, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı 
sahələrinin inkişafı, xarici iqtisadi və ticarət əlaqələri, investisiya fəaliyyəti, investisiyaların 
cəlb edilməsi, qoyulması və təşviqi, daxili ticarət, sahibkarlığın inkişafı və sahibkarlığa 
dövlət yardımı, rəqabətin inkişafı və təşviqi, o cümlədən haqsız rəqabətin aradan 
qaldırılması, istehlakçıların hüquqlarının qorunması, ölkə iqtisadiyyatında struktur və 
innovasiya sahəsində dövlət siyasətini işləyib hazırlayan və həyata keçirən, fəaliyyət 
dairəsinə aid olan məsələlər üzrə normativ hüquqi tənzimlənməni və müvafiq fəaliyyət 
sahələri üzrə dövlət nəzarətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.  Iqtisadi 
idarəetmə prosesində İİN-nin xüsusi yeri vardır. Belə ki, nazirlik öz vəzifələrini yerinə 
yetirmək üçün aşağıdakı hüquqlara malikdir: 

• öz səlahiyyətləri daxilində mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, 
bələdiyyələr, fiziki və hüquqi şəxslər, digər bazar subyektlərinə və onların vəzifəli 
şəxslərinə, o cümlədən qanun pozuntularının dayandırılması və onun nəticələrinin aradan 
qaldırılması ilə bağlı icrası məcburi olan qərarlar qəbul etmək; 

• Nazirliyin fəaliyyət dairəsinə daxil olan məsələlər üzrə mərkəzi və yerli icra 
hakimiyyəti orqanlarından, bələdiyyələrdən, fiziki və hüquqi şəxslərdən müəyyən olunmuş 
qaydada zəruri məlumatlar (sənədlər) və arayışlar sorğu etmək və almaq; 

• tabeliyində olan qurumlar tərəfindən onların fəaliyyəti üzrə ayrılmış məqsədli 
büdcə vəsaitinin istifadəsinə nəzarəti həyata keçirmək və lazım olan tədbirlər görmək; 

• qanunvericiliyə müvafiq olaraq Nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri, vəzifə və 
səlahiyyətləri daxilində müəyyən olunmuş qaydada fəaliyyət dairəsinə aid olan bütün 
sahələr üzrə normativ hüquqi aktlar hazırlamaq və qəbul (təsdiq) etmək, onların icrasını 
təşkil etmək və yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək; 

• xarici iqtisadi və ticarət əlaqələrini həyata keçirmək və bununla əlaqədar lazım 
olan tədbirlər görmək; 
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• səlahiyyətləri daxilində investisiya fəaliyyətinin, investisiyaların cəlb edilməsi, 
qoyulması və təşviqi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirmək; 

• rəqabətin inkişafı və təşviqi, haqsız rəqabət hallarının aradan qaldırılması 
sahəsində nəzarətin həyata keçirilməsi ilə bağlı zəruri olan tədbirlər görmək; 

• istehlakçıların hüquqlarının qorunmasını və ticarət qaydalarına nəzarətin həyata 
keçirilməsi ilə bağlı zəruri olan tədbirlər həyata keçirmək; 

• daxili ticarət, sahibkarlığın inkişafı və sahibkarlığa dövlət yardımı, rəqabətin 
inkişafı və təşviqi, o cümlədən haqsız rəqabətin aradan qaldırılması, istehlakçıların 
hüquqlarının qorunması ilə bağlı zəruri olan tədbirlər görmək; 

• beynəlxalq əməkdaşlığı həyata keçirmək, xarici ölkələrin dövlət orqanları və digər 
qurumları ilə, beynəlxalq təşkilatlarla, xarici hüquqi və digər şəxslərlə əməkdaşlığı təşkil 
etmək və həyata keçirmək, birbaşa danışıqlar aparmaq və danışıqların aparılmasında iştirak 
etmək, beynəlxalq müqavilələrin (sazişlərin, kontraktların) layihələrini hazırlamaq və 
hazırlanmasında iştirak etmək, müəyyən edilmiş qaydada onları imzalamaq; 

• qanunvericiliyə uyğun olaraq fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) və 
xüsusi icazə vermək, onları ləğv etmək, yaxud fəaliyyətini dayandırmaq, mənşə sertifikatı 
(şəhadətnaməsi) və keyfiyyət sertifikatları, hüquqmüəyyənedici sənədlər vemək; 

• Nazirliyin strukturuna daxil olan bütün qurumlara səlahiyyətləri daxilində əmr və 
göstərişlər vermək, onların icrasına nəzarət etmək, qanunvericiliyə zidd qəbul edilmiş 
qərarların icrasını dayandırmaq və ya ləğv etmək; 

• fəaliyyət istiqamətlərinə, vəzifələrinə və səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər üzrə 
dövlət nəzarətini həyata keçirmək; 

• qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək. 
 

Yerli icra hakimiyyəti orqanları 
Azərbaycan Respublikasında yerlərdə icra hakimiyyətini prezident tərəfindən təyin 

olunan icra hakimiyyəti başçıları həyata küçirir. Yerli icra hakimiyyəti başçısı yerli 
səviyyədə, yəni müvafiq inzibati-ərazi vahidi üzrə dövlət idarəetməsini həyata keçirən, 
prezidentin qarşısında məsul olan ümumi səlahiyyətli orqandır. Yerli icra hakimiyyəti 
başçısı ona verilən səlahiyyətlərdən çıxış edərək müvafiq ərazi vahidində ictimai həyatın 
mühüm sahələri üzrə dövlət idarəçiliyini həyata keçirir, ərazinin kompleks sosial-iqtisadi 
inkişafında bütün müəssisələrin və təşkilatların iştirakını, qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir. 
inzibati-ərazi vahidlərində yerli sahə icra hakimiyyəti orqanları isə prezident və yerli icra 
hakimiyyəti başçısı tərəfindən deyil, sahə mərkəzi orqanı tərəfindən təşkil olunur. Məlum 
olduğu kimi, sahə icra hakimiyyəti orqanı ictimai həyatın konkret sahələri üzrə fəaliyyət 
göstərir və onun fəaliyyəti bütün dövlət ərazisini əhatələyir.    

Beləliklə, iqtisadi hüququn mənbəyi hüquq normalarının ifadə olunduğu rəsimi 
dövlət sənədləri hesab olunur. Onlar bilavasitə öz ifadəsini müxtəlif normativ hüquqi 
aktlarda, yəni qanunlarda, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin fərmanlarında, 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin qərar və sərəncamlarında, nazirlikərin, dövlət 
komitələrinin və baş idarələrinin əmrləri, təlimatları, qaydaları, əsasnamələri və digər 
aktlarda tapır. 

 
2. Игтисади щцгугун конститутсийа ясаслары.   
İqtisadi hüququn mənbələri içərisində ən mühüm və əsas yeri Azərbaycan 

respublikasının 12 noyabr 1995-ci il Kontitusiyası tutur. Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyası ən yüksək hüquqi qüvvəyə malik olub, respublikamızın qanunvericilik 
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sisteminin əsasıdır. Bütün başqa qanunlar və dövlət orqanlarının sair aktları Azərbaycan 
Respublikasının Konsyiyusiyası əsasında və ona uyğun olaraq qəbul edilir. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktında irəli 
sürülmüş direktiv xarakterli hüquqi prinsiplər 1995-ci il noyabrın 12-də keçirilən ümumxalq 
səsverməsi — referendumda qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında 
inkişaf etdirilərək hərtərəfli və geniş hüquqi həllini tapmışdır. Belə ki, Konstitusiyanın 
preambulasında «Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi haqqında» Konstitusiya 
aktında əks olunmuş prinsiplərin əsas götürüldüyü bilavasitə bəyan olunmuşdur. 

Konstitusiyanın «İqtisadi inkişaf və dövlət» adlanan 15-ci maddəsində 
Respublikamızda iqtisadi inkişafın müxtəlif mülkiyyət növlərinə əsaslanaraq, xalqın 
rifahının yüksəlməsinə xidmət etdiyi öz hüquqi həllini tapmışdır. 

Azərbaycan dövləti bazar münasibətləri əsasında iqtisadiyyatın inkişafına şərait 
yaradır, azad sahibkarlığa təminat verir, iqtisadi münasibətlərdə inhisarçılığa və haqsız 
rəqabətə yol vermir (Azəbaycan Respublikası Konstitusiyasının 15-ci maddəsinin 2-ci 
hissəsi). 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının «Azad sahibkarlıq hüququ» adlanan 59-
cu maddəsində hər kəsin qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada öz imkanlarından, 
qabiliyyətindən və əmlakından sərbəst istifadə edərək təkbaşına və başqaları ilə birlikdə 
azad sahibkarlıq fəaliyyəti, yaxud qanunla qadağan edilməmiş digər iqtisadi fəaliyyət növü 
ilə məşğul olmaq hüququ göstərilir. 

Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində bütün iqtisadi münasibətlərin realizə 
olunmasının əsasını təşkil edən əmlaka sahiblik, ondan istifadə və onun barəsində sərancam 
hüququnu özündə birləşdirən mülkiyyət münasibətləri Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasında ümumbəşəri dəyərlər əsas götürülərək tənzimlənmişdir. Burada milli 
ıqtisadiyyatın gələcək inkişafının təməli qoyulmuş, onun əsas istiqamətləri və prinsipləri 
müəyyən edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 13-cü maddəsində Azərbaycan 
Respublikasında mülkiyyətin toxunulmaz olması və onun dövlət tərəfindən müdafiə 
olunması öz əksini tapmışdır. Bu müddəaya mülki-hüquqi baxımdan yanaşıldıqda, belə 
nəticəyə gəlmək olar ki, mülkiyyətin müdafiə tədbirləri nəinki əşya-hüquqi, o cümlədən 
öhdəlik-hüquqi münasibətlərdə də özünü göstərir. Yəni, birinci halda mülkiyyət hüququ 
mütləq hüquq olmaqla, cəmiyyətdə olan hər bir kəsin üzərinə vəzifə qoyur ki, bu hüququ 
pozmaqdan çəkinsin, ikinci halda isə, nisbi hüquq olmaqla, həmin vəzifəni mülkiyyətçinin 
konkret münasibətdə olduğu şəxsin üzərinə qoyur. 

Konstitusiyada göstərilmişdir ki, əsəs inkişaf istiqamətlərindən biri kimi müəyyən 
edilən vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar edilməsinə nail olmaq iqtisadiyyatın bazar 
münasibətləri əsasında qurulması mühüm şərtidir. Vətəndaş cəmiyyətinin təbiətini 
səciyyələndirən, onu bazar iqtisadiyyatının mühüm amili kimi xarakterizə edən 
xüsusiyyətlərdən biri mülki dövriyyədə tərəflər arasında münasibətlərin qarşılıqlı 
bərabərliyə əsəslanmasıdır. 

Bazar iqtisadiyyatının ən mühüm prinsiplərindən biri kimi iqtisadi dövriyyədə 
tərəflərin bərabərliyi işgüzarlıq və sahibkarlıq fəaliyyətinin, təsərrüfatçılıq fəallığının 
artmasının əsas amillərindəndir. 

Konstitusiyanın 29-cu maddəsinin 2-ci hissəsində göstərilir ki, mülkiyyətin heç bir 
növünə üstünlük verilmir. Mülkiyyət hüququ, o cümlədən xüsusi mülkiyyət hüququ qanunla 
qorunur. 



 18

Sahibkarın, eləcə də iqtisadi dövriyyənin digər subyektlərinin öz hüquqlarının 
müdafiəsi üçün məhkəmə təminatı Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 26-cı 
maddəsi, 29-cu maddəsinin 4-cü hissəsi və 60-cı maddəsində öz əksini tapmışdır. 

Hər kəsin dövlət orqanlarının, yaxud onların vəzifəli şəxslərinin qanuna zidd 
hərəkətləri və hərəkətsizliyi nəticəsində vurulmuş zərərin dövlət tərəfindən ödənilməsini 
tələb etmək hüququ vardır (Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 68-ci maddəsinin 2-
ci hissəsi). 

Konstitusiyanın 73-cü maddəsində göstərilir ki, qanunla müəyyən olunmuş vergiləri 
və başqa dövlət ödənişlərini tam həcmdə və vaxtında ödəmək hər kəsin borcudur. Heç kəs 
qanunla nəzərdə tutulmuş əsaslar olmadan və qanunla göstərilmiş həcmdən əlavə vergilər və 
başqa dövlət ödənişləri ödəməyə məcbur edilə bilməz. 

Beləliklə, bazar iqtisadiyyatının zəruri elementi olan sahibkarlıq fəaliyyəti 
Respublikamızın sosial-iqtisadi həyatının əsasına çevrildiyindən iqtisadi sistemin əsasını 
təşkil edən, ictimai istehsalın fasiləsiz inkişafı və genişlənməsi əsasında məhsulun, milli 
gəlirin və milli sərvətin artırılması vasitəsi ilə cəmiyyətin rifahının yüksəldilməsində özünü 
göstərir. Bu isə iqtisadi tərəqqinin yeganə sınanmış yolu olan sahibkarlıq fəaliyyətinin və 
bazar münasibətlərinin Respublikamızın əsas qanunu olan Konstitusiyamızda və digər 
qanunvericilik aktlarında tam və hərtərəfli surətdə tənzimlənməsinin aktuallığını şərtləndirir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında müəyyən olunmuş həmin ümumbəşəri 
dəyərlər, əsas istiqamət və prinsiplər müstəqillik əldə etdikdən sonrakı dövrdə 
Respublikamızın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyaların, ikitərəfli və çoxtərəfli beynəlxalq 
müqavilələrin, eləcə də qəbul olunmuş qanunların və digər qanunvericilik aktlarının əsasını 
təşkil edir.  

İqtisadi münasibətlər çərçivəsində yaranan digər məsələlərlə bağlı müddüəalar  
Azərbaycan Respublikası konstitusiyasının aşağıda maddələrdə təsbit olunmuşdur: 

 Maddə 19. Pul vahidi  
I. Azərbaycan Respublikasının pul vahidi manatdır. 
II. Pul nişanlarının tədavülə buraxılması və tədavüldən çıxarılması hüququ yalnız 

Mərkəzi Banka mənsubdur. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı dövlətin müstəsna 
mülkiyyətindədir. 

III. Azərbaycan Respublikasının ərazisində manatdan başqa pul vahidlərinin ödəniş 
vasitəsi kimi işlədilməsi qadağandır.  

Maddə 29. Mülkiyyət huququ  
I. Hər kəsin mülkiyyət hüququ vardır. 
II. Mülkiyyətin heç bir növünə üstünlük verilmir. Mülkiyyət hüququ, o cümlədən 

xüsusi mülkiyyət hüququ qanunla qorunur. 
III. Hər kəsin mülkiyyətində daşınar və daşınmaz əmlak ola bilər. Mülkiyyət hüququ 

mülkiyyətçinin təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə əmlaka sahib olmaq, əmlakdan istifadə 
etmək və onun barəsində sərəncam vermək hüquqlarından ibarətdir. 

IV. Heç kəs məhkəmənin qərarı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz. 
Əmlakın tam müsadirəsinə yol verilmir. Dövlət ehtiyacları üçün mülkiyyətin 
özgəninkiləşdirilməsinə yalnız qabaqcadan onun dəyərini ədalətli ödəmək şərti ilə yol verilə 
bilər. 

V. Dövlət vərəsəlik hüququna təminat verir.  
Maddə 30. Əqli mülkiyyət hüququ  
I. Hər kəsin əqli mülkiyyət hüququ vardır. 
II. Müəlliflik hüququ, ixtiraçılıq hüququ və əqli mülkiyyət hüququnun başqa növləri 

qanunla qorunur. 
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Maddə 35. Əmək hüququ  
I. Əmək fərdi və ictimai rifahın əsasıdır. 
II. Hər kəsin əməyə olan qabiliyyəti əsasında sərbəst surətdə özünə fəaliyyət növü, 

peşə, məşğuliyyət və iş yeri seçmək hüququ vardır. 
III. Heç kəs zorla işlədilə bilməz. 
IV. Əmək müqavilələri sərbəst bağlanılır. Heç kəs əmək müqaviləsi bağlamağa 

məcbur edilə bilməz. 
V. Məhkəmə qərarı əsasında şərtləri və müddətləri qanunla nəzərdə tutulan məcburi 

əməyə cəlb etmək, hərbi xidmət zamanı səlahiyyətli şəxslərin əmrlərinin yerinə yetirilməsi 
ilə əlaqədar işlətmək, fövqəladə vəziyyət və hərbi vəziyyət zamanı vətəndaşlara tələb olunan 
işləri gördürmək hallarına yol verilir. 

VI. Hər kəsin təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmək, heç bir ayrı-seçkilik 
qoyulmadan öz işinə görə dövlətin müəyyənləşdirdiyi minimum əmək haqqı miqdarından az 
olmayan haqq almaq hüququ vardır. 

VII. İşsizlərin dövlətdən sosial müavinət almaq hüququ vardır. 
VIII. Dövlət işsizliyin aradan qaldırılması üçün bütün imkanlarından istifadə edir. 
Maddə 59. Azad sahibkarlıq hüququ  
Hər kəs qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada öz imkanlarından, qabiliyyətindən və 

əmlakından sərbəst istifadə edərək təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə azad sahibkarlıq 
fəaliyyəti və ya qanunla qadağan edilməmiş digər iqtisadi fəaliyyət növü ilə məşğul ola 
bilər. 

Maddə 73. Vergilər və başqa dövlət ödənişləri  
I. Qanunla müəyyən edilmiş vergiləri və başqa dövlət ödənişlərini tam həcmdə və 

vaxtında ödəmək hər kəsin borcudur. 
II. Heç kəs qanunla nəzərdə tutulmuş əsaslar olmadan və qanunda göstərilmiş 

həcmdən əlavə vergiləri və başqa dövlət ödənişlərini ödəməyə məcbur edilə bilməz. 
Maddə 119. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətləri  
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 
� Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin layihəsini hazırlayıb Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim edir;  
� Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin icrasını təmin edir;  
� maliyyə-kredit və pul siyasətinin həyata keçirilməsini təmin edir;  
� dövlət iqtisadi proqramlarının həyata keçirilməsini təmin edir;  
� dövlət sosial təminat proqramlarının həyata keçirilməsini təmin edir;  
� nazirliklərə və digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına rəhbərlik edir, onların 

aktlarını ləğv edir;  
� Azərbaycan Respublikası Prezidentinin onun səlahiyyətlərinə aid etdiyi digər 

məsələləri həll edir.  
� Maddə 144. Bələdiyyələrin səlahiyyətləri  
� I. Bələdiyyələrin iclaslarında aşağıdakı məsələlər həll edilir: 
� 1) bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinin tanınması, qanunla müəyyən edilmiş 

hallarda onların səlahiyyətlərinin itirilməsi və səlahiyyətlərinə xitam verilməsi; 
� 2) bələdiyyənin reqlamentinin təsdiq edilməsi; 
� 3) bələdiyyənin sədrinin və onun müavinlərinin, daimi və başqa komissiyalırın 

seçilməsi; 
� 4) yerli vergilərin və ödənişlərin müəyyən edilməsi; 
� 5) yerli büdcənin və onun icrası haqqında hesabatların təsdiq edilməsi; 
� 6) bələdiyyə mülkiyyətinə sahiblik, ondan istifadə və onun barəsində sərəncam; 
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� 7) yerli sosial müdafiə və sosial inkişaf proqramlarının qəbul və icra edilməsi; 
� 8) yerli iqtisadi inkişaf proqramlarının qəbul və icra edilməsi; 
� 9) yerli ekoloji proqramların qəbul və icra edilməsi. 
II. Bələdiyyələrə qanunvericilik və icra hakimiyyətləri tərəfindən əlavə səlahiyyətlər 

də verilə bilər. Bu səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi üçün bələdiyyə üzrə müvafiq zəruri 
maliyyə vəsaiti də ayrılmalıdır. Belə səlahiyyətlərin həyata keçirilməsinə müvafiq olaraq 
qanunvericilik və icra hakimiyyətləri nəzarət edirlər. 

Yuxarıda qeyd olunanlar onu göstərir ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
müvafiq maddələrində iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi ilə bağlı çoxsaylı konstitusion 
hüquqlar təsbit olunmuşdur.   

 

3. Ганунлар вя ганун гцввяли актлар.  
Umumilikdə Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktı dedikdə səlahiyyətli 

dövlət orqanı tərəfindən qəbul edilmiş, göstərişləri ümumi məcburi xarakter daşıyan hüquq 
normalarını müəyyən edən, dəyişdirən və ya ləğv edən, dəfələrlə tətbiq olunmaq ücün 
nəzərdə tutulmuş rəsmi yazılı sənəd nəzərdə tutulur. Hüququn əlamətlərindən biri qismində 
də onun formal müəyyənliyi çıxış edir. Hüquq normaları obyektivləşdirilməli, bu və ya 
digər formalarda ehtiva olunmalıdır. Hüquq forması dedikdə isə dövlətin müəyyən, rəsmi 
olaraq tanınmış aktlarında təsbit olunması ilə əlaqədar iradəsinin zahiri ifadəsi başa düşülür. 
Nəzəri baxımdan 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: 
1. konstitusiya; 
2. konstitusiya qanunları; 
3. qanunlar; 
4. prezidentin fərmanları; 
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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 səlahiyyətlər-dən 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.  

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 Konstitusiya qanunları; 
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 dövlət hakimiyyəti 
orqanlarının qətnamə və qərarları, yerli dövlət idarəetmə orqanlarının qərar və sərəncamları, 
bələdiyyə orqanlarının aktları aiddir. Konstitusiyanın 148-ci maddəsində 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, 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. 

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 



 22

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.  

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 deyilir ki, bu qanun Azərbaycan Respublikasının qanunlarının və başqa 
normativ hüquqi aktlarının hazırlanması, qüvvəyə minməsi, şərhi və bunlarla əlaqədar 
müvafiq dövlət orqanlarının 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”. Bu maddədə həmçinin qeyd edilir ki, Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik sistemi və ona daxil olan normativ hüquqi aktlar 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 147-151-ci maddələri ilə müəyyən edilir. 

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 edilmiş aktlar, qanunlar, fərmanlar, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin qərarları, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının normativ aktları. 

 Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr Azərbaycan 
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 normativ hüquqi aktları qəbul etmək səlahiyyəti olan orqanlar və bu 
səlahiyyətlərin hüdudları Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və digər qanunları ilə 
müəyyən edilir və bu normativ hüquqi aktlar Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və 
onlardan daha yüksək hüquqi qüvvəsi olan başqa normativ hüquqi aktlara uyğun olmalıdır. 
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Qanunda 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 Milli Məclisin qəbul etdiyi 
qanunlarda və qərarlarda İcra Hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarına konkret tapşırıqlar 
nəzərdə tutula bilməz. Kostitusiyanın digər bir maddəsində isə deyilir ki, qanunlar konstitu-
siyaya 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 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”.  

Konstitusiyanın 149-cu maddəsində deyilir ki, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin fərmanları Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və qanunlarına 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  və Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti müxtəlif məsələlərə dair 
qərarlar və sərəncamlar qəbul edir .  

Bələdiyyələrə həsr olunan Konstitusiyanın 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 



 24

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.  

Burada xüsusi ilə onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktlar ilə Azərbaycan Respublikasının 
tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr arasında ziddiyyət yaranarsa, onda  həmin 
beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulan normalar tətbiq edilir. 

 
 

MЮVZU 3. ИГТИСАДИ ЩЦГУГДА МЦГАВИЛЯ  
                                            МЦНАСИБЯТЛЯРИ 

PLAN 
1. Игтисади фяалиййятинин реаллашдырылмасында мцгавилянин йери вя ролу. 
2. Мцгавиля азадлыьы вя дювлят стандартлары  
3. İqtisadi фяалиййят сащясиндя мцлки щцгуги мцгавилянин баьланмасы, дяйишдирилмяси 

вя хитам едилмясинин хцсусиййятляри 
4. Ишлярин эюрцлмяси иля ялагядар мцгавиляляр. 
5. Ямлакын вя диэяр ямлак щцгугларынын верилмясиня йюнялмиш мцгавиляляр 
6. Яшйанын истифадяйя верилмясиня йюнялик мцгавиляляр. 
7. Хидмятляр эюстярилмясиня йюнялик мцгавиляляр 
8. Игтисади фяалиййят сащясиндя ягли мцлкиййят обйектляриндян истифадяйя йюнялик 

мцгавиляляр 
 
 
1. Игтисади фяалиййятинин реаллашдырылмасында мцгавилянин йери вя ролу. 
Мцгавиля базар игтисадиййатынын мювжудлуьунун ясас амили, mühüm ящямиййят 

кясб едян сяжиййяви кейфиййят хцсусиййяти, игтисади фяалиййятин щяйата кечиилмясинин 
щцгуги формасыдыр. Мцгавиля дювлятля вятяндаш, еляжя дя айры-айры щцгуги вя физики 
шяхсляр, ейни заманда онларын юз арасында юз ирадяляри вя мянафеляриня уйьун, бцтцн 
диэяр васитялярдян даща етибарлы вя даща сямяряли ялагя формасыдыр. О, ижтимаи, сийаст, 
игтисади, сосиал вя мядяни щяйатын бцтцн сащялярини ящатя едир. Мцгавиля бцтцн 
жямиййятдя мцнасибятлярин тянзимлянмясинин щцгуги формасына чеврилир. Бу кейфиййят 
хцсусиййятляри иля мцгавиля щцгуги категорийа олмагла галмайыб, цмумбяшяри сярвятя, 
мадди вя мядяни щяйатда ялдя олунмуш ян мцщцм наилиййятлярдян бириня чеврилир. 

Мцгавиля щаггында цмуми тялим, ясасян мцлки щцгуга уйьун олараг 
ишлянмишдир. Лакин мцгавиля щцгуги анлайыш кими щцгугун мцхтялиф сащяляриндя, 
бейнялхалг щцгугда, ямяк щцгугунда, еколоэийа щцгугунда вя с. щцгуг сащяляриндя 
эениш истифадя едилир. 

Игтисади фяалиййят сащясиндя мцлки щцгуги мцгавиля ики вя даща чох тяряфин мцлки 
щцгуг вя вязифялярин йаранмасына, дяйишмясиня, йахуд хитам едилмясиня йюнялдилмиш 
разылашмасы вя йахуд сазишдир. Мцгавиля ягдин бир нювцдцр. Ягд мцлки щцгуг 
мцнасибятляринин ямяля эялмясиня, дяйишдирилмясиня вя йа хитамына йюнялдилмиш идаря 
ифадясидир. Мцгавиля ися мцлки дювриййядя ики вя даща артыг шяхсин гаршылыглы ирадя 
ифадяси, сазиши вя разылыьыдыр. Бцтцн мцгавиляляр ягддир, лакин бцтцн ягдляр мцгавиля 
дейилдир.  

Азярбайжан Республикасы ММ-дяки анлайышда мцгавилянин  тяряфлярин азад вя 
сярбяст ирадя ифадяси олмасы юз яксини  тапмаса да, базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя 
бу сяжиййяви жящятляр мцщцм ящямиййят кясб едир вя онун зярури кейфиййят 
хцсусиййятляриня чеврилир. Одур ки, игтисади фяалиййят сащясиндя вя цмумиликдя щцгуги 
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мцгавилянин анлайышы мцяййянляшдириляркян щямин хцсусатлар нязяря алынмалыдыр. 
Бунлардан ялавя, мцлки щцгугда «мцгавиля» анлайышы башга мянада да ишлядилир. Беля 
ки, тяряфлярин сазиш цзря щцгуг вя вязифялярини,  онларын едяжякляри щярякятляри (эюряжяйи 
ишляри, эюстяряжякляри хидмятляри вя с.) юзцндя  якс етдирян шяртлярин мяжмусу да 
мцгавиля адланыр. Башга сюзля, щцгуги мцгавилядян ямяля эялян мцлки щцгуг 
мцнасибятляринин вя йахуд йазылы формада баьланмыш мцгавилянин мязмунундан ибарят 
олан сяняд дя «мцгавиля» адланыр.  

Игтисади фяалиййят сащясиндя мцлки щцгуги мцгавиля мцлки щцгуг вя вязифялярин 
ямяля эялмясинин  ясасы олан щцгуги фактдыр вя ейни заманда, бу сащядя мцнасибятлярин 
тянзимлянмясиня щцгуги тясир васитясидир.  Азярбайжан Республикасы ММ-дя эюстярилир 
ки, ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш мцгавиляляр, щабеля ганунверижиликдя нязярдя 
тутулмаса да, она зидд олмайан мцгавиляляр мцлки щцгуг вя вязифялярин ямяля 
эялмясинин ясасларындан биридир. 

Азярбайжан мцлки щцгугунда апарыжы щцгуг институтларындан бири кими 
мцгавилядя бцтювлцкдя мцлки щцгугун бр сыра цмуми мцддяалары юз яксини тапыр. Беля 
ки, мцгавиля ямлак характерли вя мцвафиг гейри-ямлак характерли мцнасибятлярин тянзим 
едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр, щямин мцнасибятлярин ганунверижиликдя мцяййян 
олунмуш гайдаларла йанашы щяллиндя мцщцм васитяйя чеврилир, тяряфляр арасында йаранмыш 
мцнасибятлярин щяллинин ялати олур. 

Азярбайжан Республикасы ММ-ин 20-жи фясли мцгавиля щцгугуна щяср олунмуш 
вя бу да юзцндя мцгавилянин анлайышы вя шяртляри, мцгавилянин баьланмасы, мцгавилянин 
стандарт  шяртляри, мцгавилянин дяйишдирилмяси вя ляьв едилмяси бюлмялярини 
бирляшдирмишдир. ММ-ин йалныз бир фяслинин мцгавиля щцгугуна щяср олунмасына 
бахмайараг, демяк олар ки, бцтцн бюлмя вя фясилляр бу вя йа диэяр формада мцгавиля 
мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмяси иля бирбаша ялагядядир. Мясялян, Азярбайжан 
Республикасы ММ-ин 1-жи бюлмясиндя щцгуги щяллини тапмыш мцлки щцгугларын вя 
вязифялярин ямяля эялмяси, щяйата кечирилмяси вя мцдафияси билаваситя мцгавиля 
мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмяси иля ялагядардыр. Беля ки, Азярбайжан 
Республикасы ММ-ин 14.2.1-жи маддясиня ясасян, ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш 
мцгавиляляр вя башга ягдляр, щабеля ганунверижиликдя нязярдя тутулмаса да, она зидд 
олмайан мцгавиляляр мцлки щцгугларын вя вязифялярин ямяля эялмясинин ясасларындан 
биридир. 

Мцлки щцгугларын мцдафиясиндя дя мцгавиля щцгуг мцнасибятляри мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Мцлки ганунверижилик мцлки щцгугларын мящкямя мцдафияси иля 
йанашы тяряфляря ялавя имкан да вермишдир. Беля ки, мцгавилядя тяряфляр арасындакы 
мцбащисянин мящкямяйя мцражият едилянядяк низама салынмасы  гайдасы да нязярдя 
тутула биляр.  

Мцгавиля мцнасибятляриня йалныз фяалиййят габилиййяти олан физики шяхсляр игтисади 
фяалиййятля мяшьул олдугда ися мцяййян олунмуш гайдада гейдиййатдан кечмиш физики 
вя щцгуги шяхсляр, еляжя дя сийащысы ганунверижиликля мцяййянляшдирилян айры-айры 
фяалиййят нювляри цзря ися йалныз хцсуси ижазя (лисензийа) алан щцгуги шяхсляр  дахил ола 
билярляр. Демяли, Мцлки Мяжяллянин физики шяхслярин щцгуг вя фяалиййят габилиййятини 
мцяййян едян 3-жц фясил вя щцгуги шяхсляря щяср олунмуш 4-жц фясли дя мцгавиля 
мцнсибятляринин щцгуги тянзимлянмясини ися билаваситя ялагядардыр. Дашынан вя 
дашынмаз ямлак, гиймятли каьызлар вя с. мцлкиййят мцнасибятляри ейни заманда 
мцгавилянин предметини тяшкил етдийиндян мцгавиля мцнасибятляринин щцгуги 
тянзимлянмяси иля сых сурятдя ялагядардыр вя мцгавиля мцнасибятляринин мцщцм амили, 
зярури шярти кими чыхыш едир. 
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Ейни сюзляри, ягдляр, нцмайяндялик, етибарнамя, еляжя дя ющдялик мцлки щцгуг 
институтлары щаггында да демяк олар. Онларын ганунла мцяййян едилмиш цмуми 
мцддяалары мцгавиля щцгуг мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмясинин мцщцм 
деталларыдыр. 

Беляликля, мцгавиля мцлки щцгугун конкрет бир сащясини ящатя едян бир анлайышы, 
цнсцрц олмайыб, бцтювлцкдя мцлки щцгуг институтларыны ящатя едян, мцяййян мянада 
бцтювлцкдя мцлки дювриййянин щцгуги формасы кими чыхыш едян щцгуги категорийадыр. 

Игтисади дювриййя мцнасибятляринин ямтяя-пул характери ямтяянин реализя 
олунмасында онун истещсалына сярф олунмуш ижтимаи-файдалы ямяйин нязяря алынмасыны 
зярури едир. Беля ки, тясяррцфатчылыьын, игтисади фяалиййятнин щяр щансы бир формасынын тятбиг 
едилмясиндян аслы олмайараг, щеч бир мящсул юз-юзцня  ямяля эялмир. Мящсулун 
истещсалы, мцщафизяси, дашынмасы вя истещлакчыйа чатдырылмасы цчцн конкрет ямяк сярф 
олунур. Бунунла да, ейни бир нюв мящсулун истещлакчыйа чатдырылмасына мцхтялиф 
мигдарда ямяк сярф олунур. 

Ямтяянин истещсалына сярф олунмуш ижтимаи-файдалы ямяк, юз нювбясиндя, щямин 
вахт тялябля тяклиф арасындакы ялагянин вязиййятинин нязяря алынмасыны да зярури едир. 
Тялябля тяклифин ялагяляндирилмяси вя бунларын ясасында  ямтяя истещсалына сярф олунан 
ижтимаи файдалы ямяйин дцзэцн нязяря алынмасы истещсалчыларла истещлакчылар арасында 
ямяля эялян сазишин нятижяляриндян дя ящямиййятли дяряжядя асылыдыр. Беля разылашманын 
формасы, истещсалчы иля истещлакчы арасында разылыьын щцгуги тянзимлямя механизми кими 
мцлки щцгуг мцгавиля чыхыш едир. 

Мцлки щцгуги мцгавиля игтисади дювриййядя тяряфляр арасында щцгуги ялагянин 
йаранмасына хидмят едир. Беля ки, мцгавиля истещсал вя истещлакын щяжминин 
ялагяляндирилмясинин аляти, мцяссисялярин истещсал програмынын формалашмасынын базасы, 
игтисади фяалиййятнин эяляжяк инкишафынын истигамятляндирижиси, онун диэяр факторлары олан 
ямяк, капитал, тябии ещтийатларла ващид системдя бирляшдирян хцсуси истещсал факторудур.  

Мцгавиля игтисади фяалиййят сащясиндя ону баьлайан тяряфлярин щяр биринин 
мянафейинин мцдафиясиндя ян надир щцгуги васитядир. Беля ки, бу заман бир тяряфин 
мянафейинин тямин олунмасы, диэяр тяряфин мянафейинин тямини йолу иля, тяминат 
васитясиля мцмкцн олур. Бу да тяряфлярин мцгафиля баьламаьа вя ону лазыми гайдада 
ижра етмяйя сащибкарларын цмуми марагларыны доьурур. Еля буна  эюря дя, мящз 
мцнавиля тяряфляри юз гаршылыглы марагларына ясасланараг игтисади дювриййянин ян жидди 
инзибати-щцгуги васитялярин кюмяйи иля наил олунмасы мцмкцн олмайан тярздя тяшкилини 
вя сабит инкишафыны тямин едирляр. 

Мцгавиля сащибкарлары мцгавиля шяртляриня ямял етмяйя мцлки щцгуги васитялярля 
«мяжбур едир», онлары мцгавиля баьлайаркан цзярляриня эютцрдцкляри вязифяляри 
вижданлыьын тяляб етдийи  тярздя, йяни шяртляриня вя гцввядя олан мцлки ганунверижилийин 
тялябляриня  мцвафиг сцрятдя, беля шяртляр вя тялябляр олмадыгда ися ишэцзар адятляря вя йа 
адятян иряли сцрялян диэяр тялябляря мцвафиг сцрятдя ижра етмяйя вадар едир.  

Игтисади фяалиййят сащясиндя мцлки щцгуги мцгавиля истещсалчы иля истещлакчы 
арасында ян чевик вя оператив ялагя формасыдыр ки, онун васитяси иля истещсалчы тяряфиндян 
тялябин юйрянилмясиня вя дярщал она уйьун щярякят едилмясиня шяраит йарадыр. 
Мцгавилянин баьланмасы истещсалчы иля истещлакчы, даща дягиг демяк, игтисади 
дювриййянин истянилян ики вя даща артыг субйекти арасында конкрет мцнасибятлярин ямяля 
эялмясиня сябяб олур. 

Мцгавилянин ясасыны тяряфлярин юз цзяриня эютцрдцкляри ющдяликлярин мцгабилиндя 
наил олмаг истядикляри мягсяд тяшкил едир. Мцгавиля иштиракчыларынын щямин мягсядляриня 
наил олунмасына хидмят едян вя онларын мянафейини тямин едян щярякятлярин ижра олунасы 
мцгавиля ялагяляринин мязмунуну тяшкил едир. 
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Мцгавиля ясасында мцяййян едилян мцнасибятляр шяхсин диэяр тяряфин хейриня 
мцяййян щярякятляри етмяси, мясялян, ямлакы вермяси, иш йериня йетирмяси, пулу вермяси 
вя саиря, йахуд мцяййян щярякятлярдян чякинмяси, диэяр тяряфин ися ондан юз 
вязифяляринин ижрасыны тяляб етмяси иля реализя олунур. Бу ола билсин ки, бир щярякятдя ифадя 
олунсун. Мясялян, баьышлама мцгавиляси еля мцгавилядир ки, онун ясасында щядиййя 
верян юз ямлакынын бир щиссясини баьышламагла щядиййя аланы зянэинляшдирир, щям дя бу 
жцр баьышлама щядиййя алан тяряфиндян щеч бир жаваб хидмяти иля шяртляндирилмир. Лакин 
бурада нязяря алмаг лазымдыр ки, баьышмада мцгавиляси щядиййя аланын щядиййяни гябул 
етмяси иля баьланмыш сайылыр. Эюрцндцйц кими, бу заман да мцлки щцгуги мцгавиля бир 
тяряфин ирадя ифадяси олмайыб, гаршылыглы ирадя ифадясини якс етдирир. 

Мцлки щцгуги мцгавиля игтисади фяалиййят сащясиндя няинки тяряфляр арасында 
гаршылыглы ялагя йарадыр, щям дя онларын зярури щярякятляри етмясинин гайдасына вя 
ардыжыллыьына гойулан тялябляри дя мцяййян едир. Бу хассяси иля мцгавиля игтисади 
фяалиййят сащясиндя тянзимлямя, низамасалынма алятиня чеврилир. Мцгавиля юз шяртляри 
чярчивясиндя тяряфлярин давраныш щяддини, щямин давранышын гайдаларыны вя щцгуги 
реъимини мцяййян едир. 

Мцлки щцгугла тянзимлянян ямлак характерли вя гейри-ямлак характерли 
мцнасибятлярин динамикасы мцлкиййят формаларынын, эюрцлян ишин, эюстярилян хидмятин 
инкишаф сявиййяси иля мцяййянляшдирилир. Бу айры-айры мцлки щцгуги мцгавиля нювляринин 
щцгуги тянзимлянмясинин дифференсиаллашмасыны, ейни бир мцгавиля нювцня мяхсус 
мцнасибятлярин низамланмасында даща мцстягил, ялащиддя тянзимлямя механизмляринин 
мейдана эялмясини зярури едир.  

Щямин просесин инкишафында мцхтялиф ямлак характерли обйектлярин истисмары 
заманы хцсуси щцгуги реъимлярин мцяййян едилмяси иля мцлкиййят щцгугунун 
дезинтеграсийасы, йяни мцлкиййят щцгугунун юз тяркиб щиссяляриня, мцстягил инкишаф 
истигамяти олан щцгуг институтларына парчаланмасы хцсуси ящямиййят кясб едир. Беля ки, 
мадди, ямлак характерли вя гейри-ямлак характерли мцлкиййят обйектляринин ялдя 
олунмасы, онлардан истифадя вя сащиблийин хцсуси гайдаларынын мейдана эялмяси, тябии 
олараг, «малиййя», «коммерсийа» вя «сянайе» характерли мцлкиййят нювляри иля ялагядар 
баьланан мцгавилялярин дя бир-бириндян ящямиййятли дяряжядя фярглянмясини, щцгуги 
тянзимлямя гайдасынын мцхтялифлийини зярури едир. Мясялян, «малиййя» мцлкиййятинин 
обйекти олан вексел (жидди тяйин едилмиш форма гайдасында борж аланын кредит веряня, 
йяни вексел сащибиня вердийи йазылы борж илтизамы), чек (пул сяняди, мцштяри тяряфиндян 
алынмасыны тясдиг едян наьд пулларын вя гябзлярин банкда жари щесабдан верилмяси ямри 
функсийасыны йериня йетирир), истиграз (гиймятли каьызларын бир нювц) вя с., «коммерсийа» 
мцлкиййятинин обйекти олан сящм (сящмдар жямиййяти капиталына мялум пайын дахил 
едилмясини эюстярян вя дивидент шяклиндя эялирин щиссясини алмаьа ихтийар верян гиймятли 
каьыздыр), пай вя с.,  «сянайе» мцлкиййятинин обйекти олан сатыш маркасы, ямтяя нишаны, 
сянайе нцмуняси вя с. бир-бириня йахын вя ейни нювя мяхсус мцлки щцгуги мцгавиляляря 
аид олсалар да, онлар мцхтялиф щцгуги низамасалма васитяляри вя механизми иля тянзим 
олунмалыдырлар. Бцтцн бунларын нятижясиндя дя мцлки щцгуги мцгавилянин цмуми 
принсипляри вя мцддяалары иля йанашы, онун айры-айры нювлярини тянзимляйян щцгуг 
институтлары, чохлу ялащиддя гайдалар мейдана эялмишдир.  

Мцгавилянин мцлки щцгуги тябиятини сяжиййяляндирян, ону мцлки щцгугун тяркиб 
елементи кими характеризя едян хцсусатлардан бири дя мцгавиля иштиракчылары арасында 
мцнасибятлярин гаршылыглы бярабярлийя ясасланмасыдыр. Беля ки, мцлки щцгуги мцгавилядя 
тяряфлярин вятяндашлар, щцгуги шяхсляр, бялядиййя органлары, инзибати-ярази вя йахуд милли 
дювлят структурлары тимсалында онларын органлары вя йа идаряляри олуб-олмамасындан асылы 
олмайараг, мцгавиля баьланаркан вя ижра олунаркян онларын щеч бири диэяриня гаршы 
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щакимиййят-табечилик мцнасибятиндя ола билмязляр. Мцгавилядя тяряфляр щцгуги жящятдян 
бярабярдирляр вя бир-бириндян асылы вязиййятдя олмурлар. 

Мцгавилянин баьланмасы игтисади фяалиййят субйектляринин тяшяббцскарлыг 
фяалиййятинин щцгуги формасы олмагла йанашы, мцяййян мянада щямин фяалиййятин 
нятижясидир. Бу тяшяббцсцн эюстярилмясиндя тяряфляр азаддырлар, сярбястдирляр. Лакин 
игтисади фяалиййят сащясиндя бир тяряфин мянафейинин юдянилмяси, диэяр тяряфин 
мянафейинин  юдянилмясинин васитяси олдуьундан тяряфляр мцгавиля баьламаг 
зярурятиндя галырлар. Мясялян, торпаг сащясиндян юзц мцхтялиф сябябляр цзцндян истифадя 
едя билмяйян шяхс ону ижаряйя вермяк тяшяббцсцндя олур ки, бунун мцгавилиндя 
мцяййян щагг (ижаря пулу) ялдя етмиш олсун. Ижарячи дя щямин торпаг сащясини ижаряйя 
эютцрмяк тяшяббцсцндя олмагла мцяййян эялир ялдя етмиш олур. 

Беляликля, щяр ики тяряф гейд едилян тяшяббцс ясасында торпаг ижаряси мцгавиляси 
баьламагла мцяййян щцгуглара малик олмагла йанашы, мцвафиг вязифяляр дя дашыйырлар. 
Беля ки, ижарячи ижаряйя эютцрдцйц торпагдан онун тясяррцфат тяйинатына уйьун лазыми 
гайдада истифадя етмяйя боржлудур. О, ижаряйя эютцрдцйц торпагда олан яшйаларын, о 
жцмлядян йашайыш вя тясяррцфат биналарынын, йолларын, архларын, дренаъ системляринин вя 
щасарларын ади тямирини юз щесабына апармалыдыр. Бунлардан ялавя, ижарячи ижаряйя 
эютцрдцйц торпаьын йахшылашдырылмасы цчцн тядбирляр эюрцлмясиня йол вермялидир, бу 
шяртля ки, щямин тядбирляр цчцн щятта ижаряйя верянин ясаслы мянафеляри иля щагг 
газандырыла билмяйян мянфи нятижяляр тюрятмясин. Ижаряйя верян бу тядбирлярин эюрцлмяси 
цчцн мясряфлярин вя ялдян  чыхмыш эялирлярин явязини ижарячийя щямин шяраитдя аьлабатан 
олан щяжмдя юдямяйя боржлудур. Ижарячинин хащиши иля ижаряйя верян она аванс 
вермялидир. Яэяр беля тядбирляр нятижясиндя ижарячи даща йцксяк эялир ялдя едирся вя йа 
тясяррцфат  лазымынжа апарылдыгда ялдя едя билярся, ижаряйя верян тяляб едя биляр ки, ижарячи 
ижаря щаггынын аьлабатан артымына разылыг версин, амма мцяссисянин вязиййятиня эюря 
ижарячинин бу жцр артыма йол веря билмядийи щаллар истисна тяшкил едир. 

Мцгавилядя сащибкарларын сазишинин ирадяви характери, мцяййян сосиал-щцгуги 
сямяря ялдя етмяйя йюнялдилмиш мягсядйюнлц фяалиййяти мцгавилянин программ-
ялагяляндирмя функсийасынын ясасыны тяшкил едир. Беля ки, жямиййятдя мцщцм ижтимаи 
мцнасибятляри низамлайан ганунлар вя еляжя дя дювлят органларынын сялащиййяти 
дахилиндя, ганунауйьун сурятдя вя йахуд ганунун ясасында вя онун ижрасы цчцн гябул 
едилян ганун гцввяли актлар юзц-юзлцйцндя конкрет щцгуги вя йа физики шяхсляр арасында 
щеч бир ялагя вя мцнасибят йаратмыр, директив гадаьалар кими гейри-мцяййян, 
конкретляшдирилмямиш шяхсляря цнванланмыш вязиййятдя олур. Бунлардан фяргли олараг, 
игтисади фяалиййят сащясиндя мцлки щцгуги мцгавилянин баьланмасы иля ики вя даща артыг 
шяхсляр арасында конкрет щцгуг вя вязифяляр ямяля эялир вя мцгавилядя бу ющдяликлярин 
щансы гайдада, щансы ардыжыллыгла ижрасы вя ижра олунмамасына эюря мясулиййят 
мцяййянляшдирилир. Мясялян, ямлак кирайяси мцгавилясиня ясасян, бцтцн кирайя мцддяти 
ярзиндя кирайяйя верян ашаьыдакылар цчцн мясулиййят дашыйыр: кирайяйя верилмиш яшйа 
ямлак кирайяси мцгавиляси иля гарантийа верилмиш хассяляря малик олмалыдыр; цчцнжц 
шяхслярин щяр щансы щцгуглары вя йа иддиалары кирайяйя верилмиш яшйанын мцгавилядя 
нязярдя тутулан истифадясиня мане олмамалы вя йа бу истифадяни истисна етмямялидир; 
йашайыш отаьы вя йа адамларын олмасы цчцн нязярдя тутулан диэяр отаг щямишя еля 
вязиййятдя олмалыдыр ки, ондан истифадя истифадячилярин щяйатына вя саьламлыьына вижданлы 
кирайя верян цчцн ашкар тящлцкяляр тюрятмяси иля баьлы олмасын. Кирайяйя верянин 
эежикдирмяси щалында кирайячи гцсуру юзц арадан галдыра биляр вя чякдийи зярури 
хяржлярин явязини юдямяйи тяляб едя биляр. Эюрцндцйц кими мцлки щцгуги мцгавиля 
мцяййян конкрет заман вя мякан дахилиндя конкрет шяхслярин давраныш програмыны 
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мцяййян едир, онларын гаршылыглы щцгугларынын щяйата кечирилмясинин вя вязифяляринин 
ижрасынын ардыжыллыьыны, механизмини конкретляшдирир. 

Мцлки щцгуги мцгавилянин информасийа функсийасынын мащиййятини мцгавиляни 
баьламыш тяряфлярин онун шяртляри иля ялагядар эялдикляри разылыьын, йяни тяряфлярин ирадя 
акты олан мцддяаларын дягиг рясмиляшдирилмяси тяшкил едир. Йяни щямин мцгавиляни 
баьламагла тяряфлярин конкрет щцгуглары вя вязифяляри мцяййянляшдирилир. Доьрудур, 
практикада тяряфлярин щцгуг вя вязифялярини дягиглийи иля мцяййянляшдирмяйян мцлки 
щцгуги мцгавиляляря дя тясадцф едилир. Лакин бу артыг мцлки-щцгуги мцгавилянин 
функсийасынын проблеми олмайыб, мцгавилянин тяртиби ишинин кейфиййятсиз тяшкили иля 
ялагядар мясялядир. 

Мцлки щцгуги мцгавиля тяртиб едиляркян тяряфлярин щцгуг вя вязифяляринин там, 
щяртяряфли вя обйектив мцяййянляшдирилмяси, тяряфлярин ирадясинин дягиг вя 
деталлашдырылмыш сявиййяси, ганунверижилийин вя щямин нюв мцгавиля цчцн диэяр норматив 
сянядлярин тялябляри нязяря алынмагла тяртиб едилмяси, мцгавиля баьлайан тяряфлярин юз 
щцгугларыны даща етибарлы мцдафия етмясиня шяраит йаратмагла йанашы, бу мцбащисяляря 
бахмалы олан мящкямялярин вя диэяр  щцгуг мцщафизя органларынын ишини хейли 
асанлашдырмыш олур, мцлки щцгуги мцбащисялярин даща ядалятли вя гануни щялли цчцн 
шяраит йарадыр. Бурада мцлки щцгуги мцгавилянин информасийа функсийасыны мцлки 
щцгуги мцгавилянин ижрасы заманы ортайа чыхан мясялялярля ялагядар тяряфлярин бир-бириня 
мцяййян мялуматлары вермяк вязифяси иля ейниляшдирмяк олмаз.  

Мцгавилянин гцввяйя минмяси аны консепсуал вя реал мцгавиляляр цчцн 
мцхтялифдир. Беля ки, реал мцгавиля олан алгы-сатгыда мцгавилясинин гцввяйя минмя аны, 
адятян, яшйанын верилмяси иля ейни вахта дцшцр. Яэяр алгы-сатгы мцгавилясиндя айры гайда 
нязярдя тутулмайыбса, сатыжынын яшйаны алыжыйа вермяк вязифяси ашаьыдакы мягамда ижра 
едилмиш сайылыр: 

- мцгавилядя сатыжынын яшйаны чатдырмаг вязифяси нязярдя тутулубса, яшйаны алыжыйа 
вя йа онун эюстярдийи шяхся тящвил верилдийи мягамда; 

- яшйа алыжыйа вя йа онун эюстярдийи шяхся яшйанын олдуьу йердя верилмялидирся, 
онун алыжынын ихтийарына верилдийи мягамда. Яшйа мцгавилядя нязярдя тутулан 
мцддятдя лазыми йердя верилмяйя щазыр олдугда вя мцгавилянин шяртляриня мцвафиг 
сурятдя алыжы бундан хябярдар олдугда яшйа алыжынын ихтийарына верилмиш сайылыр. 

Алгы-сатгы мцгавилясиндян сатыжынын яшйаны чатдырмаг вя йа олдуьу йердя алыжыйа 
вермяк вязифясинин иряли эялмядийи щалларда сатыжынын яшйаны алыжыйа вермяк вязифяси, яэяр 
мцгавилядя айры гайда нязярдя тутулмайыбса, яшйанын алыжыйа чатдырылмаг цчцн 
дашыйыжыйа вя йа рабитя  тяшкилатына тящвил верилдийи мягамдан ижра едилмиш сайылыр. 
Дашынмаз ямлака мцлкиййят щцгугу онун верилмясинин дашынмаз  ямлакын дювлят 
рейестриндя гейдя алындыьы андан ялдя едяня кечир. 

 
 
 
Игтисади фяалиййят сащясиндя мцгавиля ющдяликляринин ижра мцддяти ишин щалларындан 

асылы олараг мцхтялиф гайдада тянзимлянир: 
- яэяр мцгавиля ющдяликляринин ижрасы мцддяти тяйин едилибся, кредитор мцддят 

чатанадяк онун ижрасыны тяляб едя билмяз, лакин боржлу ону вахтындан яввял ижра едя 
биляр. 

- яэяр мцгавиля ющдялийинин ижрасы мцддяти тяйин едилмяйибся вя йа шяраитя эюря 
ону тяйин етмяк мцмкцн дейилдирся, кредитор ющдялийин дярщал ижрасыны тяляб едя биляр, 
боржлу ися буну аьлабатан мцддятдя ижра етмяйя боржлудур. 
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- яэяр мцгавиля ющдялийи онун ижрасы эцнцнц вя йа ижра едилмяси олдуьу вахт 
дюврцнц нязярдя тутурса вя йа мцяййянляшдирмяйя имкан верирся, ющдялик щямин эцн  
вя йа бу дювр ярзиндя истянилян ан ижра едилмялидир. 

Игтисади фяалиййят сащясиндя мцлки щцгуги мцгавилянин ролуну, игтисади 
фяалиййятнин щцгуги формасы вя щяйата кечирилмясинин аляти кими онун сямярялилийини 
тящлил едяркян мцгавилялярин тяснифаты мцщцм ящямиййят кясб едир. Беля ки, мцлки-
щцгуги мцгавилялярин тяснифаты тякжя нязяри проблем олмайыб, щям дя тяжрцби мясялядир. 
Мцлки щцгуги низамасалманын цмуми мцддяаларына эюря, мцгавилялярин бюйцк 
яксяриййяти явязи характер дашыйыр, йяни щямин мцгавиляйя эюря тяряф юз вязифяляринин 
ижрасы мцгабилиндя щагг вя йа диэяр гаршылыглы явяз (ямлак, пул, хидмят вя с.) алмыш олар. 
Мясялян, алгы-сатгы мцгавилясиня эюря сатыжы яшйаны алыжынын мцлкиййятиня вермяйи, алыжы 
ися яшйаны гябул едиб явязиндя мцяййянляшдирилмиш пул мябляьини (гиймяти) юдямяйи 
ющдясиня эютцрцр. 

Мцлки щцгуги мцгавиля игтисади фяалиййятнин харижи игтисади фяалиййят сащясиндя 
щяйата кечирилмяси заманы бир сыра характерик хцсусиййятляря маликдир. Бурада игтисади 
фяалиййятнин мягсяд вя вязифяляри мащиййят етибари иля дяйишилмяз галыр. Беля ки, харижи 
игтисади фяалиййят игтисади фяалиййят субйектляринин мянфяят вя эялир ялдя едилмяси 
мягсядиля щяйата кечирдикляри, юзляринин жавабдещлийи вя мясулиййяти иля характеризя 
олунан фяалиййят сащясидир. 

Республикамызда харижи-игтисади, о жцмлядян тижарят ялагяляри либераллашдырылмыш вя 
эенишляндирилмиш, бу сащядя базар игтисадиййаты тялябляриня жаваб верян мцасир щцгуги 
тянзимлямя гайдалары йарадылмышдыр. Тясадцфи дейилдир ки, Азярбайжан Республикасынын 
дювлят вя гейри-дювлят гурумлары тяряфиндян харижи дювлятлярин мцвафиг щцгуги вя физики 
шяхсляри иля апарылмыш тижарят ямялиййатларынын щяжми илдян иля артмагда давам едир. 

Харижи игтисади фяалиййятин эенишляндийи индики шяраитдя щямин мцнасибятлярин 
щцгуги тянзимлянмясиндя, харижи игтисади фяалиййят сащясиндя кифайят гядяр тяжрцбяси 
олмайан сащибкарларымызын бу сащядя эениш тяжрцбяйя малик харижи фирмалар, ширкятлярля 
тижарят ялагяляриндя мянафеляринин даща етибарлы сурятдя горунмасында мцлки щцгуги 
мцгавиля мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу кейфиййят хцсусиййятляриня эюря тясадцфи 
дейилдир ки, мцлки щцгуги мцгавиля, адятян, харижи игтисади фяалиййятин тянзимляйижиси 
щесаб олунур. Республикамызда щяйата кечирилян харижи игтисади фяалиййят ямтяялярин 
ихраж вя идхал ямялиййатлары, харижи фяалиййят субйектляриня республикамызын тясяррцфат 
органлары тяряфиндян истещсалат, няглиййат, експедисийа, васитячилик, щцгуги, еляжя дя 
ганунверижиликля гадаьан олунмайан диэяр хидмятлярин эюстярилмяси, харижи тясяррцфат 
субйектляри иля елми-техники, елми-истещсалат, коммерсийа ясаслары иля мцтяхяссислярин 
щазырланмасы вя диэяр сащялярдя щяйата кечирилян фяалиййят, республикамызын 
ганунверижилийиндя нязярдя тутулан щалларда бейнялхалг малиййя ямялиййатлары вя 
гиймятли каьызларла олан ямялиййатлар, республикамызын сащибкарлары иля харижи тясяррцфат 
субйектляри вя физики шяхсляр арасында кредит вя щесаблашма ямялиййатлары, бирэя 
мцяссисяляр йаратмаг вя  мцхтялиф тясяррцфат функсийаларыны бирэя щяйата кечирмяк, 
бартер ямялиййатлары вя гаршылыглы тижарятин диэяр нювляриндян ибарятдир. 

 
 
 2. Мцгавиля азадлыьы вя дювлят стандартлары  
Азярбайжан Республикасы игтисади сащядя базар игтисадиййатына кечиди стратеъи хятт 

вя мцщцм дювляти вязифя кими гаршыда гоймушдур. Базар игтисадиййатынын ян мцщцм 
шярти, сяжиййяви кейфиййят хцсусиййяти кими игтисади дювриййядя тяряфлярин азадлыьы вя бу 
азадлыьын щядляри мясяляси ишэцзарлыг вя игтисади фяалиййятнин, тясяррцфатчылыг фяаллыьынын 
артмасынын, игтисади тяряггийя наил олунмасынын ясас амиллярдян биридир. 
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Йухарыда гейд етдийи кими, мцлки щцгуги мцгавиля игтисади фяалиййятнин ясасы, 
щцгуги формасы вя бу фяалиййятин щяйата кечирилмясинин аляти кими, сатыжы иля алыжы, хидмят 
эюстярянля хидмят эюстярилян, сифаришчи иля тядарцкчц, истещсалчы иля истещлакчы, даща дягиг 
десяк, игтисади дювриййянин  истянилян ики вя даща артыг субйекти арасында конкрет мцлки 
щцгуги мцнасибятлярин вя ющдяликлярин ямяля эялмясиня, дяйишмясиня, йахуд хитам 
едилмясиня сябяб олур. 

Мцгавилянин баьланмасында вя онун мязмунунун мцяййянляшдирилмясиндя 
тяряфлярин ганунверижилийин тяляблярини, ММ-ин императив нормаларыны вя гадаьаларыны 
позмамаг шярти иля азадлыьы, мцгавиля шяртляринин вя щямин мцгавилядян  ямяля эялян 
ющдяликлярин дягиг вя лазыми гайдада ижрасы иля гырылмаз сурятдя ялагядядир. 

Игтисади фяалиййят сащясиндя щцгуги вя физики шяхслярин эениш кцтляляринин давраныш 
гайдаларыны норматив гайдада мцяййян едян ганунверижилик актларынын верилмяси юзц-
юзлцйцндя базар игтисадиййатынын мцхтялиф субйектляр арасында щеч бир конкрет ялагя вя 
мцнасибят йаратмыр. Мцгавиля ися айры-айры субйектляр арасында конкрет щцгуги 
ялагялярин йаранмасына сябяб олур. Буна эюря дя, мцгавилянин  мязмунуну тяшкил едян 
щярякятлярин ижра едилмямяси,  йахуд лазыми гайдада ижра едилмямяси, йяни мцгавиля 
интизамынын позулмасы бцтцн щалларда ганун позунтусу кими гиймятляндириля билмяз. 
Беля ки, мцгавилядя тяряфлярин щцгуг вя вязифяляри ганунла дейил, тяряфлярин юзляринин 
гануна зидд олмайан ирадяси иля мцяййянляшдирилир. Лакин мцгавиля ющдялийиндя 
жавабдещ тяряф ганунун тяляблярини позурса, онун щярякяти ганун позунтусу кими дя 
гиймятляндириля биляр. 

Мцгавиля ющдяликляри  лазыми гайдада, щямин мцгавилянин эюстяришляриня уйьун 
олараг, беля эюстяришляр олмадыгда ися мцвафиг иряли сцрцлян ади тялябляря уйьун олараг, 
мцяййян олунмуш мцддятдя  ижра олунмалыдыр. 

Беляликля, мцгавиля интизамы мцгавиля азадлыьынын мящдудлашдырылмасы кими дейил, 
бу азадлыьын щяйата кечирилмясинин ялавя тяминаты кими гиймятляндирилмялидир. 

Мцгавиля азадлыьы базар игтисадиййатынын сяжиййяви кейфиййят хцсусиййятидир. Йяни 
мцгавиля азадлыьы олмадан игтисади фяалиййятндян, еляжя дя, цмумиййятля, базар 
игтисадиййатындан сющбят эедя билмяз. 

Мцгавиля азадлыьы мцлки ганунверижиликдя мцхтялиф  аспектлярдян, мцхтялиф 
нюгтейи-нязярдян тящлил едилир вя щцгуги тянзимлянир. 

Биринжиси, мцгавиля азадлыьы дедикдя, физики вя щцгуги шяхлярин азад сурятдя 
мцгавиля баьламаг вя йахуд баьламамаг  мясялясини щялл етмяляри, бу иши юз 
мянафелярини эерчякляшдирмяк цчцн юз ирадяляриня уйьун олараг эюрмяляри вя щяйата 
кечирмяляри баша дцшцлцр. Бир гайда олараг, мцгавиля баьламаьа гаршы тяряфин мяжбур 
едилмясиня Азярбайжан Республикасы ММ-дя вя йа кюнцллц эютцрцлмцш ющдяликдя 
нязярдя тутулдуьу щаллар истисна олмагла, йол верилмир. 

Икинжиси, тяряфляр мцгавилянин мязмунуну вя шяртлярини мцяййянляшдирмякля 
азаддырлар вя бу щцгугларын гаршы тяряфин ирадясиндян  асылы олмайараг сярбяст сурятдя 
щяйата кечирирляр. Беля ки, мцгавилянин мязмунунун мцяййян едилмяси физики вя щцгуги 
шяхслярин юзляриня мянсуб цлки щцгугларыдыр вя онлар щямин щцгугларыны юз истядикляри 
кими щяйата кечирирляр.  

Цчцнжцсц, мцгавиля азадлыьы дедикдя, физики вя щцгуги шяхслярин мцгавиля 
баьлайажаьы шяхсляри сечмякдя сярбяст олмалары, йяни киминля истяйирлярся, гаршылыглы 
разылашма ясасында онунла да мцгавиля баьламаг щцгугуна малик олмалары баша 
дцшцлцр. Бу цмуми гайдадан  истисналар да ганунда нязярдя тутулмушдур. 

Дюрдцнжцсц, мцгавиля азадлыьынын сяжиййяви хцсусиййятляриндян бири кими 
тяряфлярин Азярбайжан Республикасы ММ-дя нязярдя тутулан, ейни заманда,  ММ-дя 
нязярдя тутулмаса да, она зидд олмайан щяр щансы мцгавиляляр баьламагла сярбяст 



 32

олмаларыны эюстярмяк олар. Бурада нязяря алмаг лазымдыр ки, Азярбайжан 
Республикасынын мцлки ганунверижилийи Азярбайжан Республикасы Конститусийасындан, 
ММ-дян, диэяр ганунлардан вя онларын ясасында гябул едилян, мцлки щцгуг 
нормаларыны мцяййянляшдирян башга норматив щцгуги актлардан ибарятдир. 

Бешинжи, тяряфляр мцгавиля нювцнц сечмякля, еляжя дя мцхтялиф мцгавилялярин 
цнсцрлярини ящатя едян мцгавиля (гарышыг мцгавиля) баьламагда азаддырлар. Гануна 
эюря, тяряфлярин разылашмасындан вя йа гарышыг мцгавилянин мащиййятиндян айры щал иряли 
эялмирся, гарышыг мцгавиля цзря тяряфлярин мцнасибятляриня гарышыг мцгавилядя цнсцрляри 
олан мцгавиляляря даир гайдалар мцвафиг щиссялярдя тятбиг едилир. 

Мцгавиля азадлыьы, ейни заманда тяряфлярин мцгавилянин формасыны сечмякля 
сярбястлийиндя дя юзцнц эюстярир. Мцгавиля ягдлярин баьланмасы цчцн нязярдя тутулан 
щяр щансы формада баьлама биляр, бу шяртля ки, ММ-дя щямин нюв мцгавиля цчцн 
мцяййян форма тяйин едилмясин. 

Мцгавиля азадлыьынын сяжиййяви хцсусиййятляриндян бири дя тяряфлярин разылыьы иля 
истянилян вахт мцгавилянин дяйишдирилмясинин вя ляьв едилмясинин мцмкцнлцйцдцр. 
Нящайят, мцгавиля азадлыьы мцлки ганунверижилийин принсипляриндян бири кими юзцнц 
мцгавилянин ижрасынын тямин едилмяси усулларынын сечилмясиндя тяряфлярин сярбястлийиндя 
эюстярир. Беля ки, мцгавилянин ижрасы эиров, дяббя пулу, боржлунун ямлакынын 
сахланылмасы, заминлик, гарантийа, бещ иля вя ММ-дя вя йа мцгавилядя нязярдя тутулан 
диэяр цсулларла тямин едиля биляр. Мцгавилянин ижрасы цчцн тяминат вермиш шяхс 
кредиторун разылыьы иля вя йа мящкямянин гярарына ясасян ону башга тяминатла явяз едя 
биляр. 

Мцгавиля азадлыьы вя онун щядляри хцсуси диггят тяляб едян щцгуги мясялядир. 
Беля ки, мцлки дювриййянин иштиракчылары иля мцлки ганунверижилик арасында цзвц асылылыг, 
гаршылыглы мцнасибят йаранмыш олур. Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя  игтисади 
фяалиййят сащясиндя бу даща актуал характер алыр. 

Азярбайжан Республикасы ММ-ин хцсуси щиссясинин мцгавиля азадлыьыны 
мящдудлашдыран нормалары ичярисиндя банк щесабы мцгавилясини гейд етмяк олар. Беля 
ки, банк щямин нюв щесабларын ачылмасы цчцн банкын елан етдийи, ганунда нязярдя 
тутулмуш вя гануна ясасян банк гайдалары иля мцяййянляшдирилмиш тялябляря уйьун 
шяртляр ясасында щесаб ачмаг тяклифи иля мцражият етмиш мцштяри иля банк щесабы 
мцгавиляси баьламалыдыр. 

Банк щесабы мцгавилясинин баьланмасындан банк ясассыз бойун гачырдыгда 
мцштяринин онун мцгавиля баьламаьа мяжбур етмяк тяляби иля мящкямяйя мцражият 
етмяйя ихтийары вардыр. Банк щесабы мцгавиляси баьламагдан ясассыз бюйун гачыран 
банк мцштярийя  бунунла вурулмуш зярярин явязини юдямялидир.  

Мцгавиля азадлыьынын мящдудлашдырылмасына ММ-ин нормаларында мцгавиля 
баьламагда цстцнлцк щцгугу нязярдя тутулдуьу щалларда да йол верилир. Мясялян, 
цмуми пайлы мцлкиййят щцгугундакы пай цчцнжц шяхся сатыларкян пайлы мцлкиййятин 
галан мцлкиййятчиляри сатылан пайы, ачыг щярраждан сатыш щалы истисна олмагла, сатылдыьы 
гиймятя вя диэяр бярабяр шяртляр ясасында алмагда цстцнлцк щцгугуна маликдир. 

 
3. İqtisadi фяалиййят сащясиндя мцлки щцгуги мцгавилянин баьланмасы, дяйишдирилмяси 

вя хитам едилмясинин хцсусиййятляри 
Игтисади фяалиййят сащясиндя мцлки щцгуги мцгавилянин баьланмасы истянилян ики вя 

даща артыш шяхс арасында конкрет щцгуг мцнасибятляринин ямяля эялмясиня сябяб олур. 
Одур ки, мцгавиля баьламаг щаггында тяклиф (оферта) конкрет олмагла, ону тяклиф едян 
тяряфин ирадясини там шякилдя ифадя етмялидир. 
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Диэяр тяряфдян мцгавилянин ясасыны тяряфлярин юз цзярляриня эютцрдцкляри 
ющдяликлярин мцгабилиндя наил олмаг истядикляри мягсяд тяшкил етдийиндян, щямин 
мягсяд офертада юз яксини тапмалыдыр. 

Оферта еля айдын вя конкрет олмалыдыр ки, ону гябул едян тяряф ялавя данышыглар вя 
дягигляшдирмяляр апармадан мцгавиля баьланылмасына разылыг веря билсин. Башга сюзля, 
оферта ону эюндярян тяряфин  ирадясини там шякилдя ифадя етмялидир. Беля ки, мцгавиля 
оферта эюндярмиш шяхсин онун аксептини алдыьы анда баьланмыш сайылыр. 

Нящайят, офертанын сяжиййяви кейфиййят хцсусиййятляриндян бири дя, онун конкрет 
шяхся вя йахуд шяхсляря цнванланмасыдыр. Гейри-мцяййян шяхсляря цнванланмыш реклам 
вя йахуд диэяр тяклифляр, яэяр тяклифдя башга щал бирбаша нязярдя тутулмамышдырса, оферта 
щесаб олунмур, йалныз оферта цчцн дявят кими гиймятляндирилир. 

Азярбайжан Республикасы ММ-дя айры-айры щалларда тяряфлярин мцлки щцгуги 
мцгавиляни дяйишдирмяк вя йа ляьв етмяк гайдалары нязярдя тутулмушдур. Мясялян, 
Азярбайжан Республикасы ММ-ин 444-жц маддясинин тялябляриня эюря, яэяр мцгавилянин 
баьланмасы цчцн ясас олмуш шяраит мцгавиля баьландыгдан сонра ачыг-ашкар дяйишмишся 
вя тяряфляр щямин дяйишикликляри нязярдя тутсайдылар, мцгавиля баьламаздыларса вя йа 
башга мязмунлу мцгавиля баьлайардыларса, мцгавилянин дяйишмиш шяраитя 
уйьунлашдырылмасы тяляб едиля биляр. Якс тягдирдя, айры-айры щаллар нязяря алынмагла 
мцгавиля баьлайан тяряфиндян дяйишдирилмямиш мцгавиляйя жидди риайят етмяк тяляб 
олуна билмяз. 

Тяряфляр илк нювбядя мцгавилянин дяйишмиш шяраитя уйьунлашдырылмасы цчцн сяй 
эюстярмялидирляр. Яэяр мцгавилянин дяйишмиш шяраитя уйьунлашдырылмасы мцмкцн 
дейилдирся вя йа диэяр тяряф буна разы дейилдирся, мянафеляри позулмуш тяряф мцгавилядян 
имтина едя биляр. 

Икитяряфли мцгавилянин бир тяряфи мцгавилядян иряли эялян ющдяликляри ижра етмирся, 
мцгавилянин диэяр тяряфи ющдяликлярин ижрасы цчцн тяйин етдйи ялавя мцддят нятижясиз 
гуртардыгдан сонра мцгавилядян имтина еди биляр. Яэяр ющдялийин йалныз бир щиссяси ижра  
едилмямишдирся, кредитор мцгавилядян йалныз ющдялийин галан щиссясинин ижрасына 
мараьыны итирдийи щалда имтина едя биляр. 

Ашаьыдакы щалларда мцгавилядян имтина йолверилмяздир: 
• ющдялийин позунтусу жцзи олдугда; 
• ющдялийин позулмасы цчцн тамамиля вя йа ясасян кредиторун юзц мясулиййят 

дашыдыгда; 
• ющдялийин гаршысында боржлу тяряфиндян артыг иряли сцрцлмцш вя йа мцгавилядян 

имтина едилдикдян дярщал сонра иряли сцрцляжяк гаршылыглы тяляб олдугда. 
Цчцнжц шяхсин хейриня мцгавиля цзря, яэяр ММ-дя вя йа мцгавилядя айры гайда 

нязярдя тутулмайыбса, цчцнжц шяхсин мцгавиля цзря юз щцгугундан истифадя етмяк 
ниййятини боржлуйа билдирдийи андан тяряфляр баьладыглары мцгавиляни цчцнжц шяхсин 
разылыьы олмадан ляьв едя вя йа дяйишдиря билмяз. Гцввядя олан мцлки-проссессуал 
ганунверижилик дя мящкямяляря цчцнжц шяхслярин мянафейиня тохунулан щалларда 
тяряфлярин барышыг сазиши имзаламасыны гябул етмямяйи эюстярир. Беля ки, иддиачынын 
иддиадан имтина етмяси сазиши гануна зидд оларса вя йа щяр щансы бир шяхсин щцгугларыны 
вя ганунла горунан мянафейини позурса, мящкямя беля щярякятляри гябул етмир. Беля 
щалларда мящкямя мцбащисяйя мащиййяти цзря бахыр. 

Мцгавилянин дяйишдирилмяси вя йа ляьв едилмяси тяряфлярин биринин тяляби иля йалныз 
мящкямянин гярары ясасында мцмкцндцр. Азярбайжан Республикасы ММ-ин 421.2-жи 
маддяси бунун ейни заманда: 

- диэяр тяряфин мцгавиляни ящямиййятли дяряжядя поздугда; 
- Мцлки Мяжяллядя нязярдя тутулан щалларда; 
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- мцгавилядя нязярдя тутулан диэяр щалларда мцмкцн олдуьуну эюстярир. 
Ганун диэяр тяряфин мцгавиляни ящямиййятли дяряжядя позмасынын анлайышыны 

вермишдир. Беля ки, тяряфлярдян биринин мцгавиляни  позмасы о заман ящямиййятли 
позунту сайылыр ки, бунун диэяр тяряфя вурдуьу зяряр нятижясиндя о, мцгавиля 
баьланаркян цмцд етмяйя щаггы чатанлардан хейли дяряжядя мярщум олур. Бурада, 
«зяряр» анлайышыны мящдуд мянада гябул етмяк мягсядямцвафиг дейилдир. Азярбайжан 
Республикасы ММ-ин 21.2-жи маддясиндя зяряря анлайыш вериляряк эюстярилир ки, зяряр 
дедикдя, щцгугу позулмуш шяхсин позулмуш щцгугуну бярпа етмяк цчцн чякдийи вя йа 
чякмяли олдуьу хяржляр, ямлакындан мящрум олмасы вя йа ямлакынын зядялянмяси (реал 
зяряр), щабеля щцгуги позулмасайды, щямин шяхсин ади мцлки дювриййя шяраитиндя ялдя 
едяжяйи эялирляр (ялдян чыхмыш файда) баша дцшцлцр. 

Эюрцндцйц кими Азярбайжан Республикасы ММ-ин 21.2-жи маддясинин зяряря 
анлайыш вермякля мцяййян етдийи цмуми норма, йалныз Азярбайжан Республикасы ММ-
ин 421.2-жи маддясиндя мцяййян едилян хцсуси нормайа уйьун эялдикдя тятбиг едиля 
биляр, якс щалда, вурулмуш зяряр мцгавилянин дяйишдирилмяси вя йа ляьв едилмясиня дейил, 
мцлки щцгугларын диэяр васитялярля мцдафиясиня ясас верир. 

Азярбайжан Республикасы ММ-дя айры-айры мцгавиляляр цзря бу мцнасибятлярин 
щцгуги тянзимлянмясинин хцсуси гайдалары мцяййян едилмишдир. Мясялян, Азярбайжан 
Республикасы ММ-ин 869.2-жи маддясиндя мцяййян едилир ки, пул мябляьинин вя йа 
башга дашынар яшйанын рента юдянилмяси цчцн верилмясини нязярдя тутан мцгавилянин 
мцщцм шярти рента юдяйижисинин юз ющдяликляринин ижрасына тяминат вермяк вя йа бу 
ющдяликлярин ижра олунмамасы, йа да лазымынжа ижра олунмамасы цчцн мясулиййят рискини 
рента аланын хейриня сыьорта етдирмяк вязифясини мцяййянляшдирян шяртдир. 

Цмуми мцлки щцгуги мцддяалара эюря, мцгавиля ляьв едиляркян тяряфлярин 
ющдяликляриня хитам верилир. Азярбайжан Республикасы ММ-ин 422.3-жц маддясиндя 
гейд едилян цмуми нормалардан фяргли гайда иля ялагядар чякилмиш хяржлярин тяряфляр 
арасында ядалятли бюлцшдцрцлмяси зярурятини ясас эютцряряк, мцгавилянин ляьв едилмяси 
нятижялярини ядалятли сурятдя мцяййянляшдиря биляр. 

Шяраитин ящямиййятли дяряжядя дяйишмяси иля ялагядар мцгавилянин дяйишдирилмяси 
вя ляьв едилмясини мцгавилянин дяйишмиш шяраитя уйьунлашдырылмасындан фяргляндирмяк 
лазымдыр. 

Икинжи щалда, мцгавилянин баьланмасы цчцн ясас олмуш шяраит мцгавиля 
баьландыгдан сонра ачыг-ашкар дяйишмишся вя тяряфляр щямин дяйишикликляри нязярдя 
тутсайдылар, мцгавиля баьламаздыларса вя йа башга мязмунлу мцгавиля 
баьлайардыларса, мцгавилянин дяйишдирилмиш шяраитя уйьунлашдырылмасы тяляб едиля биляр. 
Якс тягдирдя айры-айры щаллар нязяря алынмагла мцгавилянин тяряфиндян  дяйишдирилмямиш 
мцгавиляйя жидди риайят етмяк тяляб олуна билмяз. 

Азярбайжан Республикасы ММ-ин 423-жц маддяси мцгавилянин дяйишдирилмяси вя 
йа ляьв едилмяси щаггында разылашманын формасыны диспозитив гайдада мцяййян 
етмишдир. Беля ки, мцгавилянин дяйишдирилмяси вя ляьв едилмяси барядя разылашма 
мцгавиля иля ейни формада баьланылыр. Бундан 3 щалда истисна нязярдя тутулмушдур, йяни 
щямин щалларда мцгавилянин дяйишдирилмяси вя ляьв едилмяси щаггында разылашма 
мцгавиля иля ейни формада дейил, диэяр формада баьланыла биляр. Бунлар ашаьыдакылардыр: 

• ММ-дя хцсуси гайда мцяййян едилдикдя; 
• Мцгавилядя айры гайда нязярдя тутулдугда; 
• изэцзар адятлярдян  айры гайда иряли эялдикдя. 
Алгы-сатгы мцгавиляси шифащи формада баьланмышса, щямин мцгавилянин 

дяйишдирилмяси вя йа ляьв едилмяси щаггында разылашма да ейни формада баьлана биляр. 
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Мцгавиля мцяййян олунмуш гайдада ляьв олунаркян тяряфлярин ющдяликляриня 
хитам верилмяси бунун щям тяряфлярин разылыь иля, щям дя мящкямя гайдасында щяллиня 
шамил едилир. 

Мцгавилянин ижрасындан биртяряфли имтина едилдикдя вя беля имтинайа ММ иля вя йа 
тяряфлярин разылашмасы иля йол верилдикдя мцгавиля мцвафиг сурятдя ляьв едилмиш сайылыр. 
Нязяря алмаг лазымдыр ки, гейд едилян гайдалар цмуми-мцлки щцгуги нормалара 
нисбятян истисналардыр. Беля ки, яэяр ММ-дя айры гайда нязярдя тутулмайыбса, ющдялийин 
ижрасындан биртяряфли имтинайа вя онун шяртлярини биртяряфли дяйишмяйя йол верилмир. 

Мцгавиля дяйишдириляркян вя йа ляьв едиляркян ющдяликлярин дяйишдирилмиш вя йа 
хитам едилмиш сайылдыьы ан Азярбайжан Республикасы ММ-ин 242.3-жц маддясиндя 
мцяййян олунмуш гайдада тянзимлянир. Щямин маддя мцгавиля мящкямя гайдасында 
дяйишдирилдикдя вя йа ляьв едилдикдя императив норма мцяййян етмишдир. Беля ки, бу 
щалда мцгавилянин дяйишдирилмяси вя йа ляьв едилмяси щаггында мящкямя гярарынын 
гануни гцввяйя миндийи андан ющдяликляр дяйишдирилмиш вя йа хитам едилмиш сайылыр. 

Тяряфляр юзляри (мящкямясиз)  мцгавилянин дяйишдирилмяси вя йа ляьв едилмяси 
барядя разылыьа эялдикдя, ющдяликлярин дяйишдирилмиш вя йа хитам едилмиш сайылмасы анны 
ашаьыдакы гайдада мцяййянляшдирилир: 

- мцгавилянин дяйишдирилмяси вя йа ляьв едилмяси щаггында тяряфлярин 
разылашмасынын баьландыьы андан; 

- яэяр тяряфлярин разылашмасындан айры гайда иряли эялирся, разылашдырылмыш андан; 
- мцгавилянин дяйишдирилмяси характериндян айры гайда иряли эялирся, вижданлылыьын 

тяляь етдийи шяртля мцяййянляшдирилмиш андан ющдяликляр дяйишдирилмиш вя йа хитам едилмиш 
сайылыр. 

Мцгавилянин дяйишдирилмяси вя йа ляьв едилмяси щаггында разылашманын мцгавиля 
иля ейни формада баьланмасы нязяря алынарса, мцгавилянин дяйишдирилмяси вя йа ляьв 
едилмяси щаггында тяряфлярин разылашмасынын баьландыьы анын дягигляшдирилмяси (мцгавиля 
почт, телеграф, телетайп, телефон, електрон рабитяси вя йа сянядин мцгавиля цзря тяряфдян 
эялдийини дцрцст мцяййянляшдирмяйя имкан верян диэяр рабитя васитясиля сянядляр 
мцбадиляси йолу иля баьланан мцгавилялярдя вя с.) хцсуси диггят тяляб едир. 

Азярбайжан Республикасы ММ-ин 424.4-жц маддясиня ясасян, ММ иля вя йа 
тяряфлярин разылашма иля айры гайда мцяййянляшдирилмяйибся, тяряфляр мцгавилянин 
дяйишдирилдийи вя йа ляьв едилдийи анадяк ющдялик цзря ижра етдикляринин гайтарылмасыны вя 
йа ляьв едилдийи анадяк ющдялик цзря ижра етдикляринин гайтарылмасыны тяляб едя билмязляр. 

Эюрцндцйц кими Азярбайжан Республикасы ММ-ин 424.4-жц маддяси охшар 
мцнасибятляр цчцн мцлки ганунверижилийин мцяййянляшдирилдийиндян фяргли норма 
мцяййян етмишдир. Мясялян, Азярбайжан Республикасы ММ-ин 422.3-жц маддясиня 
ясасян, ящямиййятли дяряжядя дяйишмиш шяраитя эюря мцгавиля ляьв едиляркян тяряфлярдян 
щяр щансы биринин тяляби иля мящкямя мцгавилянин ижрасы иля ялагядар чякилмиш хяржлярин 
тяряфляр арасында ядалятли бюлцшдцрцлмяси зярурятини ясас эютцряряк, мцгавилянин ляьв 
едилмяси нятижялярини мцяййянляшдирир. 

Азярбайжан Республикасы ММ-ин 424.4-жц маддясинин тяряфлярин мцгавилянин 
дяйишдирилдийи вя йа ляьв едилдийи анадяк ющдялик цзря ижра етдикляринин гайтарылмасына 
йол верилмямяси барядя мцддяасындан фяргли гайда Азярбайжан Республикасы ММ-ин 
624.4-жц маддясиндя дя мцяййян едилмишдир. Беля ки, Азярбайжан Республикасы ММ-ин 
624.1-жи (алыжыйа лазыми кейфиййятли олмайан мал сатылдыгда, щямин малын явяз едилмяси, 
алыш гиймятинин азалдылмасы вя с.) вя 624.3-жц маддясиндя (малын хассяляри онун ашкар 
едилмиш гцсурларыны арадан галдырмаьа имкан вермядикдя малын дяйишдирилмяси вя с.) 
эюстярилмиш тялябляри иряли сцрмяк явязиня алыжы пяракяндя алгы-сатгы мцгавилясинин 
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ижрасындан имтина едя биляр вя мал цчцн юдядийи пул мябляьинин гайтарылмасыны тяляб едя 
биляр (Азярбайжан Республикасы ММ-ин 624-жц маддяси). 

Азярбайжан Республикасы ММ-ин 424.5-жи маддяси мцгавилянин дяйишдирилмяси вя 
ляьви заманы зярярин явязинин юдянилмясини Азярбайжан Республикасы ММ-ин 424.4-жц 
маддясиндян фяргли гайдада мцяййян етмишдир. Беля ки, мцгавилянин дяйишдирилмясиня 
вя йа ляьвиня ону тяряфлярдян биринин ящямиййятли дяряжядя позмасы ясас вермишдирся, 
диэяр тяряф мцгавилянин  дяйишдирилмяси вя йа ляьв едилмяси нятижясиндя дяйян зярярин 
явязинин юдянилмясини тяляб едя биляр. 

 
 
 

 
 

4. Ишлярин эюрцлмяси иля ялагядар мцгавиляляр. 
Игтисади фяалиййят сащясиндя мцгавилялярин мцхтялиф ясасларла тяснифаты апарылыр. Бу 

тяснифатларын апарылмасынын бюйцк елми-тяжрцби вя тядрис ящямиййяти вардыр. Мясялян, 
ямлак вя тяшкилати мцгавиляляр, ясас вя илкин мцгавиляляр, консенсуал вя реал 
мцгавиляляр, явязли вя явязсиз мцгавиляляр, икитяряфли вя чохтяряфли мцгавиляляр вя с. 
фяргляндирилир. Бу ясасла игтисади фяалиййят сащясиндя мцгавилялярин ашаьыдакы формада 
груплашдырылмасы мягсядямцвафигдир. Биринжи груп игтисади фяалиййят сащясиндя ишлярин 
эюрцлмясиня йюнялян мцгавилялярдир. Бу тяснифат групунда ян эениш йайылмыш мцлки 
щцгуги мцгавиля подрат мцгавилясидир. Икинжи груп ямлакын вя диэяр ямлак 
щцгугларынын верилмясиня йюнялмиш мцгавилялярдир. Бунлара алгы-сатгы, факторинг, 
эюндярмя, рента мцгавиляси вя с. аиддир. Цчцнжц груп игтисади фяалиййят сащясиндя 
яшйанын истифадяйя верилмясиня йюняляр мцгавиляляр дахилдир. Бурайа ямлак кирайяси, 
ижаря, лизинг мцгавиляси вя с. дахилдир. Игтисади фяалиййят сащясиндя дюрдцнжц груп  
мцгавиляляря хидмятляр эюстярилмясиня йюняляр мцгавиляляр аиддир. Бу тяснифат групунда 
тапшырыг, комиссийа, тижарят аэенти, дашыма, банк яманяти, банк щесабы, турист хидмяти 
щаггында мцгавиляляр хцсуси эениш йайылмышдыр. Бешинжи група игтисади фяалиййят 
сащясиндя ягли мцлкиййят обйектляриндян истифадяйя йюняляр мцгавиляляр маликдирляр. 
Мцяллиф мцгавиляляри, патент-лисензийа мцгавиляляри вя франчайзинг мцгавиляляри бу 
група аиддир. Нящайят, сонунжу груп игтисади фяалиййятин мцхтялиф сащялярини ящатя едян 
мцгавиляляр тяшкил едир. Бу група консессийа мцгавилясини вя дювлят сатыналма 
мцгавилясини аид етмяк олар. Мясялян, дювлят сатыналма мцгавилясиндя мцгавилянин 
предметиня тякжя малларын сатын алынмасы дейил, ейни заманда ишлярин эюрцлмяси вя 
хидмятлярин эюстярилмяси дя дахилдир. 

Ишлярин эюрцлмяси иля ялагядар мцгавилянин ян эениш йайылмыш формасы подрат 
мцгавилясидир. Подрат мцгавилясиня эюря подратчы мцгавилядя нязярдя тутулан иши ижра 
етməyi, сифаришчи ися подратчыйа разылашдырылмыш музд юдямяйи ющдясиня эютцрцр. 

Подрат мцгавиляси Игтисади фяалиййят сащясиндя эениш йайылмыш мцгавилялярдян бири 
олмагла йанашы, бу фяалиййят сащясиндя ишлярин эюрцлмяси иля ялагядар мцнасибятлярин 
щцгуги формасы кими щямин мцнасибятлярин щцгуги тянзимлянмясиндя бюйцк рол 
ойнайыр. Бу мцгавиля бинанын, гурьунун вя йа обйектин лайищяляшдирилмяси вя тикинтиси, 
йенидян гурулмасы, аваданлыьын гурулмасы, иншаат, гурашдырма, тамамлама вя йа 
торпаг ишляри, щабеля бунларла ялагядар газма, эеодезийа, елми-конструктор, эеолоъи 
кяшфиййат вя подрат мцгавилясинин предмет иола билян диэяр ишляри ящатя едир. 

Подрат мцгавилясинин сяжиййяви кейфиййят хцсусиййятлярини якс етдирян зярури 
яламятляр щцгуг ядябиййатында ашаьыдакы гайдада груплашдырылмышдыр: 
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- сифаришчинин фярди характерли бу вя йа диэяр мямулатын щазырланмасы вя башга 
сифаришинин ижра олунмасы мягсядиля подратчы сифаришчинин тапшырыьы иля мцяййян ишляр 
эюрцр; 

- бу мцгавилянин баьланмасы нятижясиндя подратчы йени яшйанын йаранмасы, йахуд 
мювжуд яшйанын бярпа олунмасы, йахшылашдырылмасы, тямири вя йа формасынын 
дяйишдирилмяси вя башга щярякятлярдя ифадя олунан мцяййян ишляри эюрмяйи ющдясиня 
эютцрцр; 

- подрат мцгавиляси ясасында йаранмыш яшйа сифаришчи тяряфиндян эютцрцлмцш ишин 
гябул едилмяси анынадяк подратчынын мцлкиййят щцгугунда олур. Беля ки, эюрцлмцш ишин 
тясадцфян мящв олмасы вя йа зядялянмяси риски ижранын сифаришчийя верилдийи вахтадяк 
подратчынын цзяриня дцшцр. Ижранын сифаришчийя верилмяси иля бир вахтда тясадцфян мящз 
олма вя йа зядялянмя риски дя она кечир. Сифаришчинин ижраны гябул етмяйи эежикдирмяси 
дя ижранын верилмясиня бярабят тутулур. 

Мцгавилядя нязярдя тутулмуш нятижянин ялдя олунмасы (ишлярин эюрцлмяси) цчцн 
васитя вя цсулларын сечилмясиндя подратчы мцстягилдир. Лакин бу подратчынын мцгавиля иля 
цзяриня дцшян вязифяляри гцсурсуз ижра етмясини истисна етмир. 

Подратчы мцгавиля иля цзяриня дцшян вязифяляри ижра етмяйи (ишляри эюрмяйи) юз риски 
иля вя юз вясаити щесабына щяйата кечирир. Бурада нязяря алмаг лазымдыр ки, материалын 
тясадцфян мящз олмасы вя йа зядялянмяси риски материалы вермиш тяряфин цзяриня дцшцр. 

Подратчы мцгавилядя вя ганунда башга щал нязярдя тутулмамышдырса, иши 
эюрдцкдян сонра, шяртляндирилмиш музду алыр. Яэяр мцгавиля муздун щисся-щисся 
юдянилмяси нязярдя тутулмурса, сифаришчи подратчынын муздуну иш йериня йетирилдикдян 
сонра юдямялидир. 

Тяряфлярин щцгуг вя вязифяляринин йаранмасы анына, йяни мцгавилянин баьланмыш 
щесаб едилмяси анына эюря подрат мси консенсуал мцгавилядир. Йяни подрат 
мцгавилясинин бцтцн мцщцм шяртляри барядя сифаришчи вя подратчы разылыьа эялдикдян, 
мцгавиля баьладыгдан  дярщал сонра, онлар цчцн щцгуг вя вязифяляр йараныр, 
мцгавилянин баьланмасы цчцн тяряфлярдян щяр щансы биринин мцяййян щярякятляри етмяси 
тяляб  олунмур. Беля ки, подратчынын иш эюрмяк цчцн материаллары алмасы, сифаришчинин 
мцгавилядя нязярдя тутулмуш муздун бир щиссясини юдямяси вя с. щярякятлярин щяр щансы 
биринин ижра олунмасы, артыг баьланмыш подрат мцгавиляси цзря тяряфлярин юз вязифялярини 
ижра етмяйя башламалары кими гиймятляндирилмялидир. 

Подрат мцгавиляси явязли мцгавилядир. Беля ки, бу мцгавиляйя эюря подратчы 
мцгавилядя нязярдя тутулмуш иши эюрцр вя явязиндя сифаришчи она мцгавилядя 
разылашдырылмыш музду юдяйир. 

Мцгавиля тяряфляри арасында щцгуг вя вязифялярин бюлцнмясинин характериня эюря 
подрат мцгавиляси икитяряфли  (гаршылыглы вя йахуд  синаллагматик) мцгавилядир, йяни 
бурада щяр ики тяряф щям щцгуглар ялдя едир, щям дя вязифяляр дашыйыр. 

Подрат мцгавилясинин норматив ясасыны ММ-ин «Подрат» адланан фяслинин 
маддяляри тяшкил едир. Подрат мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмяси иля ялагядар ону 
да нязяря алмаг лазымдыр ки, яэяр подратда щяр щансы мямулатын щазырланмасы нязярдя 
тутуларса вя подратчы ону юзцнцн ялдя етдийи материаллардан щазырлайырса, щазырланмыш 
мямулата мцлкиййяти сифаришчийя верир (йяни подрат мцгавилясини тянзимляйян мцлки-
щцгуги нормалар тятбиг едилир), яэяр явяз едилян яшйа щазырланмышдырса, алгы-сатгы 
гайдалары тятбиг едилир. 

Дювлят мцяссися вя тяшкилатлары (идаряляри), низамнамя фондунда дювлятин пайы 30 
фаиз вя даща чох олан мцяссися вя тяшкилатлар тяряфиндян ишлярин дювлят вясаитляри, дювлятин 
алдыьы вя дювлят зяманяти иля алынмыш кредитляр вя грантлар щесабына эюрцлмяси 
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мцнасибятляри ММ-ин гейд едилян нормаларындан ялавя «Дювлят сатыналмалары 
щаггында» Азярбайжан Республикасы гануну иля дя тянзимлянир. 

Подрат мцгавилясиндя тяряфляр сифаришчи вя подратчыдан ибарятдир. Мцгавилянин щяр 
ики тяряфи физики вя йа щцгуги шяхс ола биляр. Бу мцгавилядя тяряф кими чыхыш едя  н щцгуги 
шяхсляр мцвафиг щцгуг габилиййятиня малик олмалы, яэяр эюрцляси ишляря хцсуси разылыг 
(лисензийа) тяляб олунурса, она да малик олмалыдырлар. 

Сифаришчи кими дювлят мцяссисяси вя тяшкилати (идаряси), низамнамя фондунда 
дювлятин пайы 30 фаиз вя даща чох олан мцяссися вя тяшкилат чыхыш етдикдя подратчы тяряф 
цчцн ганунда хцсуси тялябляр мцяййян едилмишдир. Беля ки, «Дювлят сатыналмалары 
щаггында» Азярбайжан Республикасы ганунуна ясасян, сатылалма проседурларында 
иштирак етмяк цчцн подратчынын ихтисас эюстярижиляри ашаьыдакы мейарлара уйьун 
эялмялидир: 

- сатылалма мцгавилясинин ижрасыны тямин етмяк цчцн мцвафиг сащядя пешякарлыьын, 
тяжрцбясинин, техники вя малиййя имканларынын, ишчи гцввясинин, идаряетмя сяриштясинин, 
етибарлылыьынын олмасы; 

- сатылалма мцгавилясини баьламаг сялащиййятинин олмасы; 
- юз ямлакындан сярбяст вя мящдудиййятсиз истифадя етмяк имканынын, щабеля 

юдямя габилиййятинин олмасы; 
- мцфлис елан олунмамасы, ямлакы цзяриня щябс гойулмамасы, юдянишя йюнялмиш 

эировун олмамасы, мящкямянин гярары иля коммерсийа фяалиййяти дайандырылмыш шяхс 
олмасы; 

- Азярбайжан Республикасында верэиляря вя диэяр ижбари юдянишляря даир йериня 
йетирилмяси вахт  кечмиш ющядликлярин олмамасы. 

- сатылалма проседурларынын башланмасындан  яввялки 5 ил ярзиндя юзляринин, щабеля 
ишлярини идаря едянлярин, гуллугчуларынын пешякар фяалиййятляри, йахуд сатылалма 
мцгавилясинин баьланмасы цчцн ихтисас эюстярижилярини йанлыш эюстярмяляри иля ялагядар 
жинайятя эюря мящкцм олунмамасы, йахуд онларын мцвафиг пешя фяалиййятляри иля мяшьул 
олмасынын мящкямя гайдасында гадаьан едилмямяси. 

Подратчы иши шяхсян йериня йетирмяйя йалныз бунун мцгавилядян, йахуд конкрет 
щаллардан вя йа ишин характериндян иряли эялдийи щалларда боржлудур. 

Мцгавилянин предметини подрат мцгавилясинин ижрасы нятижясиндя эюрцлмцш иш 
тяшкил едир. Подрат мцгавилясинин формасы ягдлярин формасы вя мцгавилянин формасы 
щаггында мцлки ганунверижилийин тялябляриня уйьун олмалыдыр. Яэяр тяряфляр мцгавиляни 
мцяййян формада баьламаг барясиндя шяртляшиблярся, щямин мцгавиля нювц цчцн Мцлки 
Мяжялля иля форма тяляб едилмяся дя, мцгавиля шяртляндирилмиш формайа салындыгдан 
сонра баьланмыш сайылыр. 

Мцддят подрат мцгавилясиндя мцщцм ящямиййят кясб едян жящятлярдян биридир. 
Беля ки, сифаришчи мцгавилядя нязярдя тутулмуш ишин подратчы тяряфиндян цмумиййятля 
дейил, конкрет мцддят чярчивясиндя эюрцлмясини тяляб едир. Якс щалда, мцлки дювриййядя 
онун мараглары вя мянафейи позулмуш олур. Одур ки, подрат мцгавилясиндя эюрцляжяк 
ишин башланылмасы вя гуртармасы вахты дягиг эюстярилмялидир. Мцгавилянин гиймяти 
сифаришчинин эюрцлмцш ишя эюря подратчыйа юдямяли  олдуьу пул мябляьидир. ММ-йя 
ясасян, подратла баьлы сметанын тяртиби, яэяр разылашмада айры гайда 
мцяййянляшдирилмяйибся, юдянилмир. 

Подрат мцгавилясиня эюря, сифаришчи подратчыйа шяртляндирилмиш музд юдямяйя 
боржлудур. Яэяр щямин шяраитдя подратын йалныз музд мцгабилиндя йериня йетирилмяси 
ещтимал едилирся, беля щесаб едилир ки, музд динмяз разылыг ясасында шяртляшдирилмишдир. 
Яэяр муздун мигдары мцяййянляшдирилмяйибся, ады муздун шяртляшдирилдийи щесаб 
олунур. Шяртляшдирилмиш музд юдянилдикдя, подратчынын мцгавиля цзря разылашдырылмыш иш 
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щяжминя дахил олан бцтцн ишляри юдянилмиш сайылыр. Яэяр мцгавилядя нязярдя тутулан иш 
щяжминин йериня йетирилмяси цчцн муздун ясаслары мцгавиля баьландыгдан сонра 
сифаришчинин сярянжамлары ясасында дяйишмишдирся, онда дяйярин артмасы вя йа азалмасы 
нязяря алынмагла йени гиймят разылашдырылмалыдыр. Яэяр сифаришчи мцгавилядя нязярдя 
тутулмайан ялавя ишлярин эюрцлмясини тяляб едирся, подратчынын щямин ишляри йериня 
йетирмяйя эря айрыжа музд алмаг щцгугу вардыр. Яэяр сифаришчи ялавя ишлярин йалныз 
айрыжа музд мцгабилиндя йериня йетириля биляжяйини гябул етмирся, подратчы айрыжа музд 
алмаг   щцгугу барясиндя ишя башламаздан яввял мялумат вермялидир. 

Мцгавилядя нязярдя тутулмайан вя сифаришчи тяряфиндян йериня йетирилмяси тяляб 
едилмяйян ишляр юдянилмир. Тяляб едилдикдя подратчы беля ишлярин нятижялярини арадан 
галдырмалыдыр. Яэяр о, буну аьлабатан мцддят ярзиндя етмязся, сифаришчи онлары 
подратчынын щесабына арадан галдыра биляр. Бундан башга, подратчы бцтцн диэяр зяряр 
цчцн сифаришчи гаршысында мясулиййят дашыйыр. 

Подрат мцгавилясинин ижрасы заманы яэяр подратчы тягриби сметадан ящямиййятли 
дяряжядя кянара чыхарса, йалныз разылашдырылмыш муздун верилмясини тяляб едя биляр, 
амма артыг хяржи габагжадан нязярдя тутмаьын  мцмкцн олмадыьы щаллар истисна тяшкил 
едир.  

Мцгавиля баьланаркян нязярдя тутулмасы мцмкцн олмайан тягриби сметадан  
бу жцр кянарачыхма барясиндя подратчы лянэимядян  сифаришчийя мялумат вермялидир. 
Яэяр сифаришчи сметадан кянарачыхма нятижясиндя мцгавиляйя хитам верярся, ижра 
олунмуш иши тягриби смета цзря юдямяйя боржлудур. 

Подрат мцгавилясиндя тяряфлярин щцгуг вя вязифяляри гаршылыглы характер дашыйыр, 
йяни йухарыда гейд едилдийи кими, подрат мцгавилясиндя тяряфляр ейни заманда щям 
щцгуглар ялдя едир, щям дя вязифяляр дашыйырлар. Бу нюгтейи-нязярдян йанашдыгда, бир 
тяряфин вязифялярини тящлил етмякля диэяр тяряфин щцгугларыны тядгиг етмиш олунур. 

Цмуми формада подратчынын вязифяляри сифаришчинин тапшырыьы иля вя йа юзцнцн 
материалларындан мцяййян иши юз риски иля эюрмякдян ибарятдир. Гейд едилян цмуми 
вязифялярдян подратчынын даща конкрет вязифяляри тюряйир ки, бунларын да ясаслары мцлки 
ганунверижиликдя юз яксини тапмышдыр. Подратчы сифаришчи цчцн  подраты еля ижра етмялидир 
ки, подратын нятижяси гцсурлардан, цчцнжц шяхслярин щцгугларындан вя йа иддиаларындан 
азад олсун. 

Подратын нятижяси шяртляшдирилмиш кейфиййятя уйьун эялирся, гцсурлардан азад 
сайылыр. Кейфиййят шяртляшдирилмядикдя подратын нятижяси мцгавиляйя уйьун истифадя вя ади 
истифадя цчцн йарарлы олдуьу щалда гцсурлардан азад сайылыр. Подратчынын сифариш едилмиш 
подрат нятидясини дейил, башга подрат нятижясини тягдим етмяси вя йа подраты кямиййятжя 
йериня йетирмямяси, яэяр буну ижра явязиня гябул етмяк ачыг-ашкар мцмкцн дейилдирся, 
гцсурлара бярабяр тутулур. Яэяр цчцнжц шяхсляр сифаришчийя гаршы щеч бир щцгуг иряли сцря 
билмирлярся, подратын нятижяси цчцнжц шяхслярин щцгугларындан вя иддиаларындан азад 
сайылыр. Подратчы юз сечими иля гцсуру арадан галдыра биляр, йа да йени мямулат щазырлайа 
биляр. 

Ялавя ижра мягсяди иля подратчы иш вя материаллар цчцн ялавя хяржляри, о жцмлядян 
няглийат хяржлярини юдямялидир. Яэяр ялавя ижра тянасцбсцз хяржляр тяляб едирся, подратчы 
щямин ижрадан имтина едя биляр. Яэяр подратчы йени мямулат щазырлайарса, сифаришчидян 
гцсурлу мямулаты гайтармаьы тяляб дя биляр. Яэяр подратчы иши юз материаллары иля ижра 
едирся, кейфиййятсиз материаллар цчцн мясулиййят дашыйыр. 

Подратчы сифаришчинин материалларындан  йанлыш истифадя цчцн мясулиййят дашйыр. 
Подратчы материалларын ишлядилмяси щаггында сифаришчийя щесабат вермяйя вя галан 
материалы она гайтармаьа боржлудур. 

Подратчы ашаьыдакы щалларда сифаришчини вахтында хябярдар етмяйя боржлудур: 
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- сифаришчидян алынмыш материал кейфиййятсиз вя йарарсыз олдугда; 
- сифаришчинин эюстяришинин ижра едиляжяйи тягдирдя мямулатын давамсыз вя йа 

йарарсыз олажаьы щалда; 
- подратчыдан асылы олмайан, мямулатын мющкямлийи вя йарарлыьы цчцн тящлцкя 

тюрядян щяр щансы башга щаллар олдугда. 
Яэяр подратчынын вахтында етдийи хябярдарлыьа бахмайараг, сифаришчи мцвафиг 

мцддятдя йарарсыз вя йа кефиййятсиз материалы явяз етмязся, ишин йериня йетирилмяси 
гайдалары щаггында вердийи эюстяриши дяйишмязся вя йа щазырланан мямулатын  
йарарлыьына вя мющкямлийиня зяряр вура билян диэяр щаллары арадан галдырмазса, 
подратчы мцгавилядян имтина едя биляр вя бунунла вурулан зярярин явязини юдямяйи 
тяляб едя биляр. 

Сифаришчинин ясас вязифяси цмуми формада, эюрцлмцш иши гябул едиб щаггыны 
мцгавиляйя эюря вя йа ишин характериня ясасян иш гябул едилмялидирся, сифаришчи йериня 
йетирилмиш иши гябул етмяйя боржлудур. Иши гябул етдикдя сифаришчи музд юдямялидир. Яэяр 
сифаришчи иши подратчынын мцяййянляшдирилдийи мцддятдя гябул етмирся, иш гябул едилмиш 
сайылыр. Яэяр сифаришчи йериня йетирилмиш иши гябул етмязся, подратчы зярярин явязинин 
юдянилмясини тяляб едя биляр. Сифаришчи ишин йериня йетирилмяси цчцн зярури щярякятляри ижра 
етмядийи щалда да зярярин явязини юдямяйя боржлудур. 

Зярярин явязинин юдянилмяси мигдары бир тяряфдян эежикдирмянин мцддятиндян вя 
муздун мигдарындан асылы олараг, диэяр тяряфдян ися, яэяр сифаришчи мцддяти позмасайды, 
подратчынын юз иш гцввясиндян башга шякилдя истифадя етмяси нятижясиндя ала биляжяйиндян 
асылы олараг мцяййянляшдирилир. 

Гейд едилянлярдян ялавя подрат мцгавилясиндя яэяр подратсы хяржлярин 
тянасцбсцзлцйцня бахмайараг, ялавя ижрадан имтина етмязся, лакин ялавя ижра цчцн 
мцяййянляшдирилмиш мцддят нятижясиз гуртарарса, сифаришчи гцсуру юзц арадан галдырыб 
чякдийи хяржлярин явязини юдямяйи тяляб едя биляр. 

Сифаришчи подратчыдан гцсурун арадан галдырылмасы цчцн зярури хяржляр щесабына 
аванс тяляб едя биляр. Мямулатын гцсуру нятижясиндя сифаришчи мцгавилядян имтина едя 
биляр. Бу щалда подратчы мцгавиля иля баьлы хяржлярин явязини сифаришчийя юдямяйя 
боржлудур. Сифаришчи мцгавилянин ялавя ижрасы цчцн мцяййянляшдирилмиш мцддят 
гуртардыгдан сонра ялавя ижраны гябул етмядикдя вя мцгавилядян имтина етдийини 
билдирмядикдя муздун мигдарыны, гцсур мямулатын дяйяриня ня гядяр  азалдырса, о 
гядяр азалды биляр. 

Подрат мцгавилясинин тялябляринин истяр сифаришчи, истярся дя подратчы тяряфиндян 
позулмасы мцлки ганунверижилийя уйьун мясулиййятя сябяб олур. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ямлакын вя диэяр ямлак щцгугларынын верилмясиня йюнялмиш мцгавиляляр 

 Алгы-сатгы мцгавиляси 
Алгы-сатгы мцгавиляси истяр бцтювлцкдя мцлки дювриййядя, истярся дя игтисади 

фяалиййят сащясиндя ян эениш йайылмыш мцгавиля нювцдцр. Агты-сатгы мцгавилясиня эюря 
сатыжы яшйаны алыжынын мцлкиййятиня вермяйи, алыжы ися яшйаны гябул едиб явязиндя 
мцяййянляшдирилмиш пул мябляьини (гиймят) юдямяйи ющдясиня эюрцрцр. 
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Мцлки Мяжяллядя верилмиш анлайышдан эюрцндцйц кими, алгы-сатгы мцгавиляси 
явязли мцгавилядир, еляжя дя яшйанын мцлкиййятя  верилмясиня йюняляр мцгавилядир. Бу 
мцгавилялярин бюйцк яксяриййяти, цмуми мцгавиля щесаб олунур вя алгы-сатгы 
мцгавилясинин ян чох  йайылмыш нювц олан пяракяндя алгы-сатгы мцгавиляси цмуми 
мцгавиля щесаб олунур. Агты-сатгы мцгавиляси икитяряфли мцгавилядир (она бязян 
гаршылыглы мцгавиля дя дейирляр), йяни бу мцгавилядя щяр ики тяряф щям боржлудур, щям дя 
кредитордурлар, тяряфляр ейни заманда щцгуглар ялдя едир вя вязифяляр дашыйырлар. 

Алгы-сатгы мцгавилясинин формасы мцлки ганунверижийин ягдлярин формасы иля 
ялагядар, еляжя дя мцгавилянин формасы барядя цмуми нормалары иля тянзимлянир. Лакин 
агты-сатгы мцгавилясинин айры-айры нювляри иля  ялагядар Мцлки Мяжяллядя хцсуси 
нормалар мцяййянляшдирилдикдя, щямин хцсуси нормалар тятбиг едилир. Мясялян, яэяр 
пяракяндя алгы-сатгы мцгавилясиндя, о жцмлядян алыжынын гойулдуьу стандарт  
формаларын шяртляриндя айры гайда нязярдя тутулмайыбса, пяракяндя алгы-сатгы 
мцгавиляси сатыжынын алыжыйа касса вя йа ямтяя чекинин вя йа малын юдянилдийини тясдиг  
едян диэяр сяняди вердийи андан лазыми формада баьланмыш сайылыр. 

Мцгавилянин предмети мцхтялиф дашынар (ямтяя, мал вя с.) вя дашынмаз яшйалар 
(ев, тикили, мянзил вя с.) ола биляр. Алгы-сатгы мцгавилясинин предметини тяшкил едян бязи 
яшйа вя гейри-мадди ямлак немятляри цчцн ганунверижиликдя хцсуси гайдалар мцяййян 
олунмушдур. Мясялян, алгы-сатгы мцгавиляси щаггында цмуми нормалар  щейванларын, 
гушларын вя балыгларын алгы-сатгысыны, дашынмаз яшйаларын алгы-сатгысыны, тяляблярин вя 
диэяр щцгугларын алгы-сатгысыны тянзимляйян хцсуси нормалара зидд олмадыгда тятбиг 
едилир.  

Алгы-сатгы мцгавилясинин предметини тяшкил едян ямлак истещлакчылар (йяни шяхси 
тялябатыны юдямяк мягсядиля мал, иш вя хидмятлярдян истифадя едян, онлары алан, сифариш 
верян, йахуд алмаг вя йа сифариш вермяк ниййятиндя олан шяхс) цчцн нязярдя тутулдугда 
йухарыда эюстярилянлярдян ялавя, «истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси щаггында» 
Азярбайжан Республикасы ганунунун тялябляриня, еляжя дя, ганунверижилийиня уйьун 
мяжбури тялябляри мцяййянляшдирян дювлят стандартларына, фармаколоъи, санитарийа 
нормалары, гайдалары вя диэяр сянядляря, сертификатлашдырма системинин гайдалары цзря 
сертификатлашдырылмыш мящсулун мцяййян едилмиш тялябляря уйьунлуьуну тясдиг етмяк 
цчцн верилмиш уйьунлуг сертификатына вя с. уйьун олмалыдыр. 

Мцлки дювриййяси гадаьан олунмуш яшйалар алгы-сатгы мцгавилясинин предмети ола 
билмяз. «Мцлки дювриййянин мцяййян истиракчыларына мянсуб ола билян вя дювриййядя 
олмасына хцсуси ижазя ясасында йол верилян (мцлки дювриййяси мящдудлашдырылмыш) 
яшйаларын сийащысы щаггында» Азярбайжан Республикасынын 23 декабр 2003-жц ил тарихли 
ганунунда эюстярилир: «Азярбайжан Республикасы Мцлки Мяжяллясиня уйьун олараг 
мцлки дювриййянин мцяййян иштиракчыларына мянсуб ола билян вя дювриййядя олмасына 
хцсуси ижазя ясасында йол верилян (мцлки дювриййяси мящдудлашдырылмыш) яшйаларын сийащысы 
ашаьыдакы кими мцяййян едилсин: 

• щярби силащ вя сурсат истещсал етмяк цчцн аваданлыг; 
• дюйцш тяйинатлы щярби техниканы истещсал етмяк цчцн аваданлыг; 
• хидмяти вя мцки силащ; 
• космик-пейк рабитя васитяляри, хцсуси мяхфи рабитя васитяляри вя шифрляри, бу 

васитялярин вя шифрлярин истещсалы цчцн нязярдя тутулан  аваданлыг; 
• гызылын вя диэяр гиймятли металларын, нефтин вя нефт мящсулларынын туллантыларанын 

емалы васитяляри; 
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• ионлашдырыжы шуа мянбяляри, о жцмлядян радиоактив маддяляр, беля мянбялярин 
вя маддялярин истещсалы цчцн нязярдя тутулан аваданлыг, тясяррцфат-мяишят вя тибби 
ящямиййятли апаратлар истисна олмагла, шуа верян апаратлар; 

• гиймятли каьызларын чап едилмяси цчцн аваданлыг вя беля аваданлыьын истещсалы 
цчцн аваданлыг; 

• ганунла Азярбайжан Республикасынын яразисиндя дювриййяси мящдудлашдырылан 
наркотик васитяляр, психотроп маддяляр вя прекурсонлар, Азярбайжан Республикасынын 
яразисиндя дювриййясиня нязарят едилян прихотроп маддяляр вя прекурсорлар, наркотик 
васитя вя психотроп маддялярин истещсалында истифадя едилян вя дювриййясиня нязарят 
едилян аваданлыг; 

• партлайыжы маддяляр вя гурьулар, тез алышан маддяляр вя пиротехники 
мямулатлар; 

• озондаьыдыжы маддяляр вя тяркибиндя беля маддяляр олан мящсуллар; 
• наркотик васитяляря вя психотроп маддяляря аид олмайан эцжлц тясир едян вя йа 

зящярли маддяляр, щямин маддяляри щазырламаг вя йа емал етмяк цчцн аваданлыг; 
• эизли гайдада информасийа алынмасы цчцн нязярдя тутулмуш техники васитяляр; 
• радиомцшащидя вя радионязарят апармаг цчцн эениш тезлик диапазонлу 

радиогябуледижи гурьулар; 
• мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилян эцж мейары 

щяддиндян артыг олан радиоютцрцжцляр». 
Азярбайжан Республикасы Президентинин 2 сентйабр 2002-жи ил тарихли Фярманы иля 

тясдиг едилмиш «Хцсуси разылыг (лисензийа) тяляб олунан фяалиййят нювляринин Сийащысы»на 
ясасян, ялван метал, тяркибиндя гиймятли металлар вя дашлар олан сянайе вя истещсал 
туллантыларынын тядарцкц, емалы вя сатышына Азярбайжан Республикасы Игтисади Инкишаф 
Назирлийинин, нефт вя газ мящсулларынын сатышына Азярбайжан Республикасынын Йанажаг 
вя Енерэетика Назирлийинин, етил (йейинти) спиртинин вя алкоголлу ичкилярин, еляжя дя тцтцн 
мямулатларынын сатышына шящяр вя район (шящяр районлары истисна олмагла) ижра 
щакимиййяти органларынын вя с. лисензийасы ясасында йол верилир.  

Азярбайжан Республикасы ММ-ин яшйаларын алгы-сатгысы щаггында мцддяалары 
ауксион сатышы чярчивясиндя, ижраат вя йа диэяр мящкямя тядбирляри ясасында яшйаларын 
ялдя едилмясиня, щабеля гиймятли каьызларын вя йа юдяниш васитяляринин вя електрик 
енеръисинин ялдя едилмясиня тятбиг олунмур. Беля ки, щямин мцнасибятляр диэяр 
ганунверижилик актлары иля тянзимлянир. Мясялян, електрик вя истилик енеръисинин, тябии газын, 
суйун сатыжылары иля бцджядян малиййяляшян идаря вя тяшкилатлар арасында гаршылыглы 
мцнасибятляр Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2002-жи ил 18 март тарихли, 
44№-ли гярары иля тясдиг едилмиш, «Електрик вя истилик енеръисинин, тябии газын вя суйун 
сатыжылары иля Азярбайжан Республикасынын Малиййя Назирлийи вя дювлят бцджяси вясаитинин 
баш сярянжамчылары арасында гаршылыглы мцнасибятлярин тянзимлянмяси барядя Гайдалар» 
ясасында щялл едилир. 

Башга бир мисал: верэи органлары тяряфиндян юз сялащиййятляри чярчивясиндя кечирилян 
верэи нязаряти  заманы ашкар едилян аксиз маркалары иля маркаланмалы олан 
маркаланмамыш вя йа сахта аксиз маркалары иля маркаланмыш малларын дювлят няфиня 
кечмяси щаггында мящкямя органларынын гярарларынын гцввяйя минмясиндян сонра 
ганунверижилийя уйьун олараг сатышын тяшкил олунмасы 26 август 2003-жц тарихдя 
Азярбайжан Республикасынын Верэиляр Назирлийиндя тясдиг олунмуш вя 25 декабр 2003-
жц ил тарихдя Азярбайжан Республикасынын Ядлиййя Назирлийиндя дювлят гейдиййатына 
алынмыш «Мящкямялярин гярары иля мцсадиря едилмиш аксиз маркасы олмайан вя йа сахта 
аксиз маркалары иля маркаланмыш малларын сатышынын тяшкили Гайдалары» иля тянзимлянир. 
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Алгы-сатгы мцгавилясиндя тяряфлярин щцгуг вя вязифяляри бир-бири иля сых ялагядядир. 
Беля ки, алгы-сатгы мцгавилясиндя сатыжынын вязифялярини ашаьыдакы кими груплашдырмаг 
олар: 

- сатыжы алгы-сатгы мцгавилясиндя нязярдя тутулан яшйаны алыжыйа вермяйя 
боржлудур; 

- сатыжы яшйаны алыжыйа вермякля бир вахтда, яэяр мцгавилядя башга гайда нязярдя 
тутулмайыбса, онун лявазиматыны, щабеля яшйайа аид олан, ганунверижиликдя вя йа 
мцгавилядя нязярдя тутулан сянядляри дя (техники паспорту, кейфиййят сертификатыны, 
истисар тялиматыны вя и.а.) вермяйя боржлудур; 

- сатыжы яшйаны алыжыйа тящвил вермяк йолу иля вя йа алыжынын ихтийарына вермяк йолу 
иля алыжыйа чатдырылмалыдыр; 

- сатыжы алыжыйа цчцнжц шяхслярин щцгугларындан азад яшйа вермялидир; 
- сатыжы алгы-сатгы мцгавилясиндя мцяййянляшдирилмиш мигдарда яшйаны сатыжыйа 

вермялидир; 
- сатыжы алыжыйа тяряфлярин разылашдыьы чешиддя (нювдя, моделдя, юлчцдя, рянэдя вя йа 

диэяр яламятдя) яшйалар вермяйя боржлудур; 
- сатыжы алыжыйа кейфиййяти алгы-сатгы мцгавилясиня уйьун эялян яшйа вермяйя 

боржлудур. Сатылан яшйанын кейфиййяти барясиндя мяжбури  тялябляр олдугда, игтисади 
фяалиййят иля мяшьул олан сатыжы алыжыйа мяжбури тялябляря уйьун эялян  яшйа вермяйя 
боржлудур; 

- сатыжы алыжыйа алгы-сатгы мцгавилясинин комплектлик щаггында шяртляриня уйьун 
эялян яшйа вермяйя боржлудур. Алгы-сатгы мцгавилясиндя яшйанын комплектлийи 
мцяййянляшдирилмядикдя, сатыжы алыжыйа комплектлийи ишэцзар дювриййя алятляри иля вя йа 
адятян иряли сцрцлян диэяр тяляблярля мцяййянляшдирилян яшйа вермяйя боржлудур; 

- яэяр алгы-сатгы мцгавилясиндя айры гайда нязярдя тутулмайыбса вя ющдялийин 
мащиййятиндя айры гайда иряли эялмирся, сатыжы алыжыйа яшйаны тарада вя (вя йа) габда 
вермялидир, амма характериня эюря таралашдырылмасы вя (вя йа) габлашдырылмасы тяляб 
олунмайан яшйа истисна тяшкил едир. 

Алгы-сатгы мцгавилясиндя икинжи тяряф олан алыжынын да щцгуг вя вязифяляри 
Азярбайжан Республикасы ММ-дя юз яксини тапмышдыр. Бунлара алыжынын яшйаны гябул 
етмяк, алынмыш яшйанын гиймятини юдямяк вязифяляри, еляжя дя мцгавилянин лазымынжа ижра 
едилмямяси барядя сатыжыйа мялумат вермяк вязифяси вя с. дахилдир. 

Сатыжы алгы-сатгы мцгавилясиндя нязярдя тутулан яшйалары мцгавиляйя уйьун 
эялмяйян чешиддя вердикдя алыжы онлары гябул етмякдян вя юдямякдян имтина едя биляр, 
юдяниш олдугда ися юдядийи пул мябляьинин гайтарылмасыны тяляб едя биляр. Яэяр сатыжы 
алыжыйа алгы-сатгы мцгавилясиня уйьун чешиддя яшйаларла йанашы, чешид щаггында шярти 
позмагла яшйалар верярся, алыжынын ихтийары вар ки, юз сечими иля: 

- чешид щаггында шяртя уйьун эялян яшйалары гябул етсин, галан яшйалардан ися 
имтина етсин; 

- верилмиш яшйаларын щамысындан имтина етсин; 
- чешид щаггында шяртя уйьун эялмяйян яшйаларын мцгавилядя нязярдя тутулан 

чешиддя яшйаларла явяз олунмасыны тяляб етсин. 
Алгы-сатгы мцгавилясинин шяртиня уйьун эялмяйян чешиддя яшйалардан имтина 

едяркян вя йа чешид щаггында шяртя уйьун эялмяйян малларын явяз олунмасы тялябини иряли 
сцряркян алыжы щямин маллары юдямякдян имтина едя биляр, онлары юдямиш олдугда ися 
юдядийи пул мябляьинин гайтарылмасыны тяляб едя биляр. 

Алгы-сатгы мцгавилясинин тялябляринин позулмасынын диэяр щалларында да тяряфлярин 
мясулиййяти мцвафиг нормаларла тянзимлянир. Алгы-сатгы мцгавилясинин хцсуси нювляри 
олан пяракяндя алгы-сатгы мцгавилясинин, щейванларын, гушларын вя балыгларын алгы-сатгы 
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мцгавилясинин, малларын эюндярилмяси мцгавилясинин, дашынмаз яшйаларын алгы-сатгы, 
факторинг вя сынама цчцн алгы-сатгы мцгавилясинин тянзимлянмясинин хцсуси гайдалары 
мцлки ганунверижилийин мцвафиг нормалары иля тянзимлянир. 

 
 

 Факторинг мцгавиляси  
Факторинг мцгавиляси игтисади фяалиййят сащясиндя эениш йайылмыш мцлки-щцгуги 

мцгавилялярин бир нювцдцр. Бу, алгы-сатгы мцгавилясинин хцсуси щалы, варианты, башга 
сюзля, алгы-сатгы мцгавилясинин дяйишмиш, сяжиййяви кейфиййят яламятляри иля хцсусиляшмиш 
формасы, нювцдцр. 

Азярбайжан Республикасы ММ-ня ясасян, факторинг пул тялябиин эцзяшт едилмяси 
мцгабилиндя малиййяляшдирмядир. Факторинг мцгавиляси Азярбайжан Республикасы ММ-
ин ганунверижилийимизя эятирдийи йениликлярдян биридир. 2000-жи ил сентйабрын 1-дян  
гцввяйя минмиш йени Мцлки мяжяллясизя гядяр гцввядя олмуш мцлки ганунверижиликдя 
инкишаф етмиш дцнйа юлкяляриндя эениш йайылмыш бу анлайышдан истифадя олунмамышдыр. 
Доьрудур, «Азярбайжан Республикасында банклар вя банк фяалиййяти щаггында» 1996-
жы ил 14 ийун тарихли ганунун 27-жи щиссясиндя «факторинг мцгавиляси» ифадясиндян 
билаваситя истифадя олунмаса да, фактики олараг, бу мцгавиляйя истинад олунмуш вя 
кредит тяшкилатлары тяряфиндян щяйата  кечирилян фяалиййятин бир нювц (цчцнжц шяхслярдян 
пул формасында ющдяликлярин ижрасыны тяляб етмяк щцгугунун алынмасы) кими характеризя 
олунмушдур.  

Факторинг сюзц латынжа «фактор» сюзцндян олуб «башга шяхслярин щесабына 
щярякят едян шяхс» мянасында ишлядилир. Факторинг сюзцнцн мяншяйи барядя щцгуг 
ядябиййатында вя игтисади ядябиййатда башга фикирляр дя вардыр. 

Факторинг мцгавилясиня эюря бир тяряф (фактор) цчцнжц шяхс (боржлу) барясиндя 
мцштяринин (кредиторун) цчцнжц шяхся мал вермясиндян, ишляр эюрмясиндян вя йа 
хидмятляр эюстярилмясиндян иряли эялян пул тялябинин щесабына диэяр тяряфя (мцштярийя) пул 
вясаити верир вя йа вермяйи ющдясиня эютцрцр, мцштяри ися бу пул тялябини фактора эцзяшт 
едир вя йа етмяйи ющдясиня эютцрцр.  

Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя республикамызын мцлки ганунверижилийинин 
мцлки дювриййянин тямин едилмясиндя, игтисади фяалиййятнин дястяклянмясиндя, сярбяст 
базар мцнасибятляринин инкишафына шяраит  йарадылмасында ифадя олунан ясас мягсяд вя 
вязифяляринин щяйата кечирилмясиндя факторинг мцгавилясинин бюйцк ящямиййяти вардыр.  

Щцгцг ядябиййатында щаглы олараг гейд едилдийи кими, факторинг мцгавилясиндян 
эениш мигйасда истифадя едилмяси коммерсийа ямялиййатларынын щяйата кечирилмясинин ян 
сямяряли вя мягсядйюнлц васитяляриндян биридир. Беля ки, мцштяридян пул тялябини сатын 
алан фактор  эюстярдийи хидмятлярин ящатя даирясини эенишляндирир вя бунунла ялавя эялир 
мянбяйи ялдя едир. Цчцнжц шяхся мал вермясиндян, ишляр эюрмясиндян вя хидмятляр 
эюстярмясиндян иряли эялян пул тялябини фактора эцзяшт етмякля фактордан пул вясаити 
(малиййя мянбяйи) алан мцштяри (мцяссися) вахтындан габаг юдяниш алмаг йолу иля юз 
вясаитинин дювриййясини сцрятляндирир. Факторинг мцгавилясинин ящямиййяти щям дя 
онунла шяртлянир ки, мцштяри цчцнжц шяхс цчцн эюндярдийи (вердийи) малын, эюрдцйц ишин 
вя йа эюстярдийи хидмятин юдяниш щаггыны ондан алмаьы эюзлямядян, щямин юдяниш  
мябляьини (пул вясаитини) фактордан (банклардан вя диэяр кредит тяшкилатларындан) алыр. 
Фактор пул вясаитини мцштярийя онун цчцнжц шяхся мал вермясиндян, ишляр  эюрмясиндян 
вя йа хидмятляр  эюстярмясиндян  иряли эялян пул тялябинин щесабына верир. Вахтындан 
габаг юдяниши (пул вясаитини) ялдя етмякля вахтда удан мцштяри алдыьы пул вясаитини 
щяйата кечирдийи тясяррцфат, сащибкарлыг вя диэяр игтисади фяалиййят нювцня йюнялдир, 
бунунла мяшьул олдуьу фяалиййятин рентабеллийини артырыр вя капиталдан  даща сямяряли 
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истифадя етмяк имканы газаныр. Сярбяст пул вясаитиня малик олан фактор ися мцштярини 
малиййяляшдирир, бунун мцгабилиндя эялир эютцрцр. 

Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя факторинг фяалиййятя йени башлайан вя 
сцрятля инкишаф едян ширкятляр цчцн олдугжа ялверишлидир. Беля ки, бу хидмятдян кредит вя 
иш тяжрцбяси олмайан фирмалар да истифадя едя билярляр. Факторинг ады кредитдян фяргли 
олараг, верилмиш вясаитин гайтарылмасынын конкрет мцддятлярини нязярдя тутмур. Беля ки, 
факторинг фасилясиз вя мцддятсиз малиййяляшдирмядир. 

Факторинг мцгавиляси тяряфлярин щцгуг вя вязифяляринин йаранмасы анына вя 
мцгавилянин баьланмасы гайдасына эюря консепсуал вя боржлу барясиндя кредиторун 
цчцнжц шяхся мал вермясиндян, ишляр эюрмясиндян вя йа хидмятляр эюстярмясиндян иряли 
эялян пул тялябинин щесабына  мцштярийя пул вясаити верир, мцштяри ися бу пул тялябини 
фактора эцзяшт едирся, бу реал факторинг мцгавилясидир. 

Реал факторинг мцгавилясинин баьланмыш щесаб едилмяси цчцн тяряфлярин 
мцгавиляни мцлки ганунверижиликдя мцяййян олунмуш гайдада имзаламалары иля йанашы, 
факторун мцштярийя пул вясаитини дя вермяси тяляб олунур.  

Консепсуал факторинг мцгавилясинин баьланмыш щесаб едилмяси цчцн щямин 
мцгавилянин бцтцн мцщцм шяртляри барядя тяряфлярин разылыьа эялмяляри, мцлки 
ганунверижиликдя мцяййян олунмуш гайдада мцгавиляни имзаламалары кифайят едир. 
Фактор мцштярийя пул вясаити вермяйи ющдясиня эютцрдцйц вя мцштяри ися пул тялябини  
фактора эцзяшт етмяйи ющдясиня эютцрдцйц андан, йяни мцгавиля баьландыьы андан 
тяряфлярин щцгуг вя вязифяляри ямяля эялир. 

Факторинг мцгавиляси гаршылыглы (синаллагматик вя йахуд икитяряфли) мцгавилядир, 
йяни бу мцгавиля тяряфляр цчцн щям щцгуглар, щям дя вязифяляр ямяля эятирир. Башга 
сюзля, факторинг  мцгавилясиня эюря щцгуглар ялдя едян тяряф, гаршы тяряфя мцнасибятдя 
щям дя вязифяляр дашыйыр. Факторинг мцгавиляси явязли мцгавилядир, йяни щямин 
мцгавиляни баьлайан тяряфляр мцгавиля шяртляринин ижрасы нятижясиндя гаршы тяряфдян 
мцяййян гаршылыглы явяз алырлар. Мясялян, фактор мцштярийя пул верир вя йа вермяйи 
ющдясиня эютцрцр, бунлардан ялавя, мцгавилядя нязярдя тутулан щалларда фактор мцштяри 
цчцн мцщасибат учотунун апарылмасы, щабеля мцштярийя эцзяшт предмети олан пул 
тялябляри иля баьлы диэяр малиййя хидмятлярини эюстярир, явязиндя ися мцяййян фаизляр (пул 
мябляьи)  ялдя едир. 

Мцгавилянин тяряфляри кими фактор вя мцштяри чыхыш едир. Цчцнжц шяхс (боржлу) 
факторинг мцгавилясиндя тяряфлярля билаваситя ялагядя олса да, бу мцнасибятляр факторинг  
мцгавилясинин предметиня дахил олмур. 

Мцлки ганунверижиликдя фактор кими чыхыш едян тяряфин даиряси императив гайдада 
мящдудлашдырылмышдыр. Беля ки, факторинг мцгавиляляри фактор кими банклар вя диэяр 
кредит тяшкилатлары, щабеля бу жцр фяалиййяти щяйата кечирмяйя ижазяси  олан башга 
коммерсийа тяшкилатлары баьлайа билярляр. Банк физики вя щцгуги шяхслярин пул вясаитини 
депозитя жялб етмяк, щямин вясаити  мцддятлилик вя фаизля эери гайтармаг шярти иля юз 
адындан вя юз щесабына йерляшдирмяк, физики вя щцгуги шяхслярин щесабларыны алмаг вя 
апармаг ямялиййатларынын мяжмусуну щяйата кечирмяк цчцн  мцстясна щцгуга малик 
кредит тяшкилатыдыр. Кредит тяшкилаты ися юз фяалиййятинин ясас мягсяди кими мянфяят 
эютцрмяк цчцн Милли Банкын  лисензийасы (хцсуси ижазяси)  ясасында ганунда нязярдя 
тутулмуш банк ямялиййатларыны апармаг щцгугуна малик олан щцгуги шяхсдир. Гануна 
ясасян, банк олмайан кредит тяшкилаты айры-айры банк ямялиййатларыны щяйата кечирмяк 
цчцн Милли Банкдан лисензийа алмыш щцгуги шяхсдир. 

Факторинг мцгавилясиндя фактора мцнасибятдя гаршы тяряф кими мцштяри чыхыш едир. 
Мцштяри, адятян, коммерсийа тяшкилатлары олур, лакин факторинг мцгавилясиндя диэяр 
шяхслярин дя мцштяри гисминдя чыхыш етмяси истисна олунмур. 
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Мцгавилянин предметини эцзяшт едилян пул тяляби тяшкил едир. Эцзяшт едилян бу пул 
тяляби факторинг мцгавиляси башланан заман мювжуд олмалы, мювжуд вя йа эяляжяк 
тяляблярин эцзяштлярини нязярдя тута биляр. 

Факторинг мцгавилясинин формасы ганунда императив гайдада мцяййян 
едилмишдир. Беля ки, факторинг мцгавиляси йазылы формада баьланмалыдыр. Лакин 
мцгавилянин садя йазылы формада вя йахуд нотариат гайдасында тясдиглянян формада 
баьланмасы мясяляси тяряфлярин щяр щансы биринин тяляби иля едиля биляр. 

Мцгавилянин мязмунуну факторинг мцгавилясинин тяряфляринин – факторун вя 
мцштяринин щцгуг вя вязифяляри тяшкил едир. Мясялян, мцштяринин вязифяси пул тялябини 
фактора эцзяшт етмякдян, бу барядя бцтцн мялуматы фактора вермякдян, пул 
тялябляринин эцзяшти барядя боржлуйа билдириш вермякдян, пул тялябляринин эцзяшти барядя 
боржлуйа билдирир вермякдян вя с. ибарятдир. Бунлардан ялавя мцштяри фактор гаршысында 
ющдялийинин ижрасыны тямин етмяк мягсядиля дя боржлуйа олан пул тялябини фактора эцзяшт 
едя  биляр. 

Факторинг мцгавилясинин иштиракчылары арасында мцнасибятлярин ганунда  юз яксини 
тапмыш мцнасибятляри ашаьыдакылардыр: 

- факторинг мцгавилясинин мювжуд вя йа эяляжяк тяляблярин эцзяштини нязярдя 
тутан щяр щансы мцддяасы онун иштиракчылары арасында мцнасибятлярдя йалныз о щалда 
етибарлыдыр ки, щямин тялябляр мцгавилянин баьландыьы ан мювжуд олсун. 

- факторинг мцгавилясинин эяляжяк тяляблярин эцзяштиня ясас верян щяр щансы 
мцддяасы тяляблярин верилмя цзря щансыса ялавя щярякятляр едилмядян ямяля эялдийи 
мягамда фактора кечмясини билдирир. 

Факторинг мцгавилясиндя мцштяринин щцгугларынын фактора щансы дяряжядя 
кечмяси дя тянзимляня биляр. Яэяр боржлу мцштяридян вя йа мцштяринин вякаляти иля 
фактордан эцзяшт барясиндя йазылы билдириш алмышдырса, юдяниши фактора щяйата 
кечирмялидир. Билдириш йалныз о  щалда етибарлыдыр ки, эцзяшт едилмиш  тялябляри вя боржлунун 
юдяниши щяйата  кечирдийи вя йа щесабына щяйата кечирдийи фактору кифайят гядяр дягиг  
эюстярсин вя билдиришин верилдийи ан вя йа даща яввял баьланмыш мцгавилядян иряли эялян 
тялябляря аид олсун. Яэяр боржлу башга шяхсин юдяниши щяйата кечирмякдя цстцнлцк 
щцгугундан хябярдардырса, юдяниши щяйата кечирмяк вязифяси арадан галхыр. 

Боржлуну фактора юдяниш нятижясиндя борждан азад едян диэяр ясаслардан асылы 
олмайараг, борждан азад едилмя о щалда юдянишин  нятижяси олур ки, щямин юдяниш 
щяйата кечирилир. Яэяр фактор боржлудан мцгавиля ясасында ямяля эялмиш тяляб цзря 
мябляь юдямяйя тяляб едирся, боржлу щямин мцгавилядян иряли эялян вя мцштяринин 
ондан юдяниш  тяляб етдийи щалда иряли сцря биляжяйи  бцтцн етиразлары фактора билдиря биляр. 
Боржлу эцзяшт щаггында йазылы билдиришин верилдийи мягамда мцштярийя гаршы олан 
тяляблярин юдянилмясиня даир щяр щансы щцгугу да гаршылыглы явязляндирмя чярчивясиндя 
фактора гаршы етираз кими иряли сцря биляр. 

Мал эюндярянин алгы-сатгы мцгавиляси цзря ющдяликляри ижра етмямяси, лазымынжа 
ижра етмямяси вя йа ижраны эежикдирмяси юзлцйцндя боржлуйа фактора юдядийи мябляьин 
гайтарылмасыны тяляб етмяк щцгугу вермир. Яэяр боржлу щяр щансы тяляб цзря фактора 
юдядийи мябляьин гайтарылмасыны тяляб етмяк щцгугуна маликдирся, фактордан щямин 
мябляьин гайтарылмасыны йалныз о щалда тяляб едя биляр ки, фактор бу тяляб цзря мал 
эюндяряня юдямя ющдялийини ижра етмясин вя йа боржлунун юдянишинин аид едилдийи маллар 
барясиндя мцгавилянин мцштяри тяряфиндян йериня йетирилмядийини, лазымынжа йериня 
йетирилмядийини вя йа йериня йетирилмясинин эежикдирилдийини билдийи мягамда ижра етсин. 
Яэяр мцштяри факторинг мцгавиляси ясасында щяр щансы тяляби  фактора эцзяшт едирся, онда 
яввяла, фактор тяряфиндян тялябин щяр щансы нювбяти эцзяштиня вя йа щяр щансы сонракы 
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тяляб алана сонракы тяляб алан санки фактордур,  икинжиси ися нювбяти эцзяшт щаггында 
боржлуйа цнванланмыш  билдириш щям дя фактора цнванланмыш билдириш олур. 

Факторинг мцгавиляси Бейнялхалг хцсуси щцгугда мцщцм ящямиййят кясб едян 
щцгуг институтларындан биридир. Беля ки, базар игтисадиййаты инкишаф етдикдя, игтисади 
фяалиййятнин щяйата кечирилмясинин даща чевик вя сямяряли  васитяляринин ахтарылмасынын 
актуаллыьы артдыгжа, тясяррцфат субйектляринин арасында мцнасибятлярин даща сых, сабит вя 
давамлы характер алмасы иля факторинг мцгавилясинин бейнялхалг мцлки дювриййядя ролу 
вя ящямиййяти артмаьа, факторинг мцгавиляси харижи тижарят мцнасибятляриндя эениш 
тятбиг олунмаьа башламышдыр. 

Мящз бу сябяблярдян  факторинг мцгавилясинин вя бу мцгавилялярдян  ямяля 
эялян щцгуг мцнасибятляринин бейнялхалг сявиййядя ейни гайдада тянзимлянилмяси 
зяруряти йаранмыш вя Хцсуси Щцгугун Унификасийа едилмяси цзря Бейнялхалг  Институт 
(ГТШВКГФ) тяряфиндян «Бейнялхалг факторинг щаггында Конвенсийа» лайищяси  ишляниб 
щазырланмышдыр. Щямин Конвенсийа Канаданын Оттава шящяриндя 1988-жи ил май айынын 
28-дя кечирилян дипломатик конфрансда гябул олунмуш, Франса, АБШ, Италийа, 
Финландийа, Чехословакийа, Ниэерийа, Филиппин вя бир сыра диэяр дювлятляр тяряфиндян 
имзаланмышдыр. 

Конвенсийа илк олараг Франса тяряфиндян ратификасийа олунмуш, Италийа вя 
Ниэерийа тяряфиндян ратификасийа олундугдан сонра ися (Конвенсийанын щцгуги гцввя 
алмасы цчцн ону имзаланмыш дювлятлярдян ян азы цчц тяряфиндян ратификасийа олунмасы 
зяруридир) гцввяйя минмишдир. 

Бейнялхалг факторинг щаггында Оттава конвенсийасынын мцддяалары ясасян 
факторинг мцгавилясинин тяряфляринин яразисиндя олдуьу щцгуг мцнасибятляриня тятбиг 
олунур. Диэяр тяряфдян, Оттава Конвенсийасы иля щямин Конвенсийаны ратификасийа етмиш 
дювлятлярин  милли ганунверижилийи арасында зиддийят олдугда (конститусийа вя 
референдумда гябул олунмуш актлар истисна олмагла)  гейд едилян  Конвенсийанын 
нормалары тятбиг едилир. 

Оттава Конвенсийасы она гошулмуш дювлятлярдя Бейнялхалг факторинг 
мцгавилясинин щцгуги тянзимлянмясиндя мцщцм рол ойнамагла йанашы, бу сащядя 
мцхтялиф юлкялярин милли ганунверижилийинин мцсбят вя мцтярягги  жящятлярини юзцндя 
бирляшдирян йеткин щцгуги сяняддир. Щямин Конвенсийа мцхтялиф щцгуг системляриня 
мянсуб олан вя мцхтялиф инкишаф сявиййясиндя олан дювлятлярин бу сащядя ганунверижилиик 
актларынын цнификасийасы цзря ирялийя доьру атылмыш мцщцм аддымдыр. 

Бейнялхалг Факторинг щаггында Оттава конвенсийасынын гейд едилян жящятляри вя 
ящямиййяти нязяря алынараг, Азярбайжан Республикасы щялялик щямин Конвенсийайа 
гошулмаса да,  Азярбайжан Республикасы ММ-ин факторинг мцнасибятлярини 
тянзимляйян нормалары ишляниб щазырланаркян гейд едилян Конвенсийанын нормаларындан 
истифадя олунмушдур. 

 
 
 

 Эюндярмя мцгавиляси 
Игтисади фяалиййят сащясиндя ян чох йайылмыш мцлки-щцгуги мцгавилялярдян бири дя 

мал эюндярмя мцгавилясидир. Эюндярмя мцгавилясиня эюря мал эюндярян – Игтисади 
фяалиййяти щяйата кечирян сатыжы истещсал етдийи вя йа сатын алдыьы малларын Игтисади 
фяалиййятндя вя йа шяхси, аиля, ев вя диэяр бу жцр истифадя иля баьлы олмайан башга 
мягсядляр цчцн исифадя едилмякдян ютрц шяртляшдирилмиш мцддятдя вя йа мцддятлярдя 
алыжыйа вермяйи ющдясиня эютцрцр.  
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Анлайышындан эюрцндцйц кими, эюндярмя мцгавиляси Игтисади фяалиййят сащясиндя 
мцгавилядир, агты-сатгы мцгавилясинин хцсуси нювцдцр. Она эюря ММ-ин алгы-сатгы 
щаггында цмуми мцддяалары щямин Мяжяллянин эюндярмя мцгавилясиня аид бюлмясинин 
нормаларына зидд олмадыгда малларын эюндярилмяси иля ялагядар мцнасибятлярин 
тянзимлянмясиня тятбиг олунур. 

Щцгуги тябиятиня эюря эюндярмя мцгавиляси консепсуал, гаршылыглы вя явязли 
мцгавилядир. 

Мцгавилянин формасы ММ-дя императив формада мцяййян едилмишдир. Беля ки, 
эюндярмя мцгавиляси йазылы формада баьланмалыдыр. Йяни эюндярмя мцгавиляси шифащи 
формада баьланырса, бу онун етибарсызлыьына сябяб олур. 

Эюндярмя мцгавиляси баьланаркян мцгавилянин айры-айры шяртляри барясиндян 
тяряфляр арасында ихтилафлар йарандыгда мцгавилянин баьланмасыны тяклиф етмиш вя диэяр 
тяряфдян щямин шяртлярин разылашдырылмасына даир тяклиф алмыш тяряф, яэяр тяряфляр айры 
мцддят барясиндя разылыьа эялмяйиблярся, щямин тяклифи алдыьы эцндян отуз эцн ярзиндя 
мцгавилянин мцвафиг шяртляринин разылашдырылмасы цчцн тядбирляр эюрмяли вя йа 
мцгавиляни баьламагдан  имтина етдийи барядя диэяр тяряфя йазылы билдириш эюндярмялидир. 

Гейд едилян мцддятдя эюндярмя мцгавилясинин мцвафиг шяртляриня даир тяклиф 
алмыш, онун шяртлярини разылашдырмаг цчцн тядбирляр эюрмямиш вя мцгавиляни 
баьламагдан имтина етдийи барядя диэяр тяряфя билдириш эюндярмямиш тяряф мцгавилянин 
шяртляринин разылашдырылмасындан бюйцн гажырылмасы нятижясиндя дяйян зярярин явязини 
юдямялидир. Эюндярмя мцгавилясинин мязмунуну тяряфлярин (мал эюндярянин – 
сащибкарын вя алыжынын) щцгуг вя вязифяляри тяшкил едир. 

Хцсуси субйект олан  мал эюндярян  (бу тяряф гисминдя йалныз фярди сащибкар вя 
коммерсийа тяшкилати чыхыш едя биляр) маллары мцгавилядя эюстярилян дюврлярдя вя 
гайдада, там мигдарда, лазыми кейфиййятдя эюндярмялидир. Беля ки, тяряфляр эюндярмя 
мцгавилясинин гцввядя олдуьу мцддят ярзиндя малларын айры-айры партийалар иля 
эюндярилмясини нязярдя тутдугда вя бу партийаларын эюндярилмяси мцддятляри 
(эюндярмя дюврляри) мцгавилядя мцяййянляшдирилмядикдя, маллар, яэяр 
ганунверижиликдян, ющдялийин мащиййятиндян вя йа ишэцзар дювриййя адятляриндян айры 
гайда иряли эялмирся, бярабяр партийалар иля айбаай эюндярилмялидир. 

Эюндярмя мцгавилясиндя эюндярмя дюврляри иля йанашы малларын эюндярилмяси 
жядвяли дя (он эцнлцк, эцнлцк, саатлыг вя и.а.) мцяййянляшдириля биляр. Маллар алыжынын 
разылыьы иля вахтындан габаг эюндяриля биляр. Вахтындан габаг эюндярилмиш вя алыжы 
тяряфиндян гябул едилмиш  маллар нювбяти дюврдя эюндярилмяли олан малларын мигдарына 
дахил едилир. Мал эюндярян эюндярмя мцгавилясинин тяряфи олан алыжыйа вя йа мцгавилядя 
алыжы кими эюстярилмиш шяхся маллары йоллама (вермя) цсулу иля эюндярир. 

Эюндярмя мцгавилясиндя алыжынын мал эюндяряня маллары мал аланлара йолламаг 
(вермяк) щаггында эюстяришляр (йоллама сярянжамы) вермяк щцгугунун нязярдя 
тутулдуьу щалда мал эюндярян маллары йоллама сярянжамында эюстярилмиш мал аланлара 
йоллайыр (верир). 

Йоллара сярянжамынын мязмуну вя алыжы тяряфиндян онун мал эюндяряня верилмяси 
мцддяти мцгавиля иля мцяййянляшдирилир. Яэяр мцгавилядя йоллама сярянжамынын 
верилмяси мцддяти нязярдя тутулмайыбса, о, мал эюндяряня эюндярмя дюврцнцн 
чатмасына ян эежи отуз эцн галмыш верилмялидир. 

Алыжынын йоллама сярянжамыны мцяййянляшдирилмиш мцддятдя вермямяси мал 
эюндяряня йа эюндярмя мцгавилясинин ижрасындан имтина етмяк, йа да алыжыдан маллары 
юдямяйи тяляб етмяк щцгугу верир. Бундан башга, мал эюндярян йоллама сярянжамынын 
верилмямяси иля ялагядар дяйян зярярин явязинин юдянилмясини тяляб едя биляр. Гаршы тяряф 
олан алыжы ММ-дя нязярдя тутулмуш гайдада маллары гябул етмякля, гябул едилмиш малы 
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мясулиййятля сахламалы, алдыьы малын щесаблашма гайдасыны вя формасыны эюзлямякля 
щаггыны юдямялидир.  

 
 

6. Яшйанын истифадяйя верилмясиня йюнялик мцгавиляляр. 
 

Ижаря мцгавиляси 
Игтисади фяалиййят сащясиндя ямлак истифадяси иля ялагядар мцгавиляляря аид едилян 

ижаря мцгавиляси ямлак кирайяси мцгавилясинин бир нювцдцр. 
Ижаря мцгавилясиня эюря кирайя верян (ижаряйя верян) кирайячийя (ижарячийя) ижаряйя 

эютцрдцйц обйектдян вя йа щцгугдан истифадя иля йанашы бящярдян истифадя етмяк вя 
эялир эютцрмяк щцгугу да верир. Ижарячи ижаряйя веряня мцяййянляшдирилмиш ижаря щаггы 
юдямяйя боржлудур. 

Мцгавиля цзря тяряфлярин щцгуг вя вязифяляринин йаранмасы анына эюря, йяни 
мцгавилянин баьланмыш щесаб едилмяси анына эюря ижаря мцгавиляси консептуал 
мцгавилядир. Ижаря мцгавилясиндя тяряфляр (ижаряйя верян вя ижарячи) мцгавиля 
баьладыглары андан онлар цчцн  щцгуг вя вязифяляр ямяля эялир, бунун цчцн реал 
мцгавилялярдян  фяргли олараг, тяряфлярдян бири тяряфиндян мцяййян щярякятлярин йериня 
йетирилмяси (мясялян, мцгавиля предметинин верилмяси вя с.) тяляб олунмур. 

Ижаря мцгавиляси явязли мцгавилядир. Беля ки, бу мцгавиляйя эюря, ижаряйя верян 
ижарячидян  мцгавилядя мцяййянляшдирилмиш ижаря щаггыны алыр, ижарячи ися ижаряйя 
эютцрдцйц обйектдян вя йа щцгугдан, ейни заманда бящярдян истифадя едир вя эялир 
эютцрцр. 

Тяряфляр арасында щцгуг вя вязифялярин бюлцнмясинин характериня эюря ижаря 
мцгавиляси икитяряфли (гаршылыглы вя йахуд синаллагматик) мцгавилядир. Ижаряйя верян 
ижаряйя верилян яшйанын (торпаг сащясинин, бинанын, дашынар яшйанын, мцяссисянин вя с.) 
истифадя цчцн йарарлы  вязиййятдя олмасы, яшйанын мцгавилядя гарантийа верилмиш 
хассяляря малик олмасы, цчцнжц шяхслярин щяр щансы щцгуглары вя иддиаларынын ижаряйя 
верилмиш яшйанын мцгавилядя нязярдя тутулмуш истифадясиня мане олмамасы вя с. 
вязифяляр дашыйырса, ейни заманда о, мцгавилядя мцяййянляшдирилмиш ижаря щаггыны 
алмаг вя с. щцгуглара маликдир. 

Ижаря мцгавилясинин ясасыны тяшкил едян норматив щцгуги актлар арасында апарыжы 
рол Республикамызын ММ-я мяхсусдур. Беля ки, ММ-ин «Ижаря» адланан фясли ижаря 
мцгавилясинин щцгуги ясасыны тяшкил едир. Бу фясилдя торпаг мцгавиляси ижаря щаггында 
цмуми мцддяалардан айры параграфда верилмишдир. 

Ямлак кирайяси мцгавилясинин хцсуси нювц олдуьундан ижаря мцгавилясини 
тянзимляйян ММ-ин маддяляринин мцддяаларындан айры гайдалар иряли эялмирся, торпаг 
ижаряси истисна олмагла, ижаря мцнасибятляриня ММ-ин ямлак кирайяси щаггында фяслинин 
мцддяалары мцвафиг сурятдя тятбиг едилир. 

Мцлки Мяжялля иля йанашы, ижаря мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмясиндя 
Азярбайжан Республикасынын «Ижаря щаггында» Гануну, Торпаг, Су вя Мешя 
мяяжялляляри, «Торпаг ислащаты щаггында» Азярбайжан Республикасы Гануну, 
Азярбайжан Республикасы Президентинин «Ижаряйя верилмиш дювлят ямлакындан сямяряли 
истифадя олунмасы тядбирляри щаггында» фярманы, «Азярбайжан Республикасында дювлят 
ямлакынын ижаряйя верилмяси механизминин тякмилляшдирилмяси щаггында» фярманы 
Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин «Дювлят ямлакынын (мянзил фондундан 
башга) ижаряйя верилмяси цчцн ижаря щаггынын минимум мябляьинин мцяййян едилмяси 
щаггында» гярары, «Ижаряйя эютцрцлмцш ясас вясаитляр цзря тямир хяржляринин эялирдян 
чыхылмасы Гайдаларынын тясдиг едилмяси барядя» гярары мцщцм ящямиййят кясб едир. 
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Ижаря мцгавилясинин предмети торпаг сащяляри, биналар, дашынар яшйалар, щцгуглар 
вя мцяссисяляр ола биляр. Ижаряйя халг тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя йол верилир вя о, 
мцлкиййятин бцтцн формаларына вя нювляриня аид олан ямлак барясиндя тятбиг едиля биляр. 
Ижаря мцнасибятляринин обйекти ола билмяйян ямлакын даиряси вя нювляри Азярбайжан 
Республикасынын ганунверижилийи иля мцяййян едилир. Беля ки, яшйанын ижаряйя верилмяси 
мцлки дювриййянин бир елементи олдуьундан мцлки дювриййядян чыхарылмыш яшйанын 
ижаряйя верилмясиня йол верилмир. Мясялян, дюйцш тяйинатлы щярби техника, Азярбайжан 
Республикасынын милли мядяниййят ямлакынын Дювлят сийащысына дахил едилмиш обйектляр, 
хаммал шяклиндя олан гиймятли металлар. Дювлят архив фондунун сянядляри вя с. ижаря 
мцгавилясинин предмети ола билмяз. 

Щямин яшйаларын сийащысы «Мцлки дювриййядя олмасына йол верилмяйян  яшйаларын 
сийащысы щаггында» Азярбайжан Республикасынын 23 декабр 2003-жц ил тарихли Гануну иля 
мцяййянляшдирилмишдир.  

Мцлки Мяжялляйя уйьун олараг, мцлки дювриййянин мцяййян иштиракчыларына 
мянсуб ола билян вя дювриййядя олмасына хцсуси ижазя ясасында йол верилян (мцлки 
дювриййяси мящдудлашдырылмыш) яшйаларын сийащысы ися башга ганунла тянзимлянир. Бунлара 
гызылын вя диэяр гиймятли металларын, нефтин, нефт мящсулларынын вя тябии газын щасилаты вя 
емалы, нефт вя нефт мящсуллары туллантыларынын емалы васитяляри вя с. аиддир. 

Мешя сащяляри ижаряйя вериляркян Азярбайжан Республикасы Мешя Мяжяллясинин, су 
обйектляри ижаряйя вериляркян ися Азярбайжан Республикасы Су Мяжяллясинин щямин 
обйектляриндян хцсуси гайдалары барядя мцддяалары нязяря алынмагла, мцлки 
ганунверижилийин мцвафиг нормалары тятбиг едилир. 

Ижаря мцгавиляси садя йазылы формада баьлана вя нотариат гайдасында тясдигляня 
биляр. 

Ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш бязи щалларда, мясялян, мешя фонду сащяляри 
ижаряйя вериляркян, ижаря мцгавиляси дювлят гейдиййатына алынмалыдыр. 

Ижаря  мцгавилясинин гиймяти хцсуси диггят тяляб едян мясялялярдяндир. «Ижаря 
щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунуна ясасян ижаря щаггынын мябляьи  вя 
юдянилмяси гайдасы мцгавилядя шяртляшдирилир. Щям дя ижаря юдянишинин мябляьи ижаряйя 
эютцрцлян ясас фондларын дяйяри вя вязиййяти, мцяссисянин инкишаф перспективляри вя диэяр 
амилляр, щабеля ижаряйя эютцрцлмцш ямлакын истисмарындан ялдя едилмяли олан минимум 
эялир нязяря алынмагла мцяййянляшдирилир. 

Дювлят ямлакынын (мянзил фондундан башга) ижаряйя верилмяси цчцн ижаря 
щаггынын минимум мябляьи мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилир. 
Ижаря мцгавилясиндя башга щал нязярдя тутулмайыбса, ижаряйя эютцрцлмцш ямлакын 
дяйяриндян амортизасийа айырмалары ижаря щаггына дахил едилир. Ижаряйя эютцрцлмцш 
ямлакын тякрар истещсалыны тамамиля ижарячи щяйата кечирдикдя амортизасийа айырмалары 
ижаряйя веряня верилмир вя йалныз  ижарячийя мяхсус олур. 

Ганунла мцяййян едилмиш щаллар истисна олмагла, дювлят ямлакы дювлят 
бцдбясиндян малиййяляшян мцяссися вя тяшкилатлара мяхсус олдугда ижаря щаглары 100 
фаиз  дювлят ьцджясиня кючцрцлцр, коммерсийа фяалиййяти эюстярян мцяссися вя 
тяшкилатларда ися 50 фаизи щямин мцяссисялярин сярянжамында галыр. Дювлят мцлкиййятиндя 
олан ямлакын ижаряйя верилмясиндян дахылолмалара нязарят мцвафиг ижра щакимиййяти 
органы тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Зярярля ишляйян вя аз рентабелли мцяссисяляр ижаря мцнасибятляриня кечяркян  
мцгавилядя мцтярягги ихтисарла дотасийанын мябляьи, зярярля ишлямянин арадан 
галдырылмасына, рентабеллийин йцксялдилмясиня даир ющдяликляр, ижаря юдянишляринин 
тутулмаьа башланажаьы вахт нязярдя тутула биляр. Ижаряйя верян зярярля ишляйян вя аз 
рентабелли дювлят мцяссисяляринин ижаря щаггынын мябляьи цзря эцзяштляр веря биляр. 
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Дювлят тяряфиндян тянзимлянян гиймятляр, тарифляр, юдянишляр вя йа амортизасийа 
нормалары дяйишилдикдя, инфлйасийанын сцряти кяскин артдыгда, щабеля Азярбайжан 
Республикасынын ганунверижилик актларында нязярдя тутулмуш башга щалларда тяряфлярдян 
бири ижаря мябляьинин дяйишдирилмясини тяляб едя биляр. Ямлакдан истифадянин мцгавилядя 
нязярдя тутулмуш шяртляри вя йа ямлакын вязиййяти ижарячинин жавабдещ олмадыьы сябябляр 
цзцндян хейли писляшдикдя ижарячинин щцгугу вар ки, ижаря щаггынын азалдылмасыны тяляб 
етсин. Ижарячи ижаря щаггындан савайы, Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиндя 
нязярдя уттулмуш верэиляри вя диэяр тядиййяляри дя юдяйир, бир шяртля ки, бу ижаряйя верянин  
вязифясиня дахил едилмясин. Ижаря щаггы тяряфлярин разылыьы иля натура, пул формаларында вя 
йа гарышыг формада тяйин едиля биляр. 

Ижаря мцгавиляси мцяййян мцддятя баьлана биляр вя йахуд мцгавилядя мцддят 
эюстярилмяйя биляр. Икинжи щалда ижаря мцгавиляси гейри-мцяййян мцддятя баьланмыш 
сайылыр. 

Ижаря мцгавиляси цзря щцгуг мцнасибятляринин баьландыьы мцддят битдикдя хитам 
верилир. Яэяр щяр щансы торпаг сащясинин, щцгугун вя йа мцяссисянин ижаряси мцгавиляси 
баьланыркян ижаря мцддяти мцяййянляшдирилмяйибся, мцгавилянин ляьвиня йалныз азы алты 
айлыг хябярдарлыг мцддятини эюзлямяк шярти иля сонунда йол верилир. 

Ижаря мцгавиляси заманы мцлкиййят мясяляси хцсуси диггят тяляб едян 
хцсусатлардан биридир. Беля ки, «Ижазя щаггында» Азярбайжан Республикасы ганунунун 
9-жу маддясиня ясасян, ямлакын ижаряйя верилмяси бу ямлак цзяриндя мцлкиййят 
щцгугунун верилмясиня сябяб олмур. Ижарячинин ижаряйя эютцрдцйц ямлакдан истифаля 
нятижясиндя ялдя етдийи мящсул вя эялир, щабеля ижаряйя эютцрцлмцш ямлакдан алынан эялир 
щесабына ялдя етдийи ямлак онун мцлкиййятидир. Яэяр  ижаря мцгавилясиндя башга щал 
нязярдя тутулмайыбса, ижаряйя эютцрцлмцш яразидя ижаряйя верянин разылыьы иля ижарячинин 
вясаити щесабына тикилмиш, апарылмасы мцмкцн олмайан биналар вя гурьулар ижарячийя 
мяхсусдур. Мцгавилянин мцддяти гуртардыгда вя йа мцгавиля позулдугда ижаряйя 
верян щямин биналарын вя гурьуларын базар дяйярини ижарячийя юдямялидир. Ижаряйя 
эютцрцлмцш яразидя ижаряйяверянин разылыьы олмадан  ижарячинин вясаити щесабына тикилмиш, 
апарылмасы мцмкцн олмайан  биналар вя гурьулар ижаряйя веряня мяхсусдур. Ижаряйя 
верян бунларын сюкцнлясини тяляб етдикдя ижарячи онлары юз щесабына сюкмяйя вя йа 
сюкцлмя хяржлярини юдямяйя боржлудур. 

Ижаряйя эютцрцлмцш ямлак ижаряйя верянин разылыьы иля йахшылашдырылдыгда 
мцгавилянин мцддяти гуртардыглан вя йа мцгавиля позулдугдан сонра ижарячинин 
щцгугу вар ки, ганунда вя йа мцгавилядя башга щал нязярдя тутулмайыбса, бу 
мягсядля чякдийи бцтцн хяржлярин юдянилмясини тяляб етсин. Ижаряйя верянин ижазяси 
олмадан ижарячинин апардыьы вя ижаряйя эютцрцлмцш ямлака зяряр вермядян ондан 
айрыла билмяйян йахшылашдырмалар мцгавилянин мцддяти гуртардыгдан вя йа мцгавиля 
позулдугдан сонра явязи юдянилмядян ижаряйя веряня кечир. Ижаряйя верянин ижазяси 
олмадан ижарячинин апардыьы вя ижаряйя эютцрцлмцш ямлака зяряр вурмадан ондан 
айрыла билян йахшылашдырмаларын дяйярини ижаряйя верян юдямяйя разы олмадыгда ижарячи 
бу йахшылашдырмалары эери эютцря биляр. 

Мцгавилянин мязмунуну тяряфлярин (ижаряйя верянин вя ижарячинин) щцгуг вя 
вязифяляри тяшкил едир. 

Ижаряйя верян ижаря мцгавилясинин лазыми гайдада ижрасы цчцн ашаьыдакы вязифяляри 
ижра етмялидир. Щяр шейдян яввял, ижаряйя верилян обйект ижарячинин истифадя цчцн йарарлы  
вязиййятдя олмалыдыр. Ижаряйя верилян обйектин йарарлылыг вязиййяти ижаря мцгавилясиндя 
юз яксини тапмалыдыр. Мцгавилядя беля мцддяалар нязярдя тутулмамышдырса, обйектин 
йарарлылыг вязиййяти адятян иряли сцрцлян тялябляря уйьун олмалыдыр. Ижаряйя верилян 
обйектин ижаря мцгавиляси иля гарантийа верилмиш хассяляря малик олмасы да ижаряйя 
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верянин ясас вязифяляриндян биридир. Ижаряйя верян ижарялик яшйаны, о жцмлядян торпаг 
сащясини вя йа мцяссисяни юз лявазиматы иля бирликдя ижаряйя  вермялидир. Яэяр 
мцгавилянин иштиракчылары гиймятляндирмя дяйяри цзря лявазиматын верилмяси шяртини 
гоймурса, ижаряйя верян бцтцн лявазиматы олдуьу шякилдя сахламалыдыр. Ижаряйя верян 
ижарячинин жавабдещ олмадыьы щяр щансы щаллар нятижясиндя сырадан чыхан лавазимат 
обйектлярини явяз етмяйя боржлудур. Лакин ижарячи лявазимата аид яшйаларын вя 
щейванларын ади сырадан чыхмасынын йерини долдурмаьа тясяррцфатын лазымынжа 
апарылмасына уйьун эялян дяряжядя  боржлудур. 

Мцгавилядя нязярдя тутулмуш мцддятдя ижаряйя верян ижаря обйектини ижарячийя 
вермялидир. Мцгавилядя беля мцддят нязярдя тутулмадыгда ижаряйя верян ижаря 
обйектини  аьлабатан  мцддятдя ижарячийя вермяйя боржлудур. Гейд едилянлярдян ялавя, 
ижаряйя верянин  мцщцм вязифяляриндян бири дя ондан ибарятдир ки, цчцнжц шяхслярин щяр 
щансы щцгуглары вя йа иддиалары ижаря обйектинин мцгавилядя нязярдя тутулан  
истифадясиня мане олмамалы вя йа бу истифадяни истисна  етмямялидир.  

Нящайят, яэяр ганунда, диэяр норматив актда, еляжя дя мцгавилядя башга щал 
нязярдя тутулмайыбса, ижаряйя верян ижаря обйектини ясаслы тямир етмяйя боржлудур. 

Ижаря мцгавилясиндя икинжи тяряф олан ижарячи ися ижаря обйектиндян мцгавиля 
шяртляриня уйьун истифадя етмяк, яэяр мцгавилядя беля шяртляр мцяййян едилмямишдирся, 
ижаря обйектини тяйинатына уйьун истифадя етмяк, вахтлы-вахтында, мцяййян олунмуш 
гайдада вя шяртлярля ижаря щаггыны юдямяк, ижаря мцгавиляси хитам  олундугда ижаря 
обйектини ижаряйя веряня мцгавилядя нязярдя тутулмуш нормал ашынма вя кющнялмя 
вязиййяти нязяря алынмагла, гябул етдийи вязиййятдя эери гайтармаг, ижаряйя верилмиш 
обйектин жари тямирини апармагла онун сахланмасы цчцн диэяр норматив актларда вя 
мцгавилядя башга гайда нязярдя тутулмамышдырса, ижаряйя верянин разылыьы олмадан 
ижаря обйектини субижаряйя, йахуд явязсиз истифадяйя вермямяк вязифялярини дашыйыр. 

Мцлки ганунверижилийя ясасян, яэяр ижаряйя эютцрцлян ямлакын лявазиматынын 
дяйяри ижарянин яввялиндя мцгавилянин иштиракчылары вя йа щяр щансы цчцнжц шяхс 
тяряфиндян гиймятляндирилирся вя ижарячи ижаряйя хитам верилдикдян сонра бу лавазиматы 
онун гиймятляндирмя дяйяри цзря гайтармаг ющдялийини эютцрцрся, ашаьыдакы гайдалар 
тятбиг едилир: 

- лявазиматын тясадцфян мящз олмасы вя тясадцфян писляшмяси риски ижарячинин 
цзяриня дцшцр; 

- ижарячи лявазимат обйектляриня даир тясяррцфатын лазымынжа апарылмасы 
чярчивясиндя сярянжам веря биляр; 

- ижарячи лявазиматы тясяррцфатын лазымынжа апарылмасына уйьун эялян вязиййятдя 
сахламалы вя уйьун эялян щяжмдя даим явяз етмялидир. Онун ялдя етдийи обйектляр 
лявазимата бирляшдирилдикдян сонра ижаряйя верянин мцлкиййяти олур; 

- ижаряйя хитам верилдикдян сонра ижарячи мювжуд лявазиматы ижаряйя веряня 
гайтармалыдыр. Ижаряйя верян ижарячинин ялдя етдийи вя тясяррцфатын лазымынжа апарылмасы 
гайдаларына эюря ижаряйя эютцрцлмцш обйект цчцн лцзумсуз вя йа щяддиндян артыг 
гиймятли олан лявазимат обйектлярини гябул етмякдян имтина едя биляр; имтина едилмиш 
обйектляря мцлкиййят щцгугу имтина анында ижарячийя кечир; яэяр гябул едилмиш 
лявазиматла гайтарылмалы лявазиматын цмуми гиймятляндирмя  дяйярляри арасында фярг 
вардырса, о, пулла компенсасийа едилир. Гиймятляндирмя дяйярляри цчцн ижаряйя хитам 
верилдийи мягамда гцввядя олан гиймятляр ясас эютцрцлмялидир. 

Ижарячи ижаря обйектини ижаряйя веряня мцгавиля хитам олунандан сонра дярщал 
гайтармалыдыр. Беля ки, яэяр ижаря цзря щцгуг мцнасибятляриня хитам верилдикдян сонра 
ижарячи ижаряйя эютцрдцйц обйект гайтармырса, ижаряйя верян обйектин сахландыьы 
мцддят цчцн компенсасийа кими  мцяййянляшдирилмиш иллик ижаря щаггындан ижарячинин 
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щямин ил ярзиндя ялдя етдийи вя йа ялдя едя биляжяйи ижаря файдалары щиссясиня уйьун олан 
щиссянин верилмясини тяляб едя биляр. Диэяр зярярин явязинин юдянилмяси барядя иддиа да 
истисна едилмир. 

 
 
 

Лизинг мцгавиляси 
Лизинг мцгавиляси – ямлак кирайяси мцгавилясинин хцсуси нювцдцр. Еля лизинг 

анлайышы да инэилисжядян, кирайяйя, йахуд ижаряйя эютцрмяк мянасыны верир. Лизинг 
мцгавилясиня эюря, лизинг верян мцяййян яшйаны мцгавиля иля шяртляшдирилмиш мцяййян 
щагла, мцяййян мцддятя вя диэяр шяртлярля (лизинг алана ямлакы сатын алмаг щцгугунун 
верилмяси дя дахил олмагла) лизинг аланын истифадясиня вермяйя боржлудур. Лизинг алан 
мцяййянляшдирилмиш дюврликля музд юдямяйя боржлудур. 

Республикамызда лизинг мцнасибятляринин тянзимлянмясинин щцгуги ясасыны ММ 
тяшкил едир. ММ-ин мцвафиг маддяляринин тялябляриня зидд олмадыгда, лизинг 
мцгавиляляринин щцгуги тянзимлянмясиня ММ-ин ямлак кирайяси мцгавилясинин  
гайдалары тятдиг едилир. Яввялляр лизинг мцнасибятляри «Лизинг хидмяти щаггында» 
Азярбайжан Республикасынын 1994-жц ил 29 нойабр тарихли гануну иля тянзимлянирди. 
Щямин ганун 2003-жц ил 17 ийун тарихли ганунла гцввядян дцшмцш вя щямин 
мцнасибятлярин, ващид Мцлки Мяжялля иля тянзимлянмясиня цстцнлцк вериляряк, мцвафиг 
ялавя вя дяйишикликляр едилмишдир. 

Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя лизинг ямялиййатларынын эениш йайылмасынын 
бир сыра сябябляри вардыр. Биринжиси, онун ады ссудадан цстцн олмасыдыр. Йяни мцяссися 
банк кредитиндян истифадя етмяк цчцн алдыьы ямлакын 15-20%-ни юз вясаити щесабына 
юдяйирся, лизинг ямялиййатында мцгавиля ямлакын бцтювлцкдя дяйяри ясасында баьланылыр. 
Икинжиси, лизинг мцяссисяйя истещсалын сямяряли фяалиййят эюстярмяси цчцн йени техника вя 
технолоэийаны тятбиг етмяйя имкан вермиш олур. Цчцнжцсц, лизинг цзря юдяниш мящсулун 
истифадясиндян ялдя олунан вясаитляр щесабына щяйата кечирилир. Дюрдцнжцсц, лизинг 
рягабят габилиййятли мящсул истещсалына жан атан мцяссисяйя йени, бащалы аваданлыглары 
бюйцк инвестисийасыз ялдя етмяйя имкан верир. Бешинжиси, бязи щалларда лизинг 
компанийалары ижаря вахты щеч бир ялавя зяманят тяляб етмир. Алтынжысы, лизинг цзря юдяниш 
цмуми хяржляря аид едилмякля бирбаша верэилярин юдянилмясиндян азад олунмайа имкан 
верир. Бу эцзяшт щесабына лизинг фяалиййяти иля мяшьул олан тяшкилат ижаря щаггыны ашаьы 
салмаг (ижаря щаггы кредитдян 1,5 дяфя ужуз ола биляр) имканы ялдя етмяк олур. 

 Лизинг мцгавиляси консенсуал мцгавилядир, йяни мцгавиля баьландыгдан дярщал 
сонра тяряфляр цчцн щцгуг вя вязифяляр йараныр, мцгавилянин баьланмасы цчцн 
тяряфлярдян щяр щансы биринин щяр щансы бир щярякяти етмяси тяляб олунмур. 

Чохтяряфли мцгавиля олмасы лизинг мцгавилясинин сяжиййяви жящятляриндян биридир. 
Бу мцгавилянин субйектляри ясасян 3 тяряфдян – лизинг верян, лизинг алан вя сатыжыдан 
ибарятдир. Игтисади фяалиййят сащясиндя эениш тятбиг едилян лизинг мцгавиляси явязли 
мцгавилядир. 

Мащиййяти етибари иля лизинг мцгавиляси ижаря мцгавилясиня охшар олса да, онун 
бязи юзял хцсусиййятляри вардыр ки, бу да щямин мцгавиляни ижаря мцгавилясиндян 
фяргляндирир. Биринжиси, лизинг системиндя лизинг мцнасибятляринин бирбаша иштиракчысы олан 
лизинг верян вя лизинг аланла йанашы, лизингя (ижаряйя) верилян ямлакын сатыжысы да иштирак  
едир. Икинжиси, мцгавиля баьланан анда лизинг верян щяля лизинг  обйекти олан ямлакын 
мцлкиййятчиси дейил, о йалныз щямин ямлакы мцяййян шяхсдян алмаг ющдялийини юз 
цзяриня эютцрцр. Цчцнжцсц, лизинг алан (ижарячи) тякжя ямлакы сащиблийя вя истифадяйя 
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гябул етмир, щям дя ижаряйя веряня (лизинг веряня) щансы ямлакы алмаг вя кимдян алмаг 
барядя эюстяриш верир. 

Лизинг мцгавилясинин предмети (обйекти) Азярбайжан Республикасынын 
ганунларына ясасян сярбяст мцлки дювриййядян чыхарылмыш вя йа мцлки дювриййяси 
мящдудлашдырылмыш яшйалар истисна олмагла, ганунверижиликля мцяййянляшдирилмиш тяснифат 
цзря ясас  вясаитя аид яшйалардыр. 

ММ-ин тялябляриня ясасян, лизинг мцгавиляси йазылы формада баьланылыр. Лизинг 
мцгавилясиндя ашаьыдакылар эюстярилмялидир: 

• Лизинг мцгавилясинин адында лизингин формасы; 
• Лизинг обйектинин дягиг тясвири; 
• Лизинг обйекти цзря верилян  щцгугларын щяжми; 
• Лизинг обйектинин верилмя йери вя гайдасы; 
• Лизинг мцгавилясинин мцддяти; 
• Лизинг обйектинин баланс учотунун гайдасы; 
• Лизинг обйектинин сазланмасы вя тямири гайдасы; 
• Лизинг мцгавиляси ясасында лизинг верянин эюстяряжяйи ялавя хидмятлярин 

сийащысы; 
• Лизинг юдянишинин цмуми мябляьи вя лизинг верянин мцкафатынын мябляьи; 
• Щесаблашма гайдасыны якс етдирян лизинг юдянишляринин графики. Лизинг 

мцгавиляси вахтындан яввял ижра едилдикдя лзинг юдянишляринин щесабланмасы гайдасы; 
• Яэяр мцгавиля иля айры щал нязярдя тутулмайыбса, тяряфлярин лизинг обйектини 

лизинг мцгавиляси иля баьлы рисклярдян сыьорта етмяси вязифяляри. 
Лизинг мцгавилясиндя тяряфлярин ющдяликляринин мцбащисясиз вя ашкар позунтулары 

сайылан вя лизинг мцгавилясинин ляьвиня сябяб олан щаллар мцяййянляшдирилмяли, тяряфляр 
арасында щесаблашма вя лизинг обйектинин эери эютцрцлмяси проседуру щюкмян гейд 
олунмалыдыр. Лизинг мцгавилясиндя лизинг аланын лизинг мцгавилясинин шяртлярини 
сахламаг вя йа дяйишмякля лизинг мцгавилясинин  мцддятини узатмаг  щцгугу нязярдя 
тутула биляр. Лизинг алана мцвяггяти сащиблийя вя йа истифадяйя верилмиш лизинг обйекти 
лизинг верянин мцлкиййятидир. Лизинг мцгавилясиндя айры гайда нязярдя тутулмайыбса, 
лизинг обйектиня сащиблик вя ондан истифадя щцгугу лизинг алана там щяжмдя кечир. 

Лизинг верян лизнг мцгавилясиндя нязярдя тутулмуш щаллардан лизинг обйектини 
лизинг аланын сащиблийиндян вя истифадясиндян эери алмаг щцгугуна маликдир. Лизинг 
аланын щяйата кечирдийи лизинг обйектинин айрылан йахшылашдырылмалары, яэяр лизинг 
мцгавиляси иля айры гайда нязярдя тутулмайыбса, онун мцлкиййятидир. 

Малиййя лизинги заманы лизинг обйектиня мцлкиййят щцгугу, яэяр малиййя лизинги  
мцгавилясиндя айры гайда нязярдя тутулмайыбса, бцтцн лизинг юдянишляринин верилмяси 
шярти иля мцгавиля мцддяти баша сатмаздан яввял лизинг алана кечир. Бу мцгавилянин 
субйектляри лизинг верян, лизинг алан вя сатыжыдан  ибарятдир. Лизинг верян лизинг 
мцгавилясиня ясасян жялб едилмиш вя йа юзцня мяхсус малиййя вясаити щесабына  ялдя 
етдийи вя мцлкиййятиндя олан яшйаны лизинг обйекти кими лизинг алана мцяйян щагла, 
мцяййян мцддятя вя шятрлярля  мцвяггяти сабитлийя вя йа истифадя верян щцгуги вя йа 
физики шяхсдир. Лизинг алан лизинг мцгавилясиня уйьун олараг лизинг обйектини мцяййян 
щагла, мцяййян мцддятя вя шяртлярля мцвяггяти сащиблийя вя истифадяйя гябул едян 
щцгуги вя йа физики шяхсдир. Сатыжы (мал верян) алгы-сатгы мцгавилясиня ясасян лизинг 
обйектини лизинг веряня сатан щцгуги вя йа физики шяхсдир. 

Мцгавилянин мязмунуну тяшкил едян тяряфлярин щцгуг вя вязифяляри Мцлки 
Мяжяллядя юз яксини тапмышдыр. Беля ки, лизинг верян о лизинг обйекти олан ямлакы лизинг 
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алана лизинг мцгавилясинин шяртляриня вя щямин ямлакын тяйинатына уйьун щалда 
(вязиййятдя) тягдим етмялидир. 

Лизинг алан ямлакы гябул едяркян щяр щансы бир чатышмазлыг ашкар едярся, гябул 
протоколунда бу барядя гейд етмяли вя чатышмазлыглары арадан галдырмаг мягсядиля бу 
ямлакы сатан щцгуги вя физики шяхсляр гаршысында тяляб иряли сцрмяк цчцн лизинг веряня 
мялумат вермялидир. Лизинг алан билаваситя лизинг обйектинин сатыжысы гаршысында бу 
обйектин кейфиййят вя комплектлийи, эюндярилмя мцддятляри барядя вя сатыжы иля лизинг 
верянин арасында алгы-сатгы мцгавиляси иля нязярдя тутулан диэяр тялябляри иряли сцря биляр. 
Лизинг верян мцвяггяти сащиблийя вя истифадяйя верилян лизинг обйектинин лизинг 
мцгавиляси баьланаркян шяртляшдирилмиш вя йа лизинг  алана яввялжядян мялум олан, 
йахуд лизинг аланын лизинг обйектини нязярдян кечиряркян вя йа лизинг мцгавилясинин 
баьланмасы заманы онун сазлыьыны йохлайаркян ашкар олуна билян чатышмазлыглар цчцн 
мясулиййят дашымыр. 

Лизинг мцгавиляси гануни гцввяйя миндикдя лизинг аланын (мцвафиг олараг лизинг 
верянин) лизинг веряндян (мцвафиг олараг лизинг аландан) лизинг мцгавиляси цзря 
ющдяликляринин йериня йетирилмясини тяляб етмяк вя онларын йериня йетирилмядийи тягдирдя 
лизинг обйектинин гябулуна щазырлыг заманы вурулмуш зярярин, яэяр бу щазырлыг цчцн 
билаваситя хярж чякилибся, лизинг верян (мцвафиг олараг лизинг алан) тяряфиндян 
юдянилмясини мящкямя йолу иля тяляб етмяк щцгугу вардыр. 

Лизинг обйектиня тяминатлы хидмят, яэяр бу, алгы-сатгы мцгавилясиндя нязярдя 
тутулубса, сатыжы тяряфиндян щяйата кечирилир. Лизинг алан, лизинг мцгавилясиндя айры 
гайда нязярдя тутулмайыбса, лизинг обйектиня техники хидмяти, онун жари тямирини юз 
щесабына щяйата  кечирир. Лизинг обйекти олан ямлакын ясаслы тясири, яэяр лизинг 
мцгавиляси иля айры гайда нязярдя тутулмайыбса, лизинг верян тяряфиндян апарылыр. 

Лизинг мцгавилясиня хитам верилдикдян сонра лизинг алан лизинг обйектини нормал 
кющнялмя (амортизасийа) вя йа лизинг мцгавиляси иля шяртлянян кющнялмя нязяря 
алынмагла, лизинг веряня ондан алдыьы вязиййятдя (щалда) гайтармалыдыр. 

Лизинг алан лизинг обйектини гайтармайыбса вя йа вахтында гайтармайыбса, лизинг 
верянин эежикмя вахты цчцн юдяниш тяляб етмяк щцгугу вардыр. Яэяр лизинг алан лизинг 
верянин йазылы разылыьы иля лизинг обйектини юз вясаити щесабына йахшылашдырыбса вя бу лизинг 
обйектиня зяряр вурмадан айрыла билмирся, лизинг мцгавилясиня хитам верилдикдян сонра 
лизинг алан, лизинг мцгавиляси иля айры гайда нязярдя тутулмайыбса, бу 
йахшылашдырылмаларын дяйяринин она юдянилмясини тяляб  етмяк  щцгугуна маликдир. Яэяр 
лизинг алан  лизинг верянин йазылы разылыьы олмадан лизинг обйектини юз вясаити щесабына 
йахшылашдырыбса вя бу лизинг обйектиня зяряр вурмадан айрыла билмирся, лизинг 
мцгавилясиня хитам верилдикдян сонра лизинг  алан бу йахшылашдырмаларын дяйяринин она 
юдянилмясини тяляб етмяк щцгугуна малик дейилдир. 

Лизинг верянин ашаьыдакы щалларда пул мябляьлярини вя лизинг обйектини 
мцбащисясиз эери алмаг вя бунунла да лизинг мцгавилясини вахтындан яввял ляьв етмяк 
щцгугу вардыр: лизинг аланын лизинг обйектиндян истифадя шяраити лизинг мцгавилясинин 
шяртляриня вя йа лизинг  обйектинин тяйинатына уйьун дейился; лизинг алан лизинг  верянин 
ижазяси олмадан сублизинг  щяйата кечирирся; лзинг алан лизинг обйектини ишляк щалда 
сахламырса вя бу да онун истещлак кейфиййятлярини писляшдирирся; лизинг алан лизинг 
обйектиндян истифадя цчцн щаггы мцгавиля иля нязярдя тутулан юдяниш мцддятляри цзря 
ардыжыл олараг ики дяфядян артыг юдямирся. 

Кирайя мцгавилясинин гайдаларына уйьун олараг лизинг верян ямлакы эюндярмяйи 
эежикдирмяйя вя йа эюндярмямяйя, щабеля гцсурлу ямлак эюндярмяйя эюря лизинг алан  
гаршысында мясулиййят дашыйыр. Тяряфляр разылыьа эяля билярляр ки, лизинг алан лизинг веряня 
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гаршы претензийалар иряли сцрмяздян яввял тялябин ямлакы эюндяряк тяряфиндян йериня 
йетирилмясини тяляб етмялидир. 

Лизинг аланын тягсири цзцндян мцгавиляйя вахтындан яввял хитам верилдикдя лизинг 
верян ижра иля баьлы юз  мянафеляриня аид олмайан тялябляри иряли сцря билмяз. Тялябляр 
мцяййянляшдириляркян лизинг ямлакынын галыг дяйяри лизинг  музду цзря фаизлярин галыьы вя 
гянаят едилмиш диэяр  хяржляр нязяря алыныр. 

 
 
7. Хидмятляр эюстярилмясиня йюнялик мцгавиляляр 

 
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 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: 

- 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. 
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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 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; 
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- 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 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. 

 
 Брокер мцгавиляси 

Игтисади фяалиййят сащясиндя эениш йайылмыш брокер мцгавиляси 2000-жи ил сентйабрын 
1-дян гцввяйя минмиш Азярбайжан Республикасы ММ-ин ганунверижилийимизя эятирдийи 
йениликляриндян биридир. Яввялки ММ-лярдя брокер мцгавиляляри нязярдя тутулмамышдыр. 
Мцгавилянин анлайышы ММ-дя верилмишдир. Беля ки, брокер мцгавилясиня ясасян брокеря 
музд мцгабилиндя сифаришчийя васитячилик хидмятляри эюстярмяк тапшырыьы верилир. 

Брокер мцгавилясинин щцгуги тянзимлянмясиндя ясас ролу ММ ойнаса да, диэяр 
ганунверижилик актлары да бу сащядя мцщцм ящямиййят кясб едир. Беля ки, «Гиймятли 
каьызлар щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 19-жу маддясиня ясасян, 
тапшырыг вя йа комисйон мцгавиляси ясасында  мцвяккил вя йа комисйончу кими 
(мцгавилядя онларын сялащиййяти барядя эюстяриш йохдурса, щямчинин вякалятнамя 
ясасында) фяалиййят эюстярян щцгуги вя йа физики шяхсин  онун мцштярисинин мараьына 
уйьун вя онун щесабына гиймятли каьызларла мцлки-щцгуги гдляри баьламасы брокер 
фяалиййяти щесаб олунур. 

Гиймятли каьызлар базарынын брокер фяалиййяти иля мяшьул олан пешякар иштиракчысы 
брокер адланыр. Брокер комисйончу кими щярякят етдийи щалда, комисйон мцгавилясиндя 
гиймятли каьызлара капитал гоймаг цчцн нязярдя тутулмуш вя йа гиймятли каьызларын 
сатылмасы нятижясиндя ялдя едилмиш пул вясаитинин брокердя сахланмасы щаггында ющдялик 
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вя мцгавиля шяртляриня уйьун олараг мцштярийя бу пул вясаитинин гайтарылмасы вахтына 
гядяр брокер тяряфиндян истифадя едилмяси щцгугу нязярдя тутула биляр. 

Эюстярилян вясаитин истифадя едилмясиндян ялдя едилмиш вя брокерин сярянжамында 
галан мянфяятин бир щиссяси мцгавиляйя уйьун олараг мцштяринин щесабына кечирилир. 

Брокер сахладыьы пул вясаити щесабына капитал гойулмасындан ялдя едилян эялирляр 
барядя мцштярийя зяманят вя вяд вермямяк щцгугуна маликдир. 

Азярбайжан Республикасы Пезидентинин 2002-жи ил 2 сентйабр тарихли фярманы иля 
тясдиг едилмиш «Хцсуси разылыг (лисензийа) тяляб оунан фяалиййят нювляринин Сийащысы»на 
ясасян, брокер фяалиййятиня гиймятли каьызлар базарынын профессионал иштиракчыларынын 
фяалиййяти кими Азярбайжан Республикасынын Президенти йанында Гиймятли Каьызлар цзря 
Дювлят Комитясиндян хцсуси разылыг (лисензийа) алынмалыдыр. 

«Сыьорта щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 20-жи маддясиндя 
сыьорта брокериня анлайыш вериляряк эюстярилир ки, сыьорта брокери (брокер) сыьорта 
мцгавилясиндя сыьорталыны тямсил едян, сыьортачынын сечилмяси заманы битяряф вя мцстягил 
мювге тутараг сыьорта мцгавилясинин имзаланмасы цчцн щазырлыг ишлярини щяйата кечирян 
вя лазым оларса, бу мцгавилянин щяйата кечирилмясиня кюмяк эюстярян щцгуги шяхм 
(брокер тяшкилаты) вя йа щцгуги шяхс йаратмадан Игтисади фяалиййят иля мяшьул олан физики 
шяхсдир. 

Шцбщясиз ки, брокерлик фяалиййяти вя брокер мцгавилясинин щцгуги 
тянзимлянмясиндя ММ иля диэяр ганунлар арасында мцяййян дягигляшмяляр апарылмалы, 
бу сащядя ганунверижилик тякмилляшдирилмялидир. Бу сащядя ММ ясас база ролуну 
ойнамалы, мцлки дювриййя ващид мцлки ганунверижиликля тянзимлянмялидир. 

Брокер мцгавиляси щцгуги тябиятиня эюря тапшырыг мцгавилясиня чох йахындыр. 
Тапшырыг мцгавилясинин мцддяалары ММ-дя мцяййянляшдирилмиш истисналара, брокер 
мцгавиляси щаггында гайдалара тятбиг едилир. Брокерин юз васитячилик хидмятляри вя йа 
кюмяйи нятижясиндя мцгавиля щяйата кечирилдикдян сонра музд алмаг щцгугу вардыр. 
Яэяр мцгавиля тяхирясалыжы  шяртля баьланырса, музд йалныз щямин шярт баш вердикдя тяляб 
едиля биляр. 

Брокерин хяржляринин явязи йалныз айрыжа шяртляшдирилдийи щалда юдянилир. Бу, 
мцгавилянин баьланмадыьы щаллара да тятбиг едилир. Яэяр брокер башга иштиракчыйа 
брокер мцгавилясиня зидд хидмятляр эюстярмишся вя йа вижданлылыг принсипиня зидд олараг 
диэяр тяряфдян дя музд алмаьы шяртляшдирмишдирся, онун музд алмаг вя хяржляринин 
явязинин юдянилмяси щцгугу истисна едилир. 

 
 

Тижарят аэенти щаггында мцгавиляси 
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 йарадылмасына 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 
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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; 

- 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, 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. 
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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. 

 
 

8. Игтисади фяалиййят сащясиндя ягли мцлкиййят обйектляриндян истифадяйя йюняляр 
мцгавиляляр 

Патент-лисензийа мцгавиляси 
Патент-лисензийа мцгавиляси ягли мцлкиййят обйектляриндян игтисади фяалиййят 

сащясиндя истифадяйя йюнялмиш мцгавилялярдян биридир. Бу мцгавилянин анлайышы «Патент 
щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 19-жу маддясиндя верилмишдир. 
Гануна ясасян, патент сащиби олмайан истянилян щцгуги вя йа физики шяхс сянайе 
мцлкиййяти обйектиндян йалныз патент сащибинин разылыьы иля лисензийа мцгавиляси ясасында 
истифадя едя биляр. 

Лисензийа мцгавилясиня эюря патент сащиби (лисензиар) сянайе мцлкиййяти 
обйектиндян истифадя щцгугуну мцгавилядя нязярдя тутулмуш щяжмдя башга щцгуги вя 
йа физики шяхся (лисензиата) верир. Лисензийа мцгавиляси мцвафиг ижра щакимиййяти 
органында гейдиййата алыныр. Лисензийа мцстясна вя йа гейри-мцстясна ола биляр. 
Мцстясна лисензийа лисензиата сянайе мцлкиййяти обйектиндян лисензийа мцгавилясиндя 
нязярдя тутулмуш щяжмдя мцстясна истифадя щцгугу верр. Лисензиат, лисензиарын йазылы 
разылыьы иля диэяр щцгуги вя йа физики шяхсля  сублисензийа мцгавиляси баьлайа биляр. Бу 
мцгавиля мцвафиг ижра щаикмиййяти органында гейдиййата алынмалыдыр. 

Сублисензийа гейри-мцстясна характери дашыйыр вя башгасына вериля билмяз. 
Мцстясна лисензийайа хитам верилдикдя сублисензийа мцгавилясиня дя хитам верилир. 

Гейри-мцстясна лисензийа заманы лисензиар сянайе мцлкиййяти обйектиндян истифадя 
щцгугуну мцгавиля ясасында лисензиата вермякля патентля тясдиг едилян бцтцн 
щцгуглары, о жцмлядян цчцнжц шяхсляря лисензийа вермяк щцгугуну юзцндя сахлайыр. 

Мцвафиг ижра щакимиййяти органында гейдиййата алынмыш лисензийа мцгавилясиндя 
тяряфлярин гаршылыглы разылыьы иля дяйишикликляр щямин мцвафиг ижра щакимиййяти  органында 
гейдиййата алынмалыдыр. 

Лисензийа мцгавиляси иля баьлы мцбащисяляря ганунверижиликля мцяййян едилмиш 
гайдада мящкямядя бахылыр. 

Щцгуги тябиятиня эюря патент-лисензийа мцгавиля консенсуал, гаршылыглы вя явязли 
мцгавилядир. Мцгавилядя ики тяряф чыхыш едир: лисензиар; лисензиат. Лисензиар патент 
сащибидир. Лисензиат ися патент обйектиндян истифадя щцгугунун верилдийи щцгуги вя йа 
физики шяхсдир. Лисензиат она верилмиш истифадя щцгугуну диэяр щцгуги вя физики шяхся веря 
биляр. Буна эюря дя о, щямин шяхслярля сублисензийа мцгавиляси баьлайыр. Сублисензийа 
мцгавиляси йалныз лисензиарын йазылы разылыьы ясасында баьланылыр. Патентляшдирилмиш сянайе  
мцлкиййяти обйектиндян истифадя щцгугу мцгавилянин предметини тяшкил едир. 

Сянайе мцлкиййятинин обйекти  дедикдя, инсанын ягли фяалиййятинин нятижяси олан 
ихтира, файдалы модел вя сянайе нцмуняси баша дцшцлцр. Ейни заманда, ону да гейд 
етмяк лазымдыр ки, ихтира-сянайенин вя тясяррцфатын диэяр фяалиййят сащясиндя конкрет 
проблемин практик щяллиня имкан верян, патент габилиййяти шяртлярини юдяйян йени щялли; 
файдалы модел-истещсал васитяляринин вя истещлак яшйаларынын, йахуд онларын тяркиб 
щиссясиляринин конструктив щялли; сянайе нцмуняси-мямулатын йени защири эюркямини 
мцяййян едян бядии вя йа бядии-конструктив щяллидир. 

Патент-лисензийа мцгавиляси садя йазылы формада баьланылыр. Ягдин сащя йазылы 
формасына риайят едилмямяси мцбащися щалында ягди вя онун шяртлярини тясдиг етмяк 
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цчцн тяряфляри шащид ифадяляриня истинад етмяк щцгугундан мящрум едир, лакин йазылы вя 
диэяр сцбутлар тягдим етмяк щцгугундан мящрум етмир. 

 
 

Франчайзинг мцгавиляси 
Франчайзинг мцгавиляси еля бир узунмцддятли ющдялик мцнасибятидир ки, она 

ясасян мцстягил мцяссисяляр зярурят олдугжа спесифик ющдяликлярин ижрасы йолу иля малын 
истещсалына, сатышына вя хидмятлярин эюстярилмясиня кюмяк етмяйи гаршылыглы сурятдя 
ющдяляриня эютцрцрляр. Франчайзинг  мцгавиляси франсыз дилиндя «франсщисе» сюзцндян 
олуб, сярбястлик, имтийаз мянасында ишлядилир. 

Дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляриндя эениш йайылмыш вя игтисади фяалиййят сащясиндя 
бюйцк ящямиййят кясб едян фрайчайзинг мцгавиляси Азярбайжан Республикасы Мцлки 
Мяжяллясинин ганунверижилийимизя эятирдийи йениликлярдян биридир. Франчайзинг сащясиндя 
щцгуг мцнасибятляри ММ-ин ейни адлы фяслинин нормалары иля тянзимлянир. Лакин 
ганунверижиликдя нязярдя тутулан щалларда франчайзинг сащясиндя щцгуг 
мцнасибятляриня ММ-ин 35-жи фяслинин нормалары иля йанашы ММ-ин диэяр нормалары да 
тятбиг едилир. Беля ки, яэяр франчайзинг мцгавилясинин предметини ягли мцлкиййятдян 
истифадя щцгугларынын верилмяси тяшкил едирся, она мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар 
щаггында, щабеля патент щцгугу щаггында ганунверижилийин мцддяалары тятбиг едилир. 
Яэяр франчайз алан франчайз  верянин вя йа франчайз верянля баьлы щяр щансы мцяссисянин 
малларыны йаймагла даими  мяшьул олурса, Мцлки Мяжяллянин тижарят нцмайяндялийи вя 
консессийа мцгавиляси щаггында мцддяалары тятбиг едилир. Яэяр франчайзинг 
мцгавилясинин иштиракчылары башга ющдяликляр (о жцмлядян алгы-сатгы, ямлак кирайяси, 
подрат вя хидмят эюстярилмяси) эютцрцрлярся, иштиракчыларын щцгуг мцнасибятляриня 
Мцлки Мяжяллянин щямин мцгавиля нювляри щаггында мцддяалары тятбиг едилир. 

Йалныз Игтисади фяалиййят сащясиндя тятбиг  олунмасы франчайзинг мцгавилясинин 
сяжиййяви кейфиййят хцсусиййятляриндян биридир. Франчайзинг мцгавилясинин сащибкарлыг 
мцнасибятляринин сцрятля инкишафында мцщцм ролу нязяря алынараг, щазырда бу 
мцнасибятляр дцнйанын бцтцн гитялярини ящатя едян 80-дан артыг юлкядя мцвяффягиййятля 
тятбиг олунур. Франчайзингин мягсяди дцнйа базарында танынмыш ширкятлярин, фирмаларын 
юз ишлярини тямин етмякдян, истифадячи мцяссисяляря щямин фирма вя ширкятлярин 
фярдиляшдирмя васитяляри  алтында ишлямяляри цчцн щцгуг вермякдян ибарятдир. Бу жцр 
мцнасибятляр ики тяряф цчцн сярфяли вя файдалыдыр. Беля ки, истифадяси мцяссисяляр фирма-
франчайзерин фяргляндирмя васитяляриня олан щцгугдан истифадя етмякля истещсал етдийи 
малын вя йа эюстярдийи хидмятин рекламына хярж  чякмир. Она эюря ки, о, артыг дцнйа 
базарында чохдан бяри мяшщур олан фирма-фрайнчайзерин бурахдыьы малын (хидмятин) 
малик олдуьу нишан (марка) алтында мящсул истещсал едян (хидмят эюстярян). Ейни 
заманда фирма-франчайзер юзцнцн фирмаларыны ачмадан, асылы мцяссисяляр вя бирэя 
мцяссисяляр йаратмадан юз бизнеслярини эенишляндирир вя бунунла баьлы хярж чякмир. 

Адятян, беля фирма-фрайчайзер кими трансмилли корпорасийалар чыхыш едир. Щазырда 
еля бир дцнйа системи формалашмышдыр ки, бурада трансмилли корпорасийалар дцнйа сянайе 
истещсалынын йарыйа гядяриня, харижи тижарятин 63%-ня, еляжя дя, йени техникайа, 
технолоэийалара, «ноу-щау»йа даир патент вя лисензийаларын тяхминян бешдя дюрд 
щиссясиня нязарят едир. Дцнйа тахыл, кофе, гарьыдалы, мешя материаллары, тцтцн вя дямир 
филиз базарынын 90%-и, мисс вя боксит базарыын 85%-и, чай вя галай базарынын 80%-и, 
банан, тябии каучук вя хам нефт базарынын 75%-и трансмилли корпорасийаларынын нязаряти 
алтындадыр. Бу сябябдян кичик вя орта сащибкарлар трансмилли корпорасийаларынвя ири 
мцяссисялярин «ятрафында» формалашыр вя онларын «малэюндярянляри», 
«субконтракторлары» вя саир бу кими статусунда ихтисаслашырлар. 
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Франчайзинг мцгавилясинин субйекти кими Азярбайжан Республикасы «Игтисади 
фяалиййят щаггында» ганунун 3-жц маддясиндя садаланан сащибкарлыг субйектляри чыхыш 
едя билярляр. 

Щцгуги тябиятиня эюря, франчайзинг мцгавиляси  явязли, консенсуал вя икитяряфли  
(гаршылыглы, синаллагматик) мцгавилядир. Франчайзинг мцгавиляси йазылы формада 
баьланмалыдыр.  Мцгавилянин мятниндя тяряфляр икитяряфли  ющдяликляри, мцгавилянин 
мцддятинин узадылмасы шяртлярини вя мцгавилянин  диэяр мцщцм елементлярини дягиг 
эюстярмякдян ялавя, франчайзинг системини там тясвир етмялидирляр. 

Мцддят  мясяляси франчайзинг мцгавилясинин  хцсуси диггят тяляб едян 
мясяляляриндян биридир. Франчайзинг мцгавилясинин сатышы иля баьлы тялябаты нязяря 
алмагла мцяййянляшдирирляр. Яэяр мцгавилянин мцддяти он илдян чохдурса, истянилян 
тяряфин ляьветмя цчцн зярури олан бир иллик мцддяти эюзлямякля мцгавиляни ляьв етмяк 
ихтийары вардыр. Яэяр тяряфлярдян щеч бири мцгавиляни ляьв етмяк цчцн бу щцгугдан 
истифадя етмирся, мцгавиля ики ил мцддятиня узадылыр. Мцгавиля мцддятинин битмяси 
нятижясиндя вя йа тяряфлярин тяшяббцсц иля ляьв едилдикдя тяряфляр гаршылыглы етимад 
принсипини эюзлямякля мцгавилянин мцддятини ишэцзар гаршылыглы мцнасибятлярин фактики 
гуртардыьы вахтадяк ейни вя йа дяйишдирилмиш шяртлярля узатмаьа чалышмалыдырлар. 

Тяряфляр мцгавиля мцнасибятляри гуртардыгдан сонра да юз араларында лойал 
рягабят апармаьа боржлудурлар. Бунунла ялагядар олараг франчайз аланын мцяййян 
яразинин щцдудлары дахилиндя рягабят апармасы цзяриндя ян чоху бир ил мцддятиня 
гадаьан гойула биляр. Яэяр  рягабят апармаьын гадаьан едилмяси франчайз аланын пешя 
фяалиййяти цчцн тящлцкя йарада билярся,  мцгавиля мцддятинин битмясиня бахмайараг 
она мцвафиг малиййя компенсасийасы верилмялидир. 

Мцгавилянин мязмунуну франчайз верянин вя франчайз аланын щцгуг вя 
вязифяляри  тяшкил едир. Бу мцгавилядя тяряфлярин щяр икисинин гаршылыглы щцгуглара вя 
вязифяляря малик олмасыны нязяря алараг тяряфлярин йалныз вязифялярини садаламагла 
мцгавилянин мязмунуну тящлил етмяк олар. 

Франчайз верян франчайз алана стандарт формалы гейри-мадди ямлак щцгугларыны, 
ямтяя (тижарят) нишанларыны, мал нцмунялярини, габларыны, мящсулун истещсалы, ялдя 
едилмяси, сатышы вя фяалиййятин тяшкили консепсийасыны, щабеля сатыша кюмяк цчцн зярури 
олан башга информасийаны юзцнцн тятбиг етдийи шякилдя вермяйя боржлудур. 

Франчайз верян бирэя фяалиййят системини цчцнжц шяхслярин мцдахилясиндян 
горумаьа, ону арамсыз тякмилляшдирмяйя вя франчайз аланы ишэцзар вярдишлярля таныш 
етмяк, информасийа вермяк вя ихтисасыны артырмаг йолу иля дястяклямяйя боржлудур. 

Франчайз алан франчайзингин щяйата кечирилмяси системиня гойдуьу зящмят 
нязяря алынмагла щесабланан музд юдямяли вя вижданлы сащибкар кими фяалиййят 
эюстярмяли, мцгавилянин мягсяди иля билаваситя баьлы олан щаларда франчайз верянин вя 
йа онун эюстярдийи шяхслярин васитяси иля хидмятляр гябул етмяли вя маллар ялдя етмялидир. 
Яэяр мцгавиля баьланаркян франчайз  алан дахилолма щаггы вермишдирся вя бу щагг 
франчайз муздунун щесабына дахил едилмямишдирся, онда франчайз верян мцгавилянин 
гцввясиня хитам вериляркян бу щаггы  она гайтармаьа боржлудур. 

Мцгавилянин щцгуги тябиятиндя вя тянзимлянмясиндя етибар едилмиш информасийа 
хцсуси ящямиййят кясб етдийиндян мцлки  ганунверижилик бу мцнасибятляри императив 
гайдада тянзимляйир. 

Франчайзинг мцгавиляси  баьланаркян тяряфляр бир-бирини франчайзинг иля баьлы 
щалларла, хцсусян франчайзинг системи иля ачыг-ашкар вя там таныш етмяли вя бир-бириня 
вижданлы сурятдя информасийа вермялидирляр. Онлар етибар едилмиш информасийаны 
мцгавилянин баьланмадыьы щалда да ачыгламамаьа боржлудурлар. 
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ММ-ин тялябляриня ясасян, франчайз верян франчайзинг системи иля нязярдя тутулан 
щцгуглар вя информасийа цчцн мясулиййят дашыйыр. Яэяр франчайз верян мцгавиля 
ющдяликлярини тягсирли сурятдя позарса, франчайз алан явяз юдянилмясини азалда биляр. 
Азалтманын мигдары мцстягил експертин ряйи ясасында гяти сурятдя 
мцяййянляшдирилмялидир. Бунунла баьлы хяржляр тяряфлярин ющдясиня гойулур. 

Франчайзинг мцгавилясинин ижрасы заманы коммерсийа сирринин (щцгуги вя физики 
шяхслярин, технолоъи, идаряетмя, малиййя вя башга фяалиййяти иля баьлы, сащибинин ижазяси 
олмадан ачыгланмасы онларын гануни марагларына зийан вура билян мялуматлар) вя 
«ноу-щау»нун (ягли фяалиййятин нятижяси кими комерсийа сирриня аид едилян, 
ганунверижилийи, йахуд сащибинин мцлащизяляриня ясасян патентля мцщафизя олунмайан  
мялуматлар) мцвафиг ганунверижилийин вя йахуд мцгавиля шяртляринин позулмасы йолу иля 
башга шяхсляря ачыгланмасы, йахуд щяр щансы башга  формада йайылмасы, позунтунун 
характериндян вя аьырлыг дяряжясиндян асылы олараг мцлки щцгуги, инзибати вя жинайят 
мясулиййятиня сябяб олур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MЮVZU 4. РЯГАБЯТ ЩЦГУГУ  
 

1. Рягабят шяраитинин вязиййятини характеризя едян кейфиййят эюстяриcиляри. 
2. İnhisarçılıq fəaliyyətinin təzahür formaları və antiinhisar qanunvericiliyi. 
3. Щагсыз рягабят və onun арадан галдырылмасы васитяляри. 
4. Antiinhisar Dövlət Xidməti və onun hüquqi statusu. 
 

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI  
 

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası             



 65

2. “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  
3. “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu       
4. “Haqsız rəqabət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu                                                    
5. “Təbii inhisarlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  
6. “Tənzimlənən qiymətlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  
7. “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu   
8.  “Sahibkarlığın inkişafına mane olan müdaxilələrin qarşısının alınması 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı                                                                             
9. “Sahibkarlığın inkişafına dövlət himayəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı   
10. “Antiinhisar Dövlət xidməti haqqında” Əsasnamə   
11. Əvəz Bayramov “İnhisarizm”       Bakı 2002 
12.  “Azərbaycanda rəqabətin qorunması və təbii inhisarların tənzimlənməsi: 

qanunlar, normativ sənədlər, analitik materiallar”   Bakı 2000 
13.  R.Quliyev “Postsovet iqtisadiyyatında rəqabət siyasəti: qeyri-

müəyyənliklərdə çabalamalar” Bakı 2007 
14. Бокачева М.А “Монополизм и антимонопольное регулирование: опыт, 

проблемы и решения        Москва 1991 
15. Каширин В.В, “Пимашков П.И Демонополизация и развитие 

конкурентного ценообразования”   
16. Цыганова А.Г. “Конкуренция и антимонопольное регулирование” 

Москва 1999 
 
 
1. Рягабят шяраитинин вязиййятини характеризя едян кейфиййят эюстяриcиляри. 
Müasir dövrdə dünya təsərrüfatı bütövlükdə bazar iqtisadiyyatı, o cümlədən, azad 

rəqabət prinsiplərinə, beynəlxalq əmək bölgüsü və istehsalın beynəlmilliləşməsinin obyektiv 
qanunauyğunluqlarına əsaslanan qlobal iqtisadi sistemə çevrilmişdir. Məhz bunun 
nəticəsidir ki, bu gün əksər ölkələrdə qapalı milli təsərrüfat konsepsiyasından imtina 
edilərək dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyaya yönələn açıq milli iqtisadiyyat 
formalaşdırılması prosesi gedir. Başqa sözlə, artıq qapalı iqtisadiyyat dövrü geridə 
qalmışdır. Bu prinsip müasir şəraitdə iqtisadi və sosial inkişaf üçün maneə yaradaraq bazar 
iqtisadiyyatına doğru irəliləyişi əngəlləyir və ehtiyatların səmərəsiz istifadəsini şərtləndirir. 
Açıq iqtisadi sistemin  ən mühüm üstünlüklərindən biri dünya bazarındakı rəqabətin daxili 
bazara və milli istehsala təsiri nəticəsində yerli istehsalçılar arasında rəqabətin artması və 
bunun milli iqtisadiyyatın inkişafında böyük rol oynamasından ibarətdir. Məhz buna görə də 
bazar münasibətlərinə əsaslanan açıq iqtisadi sistem formalaşdırılması və bu əsasda milli 
iqtisadiyyatın dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli şəkildə inteqrasiyasının təmin olunması 
son dövrlərdə dövlət müstəqilliyi əldə etmiş dövlətlərin, o cümlədən, Azərbaycan 
Respublikasının sosial iqtisadi siyasətinin  strateji istiqamətlərindən hesab olunur.  

Məlumdur ki, rəqabət dedikdə iqtisadi cəhətdən azad olan istehsalçılar arasında 
məhsulların və xidmətlərin daha əlverişli istehsalı və satışı şəraitinə nail olmaqla yüksək 
mənfəət uğrunda aparılan mübarizə, bəhsləşmə başa düşülür. Bazar iqtisadiyyatında 
rəqabətin hakim rolu hələ 18-ci əsrdə Adam Smit tərəfindən onun məşhur “görünməz əl” 
prinsipində ümumiləşdirilmişdir. Onun fikrincə, öz mənfəətini artırmağa cəhd edən və 
gərgin rəqabət mühitində fəaliyyət göstərən, eyni zamanda bir növ “görünməz əl” ilə 
istiqamətləndirilən firmalar dövlət maraqlarının və ya ictimai maraqların təmin edilməsinə 
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şərait yaradırlar. Rəqabət anlayışının davranış cəhətdən izahının neoklassik variantı onu 
istehlakçının pulu hesabına əldə etmək istədiyi ehtimal olunan və onun tələbatını daha 
dolğun ödəyən nadir iqtisadi nemətlər istehsalı uğrunda mübarizə ilə əlaqələndirir. 

Müasir Amerikan iqtisadçısı P.Xaynenin fikrincə “... rəqabət- nadir nemətlər əldə 
etməyin meyarlarına mümkün qədər çox əməl etməyə yönələn təşəbbüsdür”. M.Porterin 
əsərləri də rəqabət anlayışının davranış cəhətdən izahı mövqeyindən yazılmışdır. O qeyd 
edir ki, “...yeniləşmə və azad rəqabətlə idarə olunan dünyada çox ölkələr inkişaf  edib 
çiçəklənə bilər”. Tələb və təklifin bazar mexanizmi istehlakçıların (cəmiyyətin) istəklərini 
müəssisələrə və onların vasitəsilə resurs göndərənlərə çatdırır.  

Rəqabət nəzəriyyələrinin qısa xülasəsi göstərir ki, bu prosesi adekvat şəkildə əhatə 
edə biləcək vahid sinkretik nəzəriyyə yoxdur. Ümumiyyətlə, rəqabət bazar iqtisadiyyatının 
spesifik qanunlarından biri olmaqla, cəmiyyətin əsas sosial-iqtisadi məqsədlərinin yerinə 
yetirilməsində, milli mənafelərin lokal-regional-qlobal miqyaslı tarazlığında mühüm rol 
oynayır.  Sxem 1.1-də milli mənafelərin lokal tarazlığına nail olmada rəqabətin əhəmiyyəti 
əks etdirilmişir. Sxemdən göründüyü kimi, rəqabətin səmərəliliyini müəyyən edən cəhətlər 
onun funksiyalarında əks olunub. Məhz bu sxemdə rəqabətə yanaşma fərqliliyi ilə seçilən 
funksional və neoklassik rəqabət nəzəriyyələrinin əsas istinad nöqtələri birlikdə əks olunub. 

Bazar münasibətləri şəraitində rəqabət iqtisadi inkişafın hərəkətverici qüvvəsi kimi 
çıxış edir. Rəqabət iqtisadi fəaliyyətin genişləndirilməsində ETT-nin sürətləndirilməsində, 
əməyin təşkilinin mütərəqqi formalarının tətbiqinin geniş yayılmasında həlledici rol 
oynayır. Məhsul keyfiyyətinin yüksəldilməsi istehsal məsrəflərinin aşağı salınması da 
rəqabət nəticəsində təmin olunur. Bununla da rəqabət iqtisadiyyatın səmərəliliyinin 
yüksəldilməsində istehlakçıların tələbatlarının daha dolğun ödənilməsinə səbəb olur. 

Rəqabət sahibkarları bazarda  səmərəli fəaliyyət göstərməyə, daha ucuz qiymətlərlə 
keyfiyyətli əmtəə və xidmətlərin geniş çeşidini təklif etməyə vadar edir. Tələb və təklifin 
nisbəti həmçinin bazar konyukturunun dəyişdirilməsi nəticəsində yaranan “siqnallar” 
istehsalçılara birbaşa təsir göstərərək, onları öz istehsal ehtiyatlarını daha əlverişli sahələrə 
yönəltməyə istiqamətləndirir. İqtisadiyyatda azad, haqlı rəqabətin  inkişafı istehsalın 
səmərəliliyinin artırılmasına, ehtiyatların daha məhsuldar və zəruri sahələrdə cəmlənməsinə 
səbəb olur, sahibkarları yeniliklərin tətbiqinə, texnologiyanın təkmilləşdirilməsinə və 
məhdud ehtiyatların daha səmərəli istifadəsinə təhrik edir. 
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Sxem 1.1  Milli mənafelərin lokal tarazlığına nail olmada 

 rəqabətin yeri və rolu 
 
Rəqabət məhdud iqtisadi ehtiyatlar uğrunda subyektlərin mübarizəsini əks etdirir. 

Rəqabət mübarizəsi bazar münasibətlərinin təbii vəziyyətini əks etdirir. Bu zaman 
istehsalçılar alıcılar uğrunda, bazarda öz payının artırmaq uğrunda daha fəal sahibkarlıq 
fəaliyyətinə sövq edilirlər.  

Rəqabət mübarizəsini şərti olaraq təkmil və qeyri-təkmil rəqabətə ayırırlar. Təkmil 
rəqabətin əsas metodları aşağıdakılardır: 

♦ m
əhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi; 

♦ qi
ymətin aşağı salınması; 

♦ sa
tışdan əvvəl və sonra xidmət; 

♦ E
TT-nin nailiyyətlərindən istifadə edərək yeni mal və xidmətlərin yaradılması. 

Qeyri-təkmil rəqabətin əsas metodları aşağıdakı kimi qruplaşdırılır: 
- iqt

isadi (sənaye) cəsusluğu; 
- m

əhsulun saxtalaşdırılması; 
- ko

rrupsiya; 

Milli mənafelərin lokal tarazlığı 

Əsas sosial-iqtisadi məqsədlər 

Sərbəstlik Rifah Ədalət 

İqtisadi 

Sərbəstlik 

Artım Resursların optimal 

bölgüsü 

Gəlirlərin ədalətli 
bölgüsü 

Davranış və 
seçim 

sərbəstliyinin 

seçilməsi 

Texniki 

tərəqqi 

Mal təklifinin 

strukturuna 

uyğunluq 

Gəlirlərin 

bölgüsündə kəskin 

təzadların aradan 

qaldırılması 

Rəqabətin funksiyaları 

Sərbəstlik İnnovasiya Uyğunlaşma və 
resursların 

bölgüsü 

Gəlirlərin bölgüsü 
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- ist
ehlakçının aldadılması; 

- va
lyuta fırıldaqları;  

- qü
surların gizlədilməsi. 

Bura elmi-texniki cəsusluq da daxildir. Hər hansı elmi-texniki üsul o vaxt gəlir 
mənbəyi olur ki, o təcrübədə tətbiq edilir. Onda elmi-texniki ideyalar istehsalatda konkret 
mal və yeni texnologiya  şəklində ifadə olunur. 

Rəqabətin funksiyalarını ümumiləşdirərək aşağıdakı kimi göstərmək oalr: 
Nizamlama (tənzimləmə) funksiyası.  Mübarizədə davam gətirmək üçün istehsalçı 

istehlakçını təmin edən məhsul təklif etməlidir (istehlakçının suvereniteti). Buradan da 
qiymətlərin təsiri nəticəsində istehsal faktoru tələbatın daha çox mövcud olduğu sahəyə 
yönəlir. 

Səbəb funksiyası. Sahibkar üçün rəqabət eyni vaxtda şans və riski ifadə edir. 
- K

eyfiyyətinə görə yaxşı məhsul təklif edən və ya daha az xərclə məhsul istehsal edən 
müəssisə gəlir formasında mükafat alır. Bu texniki prosesi stimullaşdırır. 

- M
üştərinin istəyini  nəzərə almayan və ya bazarda öz rəqibləri ilə rəqabətdə qanunu pozan 
müəssisə ziyana düşür və ya bazardan çıxır. 

Paylama funksiyası. Rəqabət təkcə yüksək məhsuldarlıqla ölçülmür, həmçinin gəlirin 
müəssisələr  və ev təsərrrüfatı arasında effektiv gəlirə uyğun olaraq bölüşdürülməsinə imkan 
yaradır. 

Nəzarət funksiyası. Rəqabət hər bir müəssisənin iqtisadi gücünə nəzarət edir və onu 
məhdudlaşdırır. Məsələn, inhisarçı qiymət qoya bilər. Bu zaman rəqabət alıcıya bir neçə 
satıcı arasında seçmə imkanı verir. Rəqabət nə qədər  mükəmməl olarsa, qiymət də bir o 
qədər ədalətli olar. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində azad rəqabətlə iqtisadi azadlığın  əlaqəsi əsasən azad 
sahibkarlıq vasitəsilə baş verir. Azad rəqabətli iqtisadiyyat istehlakçının hökmran olduğu 
iqtisadiyyatdır. Belə iqtisadiyyat zamanı yüksək mənfəət qazanmaq məqsədilə istehsalçılar 
arasında gedən rəqabət məhz istehlakçının tələbinin dolğun ödənilməsi vasitəsilə baş verir. 

Rəqabətin əhatə dairəsinin genişlənməsi beynəlxalq mübadiləyə cəlb olunan 
iştirakçıların sayının durmadan artması ilə şərtlənir ki, bu da beynəlxalq  əmək bölgüsünün 
dərinləşməsinin, beynəlxalq iqtisadi  inteqrasiya, ixtisaslaşma və kooperasiya proseslərinin 
güclənməsinin təsiri altında baş verir. Belə ki, təsərrüfat həyatının beynəlmilliləşməsi 
nəticəsində dünya bazarına inhisarçı nəhənglərlə yanaşı orta, kiçik və hətta ən kiçik 
müəssisələr də qoşulurlar. 

Müasir dövrdə rəqabətin əhatə dairəsinin genişlənməsi ilə yanaşı dinamizmi də 
artmışdır: onun forma və metodları sürətlə yeniləşir, rəqabətqabiliyyətliliyi yüksək olan yeni 
əmtəələrin, yeni satış bazarlarının axtarışı güclənir və s. ETT rəqabətə xüsusi dinamizm 
verir. İstehsal xərclərinin azaldılması, mənfəətin artırılması və onun maksimum həddə 
çatdırılması uğrunda genişlənən rəqabət mübarizəsində ETT nəinki təsirli rəqabət vasitəsi, 
həm də onun ən güclü katalizatoru kimi çıxış edir. 

 
2. İnhisarçılıq fəaliyyətinin təzahür formaları və antiinhisar qanunvericiliyi. 
Инщисарлар истещсалын, капиталын тямярэцзляшмяси вя мяркязляшмясинин 

нятичяси олмаг етибары иля 19-чу ясрин икинчи йарысындан мейдана эялмяйя 
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башламышдыр. Тядричян инщисарын инкишафы едя бир сявиййяйя эялиб 
ъатмышдыр ки, о, бцтювлцкдя игтисадиййаты ящатя етмяйя башламышдыр. 
Беляликля, 19-чу ясрин сонларына доьру вя хцсусиля дя 20-чи ясрин 30-50-чи 
илляриндян башлайараг игтисадиййатда инщисаръылыг щаким бир мювгейя малик 
олмушдур. 

Инщисаръылыг фяалиййяти хцсуси мцлкиййятдя олан тясяррцфат  
субйектляринин  йелверилмяз фянд вя цсуллардан истифадя етмякля йцксяк мянфяят 
ялдя етмяк мягсяди иля азад рягабятя йол верилмямясиня, онун гисмян 
мящдудлашдырылмасына вя тамамиля арадан галдырылмасына йюнялдилян 
фяалиййятдир. Тясяррцфат субйектляринин фяалиййяти нятичя етибары иля азад 
рягабятя гаршы йюнялдилир. Азад рягабятин мящдудлашдырылмасына вя арадан 
галдырылмасына йюнялдилмиш инщисаръылыг фяалиййятини ики група бюлмяк 
олар: 

1. Инщисарларын инкишафынын илкин мярщялясиндя инщисара дахил олан 
тясяррцфат субйектляри цъцн гиймят гойманын разылашдырылмасы, хаммал вя 
сатыш базарынын бюлцшдцрцлмяси вя мянфяят эютцрмяк цъцн ялверишли шяраит 
йарада билячяк диэяр мясялялярдя разылыг ялдя едилмясиня йюнялдилян 
фяалиййятляр. 

2. Базардакы щаким мювляриндян истифадя едяряк инщисар гиймяти аляти 
(ашаьы инщисар гиймяти, йухары инщисар гиймяти) васитяси иля рягибин 
сыхышдырылмасына йюнялдилмиш фяалиййятляр. 

Инщисар нязяриййясиня эюря инщисаръы мцяссисянин давранышы 
ашаьыдакы амиллярин тясири алтында формалашыр: 

1. Базарын бир щиссясини итирмяк тящлцкяси. Бу тящлцкя олмадыгда о 
гиймятин йцксялдилмяси гярарыны гябул етдикдя беля мящсул бурахылышынын 
щячминя там нязарят едир. 

2. Гийmятин фясилясиз йцксялдилмяси имканынын мювъудлуьу. Бцтцн диэяр 
истещсалъылар кими инщисаr да истещсал гярарыны гябул едяркян базар тялябини, 
юз истещсал хярчлярини нязяря алмаг мячбуриййятиндядир.  

Инщисар нязяриййясиня эюря инщисарын максимум мянфяят эютцрмясини 
тямин едян мящсул бурахылышынын щячми рягабят шяраитиндя мювчуд олан 
принсипя, сон щядд эялирляринин вя сон щядд хярчляринин бярабярлийиня 
ясасланыр. Игтисадиййатда инщисаръылыьы ящатялийи бахылмындан ашаьыдакы 
кими груплашдырмаг олар: 

1. Дювлят инщисаръылыьы: Ичра щакимиййяти органларынын рягабятин 
мящдудлашдырылмасына, йахуд арадан галдырылмасына, тясяррцфат 
субйектляринин вя истещсалъыларын мянафеляринин позулмасына эятириб ъыхаран 
вя эятириб ъыхара билян гейри-гануни фяалиййяти дювлят инщисаръылыьыдыр. Бу 
щалда дювлятин гейри-гануни фяалиййятиня ашаьыдакылар дахилдир: 

•  игтисадиййатын дювлят бюлмясиндян кянарда фяалиййят эюстярян 
тясяррцфат субйектляри цъцн мящсул истещсалы вя сатышы цзря директив 
тапшырыгларын вя мячбури дювлят сифаришляринин мцяййян едилмяси;  

•  мцстягил тясяррцфат субйектляри тяряфиндян истещсал едилян вя 
сатылан малларын гиймятляри цзяриндя ясассыз олараг нязаряти щяйата 
кеъирилмяси;  

•  идаряетмянин тяшкилати структурларына рягабятин 
мящдудлашдырылмасына эятириб ъыхаран сялащиййятляр верилмяси;  
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•  республиканын бюлэяляри арасында мящсул щярякятиня ясассыз 
гадаьаларын гойулмасы;  

•  фяалиййятляри рягабятин мящдудлашдырылмасына сябяб олан 
мцяссисялярин вя диэяр тяшкилати идаряетмя структурларынын йарадылмасы;  

•  ясассыз олараг айры-айры тясяррцфат субйектляриня онлары ейни 
базарын башга субйектляриня нисбятян цстцн вязиййятя эятириб ъыхаран верэи, 
кредит эцзяштляринин вя башга эцзяштлярин верилмяси;  

•  ганунверичиликдя нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла мцяййян 
нюв ямтяялярин (хидмятлярин) истещсалынын вя йа мцяййян нюв истещсал 
фяалиййятинин гадаьан едилмяси, йахуд мящдудлашдырылмасы;  

•  ганунверичиликдя нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла, харичи 
тясяррцфат субйектляри цъцн ясассыз олараг ашаьы (йцксяк) эюмрцк рцсумларынын 
мцяййян едилмяси, йахуд онларын эюмрцк верэисиндян азад едилмяси;  

•  истещсалы вя сатышы ганунверичиликдя гадаьан оланмуш ямтяялярин 
тичаряти истисна олмагла, тичарят вя тядарцк фяалиййяти цзяриндя гадаьа 
гойулмасы, йахуд онун мящдудлашдырылмасы;  

•  тясяррцфат субйектляринин харичи игтисади фяалиййятиня ясассыз 
мящдудиййятляр гойулмасы;  

•  рягабятин мящдудлашмасына йюнялдийи вя истещлакъыларын 
мянафейиня тохундуьу щалларда гиймятлярин манипулйасийасы, (онларын 
йцксялдилмяси, азалдылмасы вя йа бир сявиййядя сахланылмасы) мягсядиля мцяййян 
нюв мящсул базарына ямтяя мцдахилясинин щяйата кеъирилмяси; л) 
ганунверичиликдя нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла, тяляб вя тяклиф 
сащясиндя информасийа шябякяси цзяриндя нязарят гойулмасы.  

2. Истещсал инщисаръылыьы: Мцяййян нюв мящсул истещсалынын ясас 
щиссясинин мящдуд мигдарда истещсалъынын ялиндя чямлянмясиня истещсал 
инщисаръылыьы дейилир. Истещсал инщисаръылыьы мцяййян мящсул 
истещсалъыларынын бирляшмяси вя йахуд да мцвафиг мящсулу истещсал едян 
мцяссисядя капиталын юз-юзцня артмасы йолу иля йараныр. Инщисаръылыьын 
эюстярилян формасы бир сыра щалларда мящсулдар гцввялярин инкишафынын 
обйектив нятичяси кими мейдана ъыхыр. ъох заман ися беля инщисаръылыг 
билаваситя рягабятин мящдудлашдырылмасына вя арадан галдырылмасы 
мягсядляринин реаллашдырылмасы цъцн щяйата кеъирилир. Истещсалда инщисарын 
мащиййятини цъ башлыча чящятля сячиййяляндирмяк олар: 

1) Онун ялиндя истещсалын ящямиййятли щиссясинин тямярэцзляшмяси 
сайясиндя тясяррцфатын бир йахуд бир неъя сащясиндя щюкмран олмаг 
вязиййятинин тямин едилмяси; 

2) Мцяййян ъяръивядя базар гиймятлярини диктя етмяк имканына малик 
олмасы; 

3) Юз щюкмранлыьыны игтисад чящятдян реализя етмяси кими йцксяк 
инщисар мянфяятинин мянимсянилмяси. 

Истещсалда инщисарлар мцхтялиф формаларда фяалиййят эюстярирляр. Бу 
формалар ашаьыдакылардыр: 

Картел – ейни бир истещсал сащясинин бир сыра мцяссисянин еля 
бирляшмясидир ки, онун иштиракъылары истещсал васитяляри вя истещсал олунмуш 
мящсул цзяриндя юз мцлкиййятни сахлайыр. Картелин иштиракъылары юз 
мящсулларыны базарда юзляри реаллашдырырлар. Истещсал едилмиш цмуми 
мящсулда картел цзвцнцн пайы, сатыш гиймятляри, базарын бюлэцсц, мянфяятин 
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бюлцшдцрцлмяси вя башга беля эюстяриъиляр картел сазиши ола биляр. Картел 
мцгавиляси картел иштиракъыларынын сатыш шяртлярини поздуглары щалларда 
бюйцк мябляьдя чяримя вермякля чязаланлдырылмасыны нязярдя тутур.  

Синдикат – йекчинс ямтяяляр истещсал едян мцяссисялярин еля бирлийидир 
ки, бурада истещсал васитяляри синдикат иштиракъыларынын юз мцлкиййятиндя 
галыр, истещсал олунмуш мящсул ися синдикатын  мцлкиййяти олур вя йарадылмыш 
хцсуси идаря тяряфиндян реаллашдырылыр. Картелдян фяргли олараг, синдикат 
айры-айры мцяссисялярин базарла билаваситя ялагясини кясир. Синдикатлар бир 
гайда олараг, йекчинс ямтяялярин кцтляви истещсал олдуьу сащялярдя йараныр. 

Трест – синдиката нисбятян даща йцксяк инщисар формасыдыр ки, бурада 
истещсал васитяляри цзяриндя мювчуд олан сащибкарлар групунун бирэя 
мцлкиййяти йараныр. Трестин тяшкили заманы мцяссисянин сащибляри истещсал 
васитяляри, щабеля технолоэийа, патентляр вя диэяр истещсал мящсуллары цзяриндя 
юз мцлкиййятини бирлийя верир. Онлар вердикляри капиталын мигдарына эюря 
трестин сящмлярини алырлар вя бунунла да трестин идаряедилмяси вя онун 
мянфяятиндян пай эютцрмяк щцгугуну ялдя етмиш олурлар.  

Консерн – формал олараг мцстягил, цзяриндя малиййя нязаряти гоймаг  йолу 
иля бир сыра мцяссисяляри бирляшдирян инщисардыр. О, бу мцяссисялярин зийаны 
йахуд ющдяъилийи ъцн йалныз консерни сащиб олдуьу сящм пакетинин гиймяти 
ъяръивясиндя чавабдещдир. Бунунла беля нязарят едилян мцяссисяляр цзяриндя реал 
щакимиййят консернин бцтцн мцяссисяляринин фактики сащиби олан баш фирмайа 
мяхсусдур. Консерн адятян мцхтялиф сянайе сащяляринин мцяссисялярини, тичарят 
фирмаларыны, банклары, няглиййат вя малиййя компанийаларынын бирляшдирир. 
Мцасир шяраитдя мцяссисялярин консернляря ъеврилмяси эениш йайылмышдыр. 

Консорсиум – сон заман инщисарын даща эениш йайылмыш бир формасыдыр. 
Бу форма бир гайда олараг, иримигйаслы лайищялярин щяйата кеъирилмяси цъцн 
йараныр. О, малиййя, тичарят, техники вя йа башга сябябляр цзцндян бир неъя 
иштиракъыларын гцввясини бирляшдирмяйи тяляб едир. Бундан  башга, 
консорсиумларын йаранмасы щаггында мцгавилялярин иштиракъылары тичарятдя, 
гурулан сянайе обйетляринин реконструксийа вя монструксийа вя миндя, ади харихи 
тичарят фяалиййятиндя, щямъинин щяр щансы хидмят нювц, ейни заманда 
инчиниринг хидмяити эюстрилмясиндя мцяййян мягсяд дашыйа биляр. Конорсиум 
иштиракъылары щям шяхси, щям дя дювлят тяшкилатлары, щямъинин дюврляр ола 
биляр. Консорсиум иштиракъылары там мцстягиллийи сахлайырлар. Бирэя сеъилмиш 
рящбярлийя, фяалиййятинин анчаг консорсиум мягсядляриня йюнялдилян щиссяси 
иля табе олурлар. Щазырда Азярбайчан нефт мцгавиляляри цзря нефтин щасили вя 
нягли иля ялагядар Азярбайчан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкяти (АБЯШ) вя Шимали 
Абшерон Ямялиййат Ширкяти йарадылмышдыр. Бу консорсиумларын тяркибиндя 
Азярбайчан Республикасынын Дювлят Нефт Ширкяти вя башга харичи юлкялярин 
нефт магнатлары бирляшмишдир. 

3. Тябии инщисаръылыг: – Истещсал мигйасынын артырылмасынын бюйцк 
щячмдя  гянаятя сябяб олдуьу щалларда мцмкцндцр. Тябии инщисаръылыг 
тясяррцфат субйектляри арасында рягабятин мцмкцн олмадыьы сащялярдя дя йарана 
билир. Тябии инщисаръылыьын мейдана эялмяиси капиталын юз-юзцня артмасы, 
рягибляри сыхышдырмаг вя мянфяяяти максимумлашдырмаг чящядляри иля аз 
ялагялядардыр. Тябии инщисаръылыьын базар цзяриндя щюкмранлыьы хцсуси 
характеря маликдир. О анчаг технолоэийанын спесификлийи иля шяртлянир. 
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Тябии инщисар истещсалын технолоjи хцсусиййятляриня эюря рягабятин 
олмадыьы шяраитдя тялябатын юдянилмяси даща сямяряли олан вя инщисар 
субйектляринин истещсал етдийи (сатдыьы) ямтяя истещлакда башга ямтяя иля явяз 
едиля билмяйян ямтяя базарынын вязиййятидир. Тябии инщисар субйекти ися тябии 
инщисар шяраитиндя ямтяя истещсалы (сатышы) иля мяшьул олан тясяррцфат 
субйектидир. Тябии инщисарлар щаггында Азярбайчан Республдикасынын гануна 
ясасян тябии инщисаръылыг ашаьыдакы сащялярдя мцмкцндцр:  

•  Нефт вя нефт мящсулларынын маэистрал бору кямярляри иля нягли;  
•  Тябии газын бору кямярляри иля нягли, сахланмасы вя пайланмасы 

хидмятляри;  
•  Електрик вя истилик енерjисинин ютцрцлмяси вя пайланмасы 

хидмятляри;  
•  маэистрал вя йерли дямир йолу хяттляринин, йол гурьу вя тикилилярин 

истисмары, щярякяти идаряетмя вя щярякят тящлцкясизлийи фяалиййяти, дямир 
йолу стансийалары вя сярнишин ваьзаллары хидмятляри;  

•  Аеропорт хидмятляри, аеропортларын, уъуш золаглары вя гурьуларын 
истисмары, щава кямиляриня авиасийа вя аероавигасийа хидмятляри;  

•  Метро няглиййатында йолларын, тунеллярин вя стансийаларын 
истисмары, щярякяти идаряетмя вя щярякят тящлцкясизлийи фяалиййяти;  

•  Dəniz лиманы хидмятляри, лиман гурьуларынын истисмары, 
йцкдашыма вя щярякят тящлцкясизлийи фяалиййяти;  

•  Цмуми истифадя олан електрик вя поът рабитяси хидмятляри, 
гябуледичи-веричи радио вя телевизийа стансийаларынын, йцксяктезликли 
гурьуларын истисмары вя нязарят фяалиййяти;  

•  Баш сутямизляйичи гурьулар, маэистрал борулар, су кямяряляри 
шябякяси вя онларын цзяриндяки тязйиг вя тянзимляйичи гурьуларын  истисмары;  

•  Канализасийа тясяррцфатында механики тямизлямя стансийалары, 
насосханалар, баш вя йаьыш коллекторлары вя канализасийа хятляринин истисмары;  

•  Меллиорасийа вя ирригасийа сащяляриня аид олан су анбарлары, 
каналлар, коллекторлар, бору кямярляри вя бяндлярин истисмары;  

•  Истилик тячщизаты хидмятляри. 
4. Сащя инщисарлыьы: - Сащя идаряетмя органларынын тясяррцфат 

субйектляринин вя истещлакъыларын мянафейиня зидд олараг рягибятин 
мящдудлашдырылмасына вя йа арадан галдырылмасына эятириб ъыхаран вя эятириб 
ъыхара билян гейри-гануни фяалиййяти Сащя инщисаръылыьыдыр. Бу заман сащя  
идаряетмя органларынын фяалиййятиня ашаьыдакылар дахилдир;  

•  йени тясяррцфат субйектляринин сащя базарына дахил олмасы цъцн 
сцни манеялярин йарадылмасы;  

•  гейри-дювлят тясяррцфат субйектляринин мадди ещтийатларла ясассыз 
олараг мяркязляшдирилмиш гайдада тячщиз едилмяси каналларынын йарадылмасы;  

•  малларын бюлцшдцрцлмяси, тядаркц вя сатышы цзря паралел 
структурларын йарадылмасына манеъилик тюрядилмяси;  

•  тясяррцфат субйектляринин мцстягиллийинин ясассыз олараг 
мящдудлашдырылмасы; 

•  рягабятин мящдудлашдырылмасы иля нятиъялянян тяшкилати 
идаряетмя структурларынын, йахуд щолдинг ширкятляринин йарадылмасы;  
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•  сащя табелийиндя олан тясяррцфат субйектляринин юзялляшдирилмяси 
просесиндя нязарят пакетляринин ялдя едилмяси;  

•  капиталын бир сащядяни диэяр сащяйя сярбяст ахыны гаршысында 
ясассын манеяляр гойулмасы;  

•  йени мящсулун вя технолоэийанын ишляниб щазырланмасы вя йа 
мцяссисялярин йарадылмасы гцввядя олан ганунверичилийя зидд дейился, онларын 
гаршысында ясассыз манеяляр гойулмасы;  

•  ямтяя явязляйичисинин вя йа зярярля ишляйян тясяррцфат 
субйектляриня ичтимаи мянайе иля баьлы олмайан вя сащядахили рягабятя зийан 
вураг малиййя эцзяштляринин вя диэяр эцзяштлярин верилмяси;  

•  рягабяти мящдудлашдырмаг, йахуд арадан галдырмаг мягсядиля 
табелийиндя олан тясяррцфат субйектляриня денпингин  тятбиги цъцн шяраит 
йарадылмасы. 

5. Йерли инщисаръылыг: - Йерли иъра щакимиййяти органларынын (район, 
шящяр вя онлара дахил олан инзибати ярази гурулмаларынын) тясяррцфат 
субйектляринин вя истещлакъыларын мянайейиня зидд олараг рягабятин 
мящдудлашдырылмасыны вя йа арадан галдырылмасына эятириб ъыхаран вя эятириб 
ъыхара билян гейри-гануни фяалиййятиня ашаьыдакылар дахилдир: 

• тясяррцфат субйектляринин йерли базара дахил олмасынын 
мящдудлашдырылмасы вя капитал гойулушу цъцн щцгуги, тяшкилат вя игтисади 
янэяллярин йарадылмасы;  

• рягабятин мящдудлашдырылмасына сябяб ола билян щалларда, йерли 
тясяррцфат субйектляриня биртяряфли цстцнлцк йаратмаг мягсядиля бялядиййя 
обйектляриндя, йерли бцдчянин вясаитиндян, щямъинин бцдчядянкянар фондлардан 
истифадя едилмяси;  

• табелийиндя олан ярази базар субйектляриня мцнасибятдя сащибкарлыг 
фяалиййятини мящдудлашдырмаг мясгядиля верэитутма, юзялляшдирмя вя торпаг 
мясяляляринин тянзимлянмяси сащясиндя юз сялащиййятляриндян истифадя 
едилмяси;  

• йерли базарда щюкмран вязиййятя (мювгейя) малик йерли тясяррцфат 
субйектляриня вя йа онларын бирликляриня бирртяряфли гайдада цстцнлцк верян 
верэи эцзяштляринин вя диэяр эцзяштлярин мцяййян едилмяси;  

• йерли базарда щюкмран мювге тутмаьа сябяб олан тяшкилати-идаря гурум-
ларынын, йахуд щолдинг ширкятляринин йарадылмасы;  

• ямтяя идхалы вя ихрачы цзря мящдудиййятлярин мцяййян едилмяси;  
• айры-айры тясяррцфат субйектляри цъцн рягабятин 

мящдудлашдырылмасына эятириб ъыхаран йерли сифаришдян суи-истифадя 
едилмяси. 

6. Малиййя – кредит инщисарлыьы: - Малиййя-кредит тяшкилатларынын 
рягабятин мящдудлашдырылмасына эятириб ъыхаран, йахуд эятириб ъыхара билян 
гейри-гануни фяалиййяти ашаьыдакылар щесаб олунур:  

• малиййя ещтийатларынын ъевиклийинин мящдудлашдырылмасы, капиталын 
бир фяалиййят сащясиндян диэяриня ахмасы гаршысында сцни янэялляр 
йарадылмасы;  

• коммерсийа банклары арасында ващид фаиз дярячяси сийасяти йеритмяк 
щаггында сазишляр баьланмасы;  
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• мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги формалардан асылы олараг тясяррцфат 
субйектляринин банк кредити алынмасында ясассыз айрысеъкилик йарадылмасы;  

• банк кредитляри алмаг истяйянлярин гаршысында ганунверич  иликдя 
нязярдя тутулмайан шяртлярин гойулмасы вя бу шяртлярин сяртляшдирилмяси;  

• диэяр малиййя-кредит тяшкилатларынын малиййя базарына дахил олмасы 
(йахуд базардан ъыхмасы) цъцн манеяляр йарадылмасы;  

• кредит ещтийатлары базарында сцни гытлыг йаратмаг, йахуд гытлыьы 
горуйуб сахламаг, щямъинин кредит дяряъялярини йцксялтмяк мягсядиля кредит 
верилмясинин азалдылмасы вя йа дайандырылмасы. 

7. Патент – лисензийа инщисарлыьы: - Щяр щансы мал базарында рягабяти 
мящдудлашдырылмаг, йахуд арадан галдырмаг мягсядиля юзляринин патент вя 
лисензийалар цзяриндя инщисар щцгугунда суи-истифадя едян идаряетмя 
органларынын вя тясяррцфат субйектляринин гейри-гануни фяалиййятиня патент – 
лисензийа инщисаръылыьы дейилир. Бу заман идаряетмя органларынын вя 
тясяррцфат субйектляринин гейри-гануни фяалиййятиня ашаьыдакылар аиддир;  

•  патент сащибинин ондан истифадя етмямяси вя бу патентя лисензийа 
вермякдян ясассыз имтина етмяси; б) лисензийа алынан техники сийасятинин 
мящдудлашдырылмасы; 

•  лисензийалашдырылмыш технолоэийанын лисензийа алан тяряфиндян 
мянимсянилмясинин мящдудлашдырылмасы;  

•  лисензийа алынан коммерсийа фяалиййятинин мящдудлашдырылмасы; 
•  лисензийа сащиби тяряфиндян лисензийа сатыларкян онун щаггынын 

юдянилмяси реъиминин шяртляндирилмяси. 
8. Тясяррцфат субйектляринин инщисаръылыьы: - Базарда щюкмран 

мювге тутан тясяррцфат субйектляринин рягабятин мящдудлашдырылмасна, диэяр 
тясяррцфат субйектляринин вя истещлакъыларын мянайефиня тохмасына эятириб 
ъыхаран, йахуд эятириб ъыхара билян гейри-гануни фяалиййятиня ашаьыдакылар 
дахилдир:  

•  халг тясяррцфатынын, ящалинин айры-айры тясяррцфат субйектляринин 
тялябатынын юдянилмядийи малларын истещсалынын ясассыз олараг 
мящдудлашдырылмасы, йахуд дайандырылмасы;  

•  сцни гытлыг йаратмаг, йахуд гиймятляри артырмаг мягсядиля истещсалын 
щячминин дяйишдирилмяси вя ямтяялярин дювриййясиндян ъыхарылмасы;  

•  диэяр тясяррцфат субйектляринин базара дахил олмасына вя йа базары тярк 
етмясиня ясассыз манеяляр йарадылмасы;  

•  базар ялавя цстцнлцк ялдя етмяк мягсядиля гиймятлярля манипулйасийа 
едилмяси (онларын йцксялдилмяси, азалдылмасы вя йа бир сявиййядя 
сахланылмасы); 

•  мящсулларын алтернатив сатычылары вя алычылары олмадыгда тясяррцфат 
субйектляри арасында айры-сеъкилик йаратмаг мягсядиля щямин мящсулу сатмагдан 
вя йа алмагдан имтина едилмяси;  

•  топдансатыш вя пяракяндя сатыш тясяррцфат субйектляринин гапалы сатыш 
шябякяляринин йарадылмасы;  

•  диэяр тясяррцфат субйектляри иля мцгайисядя контраэентлярин рягабят 
имканларына зяряр вуран, йахуд зяряр вура билян ейни вя йа ейни шяртли 
мцгавилялярин баьланмасында айры-сеъкилийя йол верилмяси;  
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•  контраэентя сярфяли олмайан вя йа мцгавилялярин мязмунуна аид олмайан 
мцгавиля шяртляринин она мячбури гябул  етдирилмяси;  

•  истифадя олунмуш истещсал гурьулары олдуьу щалда контраэентля мцгавиля 
баьламагдан ясассыз имтина етмяси;  

•  контраэенти яввялчядян хябярдар етмядян вя онунла разылашмадан 
гярарлашмыш тясяррцфат ялагяляринин позулмасы. 

9. Техноложи инщисаръылыг: - Инщисар обйекти бу вя йа диэяр мящсулун 
щазырланмасы цсулу олдуьу щалда йаранан инщисаръылыг, технолоjи 
инщисаръылыгдыр. Тeхнолоjи инщисаръы кими Елми-Техники Тяряггинин (ЕТТ) 
мцяййян истигамятиндя лидерлийи яля кеъирмиш мцяссисяляр ъыхыш едирляр. 
Технолоэийада лидерлик едянляр сон нятичядя юз мящсулларынын рягабят 
габилиййятлилийини тямин едирляр. Буна эюря дя мцяййян технолоjи инщисаръылыг 
давранышларына йол верирляр. Инщисаръылыьын бу формасы мцвяггяти характер 
дашыйыр. 

10. Истещлакъы инщисаръылыьы вя йа монопсоnийа: Истещлакъы 
инщисаръылыьы да инщисаръылыьын диэяр формалары кими мянфи нятичяляря 
сябяб олур. Беля ки, бу щалда ири истещлакъы тяряфиндян сатын алынан 
мящсулларын гиймятляринин сцни сурятдя ашаьы салынмасы нятичясиндя йцксяк 
мянфяят эютцрмяк, мцгабил тяряфя ялверишсиз мцгавиля шяртлярини гябул 
етдирмяк цъцн ялверишли шяраит йараныр. Бунунла ялагядар олараг игтисадиййатда 
монопсоniyайа гаршы мцбаризя тядбирляри ишляниб-щазырланыр вя щяйата 
кеъирилир. 

Инщисаръы мцяссися истещсалда вя сатышда ясассыз сурятдя цстцнлцйя 
малик олур. Бу чцр цстцнлцк шяраитиндя мцяссисянин давранышы инщисар 
нязяриййяси иля изащ олунур. Инщисаръы мцяссисянин истещсал фяалиййятиндя 
истещсал хярчляринин формалашдырылмасы, юз мящсулуна гиймятгойманын 
принсипляри вя истещсал щячминин мцяййян едилмяси инщисар нязяриййясинин 
мяьзини тяшкил едир. Инщисар нязяриййяси инщисары мцяййян нюв мящсулун 
йеэаня истещсалъысы эютцрцлмякля абстраксийа йолу иля нязяри цмумиляшдирмя 
апарыр. Буна эюря дя халис инщисары нязяри чящятдян изащ етмяк олар. ъцнки, 
мцяййян нюв мящсулун йалныз бир мцяссися тяряфиндян истещсалы вя сатышын 
щяйата кеъирилмяси абстраксийадыр. Ян азы она эюря ки, щямин нюв мящсулун 
харичи истещсалъысы вя сатычысы мювчуддур.  

 
 
3. Щагсыз рягабят və onun арадан галдырылмасы васитяляри. 
 

 “Haqsız rəqabət dedikdə, bazar subyektlərinin ədalətsiz üsullarla üstünlük əldə 
etməyə yönəldilmiş, bununla da digər bazar subyektlərinə (rəqiblərinə), yaxud onların 
işgüzarlıq nüfuzuna zərər vura bilən fəaliyyəti nəzərdə tutulur.”  Ümumilikdə ədalətli 
rəqabət aparılması zamanı aşağıdakı vasitələrdən istifadə olunmalıdır: 

- qiymətin aşağı salınması; 
- məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi; 
- reklam; 
- satışdan sonrakı xidmətin inkişaf etdirilməsi; 
- elmi-texniki tərəqqi nailiyyətlərindən istifadə etməklə yeni əmtəə və xidmətlərin 

yaradılması və s. 
 Buna baxmayaraq təcrübədə rəqabətin digər formalarda aparılmasına rast gəlinir ki, 
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dövlət də bu məsələ ilə əlaqədar tənzimləyici mexanizm formalaşdırır. Umumilikdə, haqsız 
rəqabətin aradan qaldırılmasına yönəldilmiş qanunvericilik bazası inkişaf etmiş bazar 
sistemli hər bir ölkənin tarixi təcrübəsinə əsaslanmaqla keçid dövrünü yaşayan ölkələrin də 
iqtisadi reallığını özündə əks etdirməlidir. Haqsız rəqabət əsasən aşağıdakı formalarda 
müşahidə edilir: 

- rə
qibin təsərrüfat fəaliyyətinin təqlidi; 

- rə
qibin təsərrüfat fəaliyyətinin gözdən salınması; 

- rə
qibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə; 

- ha
qsız sahibkarlıq fəaliyyəti; 

- ha
qsız işgüzarlıq davranışı; 

- ist
ehlakçıların çaşdırılması. 

Rəqabət münasibətlərinin tənzimlənməsi əsasən antiinhisar siyasətinə əsaslanır. 
Antiinhisar siyasəti özündə antiinhisar qanunvericiliyini və onun həyata keçirilməsi 
üzərində nəzarətin təşkilini ehtiva edir. Antiinhisar qanunvericiliyi rəqabətin dəstəklənməsi 
və mühafizəsinə yönəldilmiş təsərrüfat və kommersiya  hüquq normaları sistemində 
kompleks mexanizmdir. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə antiinhisar qanunvericiliyinin əsas prinsipi – inhisarçı əlaməti 
– bazar payı ilə müəyyənləşdirmək deyil (baxmayaraq ki, bu mütləq nəzərə alınır), bazar 
subyektinin inhisarçı məqsədlərinin olması və onu həyata keçirməyə imkan verən bazar 
gücünün mövcudluğudur. 

Antiinhisar və rəqabət siyasətinin həyata keçirilməsi zamanı dövlətin müdaxiləsinin 
başlıca məqsədi rəqabət mühitinin mühafizəsi və qorunub saxlanılmasından ibarətdir ki, bu 
da hər cür inhisarlaşmanın bir proses kimi dayandırılmasını özündə ehtiva edir. Başqa sözlə, 
söhbət ən azı üç istiqamətli fəaliyyətin üzvü birliyinə nail olmaqdan gedir: 

1. İn
hisarçı fəaliyyətin proses kimi dayandırılması, vəziyyət kimi isə məhdudlaşdırılması; 

2. İst
ehlakçı hüquqlarının mühafizəsi; 

3. Ki
çik və orta biznesin inkişafına yardım göstərilməsi. 

Ölkədə antiinhisar qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsində mövcud reallığın nəzərə 
alınması qaçılmazdır, əks təqdirdə, effektiv nəticə əldə etmək  imkanları xeyli məhdudlaşa 
bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasında rəqabət münasibətlərinin 
tənzimlənməsində əsas normativ akt Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası sayılır. 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasın 15 – ci maddəsinin 2 –ci bəndinə əsasən:  

“Azərbaycan dövləti bazar münasibətləri əsasında iqtisadiyyatın inkişafına şərait 
yaradır, azad sahibkarlığa təminat verir, iqtisadi münasibətlərdə inhisarçılığa və haqsız 
rəqabətə yol vermir.”  

Azərbaycan Respublikasının əsas qanununa əsaslanaraq rəqabətin qorunması və 
antiinhisar qanunvericiliyi sahəsində müxtəlif normativ hüquqi aktlar qəbul olunmuşdur ki, 
bunlara da Azərbaycan Respublikasının Qanunları, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
fərmanları, Nazirlər Kabinetinin qərarları daxildir. Bu sahədə qəbul olunmuş əsas qanunlar 
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sırasına “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında”, “Haqsız rəqabət haqqında”, “İstehlakçıların 
hüquqlarının müdafiəsi haqqında”, “Reklam haqqında”, “Təbii inhisarlar haqqında”, 
“Tənzimlənən qiymətlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunları daxildir. 

 “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu respublika 
ərazisində inhisarçılıq fəaliyyətinin qarşısının alınmasının, məhdudlaşdırılmasının və aradan 
qaldırılmasının təşkilati və hüquqi əsaslarını müəyyən edir. Qanun təsərrüfat subyektlərinin, 
icra hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının xarici ölkələrin fiziki və hüquqi şəxsləri ilə 
bağladıqları sazişlərin və müqavilələrin milli bazarda rəqabətin məhdudlaşdırılmasına 
gətirib çıxardığı hallarda da tətbiq edilir. 

“Haqsız rəqabət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu haqsız rəqabətin 
qarşısının alınmasının və aradan qaldırılmasının təşkilati-hüquqi əsaslarını müəyyən edir, 
sahibkarlıq fəaliyyətinin ədalətli üsullarla aparılmasına hüquqi zəmin yaradır, bazar 
subyektlərinin haqsız rəqabət metodlarından istifadəyə görə məsuliyyətini nəzərdə tutur. 
Qanun Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən bütün bazar subyektlərinə 
şamil edilir və haqsız rəqabət formaları aşağıdakı kimi xarakterizə olunur:   

 
Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin təqlidi 

 
Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətini təqlid edən aşağıdakı hərəkətlərə yol verilmir: 
� rəqibin əmtəəsinin, həmçinin onun əmtəə formasının, qablaşdırılmasının və xarici 

tərtibatının, əmtəənin texniki xassələrindən irəli gələn xarici görünüşü istisna olmaqla, 
özbaşına təqlid edilməsi;  

� digər təsərrüfat subyektinin patent-lisenziya hüququnu pozmaq yolu ilə onun 
məhsulunun birbaşa təkrarlanması;  

� eyni adlı subyekt tərəfindən öz adını hər hansı fərqləndirici nişanla firma adı kimi 
istifadə etməsi halları istisna olmaqla, digər bazar subyektinin əmtəə nişanının, coğrafi 
göstəricilərinin, firma adının, əmtəə markasının, həmçinin adının qanunsuz istifadə 
edilməsi. 

 
Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin nüfuzdan salınması 

 
Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətini nüfuzdan salmağa gətirib çıxaran aşağıdakı hərəkətlərə 

yol verilmir: 
� digər bazar subyektlərinin işgüzar nüfuzu və maliyyə vəziyyəti haqqında yalan və 

təhrif olunmuş məlumatların yayılması;  
� rəqibin elmi-texniki və istehsal imkanları haqqında məlumatların təhrif olunmuş 

şəkildə açıqlanması. 
 

Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə 
 

Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə məqsədi güdən aşağıdakı hərəkətlərə yol 
verilmir: 

� rəqibin işgüzar münasibətlərinin qanunsuz vasitələrlə qəsdən pozulması, kəsilməsi 
və dayandırılması;  

� rəqibin işçilərini öz xidməti vəzifələrini yerinə yetirməməyə sövq etmək məqsədilə 
onlara qanunsuz vasitələrlə təsir göstərilməsi. 

 
Haqsız sahibkarlıq fəaliyyəti 
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Sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində aşağıdakı hərəkətlərə yol verilmir: 
� bazar subyektinin elmi-texniki, istehsal və ya ticarət fəaliyyətinə dair məlumatların, 

o cümlədən kommersiya sirrinin qanunsuz əldə edilməsi, istifadə olunması və yayılması;  
� rəqibin üzərində əsassız üstünlük qazanmaq məqsədilə onun təsərrüfat qərarlarının 

qəbul edilməsinə və icrasına qanunsuz vasitələrlə təsir göstərilməsi;  
� əmtəələrin məcburi əlavə çeşidlə satışı;  
� müqavilələrdə əsassız birtərəfli üstünlüklərin nəzərdə tutulması;  
� qiymətlərinin artırılması nəzərdə tutulduğu günədək, yaxud qiymətlərin artmasına 

şərait yaratmaq məqsədilə əmtəələrin təsərrüfat dövriyyəsindən çıxarılması və ya 
dövriyyəyə buraxılmaması. 

 
Haqsız işgüzarlıq davranışı 

 
İşgüzarlıq davranışı sahəsində aşğıdakı hərəkətlərə yol verilmir: 
� müəyyən vaxt ərzində rəqabətdən və ya onun müəyyən formasından əl çəkmək 

haqqında tərəf müqabili ilə (kontragentlə) bağlanmış və bazar subyektlərinin təsərrüfat 
fəaliyyətinə ciddi məhdudiyyətlər yaratmayan sazişin pozulması;  

� rəqibin işgüzarlıq əlaqələrini pozmaq məqsədilə digər bazar subyektlərinə əsassız 
çağırışlar (müraciətlər) edilməsi və belə əlaqələrin yaradılmasına maneçilik törədilməsi. 

 
İstehlakçıların çaşdırılması 

 
Bazar subyektlərinin istehlakçıları çaşdırmağa yönəldilmiş aşağıdakı hərəkətlərinə 

yol verilmir: 
� əmtəənin mənşəyi, hazırlanması üsulu, istifadə üçün yararlılığı, keyfiyyəti və 

başqa xassələri, sahibkarın şəxsiyyəti və ya onun təsərrüfat fəaliyyətinin xüsusiyyəti barədə 
istehlakçını çaşdıra bilən hər hansı məlumatlardan istifadə edilməsi;  

� əmtəənin alınması, yaxud sövdələşmə zamanı istehlakçının seçmə sərbəstliyinə 
təsir göstərən qanunsuz reklam üsullarından istifadə olunması;  

� əmtəənin istehlakçını çaşdıra bilən yanlış müqayisə edilməsi və onun reklam və ya 
informasiya materialı kimi açıqlanması;  

� əmtəənin istehlak və digər vacib xassələri barədə istehlakçını çaşdırmaq məqsədilə 
uyğun olmayan fərqləndirici nişanla və ya marka ilə təchiz edilməsi:  

� əmtəənin öz təyinatına, ya ona qoyulan tələblərə uyğun olmadığının gizlədilməsi. 
 

Sahibkarlıq fəaliyyətində qanunsuz ödənişlərin yolverilməzliyi 
 
Rəqabətdə birtərəfli üstünlük qazanmaq məqsədilə həmçinin aşağıdakı hərəkətlərə 

görə qanunsuz ödənişlərə yol verilmir: 
� bu və ya digər təsərrüfat subyektinə sün`i surətdə əlverişli mühit yaradılmasına, o 

cümlədən əlverişli sazişlərin, kreditlərin, subsidiyaların verilməsi, güzəştli gömrük 
rüsumunun və vergi rejiminin müəyyən edilməsi;  

� müəyyən sifarişlər əldə olunmasında fərdi güzəştlər edilməsi və ya onların 
verilməsinin ümumi şəraitinin sün`i surətdə yaxşılaşdırılması;  

� rəqiblə müqayisədə müqavilənin bağlanmasının süni surətdə sürətləndirilməsi. 
Müvafiq qanuna görə haqsız rəqabət haqqında qanunvericiliyin icrasına Azərbaycan 

Respublikasında antiinhisar siyasətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və 



 79

qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər orqanlar öz səlahiyyətləri çərçivəsində nəzarət 
edirlər. 

“İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehlakçılar üçün bərabər şərait 
yaradılması məqsədi ilə alqı-satqı prosesində, iş görülməsində və xidmət göstərilməsində 
istehlakçı ilə istehsalçı, satıcı və icraçı arasında münasibətlərin eyni cür tənzimlənməsinin, 
habelə istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsinin ümumi hüquqi, iqtisadi və sosial əsaslarını 
və mexanizmini müəyyənləşdirir. Qanun BMT tərəfindən qəbul edilmiş “İstehlakçıların 
maraqlarını müdafiə etmək üçün rəhbər prinsiplər” əsasında işlənmiş və Azərbaycan 
Respublikasında belə münasibətlərin dünya təcrübəsinə uyğunlaşdırılmasına yönəldilmişdir. 

Qanuna əsasən istehlakçıların malların (işlərin, xidmətlərin) və onların 
istehsalçısının, icraçısının və satıcısının sərbəst seçməsi hüququ var. Bununla yanaşı 
bazarda hökmran mövqe tutan istehsalçı və ya icraçı (onun nizamnamə fəaliyyətindən, 
yaxud istehsal imkanlarından kənara çıxdığını sübut etdiyi hallar istisna olmaqla) istehlakçı 
ilə işlərin icra edilməsi və xidmət göstərilməsi üçün qeyri-bərabər şərt təklif etmədən 

müqavilə bağlamağa borcludur. 
“Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan 

Respublikasında hüquqi və fiziki şəxslərin əmtəə, iş və xidmət (bundan sonra — əmtəə) 
bazarında reklam istehsalı, yerləşdirilməsi və yayımı prosesində meydana çıxan 
münasibətləri tənzimləyir. Bu qanuna əsasən aşağıdakı hallarda reklam haqsız sayılır: 

• reklam olunan əmtəədən istifadə etməyən hüquqi və fiziki şəxsləri gözdən 
saldıqda; 

• mahiyyətcə reklam olunan əmtəə ilə digər hüquqi və fiziki şəxslərin əmtəələri 
arasında qeyri-etik müqayisə apardıqda, həmçinin rəqibin şərəf və ləyaqətini, yaxud işgüzar 
nüfuzunu təhqir edən obraz və məna daşıdıqda; 

• reklam olunan əmtəə haqqında, başqa reklamlarda istifadə olunmuş ümumi 
layihəni, mətni, reklam formullarını, əksləri musiqi və ya səs effektlərini imitasiya və 
köçürməklə, həmçinin fiziki şəxslərin etimadından, yaxud onların təcrübəsizliyindən sui-
istifadə etməklə, o cümlədən reklamda əhəmiyyətli informasiyanın müəyyən hissəsini 
qəsdən gizlətməklə istehlakçıları yanlış istiqamətləndirdikdə haqsız reklama yol verilmir. 

“Təbii inhisarlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan 
Respublikasında təbii inhisarlarla bağlı dövlət tənzimlənməsinin təşkilati və hüquqi 
əsaslarını müəyyən edir. Bu qanun təbii inhisar subyektləri ilə istehlakçıların maraqlarının 
uzlaşdırılmasını təmin etməyə yönəldilmişdir. Qanunda göstərilir ki, bu qanun təbii inhisar 
subyektlərinin, istehlakçıların, müvafiq icra hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə 
orqanlarının iştirak etdiyi məhsul, iş, xidmət (bundan sonra əmtəə) bazarlarında yaranan 
münasibətləri tənzimləyir. 

“Tənzimlənən qiymətlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu isə 
qiymətlərin və tariflərin tənzimlənməsi sahəsində dövlət siyasətinin və bu sahədə yaranan 
münasibətlərin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir. Tənzimlənən qiymətlər təbii 
inhisar, dövlət inhisarı və inhisarçı qiymətin əmələ gəlməsi subyektlərinin məhsullarına 
(mallarına, işlərinə, xidmətlərinə), habelə Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik 
aktları ilə qiymətləri dövlət tənzimlənməsinə aid edilmiş digər məhsullara (mallara, işlərə, 
xidmətlərə) tətbiq edilir. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi qanunlarla yanaşı rəqabət münasibətlərinin 
tənzimlənməsində Prezident fərmanlarının mühüm yeri vardır. Antiinhisar qanunvericiliyi 
və rəqabətin qorunmasının təkmilləşdirilməsi və mövcud boşluqların aradan qaldırılması 
nöqteyi – nəzərindən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 sentyabr 2002 – cil tarixli 
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“Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafına dövlət himayəsi sahəsində əlavə 
tədbirlər haqqında” fərmanı xüsusilə əhəmiyyətlidir. Belə ki, bu fərmanda inhisarçılıqla 
mübarizənin effektivlik səviyyəsinin yüksəldilməsi, o cümlədən, təbii inhisarçılarla əlaqədar 
tariflərin təkmilləşdiriliməsi, inhisarçı təsərrüfat subyektlərinin xidmətindən istifadəyə görə 
əvvəlcədən haqq alınması hallarının aradan qaldırılması və nəhayət, antiinhisar 
qanunvericiliyinin pozulması və onlara qarşı əməli tədbirlərin görülməsi tipli konkret 
vəzifələr irəli sürülmüşdür. 

Eyni zamanda, qeyd edilən aspektdən yanaşdıqda “Sahibkarlığın inkişafına mane 
olan müdaxilələrin qarşısının alınması haqqında” 28 sentyabr 2002 –ci il tarixli prezident 
fərmanı antiinhisar qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi və rəqabət siyasətinin ciddi surətdə 
həyata keçirilməsində mühüm rol oynayır. Bu fərman əsasən mərkəzi icra və yerli 
hakimiyyət orqanları tərəfindən inhisarçılığa meylliliyin, yəni, dövlət, sahə və yerli 
inhisarçılığın qalıqlarının aradan qaldırılması və əlverişli rəqabət mühitinin yaradılması 
baxımından yüksək qiymətləndirilməlidir. 

 
 
4. Antiinhisar Dövlət Xidməti və onun hüquqi statusu. 
Rəqabət siyasətində aktiv rol oynayan elementlərdən biri də rəqabət qurumudur. Bu 

zaman rəqabət qurumunun gücü rəqabət siyasətinin formalaşdırılmasında əsas amil kimi 
götürülür. Rəqabət qurumunun gücü dedikdə, adətən “hüquqi güc” və ya həmin orqanın 
qanunvericiliklə təsbitlənmiş səlahiyyətlərinin formalaşdırdığı və ya həmin səlahiyyətlərdən 
irəli gələn güc nəzərdə tutulur. Rəqabət orqanının hüquqi gücünün tərkib hissəsi kimi 
rəqabət qanunvericiliyinin tələblərinin pozulmasına görə məsuliyyətin təsbiti, bunun həm 
təsərrüfat və həm də tənzimləmə subyektlərinin təsirliliyi və dayanıqlılığı, rəqabət 
qurumunun fəaliyyətinin şəffalığı götürülə bilər.  

Azərbaycanın rəqabət qurumu olan Antiinhisar Dövlət Xidmətinin qarşısında 
qoyulmuş vəzifə bilavasitə iqtisadiyyatın inkişafı ilə bağlıdır, yarandığı dövrdən onun əsas 
vəzifəsi rəqabətin inkişafını təmin etməkdən, istehlakçıların mənafeyinə və iqtisadiyyatın 
rəqabət qabiliyyətli strukturunun formalaşmasına təsir edən maneələri aradan qaldırmaqdan, 
rəqabət mübarizəsinin haqsız üsullarını məhdudlaşdırmaqdan ibarət olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasında ilk antiinhisar siyasəti orqanı 1992-ci ildə Dövlət 
Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsi kimi yaradılmışdır. Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 11 iyun tarixli 495 nömrəli Fərmanına əsasən 
yaradılmış Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin tərkibində Antiinhisar 
Siyasəti Departamenti təşkil edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
“Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə 
bağlı tədbirlər haqqında” 28 dekabr 2006-ci il tarixli 504 saylı Fərmanına əsasən İqtisadi 
İnkişaf Nazirliyi yanında Antiinhisar Dövlət Xidməti yaradılmışdır.  

Antiinhisar Dövlət Xidməti rəqabət, inhisarçı bazar subyektlərinin fəaliyyətinin 
tənzimlənməsi kimi cəmiyyət və dövlət üçün xüsusı vacib əhəmiyyət kəsb edən bir işlə 
məşğuldur. Tarixi baxımdan bu məfhumlar cəmiyyətin, dövlətin və iqtisadiyyatın daimi 
problemləri olmuşdur. Bu problemlərin uğurla həll olunduğu cəmiyyətlər dünyada sivil 
cəmiyyətlər hesab olunur. Çünki, bu problemlərin həlli nəticədə ədalət, halallıq və azad 
inkişaf kimi üst quruma aid problemlərin həllinə gətirib çıxarır. 

İnhisarçı təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyəti tənzimlənərkən nəzərə alınmalıdır ki, 
onlar heç vaxt dövlətdən güclü ola bilməz və ona görə də, dövlət onlarla mübarizə aparmır, 
yalnız son nəticədə, istehlakçıya xidmət edəcək əmtəə bazarının formalaşması istiqamətinə 
yönəldir. Bu zaman dövlətin mövqeyi inhisarçı və hökmran vəziyyətlərindən sui-istifadə 
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edən müəssisələrin ədalətlə müəyyən edilməsi və bu cür halların aradan qaldırılması üçün 
tədbirlər görməkdən ibarətdir. Belə bir vəziyyət həm dövlət, həm istehlakçı, həm də 
təsərrüfat subyektləri üçün zəruri olan azad rəqabət mühitinin formalaşmasına gətirib 
çıxarır.  

Antiinhisar Dövlət Xidməti inhisarçılıqla mübarizə və rəqabətin qorunması ilə 
əlaqədar özünün perspektiv fəaliyyətində ədalətlilik, qanunçuluğa əsaslanma və şəffaflıq 
kimi prinsiplərini davam etdirəcəkdir. Belə ki, qarşıya qoyulmuş bu mühüm vəzifələrin həlli 
üçün, ictimaiyyətin, mətbuatın hökümət və qeyri-hökümət təşkilatlarının gücündən birgə 
istifadə edilməsi iş planına daxil edilmişdir. Bu mərhələdə beynəlxalq təşkilatların və xarici 
ölkələrin qabaqcıl təcrübəsindən istifadə edilməsini çox səmərəlidir. 

Antiinhisar orqanı ölkədə inhisarların fəaliyyətinin tənzimlənməsi və rəqabətin 
qorunması funksiyalarını yerinə yetirir. Azərbaycan Respublikasında bu vəzifəni icra 
hakimiyyəti orqanı olan Antiinhisar Dövlət Xidməti müstəqil şəkildə həyata keçirir. ADX-
nin məqsədi əmtəə və xidmət bazarlarında sağlam və səmərəli rəqabət mühitinin 
yaradılmasıdır. Xidmət öz fəaliyyətində antiinhisar, haqsız rəqabət, reklam və təbii 
inhisarlar haqqında qanunvericiliyə əsaslanır. ADX səmərəli (effektiv) rəqabət mühitinin 
inkişafı ilə bağlı maneələri aradan qaldırmaq məqsədilə qanunvericiliyin dəyişdirilməsi və 
digər tədbirlərlə, problemlərlə əlaqədar parlament və hökumətə təkliflər verir və bu 
istiqamətdə cəmiyyətin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi üçün profilaktik tədbirlər 
görür. 

Antiinhisar fəaliyyəti və rəqabətin qorunmasına nəzarəti həyata keçirən bir mərkəzi 
icra hakimiyyəti orqanı kimi, ADX ölkədə əmtəə və xidmət bazarlarını və rəqabət mühitini 
öyrənir, onların monitorinqini keçirir və analizlər edir. Həmçinin təsərrüfat subyektlərindən 
və əhalidən nəzarət etdiyi sahələrin işi ilə bağlı daxil olmuş ərizə və şikayətləri araşdırır. 
Antiinhisar Dövlət Xidməti həmçinin, nəzarət etdiyi sahələrdə baş verən qanun 
pozuntularının qarşısının alınması məqsədilə qanunvericiliyə uyğun təsərrüfat subyektləri 
ilə bağlı araşdırmalar aparır, iş qaldırır, xəbərdarlıq edir, maliyyə sanksiyası, cərimələr təyin 
edir və icrası məcburi olan göstərişlər verir. 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antiinhisar Dövlət 
Xidməti haqqında Əsasnamə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 28 dekabr 
tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əsasnaməyə görə Azərbaycan Respublikasının İqtisadi 
İnkişaf Nazirliyi yanında Antiinhisar Dövlət Xidməti kommersiya və qeyri-kommersiya 
təşkilatları, mərkəzi, yerli icra hakimiyyəti və digər dövlət orqanları, habelə yerli 
özünüidarəetmə orqanları tərəfindən antiinhisar, o cümlədən rəqabət, təbii inhisarlar və 
reklam haqqında qanunvericiliyinə riayət edilməsi üzərində dövlət nəzarətini, inhisarçılıq 
fəaliyyətinin və haqsız rəqabətin qarşısının alınması, məhdudlaşdırılması və aradan 
qaldırılması, əmtəə və xidmət (o cümlədən, maliyyə xidmətləri) bazarlarında rəqabətin 
qorunması, bu sahələrdə qanun pozuntularının aradan qaldırılması üçün qanunvericiliklə 
müəyyən edilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin edən icra hakimiyyəti orqanıdır.  

Azərbaycan Respublikasının antiinhisar qanunvericiliyinə görə özlüyündə 
stimullaşdırıcı tədbirlər deyil, belə tədbirlərin əsassız və ayrıseçkilik şəraitində tətbiqi qeyri-
qanuni hesab edilir. İstənilən halda hər hansı bir şirkətə bilavasitə güzəşt və imtiyazların 
verilməsi Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin kobud surətdə pozulması deməkdir. 
İqtisadi cəhətdən ölkəmiz üçün çox vacib olan yeni başlayan sahibkarların start kapitalının 
formalaşmasına köməklik göstərilməsi məsələsinə gəldikdə isə bu prosesi tənzimləyən 
xüsusi qanunvericilik bazası olmasa da onun həyata keçirilməsi antiinhisar 
qanunvericiliyinə ziddiyyət təşkil edir. Milli Məclis tərəfindən son vaxtlarda qəbul olunmuş 
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“Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında” Qanun bu istiqamətdə ciddi addım olsa da, 
mövcud hüquqi-normativ boşluğu tamamilə aradan qaldırmır. 

Beləliklə, respublikamızda rəqabətin inkişafı və qorunması mexanizmi müxtəlif, bir 
çox hallarda bir-birinə əks olan amillərin təsiri altında formalaşır. 

 
 
 

MЮVZU 5. МАЛИЙЙЯ ЩЦГУГУНУН ЯСАСЛАРЫ 
 

1. Малиййя щцгугунун анлайышы və малиййя мцнасибятляри.  
2. Малиййя щцгугунун институтлары.  
3. Малиййя нязаряти вя дювлятин малиййя нязарятинин щцгуги тяминаты.  
 
1. Малиййя щцгугунун анлайышы.  
Малиййя щцгугу спесифик ижтимаи мцнасибяляр даирясини малиййя мцнасибятлярини 

ящатя едр. Малиййя дювлятин юз вязифя функсийаларыны щяйата кечирмяси цчцн тятбиг етдийи 
бир игтисади механизм олмагла цмуми дахили мящсулун вя милли эялирин бюлцшдцрцлмяси 
вя йенидян бюлцшдцрцлмяси механизми, щабеля истещсал вя ижтимаи тялабатларын 
юдянилмяси цзяриндя нязарят васитясидир. Малиййя вя онунла баьлы мцнсибятляр бир гайда 
олараг мцтляг пул мцнасибятляридир. Бунунла бeля жямиййятдя башга характердя олан 
пул мцнасибятляри дя баш верир. Мясялян, алгы-сатгы, инзибати жяримяляр, ямяк щаггы, 
тядарцк вя с. иля баьлы мцнасибятляр дя пул мцнасибятляридир. Лакин адлары чякилян 
мцнасибятляр мцвафиг сурятдя мцлки щцгуг, инзибати щцгуг, ямяк щцгугунун тясир 
дирясиня дахилдир. Малиййя ися еля пул мцнасибятлярини нязярдя тутур ки, бу заман 
дювлятин, ярази ващидляринин, мцяссися, идаря вя тяшкилатларын пул вясаити фондларынын 
йарадылмасы, бюлцшдцрцлмяси вя йа истифадя олунмасы щяйата кечирилмиш олур. Беляликля дя, 
малиййя мцнасибятляри бир гайда олараг мцтляг пул mцнасибятлярдир, лaкин щеч дя бцтцн 
пул мцнасибятляри малиййя мцнсибятляри щесаб олуна билмяз.  

Малиййя системи бир категорийа кими бир-бириля гаршылыглы ялагяли олан мцхтялиф 
малиййя институтларынын (щялгяляринин) мяжмусундан ибарятдир. Малиййя институтларынын 
(щялгяляринин) кюмяйи иля дювлят пул вясаитлярини топлайыр, бюлцшдцрцр вя хяржляйир. 
Малиййя юзлцйцндя «фондлар системи вя щцгуг институтлары системидир». Щцгуг 
институтлары системи пул вясаити фондларыны тямин едир. Бу бахымдан щазырда Азярбайжан 
Республикасынын пул вясаити фондлары вя онлара мцвафиг олан щцгуг институтлары 
ашаьыдакылардыр: 

1. Дювлят малиййяси; 
2. Мцяссисялярин, идарялярин вя тяшклатларын малиййяси; 
3. Кредит фонду; 
4. дювлят сыьорта фонду. 
Малиййя системинин йухарыда адлары чякилян щялгяляри щям республика сявиййясиндя, 

щям дя йерли инзибати ярази ващидляри чярчивясиндя йарадылыр. Малиййя системинин щяр бир 
щялгяси мцяййян груп малиййя мцнасибятлярини ящатя едир.  Азярбайжан Республикасынын 
малиййя системинин мцщцм щялгяси олан дювлят малиййяси юзлцйцндя бир нечя фондлардан 
ибарятдир. Бу фондлар ичярисиндя хцсуси йери бцджя тутур. Бунлара республика вя йерли 
(бялядиййя) бцджяляр адиддир. Бцджя цмумдювлят вя йа йерли сосиал-игтисади планлар вя 
прогрпмларын реаллашмасы, юлкянин мцдфаияси вя тящлцкясизлийинин тямин едилмси цчцн 
зяруридир. Бцджя ясасян щцгуги вяфизики шяхслярдян алынан верэи вя юдямяляр щесабына 
тяшкил олунур.  
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Малиййя щцгугу Азярбайжан Республикасынын щцгуг системиндя юзцнямяхсус 
йер тутараг, эюрцндцйц кими предметин ясасыны малиййя мцнасибятляри тяшкил едян 
щцгуг сащясидир. Малиййя мцнасибятляри башга мцнасибятлярдян бир сыра яламятляриня 
эюря фярглянир: 

- малиййя мцнасибятляри бир гайда олараг пул мцнасибятляридир; 
- малиййя мцнасибятляри пул вясаитялринин бюлэцсц мцнасибятляридир; 
- малиййя мцнасибятляри еквивалентсиз мцнасибятлярдир, бурада пул вясаитляринин 

йалныз биртяряфли щярякяти вардыр; 
- малиййя мцнасибятляри пул вясаитялри малиййя ещтийатлары формасында щярякят 

едир. 
Бу яламятляр малиййя щцгугунун спесифик тянзиметмя даирясиня малик олмасыны 

сцбут едир. Малиййя щцгугу ижтимаи инкишафын щяр щансы бир дюврцндя дювлятин вязифя вя 
функсийаларынын щяйата кечирилмясинин тямин олунмасы цчцн малиййя фяалиййяти 
просесиндя мейдана чыхан ижтимаи мцнасибятляри низама салан щцгуг нормаларынын 
мяжмусудур. 

Базар мцнасибятляринин мцасир инкишафы шяраитиндя бир даща сцбут олур ки, малиййя 
щцгугу щазырда ян зярури сащялярдян биридир. Беля ки, дювлят базар мцнасибятляри 
шяраитиндя малиййя механизмляриндян (верэи, кредит, сыьорта вя с.) базар игтисадиййатыны 
идаря етмяк цчцн истифадя едир. Малиййя щцгугу няинки мцстягил щцгуг сащясидир, о 
щабеля цмуми щцгугдур. Цмуми щцгуг олмагла, малиййя щцгуг мцнасибятляриндя 
дювлят ирадяси, дювлятин мянафейи ясас йер тутур. Беляликля, малиййя щцгугу мцстягил 
щцгуг сащяси кими щямин сащянин нормалары иля низама салынан ижтимаи мцнасибятляр 
даирясиня, йяни юзцнцн предметиня маликдир. Малиййя щцгугунун предметини дювлят вя 
бялядиййялярин щяйата кечирдикляри малиййя фяалиййяти просесиндя мейдана чыхан 
мцнасибятляр тяшкил едир. 

Малиййя щцгугунун предметини тяшкил едян малиййя мцнасибятляри малиййя 
фяалиййятинин функсийаларына эюря ашаьыдакы гайдада груплашдырылыр: 

а) пул вясаитляри фондунун сяфярбяр олунмасы иля ялагядар мцнасибятляр; 
б) дювлятин малиййя ресурсларынын бюлцшдцрцлмяси иля ялагядар мцнасибятляр; 
ж) малиййя ещтийатларындан истифадя олунмасыиля ялагядар мцнасибятляр; 
ч) малиййя ещтийатларынын щярякятляри цзяриндя нязарят иля ялагядар мцнасибятляр; 
д) пул нишанларынын емиссийасы иля ялагядар мцнасибятляр. 
Биринжи група бцджяйя верэи вя рцсумларын йыьылмасы, дювлят хязинясиня кюнцллц 

ианяляр, дювлят кредитинин йерляшдирилмяси цзря мцнасибятляр аид едилир.     Икинжи група 
бцджя тянзимлнмясинин эедишиндя дотасийа, субсидийа, субвенсийаларын айрылмасы цзря 
мцнасибятляр дахил едилир. Цчцнжц група бцджя мцяййянляшдирилмясиндян истифадя иля 
ялагядар йаранан мцнасибятляр дахил едилир. Дюрдцнжц група бцджя вя верэи нязаряти, 
банк нязаряти, валйута нязаряти вя с. нязарятин щяйата кечирилмяси цзря мцнасибятляр 
дахил едилир. Бешинжи група пул нишанларынын емиссийасы, йяни пул кясилмяси (бурахылмасы) 
иля ялагядар мцнасибятляр аид едилир.     

Малиййя щцгугунун предметини тяшкил едян малиййя мцнасибятляри онларда 
иштирак едян субйектлярдян асылы олараг ашаьыдакы гайдада бюлцнцр: 

- дювлятин малиййя фяалиййятини щяйата кечирян органларла щцгуги вя физики шяхсляр 
арасында олан мынасибятляр; 

- малиййя фяалиййятини щяйата кечирян дювлят органларынын юз араларында олан 
мцнасибятляр. 

Бунлардан башга малиййя фяалиййяти просесиндя йаранан малиййя мцнасибятляри 
игтисади мейара эюря дя ики група бюлцнцр: 

1) малиййя характерли мцнасибятляр;  
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2) малиййя характерли олмайан мцнасибятляр. 
Малиййя характерли мцнасибятлярдя пул вясаитляринин щярякятинин олдуьу, щабеля 

бюлэц яламятляри олан мцнасибятляр аиддир. Мясялян, верэи вя саир юдямялярин алынмасы 
иля ялагядар, йахуд бцджядян малиййяляшдирмя иля ялагядар мцнасибятляр. 

Малиййя харктерли олмайан мцнасибятляр дя дювлят вя бялядиййялярин щяйата 
кечирдикляри малиййя фяалиййятинин мязмунуну тяшкил едир. Лакин игтисади жящятдян 
малиййя характерли олмасына бахмайараг, бунлар малиййя мцнасибятляри йаратмаьа, 
онлары гайдайа салмаьа, онларын инкишафыны тямин етмяйя хидмят едир.   

 
2. Малиййя щцгугунун институтлары.  
 
Дювлятин малиййя фяалиййятини тянзим едян щцгуг нормалары малиййя щцгугунун 

юзцндя мцяййян щцгуг институтларында жямляшмишдир. Щцгуг институту щцгуг сащяси 
дахилиндя мцяййян дар чярчивядя ейнижинсли ижтимаи мцнасибятляри тянзим едян гаршылыглы 
ялагяли вя гаршылыглы сурятдя шяртляшян щцгуг щцгуг нормалары групуна  дейилир. Малиййя 
щцгугу дахилиндя онларын йерляшмяси гайдасы вя тядгиг едилмяси дювлятин малиййя 
фяалиййяти сащясиндя ижтиаи мцнасибятлярин юзляринин системи иля обйектив олараг 
шяртляндирилир. Малиййя щцгуг нормаларынын мяжмусу олан малиййя щцгугу ики щиссядя-
цмуми вя хцсуси щиссялярдян ибарятдир. 

Малиййя щцгугунун цмуми щиссясиня дювлятин малиййя фалиййятинин цмуми 
принсиплярини, щцгуги форма вя методларыны низама салан нормалар аиддир. Бурада 
малиййя щцгуг мцнасибятляринин вя малиййя щцгуг институтларынын ясаслар 
мющкямляндирилир. Цмуми щиссядя дювлятин малиййя нязарятинин ясаслары тядгиг олунур. 

Малиййя щцгугунун хцсуси щиссяси малиййя щцгугунун мцяййян елми 
ясасландырылмыш гайдада вя мянтиги ардыжыллыгла дцзцлмцш вя бир-бириля обйектив ялагядя 
олан щцгуг институтларындан ибарятдир. Мясялян, mалиййя щцгугунун шцбщясиз ки, ясас 
институту бцджя щцгугудур. Беля ки, мящз бцджя системиндя дювлят щакимиййят 
оргаларынын фяалиййятини тямин едян ясас малиййя ещтийатлары жямляшир. Щямин бюлмядя 
йаранан ижтимаи мцнасибятляри тянзим едян щцгуг институтлары диэяр малиййя щцгуг 
институтларына нисбятян щялледтжи йер тутур. 

Дювлят хяржляри институту юзцндя бцджя малиййяляшдирилмяси, банк кредитиня даир 
нормалары бирляшдирир. Бунларын ичярисиндян банк кредити щаггында хцсуси фикир сюйлямяйи 
зярури щесаб едирик. Банк кредити чох мцряккяб бир малиййя механизмидир, чцнки банк 
системи васитясиля пул вясаитляри яввялжя йыьылыр, дювлят тяряфиндян сяфярбяр едилир, сонра ися 
хяржлянир. Беляликля, банк кредити ейни бир вахтда щям дювлят эялирляри институту, щям дя 
дювлят хяржляри институтудур. Банк фяалиййяти цчцн дювлят тяряфяиндян мцяййян олунан 
щесаблашма гайдалары чох мцщцм ящямиййят кясб едир. Она эюря дя щесаблашмалары 
тянзим едян нормалар айрыжы бир малиййя щцгуг институтунда мцяййянляшдирилир. Бир 
щалда ки, малиййя фяалиййяти пул вя пул дювриййяси ясасында щяйата кечирилир, буна эюря дя 
малиййя щцгугунун системиня хцсуси щцгуг институтлары – пул вя пул дювриййяси, щабеля 
валйута тянзимлянмяси дя дахил олур. Беляликля, малиййя щцгугу системиндя яслиндя 
дювлятин мювжуд малиййя системи юз ифадясини тапыр. Малиййя системинин ващидлийи 
малиййя щцгугу системинин цмуи гурулушунда тязащцр едир.  

Малиййя щцгугунун сон илляр инкишафы иля ялагядар олараг малиййя ганунверижилийи 
проблеиня: верэи вя мцлки, верэи вя бцджя ганунверижилийинин бир-бириндян 
фяргляндирилмяси вя с. проблемляря диггят верилмяйя башланылмышдыр. Азярбайжан 
Республикасынын малиййя щцгугу юлкянин игтисади инкишаф тяжрцбясини, щабеля диэяр 
юлкялярин базар игтисадиййаты сащясиндя тяжрцбясини нязяря алмагла инкишаф едир.  
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Малиййя щцгугунун ващид мянбяйи йохдур, йяни бу сащядя ващид мяжялля 
йохдур. Лакин малиййя щцгугунун мцщцм институтларындан бири олан верэи щцгугунун 
мянбяйи кими Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжялляси гябул олунмуш вя щазырда 
гцввядядир. 

 Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжялляси 11 ийул 2000-жи ил тарихдя гябул 
олунмуш вя 2001-жи илин йанварын 1-дян гцввяйя минмишдир. Азярбайжан 
Республикасынын Верэи Мяжялляси верэигойулманын ясасларыны, верэи системини, верэи 
гануверижилийини, верэи органларынын системини вя онларын фяалиййятинин цмуми 
принсиплярини, айры-айры верэилярин алынмасы гайдаларыны мцяййян едир. 

Малиййя щцгуг нормалары малиййя фяалиййятинин бу вя йа диэяр сащялярини тянзим 
едян ганунларда да юз ифадясини тапыр. Сон илляр ярзиндя юлкямиздя апарылан чохсащяли 
ислащатлар мцвафиг сурятдя ганунларла мцшайият олунмушдур. Мцлкиййят, торпаг, 
ямлак, банк, верэи, сосиал сыьорта вя с. сащялярдя кюклц дяйишикликляр йени-йени 
ганунларын верилмяси иля давам етмишдир. Малиййя щцгугунун мянбяйини щяр ил 
Азярбайжан Республикасынын нювбяти ил цчцн гябул етдийи «Дювлят бцджяси щаггында» 
ганун да тяшкил едир. 

Азярбайжан Республикасынын малиййя системиндя дювлят бцджяси мцщцм йер 
тутур. Дювлят бцджяси малиййя системинин мцщцм щялгяси олан дювлят малиййясинин 
тяркиб щяиссясини тяшкил едир. Бцджя – дювлятин зярури атрибутудур. Дювлят вя йерли 
бцджялярин пул вясаитляри иля дювлят вя йерли ящямиййятли игтисади вя сосиал мясяляляр юз 
щяллини тапыр, дювлят щакимиййяти вя йерли юзцнцидаря органларынын гаршысында дуран 
вязифяляр щяйата кечирилир. 

Бцджянин мащиййятини ачмаг цчцн бу мясяляйя цч аспектдян йанашмаг 
лазымдыр: 1) бцджя – игтисади категорийа кими; 2) бцджя – мадди мянада; 3) бцджя – 
щцгуги категорийа кими. 

Бцджя игтисади игтисад категорийа кими мцхтялиф сявиййяли бцджя фондларынын 
йарадылмасы, бюлцшдцрцлмяси вя истифадя олунмасы иля ялагядар йаранан игтисади (пул) 
мцнасибятлярдир. 

Мадди мянада бцджя дювлят вя йерли щакимиййятин мцваифг органларынын вязифя 
вя функсийаларынын щяйата кечирилмясини тяшкил етмяк цчцн бу вя йа диэяр сявиййялярдя 
мяркязляшдирилмиш пул вясаити фондудур. Демяли, бцджянин мащиййяти илк нювбядя онун 
маддийатында ифадя олунур. Бцджянин эялир вя хяржляринин щяжми, онларын илляр цзря 
дяйишкян олмасы, бцджя кясиринин щяжми вя с. бцджянин мадди мяна кясб етямясини 
сяжиййяляндирир.  

Щцгуги категорийа кими бцджя ганунверижиликдя мцяййян едилян хцсуси гайдада 
ишляниб щазырланан вя дювлят щакимиййятинин нцмайяндяли органы тряфиндян гябул олунан 
ясас малиййя план актыдыр. Бцджя бу мянада дювлят (вя йа бялядиййялярин) 
мяркязляшдирилмиш пул вясаити фондларынын йарадылмасы, бюлцшдцрцлмяси вя истифадя 
олунамсы цзря ясас малиййя план акты кими баша дцшцлмялидир. Бу малиййя план акты 
бцджя мцнасибяти иштиракчыларынын щцгуг вя вязифялярини юзцндя тясбит едир.  

Бцджя щаггында там тясяввцр йаратмаг цчцн малиййя план акты олмагла щцгуги 
яламятлярини эюстярмяк мягясядя мцвафигдир: 

1) бцджя – универсал малийя план актыдыр, йяни онун эюстярижиляри игтисади вя сосиал 
инкишафын бцтцн сащялярини ящатя едир. Башга щеч бир малиййя план акты (мясялян, баланс 
вя сметалар) бу жцр универсаллыьа малик дейил. Онлар мящдуд сащяляри ящатя едир; 

2) бцджя башга диэяр малиййя планларына мцнасибятдя ялагяляндирижи рола 
маликдир. Бу бцджя эялирляри иля диэяр малиййя планларынын эюстярижиляринин ялагяли 
олмасында тязащцр едир. Мясялян, мцяссисялярин малиййя планлары дювлят бцджясиня 
юдяниляжяк верэилярин, бцджядян мцмкцн малиййяляндирмянин ябляьлярини якс етдирир; 
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3) бцджя – ясас малиййя план актыдыр. Беля ки, башга диэяр малиййя план актлары 
(смета вя баланслар) мящз бцджянин эюстярижиляринин ясасында вя она уйьцн олараг 
гябул едилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бцджя щцгуги жящятдян щцгуги акт, йяни ганун шяклиндя 
тяртиб олунур. «Бцджя системи щаггында»  Азярбайжан Республикасынын 2 ийул 2002-жи ил 
тарихли Ганунунун 1-жи маддясиня ясасланараг бцджя щаггында беля бир анлайыш вермяк 
олар: дювлят бцджяси - Азярбайжан Республикасынын мцвафиг дювлят щакимиййяти вя 
юзцнцидаряетмя органлары васитясиля дювлятя вя бялядиййяляря мяхсус функсийаларын 
йериня йетирилмясини тямин етмяк цчцн лазым олан пул вясаитинин ганунла мцяййян 
олунмуш гайдада йыьылмасы вя хяржлянмяси цчцн ясас малиййя сянядидир. 

Бцджянин ящямиййяти вя жямиййятдя ролу онунла изащ олунур ки, бцджя топланмыш 
вясаиляр щесабына дювлят юлкянин сосиал-игтисади инкишафына даир програмлары щяйата 
кечирир, юлкянин мцядафияси вя тящлцкясизлийи тямин олунур, ятраф мцщитин мцщафизяси, 
елми-техники тярягги, мядяниййят вя диэяр сащялярдя важиб мясяляляр юз щяллини тапыр. 
Бцджя васитясиля ящалинин мадди щяйат сявиййяси щям республика, щям дя йерли сявиййядя 
мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмяси вя беляликля дя игтисади сащялярин нормал инкишафы 
тямин олунур.    

Бцджя щцгугу малиййя щцгугунун диэяр бюлмя вя институтларындантянзим етдийи 
мцнасибятлярин мязмунуна эюря, йяни предметиня эюря фярглянир. Бцджя щцгугу 
спесифик тянзиметмя предметиня маликдир. Онун предметиня ашаьыдакы мцнасибятляр 
дахилдир: 

1) Азярбайжан Республикасынын бцджя гурулушунун мцяййян едилмяси вя бцджя 
системинин йарадылмасы иля ялагядар мцнасибятляр; 

2) бцджя системиня дахил олан бцджяляр арасында гаршылыглы мцнасибятляр; 
3) республиканын дювлят бцджясинин эялир вя хяржляр цзря структурунун мцяййян 

едилмяси, щабеля бцджяляр арасында онларын бюлцшдцрцлмяси иля ялагядар мцнасибятляр; 
4) Азярбайжан Республикасы, Нахчыван МР вя айры-айры инзибати ярази 

ващидляринин бцджя сащясиндя сялащиййятляринин бюлцшдцрцлмяси иля ялагядар 
мцнасибятляр; 

5) бцджя просесинин тяшкили иля ялагядар, йяни бцджялярин щазырланыб гябул 
олунмасы, ижрасы вя бцджянин ижра олунмасына даир щесабатын щазырланыб тясдиг олунмасы 
иля ялагядар мцнасибятляр; 

6) бцджялярин ижрасы цзяриндя нязарятин тяшкил олунмасы иля ялагядар мцнасибятляр. 
Бцтцн бу мцнасибятлярин щяр бири бир-бири иля сых баьлыдыр вя бир-бирини тамамлайыр. 

Садаланан бу мцнасибятляр бцджя щцгуг мцнасибятляридир. 
Беляликля, бцджя щцгугу -  Азярбайжан Республикасынын бцджя системи, 

бцджялярин эялир вя хяржялиринин бюлцшдцрцлмяси, дювлят вя бялядиййялярин бцджя 
сащясиндя сялащиййятляри, бцджя просеси вя цмумиййятля дювлятин бцджя сащясиндя 
фяалиййятини низама салан малиййя-щцгуг нормаларынын мяжмусудур. 

Бцджя щцгугунун предметиня дахил олан мцнасибятляр диэяр малиййя щцгуг 
мцнасибятляриндян бир нечя сяэиййяви эящятляриня эюря фярглянир. Яввяла, бцджя щцгуг 
мцнасибятляри дювлят вя бялядиййя бцджяляринин йарадылмасы просесиндя йараныр. Диэяр 
жящяти ондан ибарятдир ки, бцджя щцгуг мцнасибятляри бир илдян артыг давам етмир. 
Бцджя бир малиййя илиндя гцввядя олур. Йени малиййя или цчцн йени бцджя лайищяси тяртиб 
олунур. Беляликля, бцджя щцгуг мцнасибятляри мцвяггяти (йяни, бир ил) характер дашыса 
да, щяр нювбяти илдя онлар йенидян йараныр. 

Бцджя щцгуг мцнасибятлярини диэяр мцнасибятлярдян фяргляндирян бир жящяти дя 
щямин мцнасибятлярдя иштирак едян субйектлярин даирясидир.  

Бцджя щцгуг мцнасибятляринин даирясини ашаьыдакы гайдада груплашдырмаг олар: 
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1) дювлят вя инзибати ярази ващидликляри: Азярбайжан Республикасы, Нахчыван МР, 
шящярляр, районлар, кянд, гясябя вя с.; 

2) дювлят щакимиййяти вя йерли юзцнцидаря органлары – дювлят щакимиййятинин 
нцмайяндяли вя идарячилик органлары, йерли юзцнцидаря органлары (бялядиййя). 

Биринжи група дахил олан субйектляр бцджя щцгуг мцнасибятляриндя юзляринин 
нцмайяндяли вя идарячилик органларынын васитясиля иштирак едирляр. Бу заман онлар бцджя 
сащясиндя щцгуг вя вязифялярин дашыйыжысы олан бцтцн республиканын, мухтар 
республиканын, шящярлярин, районларын адындан вя онларын мянафейи нюгтейи-нязярдян 
чыхыш едирляр.  

Икинжи група дахил олан субйектляр ися мясялян, цмуми сялащиййятли дювлят 
щакимиййят вя идарячилик органлары, хцсуси сялащиййятли идарячилик органлары, малиййя 
идаряляри вя шюбяляри, банклр, йерли ижра щакимиййяти органлары, бялядиййяляр юз адындан 
чыхыш едяряк вя мцхтялиф сявиййяли бцджялярин йарадылмасы вя ижра олунмасы цзря юз 
сялащиййятлярини реаллашдырырлар. Бцджя фяалиййятинин щяйата кечиряркян бу органларын юз 
араларында да бцджя щцгуг мцнасибятляри йараныр.  

Бцджя щцгуг мцнасибятляринин  субйекти олмаг цчцн ашаьыдакы яламятляри олмасы 
важибдир:   

- эялир вя хяржлярин бцджяляр арасында бюлцшдцрцлмясиндя иштирак етмяк; 
- бцджя просесинин щяр щансы бир мярщялясиндя иштирак етмяк; 
- бцджядян малиййяляндирмя формасында пул вясаити алмасы иля ялагядар бцджя 

щцгуг мцнасибятляриндя иштирак етмяк. 
Бцджя сащясиндя йаранан мцнасибятляри тянзим едян нормалар ики група 

бюлцнцр: 
- мадди бцджя щцгуг нормалары; 
- просесуал бцджя щцгуг нормалары. 
Бу ики нюв нормалар башга нюв малиййя щцгуг нормаларындан фяргли олараг 

бцджя щцгугунда даща габарыг шякилдя нязяря чарпыр. Беля ки, малиййя щцгугунда 
мадди нормаларын даща чох тятбигинин тапдыьы сащя мящз еля бцджя щцгугудур. 
Азярбайжан Республикасынын щяр нювбяти ил цчцн гябул едилян Дювлят Бцджяси щаггында 
ганунлары башдан-баша мадди нормалардан ибарятдир. Мясялян, дювлят бцджясинин 
эялири, хяржи, бцджя кясири, айры-айры истигамятлярдя бцджя хяржляри, йерли бцджяляр вя с. 
эюстярижиляр мадди жящятдян мцяййян олунур.  

Дювлят органларынын щяр биринин бцджя сащясиндя фяалиййятинин характери, 
функсийалары, сялащиййятляринин даирясини мцяййян едян щцгуг нормалары прсесуал 
нормалардыр. Мясялян, 2 ийул 2002-жи ил тарихли «Бцджя системи щаггында»    Азярбайжан 
Республикасынын Гануну просесуал характерлидир. Бу Ганунун нормалары проседур 
характери дашыйыр.  

 «Бцджя системи щаггында» 2 ийул 2002-жи ил тарихли Азярбайжан Республикасы 
Ганунунун 3-жц маддясиня ясасян бцджя системи игтисади мцнасибятляр, дювлят 
гурулушу вя щцгуг нормаларына ясасланан Азярбайжан Республикасынын дювлят 
бцджясиндян, Нахчыван МР-нын бцджясиндян вя бялядиййя бцджяляриндян ибарят 
системидир.  

Дювлятин бцджя системи кими тяшкил етмяк, онун гурулуш принсиплярини мцяййян 
етмяк вя щямин принсиплярин щяйата кечмясини тямин етмяк мцвафиг бцджя гурулушуна 
малик олмаг демякдир. Беляликля, бцджя гурулушу – бцджя системинин тяшкили вя онун 
гурулуш принсипляринин мяжмусудур. 

Бцджя системи вя онун гурулуш принсипляри бцджя гурулушунун зярури елементидир. 
Бцджя гурулушуну мцяййян едян нормалар  юлкя яразисиндя фяалиййят эюстярян бцджя 
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сявиййялярини, онларын щяр биринин ролуну вя йерини, онлрын фяалиййят принсиплярини вя бир-
бириля  ялагялярини тянзим едир.  

 

 

3. Малиййя нязаряти вя дювлятин малиййя нязарятинин щцгуги тяминаты.  
 

Игтисадиййаты идаряетмянин мцсятягил функсийасы олмагла дювлят нязаряти 
цмумиликдя идаретмя просесинин мцщцм мярщялясидир. Бу мярщялядя ялдя олунмуш 
нятижяляр гябул олунмуш гярар вя норматив эюстяришлярин тялябляри иля мцгайися едилир. 
Щямин тяляблярин позулмасы щалларында онларын арадан галдырылмасы цчцн зярури 
тядбирляр эюрцлцр. Дювлят нязарятинин мцщцм нювляиндян бири дя малиййя нязарятдир. 
Малиййя нязарятинин зярурилийи игтисади категорийа кими малиййянин юзцнцн нязарят 
функсийасындан иряли эялир. Малиййя нязарятинин обйекти щяр шейдян яввял пул 
мцнасибятляридир. Бцтцн малиййя системи щялгяляриндя пул вясаитляринин йарадылмасы, 
бюлцшдцрцлмяси вя истифадя олунмасы мцнасибятляри баш верир вя онлар цзяриндя дювлят 
нязарятинин бир нювц кими малиййя нязаряти щяйата кечирилир. Малиййя нязаряти она эюря 
важибдир ки, пул вясаитляринин там олараг топланмасы, мягсядйюнлц вя ганунауйьун 
сурятдя бюлцшдцрцлмяси вя сямяряли истифадя олунмасындан дювлятин гаршысына гойдуьу 
вязифялярин вахтында вя дягиг щяйата кечирилмяси асылыдыр.  

Дювлятин нязарятинин бцтцн нювляри ичярисиндя малиййя нязарятинин хцсуси йери 
вардыр. Башга нязарят сащялирндян фяргли олараг малиййя нязарятинин обйекти 
мяркязляшдирилмиш, йяни цмумдювлят вя бялядиййя фондларынын вя мяркязляшдирилмямиш, 
йяни хцсуси секторун пул фондларынын ганунверижиликдя мцяййян едилмиш гайдаларда 
тяшкили, бюлэцсц вя истифадясини нязярдя тутан фяалиййяти тяшкил едир. 

Малиййя нязарятинин щяйата кечирилмясинин зярурилийи йухарыда гейд едилдийи кими 
малиййянин хцсуси нязарят функсийасындан иряли эялир. Лакин бу щяля кифайят етмир, она 
эюря ки, нязарятин реализя едилмяси цчцн хцсуси нязарят органларынын мювжудлуьу, 
онларын ихтисаслы мцтяхяссислярля комплектляшдирилмяси, онларын щцгуг вя вязифяляринин 
даиряси, мцвафиг тяшкилати вя методики шяртлярин мювжудлуьу да зяруридир.  

Малиййя нязаряти щям хусуси истещсал, щям бцтюв ижтимаи тякрар истещсалы 
сащялярини, щабеля истещсалданкянар сащяляри ящатя едир. Малиййя нязаряти истещсал 
сащясиндян ялавя гейри-истещсал сащяляриндя дя ганунчулуьа ямял олунмасыны тянзим 
едир. Малиййя нязаряти пул фондларынын планауйьун щярякятинин мцнтязям йохланылмасы 
ясасында онлардан сямяряли истифадяни тямин едир. Беляликля, малиййя нязаряти мящсулун, 
иш вя хидмятлярин истещсалы, бюлэцсц, мцбадиляси вя истещлакы просесиндя жямиййятя 
мяхсус мадди вя пул вясаитляринин истифадяси цзяриндя дювлят нязарятинин мцщцм щялгяси 
щесаб едилир.   

Малиййя нязарятинин мязмунуну мцяййян етмяк цчцн малиййя щцгуг нормалары 
иля тянзим едилян мцнасибятлярдя гаршыйа гойулан вязифяляря диггят йетирмяк лазымдыр: 

- мцяссисялярин вя вятяндашларын дювлят гаршысында малиййя ющядликляринин йериня 
йетирилмясини йохламаг; 

- щцгуги вя физики шяхслярин мцлкиййятиндя оланпул вясаитляринин-бцджя 
вясаитляринин, банк ссудаларынын, хцсуси вясаитялирн онлар тяряфиндян мягсядяуйьун 
сурятдя истифадясини йохламаг; 

- мцяссися, идаря вя тяшкилатлар тяряфиндян апарылан малиййя ямялиййатларынын 
ганунауйьун щяйата кечирилмясиня, пул вясаитляринин щесабланмасы вя сахланылмасы 
гяайдалырна ямял олунмасыны йохламаг; 

- истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин йцксялдилмясиндя онларын дахили 
ещтийатларыны ашкар етмяк; 
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- малиййя-тясяррцфат фяалиййятиня обйектив олараг гиймят верямк; 
- дювлят бцджясиня дахилолмларынартырылмасыны тямин етмяк; 
- малиййя интизамынын позулмасы щалларынын гаршысыны алмаг вя онлары хябярдар 

етмяк. 
Малиййя нязарятинин вязифяляринин реаллашмасы нятижясиндя малиййя интизамы 

мющкямлянир. Малиййя интизамы дедикдя, мцяссися, идаря, тяшкилатлар вя вятяндашлар 
тяряфиндян дювлятин пул вясаитляринин тяшкили, бюлэцсц вя истифадя едилмяси гайдаларына вя 
эюстяришляриня дягигликля вя дюнмядян ямял олунмасы демякдир. Бу тялябляр няинки тякжя 
мцяссися, идаря вя тяшкилатлара йюнялдилир, щабеля дювлят органлары вя онларын вязифяли 
шяхсляриня аиддир. Малиййя нязаряти цмумилкдя дювлятин мянафейини тямин етмякля 
мцяссися, идаря вя вятяндашларын да марагларыны мцдафия едир. Малиййя нязарятинин 
обйектляри тякжя пул вясаитляри дейил. Пул вясаитляринин йохланылмасы нятижя етибариля 
юлкянин мадди, ямяк, тябии вя диэяр ещтийатларындан сямяряли истифадя едилмясини тяин 
едир. 

Беляликля, малиййя нязаряти дедикдя, юлкянин сосиал-игтисади инкишафы мягсядиля 
дювлятин вя бялядиййялярин пул фондларынын тяшкили, бюлцшдцрцлмяси вя истифадя едилмяси 
сащясиндя щярякятлярин ганунауйьун вя мягсядйюнлц олмасы цзяриндя нязарят баша 
дцшцлцр. 

Малиййя нязарятинин формалары малиййя нязарятинин мцхтялиф ясаслара эюря 
фяргляндирилян нювляринин щамысында юз тятбигини тапыр. Бу сябябдян «малиййя 
нязарятинин формлары» анлайышынын «малиййя нязарятинин нювляри» анлайышы иля 
ейниляшдирмяк мягсядямцвафиг дейилдир. Малиййя нязаряти формаларынын ясасында 
йохламаларын щяйата кечирилмяси дюврц дайаныр. Бу нюгтейи нязярдян малиййя 
нязарятинин цч формасы вардыр: 

а) илкин нязарят; б) жари нязарят; ж) сонракы нязарят. 
Илкин нязарят пул фондунун йарадылмасы, бюлцшдцрцлмяси вя истифадя едилмяси цзря 

малиййя ямялиййатларына башланмаздан яввялщяйата кечирилян нязарятдир. Малиййя 
интизамынын позулмасынын гаршысынын алынмасында бу мярщялянин чох бюйцк ящямиййяти 
вардыр. Бу нязарят фяалиййят цчцн ясас олан лисензийа вя сянядлярин, бцджя лайищяляринин, 
малиййя планлары вя сметалары, касса сянядляринин олуб-олмамасынын йохланылмасындан 
ибарятдир. Илкин малиййя нязарятинин мягсяди малиййя щцгуг мцнасибятляринин 
иштиракчыларына лазыми методики кюмяклик эюстярмякдян ибарятдир. 

Жари нязарят - пул ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси просесиндя апарылан 
малиййя нязарятидир. Беля нязарят малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин щяйата кечирилмяси, 
дювлят гаршысында малиййя ющдяликляринин йериня йетирилмяси, жари хяржляр вя с. щяйата 
кечирилмяси эедишиндя малиййя органлары тяряфиндян апарылыр. Бу нюв нязарятин 
апарылмасында мягсяд малиййя фяалиййяти заманы йол верилян нюгсанлары ашкара 
чыхармаг вя хябярдар етмякдян ибарятдир.  

Жари малиййя нязаряти сялащиййятл дювлят органлары тяряфиндян яввял яслиндя 
мцяссися вя идарялярин юзляринин хидмяти структурлары тяряфиндян эцндялик щяйата 
кечирилмяси важиб олан нязарятдир. Беля олан щалда онлар цяййян сябябдян йол верилмиш 
нюгсанлары вахтында ашкар едя били рвя онлары арадан галдырыр. Жари малийя нязарятинин 
обйекти ялдя олунмуш эялирлярдян дювлят гаршысында ющдяликлярин ижра олунмасы иля вя йа 
тягдим едилмиш пул вясаитляринин хяржлянмяси иля баьлы сянядляшдирилмялярдир. 

Сонракы нязарят - малиййя ямялиййатларынын сонунда апарылан малиййя нязарятидир. 
Мясялян, щцгуги шяхсляр тяряфиндян бцджя ющдяликляринин йериня йетирилмясиндян сонра вя 
йа мцяййян мягсядляр цчцн пул вясаитляри хяржляндикдян сонра апарылмыш малиййя 
нязарятинин мягсяди ямялиййатларын ганунлара мцвафиг олмасыны, онларын мягсядйюнлц 
принсипя уйьун апарылмасыны йохламаг, нюгсаларын ашкар едилмяси вя онлара эюря ися 
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щцгуг позунтусуна йол вермиш шяхсляря гаршы мясулиййят тядбири эюрмякдян ибарятдир. 
Сонракы малиййя нязарятинин тядгигат обйекти кечян йохлама дюврцнцн малиййя 
эюстярижиляридир. Буна эюря дя нязаряти щяйата кечирян малиййя органы субйекти малиййя-
тясяррцфат фяалиййятини дяриндян вя щяртяряфли анализ едяряк йохлайыр. 

Малиййя нязарятинин нювляриня эялдикдя ися демялийик ки, онлары мцхтялиф ясаслара 
эюря фяргляндирмяк олар. Малиййя нязарятини щяйата кечирян органларын тябиятиндян асылы 
олараг нязарятин цч нювц фяргляндирилир: 

- дювлят нязаряти; 
- тясяррцфатдахили нязарят; 
- мцстягил нязарят. 
Дювлятин малиййя нязарятинин дя ики нювцнц фяргляндирир: 
а) цмумдювлят нязаряти, йяни цмуми сялащиййятли дювлят щакимиййяти вя идарячилик 

органлары, щабеля хцсуси нязарят органлары тяряфиндян щяйата кечирилян малиййя нязаряти; 
б) идаря нязаряти, йяни назирликлярвя идаряляр, йерли юзцнцидаря органларынын 

нязарят-тяфтиш шюбяляри тяряфиндян онлара табе олан мцяссися вя идаряляря мцнасибятдя 
щяйата кечирилян малиййя нязаряти. 

Цмумиййятля малиййя нязарятини щяйата кечирян органларын даирясиня эюря 
нязарятин ашаьыдакы нювляри вардыр: 

1. Парламентнязаряти; 
2. Президент нязаряти; 
3. Цмуми сялащиййятли идарячилик органларынын нязаряти; 
4. Малиййя-кредит органларынын нязаряти; 
5. Идарядахили нязарят; 
6. Тясяррцфатдахили нязарят; 
7. Аудитор нязаряти. 
Хцсуси сялащиййятли дювлят органлары тяряфиндян щяйата кечирилян малиййя 

фяалиййятинин мязмунундан асылы олараг малиййя нязарятинин нювлярини бу шякилдя дя 
груплашдырмаг олар: а) бцджя нязаряти; б) верэи нязаряти; ж) банк нязаряти; ч) сыьорта 
нязаряти; д) валйута нязаряти; е) эюмрцк нязаряти. 

Малиййя нязарятинин бцтцн бу нювлярини - мяжбури нязарят, кюнцллц (тяшббцс 
ясасында) малиййя нязаряти олмагла груплашдырмаг олар. Мяжбури малиййя нязаряти ики 
щалда щяйата кечирилир:  

- ганунверижилийин билаваситя тяляби цзря; 
- сялащиййятли дювлят органларынын гярары иля. 
Тяшяббцс ясасында малиййя нязаряти тясяррцфат субйектляринин юзляринин мцстягил 

гярары иля щяйата кечирилир. 
Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 81-жи маддясиня ясасян 

ганунверижилик щакимййятини щяйата кечирян республика парламенти – Милли Мяжлис 
малиййя фяалиййятиня нязарят едян дювлят органыдыр. Беля ки, Азярбайжан Республикасы 
Конститусийасынын 95-жи маддясинин 5-жи бяндиня ясасян Милли Мжялис Азярбайжан 
Республикасынын дювлят бцджясини тясдиг едир вя онун ижрасына нязарят едир. Малиййя 
нязарятинин бу нювц праламент нязарятидир. Милли Мяжлисин мцвафиг органларыны 
йаратмаьа даир сялащиййятини мцяййян едян Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 
92-жи маддясини ясас тутараг Милли Мяжлисин Щесаблама Палатасы йарадылмышдыр. 
«Щесаблама Палатасы щаггында» Азярбайжан Республикасынын 2 ийул 1999-жу ил тарихли 
Ганунунун 2-жи маддясиня ясасян Азярбайжан Республикасы Дювлят Бцджясинин тясдиг 
едилмяси вя онун ижрасына нязарят цзря  Азярбайжан Республикасы Милли Мяжлисинин 
сялащиййятляринин щяйата кечирилмясиня кюмяк етмяк мягсядиля Щесаблама Палатасынын 
фяалиййятинин ясасыны тяшкил едир.  
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Дювлятин малиййя фяалиййяти цзяриндя АР Президентинин нязаряти мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Республика президенти АР Конститусийасынын 99-жу маддясиня 
ясасян АР-да ижра щакимиййятинин рящбяри кими республиканын дювлят бцджясини Милли 
Мяжлисин тясдгиня тягдим едир вя тясдиг едилмиш Дювлят Бцджясинин бцтцн республика 
цзяр ижра олунмасы цзяриндя президент нязарятини щяйата кечирир. Бунунла да президентин 
нязарят сащясиня дювлятин малиййя сащясиня нязарят дя дахил олур. Малиййя нязаряти бу 
заман президентин дювлят нязарятинин тяркиб щиссяси щесаб олунур. 

Цмуми сялащиййятли дювлят органы кими Назирляр Кабинети малиййя фяалиййятиня 
хцсуси сялащиййятли органларын – АР Малиййя Назирлийи, Мərkəzi Банк, АР Верэиляр 
Назирлийи, Эюмрцк Комитяси васитясиля нязарят едир. 

Жари, мцнтязям вя систематик малиййя нязаряти бир сыра дювлят органларынын ясас 
функсийасыдыр ки, бу органлардан ян мцщцмц АР Малиййя Назирлийидир. АР Малиййя 
Назирлийи Дювлят Бцджясинин ишляниб щазырланмасы, бцджянин ижрасы цзяриндя дювлят 
нязарятинин йериня йетирилмяси, дювлят истигразларынын бурахылмасы, щюкумят 
програмларынын малиййяляндирилмяси, мцщасибат учоту вя хязинядарлыг фяалиййяти иля 
мяшьул олур. Республика вя йерли бцджялярин вясаитляринин топланмасы вя хяржлянмяси 
ишинин тяшкили вя она нязарятдя Малиййя Назирлийинин башлыжы мясяляляри Хязинядарлыг 
органынын вязифясидир. «Мцщасибат учоту щаггында» АР 24 март 1995-жи ил тарихли 
Ганунунун 40-жы маддясиня ясасян АР-нын Малиййя Назирлийи мцщасибат учоту вя 
онун стандартлары щаггында республика ганунверижилийиня ямял олунмасына нязаряти 
щяйата кечирян органдыр. Мцяссися, идаря вя тяшкилатлар ямлакын, ющдяликлярин вя бцтцн 
малиййя-тясяррцфат ямялиййатларынын мцщасибат учотуну ганунауйьун апармалыдырлар. 

 
 

Mövzu 6. Vergi hüququ 
 

1. Vergi hüququnun ümumi xarakteristikası. 

2. Vergi hüququnun mənbələri. 

3. Vergi hüquq münasibətləri. 

4. Vergi hüquq münasibətlərinin subyektləri. 
 

 1. Vergi hüququnun ümumi xarakteristikası. 

 
 Vergi qoyulması və tutulması dövlət və bələdiyyələrin pul fondlarının formalaşması, 

bölgüsü və istifadəsindən ibarət olan maliyyə fəaliyyətinin mühüm tərkib hissəsidir. 
Ölkənin sosial iqtisadi inkişafının, təhlükəsizliyi və müdafiə qabiliyyətinin təmin olunması 
üçün tələb olunan maliyyə ehtiyyatlarının vəziyyəti birbaşa vergitutmadan asılıdır. 

Dövlətin və bələdiyyələrin maliyyə fəaliyyəti prosesində meydana gələn 
münasibətlər maliyyə hüququ vasitasilə tənzimlənir. Dövlət gəlirlərini tənzimləyən hüquq 
normalarının mühüm sahəsi isə vergi hüququ kimi müəyyən edilir. Bu və ya digər 
subyektlər arasında vergilərin qoyulması və tutulması zamanı meydana gələn münasibətlər 
və sosial əlaqələr vergi hüquq normaları ilə tənzimlənir. Müxtəlif səviyyələrdə qəbul 
edilmiş normativ hüquqi aktlarda təsbit olunan, bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan və daim 
inkişaf edən müvafiq normaların məcmusu vergi hüququnu təşkil edir. 

Vergi hüququnun müstəqil hüquq sahəsi kimi formalaşması cəmiyyətin inkişafında, 
habelə dövlət və fərd arasında özünü göstərən vergi münasibətlərinin müstəsna rolu ilə 
əlaqədardır. Məlum olduğu kimi dövlət konstitusiya ilə ona verilən ümum milli funksiyaları 
yerinə yetirmək, o cümlədən sosial-iqtisadi inkişafı tənzimləmək, özəl mülkiyyəti qorumaq 
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məqsədilə müvafiq maliyyə mənbələri təmin etməlidir. Dövlətçilik anlayışı və 
konstitusiyanın tələblərinə görə hər bir fərd dövlətin saxlanılmasında, ictimai xidmətlərin 
maliyyələşdirilməsində öz gəlirinə uyğun olaraq vergi odəməklə iştirak etməyə borcludur. 
Dövlət vergi sahəsində hər hansı bir əməliyyat apardıqda bu və ya digər şəkildə fərdlərin 
mülkiyyətinə müdaxilə edir, onun gəlirinin bir hissəsini alıb, ümummilli məqsədlərə 
yönəldir. Başqa sözlə bu əməliyyatın nəticəsində dövlətlə fərd arasında vergi münasibətləri 
yaranır.  

Vergi münasibətlərinin hər iki iştirakçısı baxımından bu münasibətlərin 
tənzimlənməsi bir hüquqi zərurət kimi özünü göstərir. Həmin tənzimləmələr bir tərəfdən, 
vergi qoyanın konstitusiya ilə ona həvalə edilmiş ümummilli funksiyaların yerinə 
yetirilməsi üçün zəruri olan vəsaitlərin toplanmasına, digər tərəfdəndə vergi ödəyicisinin 
hüquqi normalarla qorunmasına təminat verməlidir. Başqa sözlə vergi münasibətlərinin tam 
şəkildə çərçivəyə salınması obyektiv zərurətdir.  

Vergi hüququnun predmetini düzgün başa düşmək üçün adı çəkilən hüquq sahəsinin 
hüquq sistemində yerini müəyyən edən bir sira mühüm amilləri nəzərə almaq lazımdır. 
Məlum olduğu kimi, vergi hüququ ictimai münasibətləri dövlət və cəmiyyətin ümumi 
maraqlarına uyğun nizamlayır və tənzimləyici mahiyyətə malikdir. Vergi hüququnun diqqət 
mərkəzində vergitutmanın bilavasitə icrası zamanı gələn ictimai münasibətlər durur. Bu 
münasibətlər icra hakimiyyəti subyektlərinin onlara verilmiş vergi funksiyalarının, başqa 
sözlə amiranə-hüquqi vergi səlahiyyətlərini həyata keçirərkən yaranır. Bu səlahiyyətlər 
olmadan vergi orqanı icra hakimiyyətinin subyekti rolunu icra edə bilməz və təbii olaraq 
özünün idarəçilik funksiyasını yerinə yetirə bilməz.  

Beləliklə, vergi hüququnun predmeti hüquqi və fiziki şəxslərə qanunların tələblərinə 
uyğun vergilərin tətbiq edilməsi, onlardan tutulması və büdcə sisteminə, habelə zəruri 
hallarda büdcədənkənar fondlara yönəldilməsi prosesində dövlət orqanları, vergi ödəyiciləri 
və vergi agentləri arasında yaranan ictimai münasibətlərdir. 

Vergi hüququnun predmetini təşkil edən ictimai münasibətləri aşağdakı qruplarda 
birləşdirmək olar: 

1. Dövlət və yerli büdcələrə daxil olan vergi və vergi xarakterli digər ödəmələrin 
müəyyən edilməsi prosesində yaranan münasibətlər; 

2. Vergi və vergi xarakterli ödəmələrin tətbiqi ilə əlaqədar olan münasibətlər; 
3. Vergilərin hesablanması və tutulması prosesində yaranan münasibətlər; 
4.  müvafiq dövlət orqanları tərəfidən vergi nəzarətinin həyata keçirilməsində, 

habelə vergi sahəsində qanun pozuntuları və cinayətləri özünü göstərdikdə yaranan 
münasibətlər. 

  Hüquq sistemində vergi hüququnun təbiəti müəyyən eilərkən əsas göstərilən digər 
mühüm meyar vergi hüququnun tənzimlənməsində istifadə etdiyi metoddur. Vergi 
hüququnun hüquqi tənzimləmə metodu dedikdə, büdcə gəlirlərinin vegi ödəyiciləri hesabına 
formalaşdırılması zamanı meydana gələn ictimai münasibətlərə hüquqi təsiretmə üsullarının 
məcmusu nəzərdə tutulur. 

Maliyyə hüququnun mühüm tərkib hissəsi olan vergi hüququ xüsusi növ maliyyə 
münasibətlərini tənzimləyir və bu zaman istər maliyyə hüququnun ümumi üsullarından, 
istərsədə özünün spesifik üsullarından istifadə edir.  

Vergi tədbirlərinin məzmunu, funksiyaları və normaları hüquqi tənzimləmə üsulunun 
xüsusiyyətlərini müəyyən edir. Vergi tənzimlənməsinin hüquqi əsas üsulu amiranə-
sərəncam vermə üsuludur. Bu üsul dövlət gəlirlərinin vergi ödəyiciləri hesabına 
formalaşdırılmasıdır məqsədilə seçim verməyən vergi hüququ normalarının tətbiqi zəruriliyi 
ilə əlaqədardır. 
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Bir tərəfin digər tərəfə amiranə şəkildə tabe olması  üsulu başqa hüquq sahələrinə, 
məsələn inzibati hüquqa da xasdır. Lakin vergi münasibətləri tənzimlənərkən bu üsul 
spesifik xüsusiyyətə malik olur. Bu xüsusiyyət onun konkret məzmununda habelə dövlət 
tərəfindən amiranə hərəkət etməyə səlahiyyət vermiş orqanlar dairəsində özünü göstərir. 
Belə ki, vergi hüquq metodunun fərqləndirici cəhəti ondan ibarətdir ki, göstərilən amiranə 
sərəncamlar vergi ödəyicilərinə, dövlət büdcə sisteminə və yaxud büdcədən kənar fondlara 
ödəmələrin məbləğinə və şərtinə, qaydalarına, pul vəsaitlərinin istifadə olunma 
məqsədlərinə və s. aiddir.  

İkinci üsulun xüsusiyyəti sahibkarlıq, ticarət, vasitəçilik investisya və digər iqtisadi 
fəaliyyət növü həyata keçirərkən əmlak və gəlirlərin vergiyə cəlb olunmasının hüquqi rejimi 
haqqında vergi qanunları normalarında özünü göstərir.  

   Beləliklə vergi hüququ – müvafiq subyektlərə imperativ üsullarla təsir etməklə 
vergilərin müəyyən edilməsi, tətbiqi, alınması, dəyişdirilməsi və ləğv edilməsi üzrə yaranan 
ictimai münasibətləri tənzimləyən maliyyə-hüquq normaları sistemidir. 

Göstərilənlər vergi hüququnun aşağıdakı fərqləndirici cəhətlərini qeyd etməyə imkan 
verir:  

1. Vergi hüququ mülkiyyətli subyektlərin ümumi icbari davranış qaydalarını, 
habelə dövlət orqanları və vəzifəli şəxslər üçün səlahiyyətverici müddəaları birləşdirən 
hüquq normalarının məcmusundan ibarətdir. 

2. Vergi hüququ predmetli institutdur, yəni o qəti şəkildə məlum predmetə - 
vergilərin müəyyən edilməsi və alınması üzrə yaranan çox şəkilli münasibətlərə həsr olunur.  

3. Vergi hüququ vergi ödəmələrinin müəyyən edilməsi və alınması üzrə ictimai 
münasibətləri tənzimləyir, büdcə vəsaitinin bölgüsü və istifadəsi, habelə vergi olmayan 
ödəmələr və digər dövlət gəlirləri vergi münasibətlərindən kənarda qalır. 

4. Vergi hüququ fiziki və hüquqi şəxslərin öhdəliklərini, habelə vergilərin 
hesablanması və ödənilməsi prosedurunu, vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi  və vergi 
qanunvericiliyinin pozulması üzrə məsuliyyət tədbirlərinin tətbiqi qaydalarını tətbiq edir.  

Vergi prosesi vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxsləri onlara həvalə edilmiş 
vəzifə və funksiyaları həyata keçirmək üçün yeinə yetirdikləri hərəkətin məcmu hesab 
edilir. Beləliklə vergi prosesi özünün bütün təzahür müxəlifliyi ilə dövlətin idarə etmə 
fəaliyyəti kimi başa düşülür.  

 
2. Vergi hüququnun mənbələri. 
Vergi hüququna aid mənbələr – xarakterinə, hüquqi qüvvəsinə, fəaliyyət dairəsinə 

görə müxtəlif normativ aktları özündə birləşdirən müəyyən bir sistemdir. Bu sistem adətən 
vergi qanunvericiliyi sistemi adlanır. Vergi sahəsində qanunvercilik fəaliyyətinin bir sıra 
dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirildiyini nəzərə alaraq, hüququn mənbələrini müxtəlif 
hüquqi qüvvəyə malik normativ aktları qəbul edən orqanlar üzrə təsnifləşdirmək lazımdır.  

   Konstitusiya vergi hüququnun əsas mənbəyi kimi. Azərbaycan qanunvericiliyin o 
cümlədən vergi hüququnun mənbələri arasında AR-nın Konstitusiyası xüsusi yer tutur. 
Konstitusiya sahələrarası hüquqi baza kimi Azərbaycan qanunvericiliyinin, o cümlədən 
vergi hüququnun inkişafına şərait yaradır. Onun normaları ali hüquqi qüvvəyə malikdir, 
hüquq sistemində heçbir norma, heç bir qayda Konstitusiyanın tələblərinə zidd ola bilməz. 
Konstitusiya vergi hüququna aid prinsipial xarakterli halları da bilavasitə təsbit edir. 
Konstitusiyanın 73-cü maddəsində qeyd edilmişdir. “Qanunla təyin edilmiş vergiləti və 
digər dövlət rüsumlarını tam həcimdə və vaxtında ödəmək hər kəsin borcudur. Heç bir kəs 
qanunla təsbit olunmadığı halda vergiləri və dövlət rüsumlarını ödəməyə və qanunda 
göstəriləndən artıq həcimdə ödəməyə məcbur edilə bilməz”. Konstitusiyaya görə 



 94

Respublikamızda maliyyə fəaliyyətinin, vergi və rüsumların ümumi əsaslarının müəyyən 
edilməsi səlahiyyəti Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə verilmişdir (maddə 94). 
Dövlətin maliyyə-kredit fəaliyyətiylə bağlı proqramları Respublikanm Prezidenti təsdiq edir 
(109 maddə),  Nazirlər Kabineti isə Prezident tərəfındən təsdiq olunmuş maliyyə-kredit və 
pul siyasətinin icrasını təmin edir (maddə 119). 

 İerarxiya üzrə vergi hüququnun növbəti mənbəyi Azərbaycan Respublikası 
qanunvericilik aktlarıdır. Vergi hüququ sahəsindəki belə aktlar arasında 11.07.2000-ci ildə 
qəbul olunmuş və 01.01.2001-ci il tarixində qüvvəyə minmiş Azərbaycan Respublikasının 

Vergi Məcəlləsi xüsusi yer tutur. O Azərbaycanda Vergi hüququnun əsas məcəllələşdirilmiş 
mənbəyi kimi hüququn bu sahəsinin predmetinə daxil olan bütün ictimai münasibətləri 
tənzimləyir. Məcəllə qəbul olunduğu vaxtdan ona bir neçə dəfə əlavə və dəyişiklər 
edilmişdir.  Vergi qanunvericiliyinin strukturu, hüququn bu mənbəyi sahəsində olan vergi 
hüququ normativ materiallarınm daxili quruluş sistemini ifadə edir. 

Vergi Məcəlləsi 2 hissədən ibarətdir - üınumi və xüsusi. Ümumi hissə 7, xüsusi hissə 
isə 10 fəsildən ibarətdir. Onlar aşağıdakılardır: 

Ümumi hissə. 
Fəsil 1. Ümumi müddəalar. Bu fəsildə vergi hüququnun əsas prinsipləri müəyyən 

edilir; Azərbaycan Respublikasanm vergi sistemi, vergi qanunvericiliyinin hansı 
qanunvericilik aktlarmdan ibarət olduğu və vergi anlayışı açıqlanır; Azərbaycan 
Respublikasanm Vergi Məcəlləsi ilə tənzimlənən münasibətlər, vergilərin müəyyən edilməsi 
və tutulması əsasları, vergitutmanın formaları, dövlət vergilərinin növləri, muxtar resupblika 
və yerli (bələdiyyə) orqanların vergiləri, vergi qanunvericiliyi ilə tənzimlənən 
münasibətlərin iştirakçıları, vergilərin nıüəyyən edilməsinin əsas şərtləri və Vergi 
Məcəlləsində istifadə edilən əsas anlayışlar təsbit edilir. 

     Fəsil 2. Vergi ödəyicisi. Vergi agenti. İkinci fəsildə vergi ödəyicilərinin hüquq və 
vəzifələri, vergi aqenti, qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər və daimi nümayəndəlik anlayışlan 
açıqlanır. 

     Fəsil 3. Dövlət vergi orqanları. Burada dövlət vergi orqanlarmın fəaliyyətinin 
hüquqi əsasları, təyinatı, hüquq və vəzifələri açıqlanır, kommersiya sirri anlayışı verilir. 

     Fəsil 4. Vergi nəzarəti. Dördüncü fəsildə vergi nəzarətinin formaları göstərilir, 
vergi ödəyicilərinin uçotu və yoxlama qaydaları tənzimlənir. 

     Fəsil 5. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət. Həmin fəsildə 
vergi qanunvericiliyinin pozulmasma görə məsuliyyətin ümumi əsasları, vergi 
qanunvericiliyinin pozulmasma görə məsuliyyətə cəlb olunmanı istisna edən hallar və vergi 
qanunvericiliyinin pozulmasında şəxsin təqsirini istisna edən hallar göstərilir; vergi 
qanunvericiliyi ilə bağlı hüquq pozuntusuna görə məsuliyyətə cəlb etmənin və maliyyə 
sanksiyalarmm alınma qaydaları nizama salmır. 

    Fəsil 6. Vergi orqanlarımn qərarlarından (aktlarından) və onların vəzifəli 
şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət verilməsi. Bu fəsildə ilkin şikayət 
vermənin (yuxarı vergi orqanına ya da vergi orqanının yuxarı vəzifəli şəxsinə) və ondan 
sonra məhkəməyə şikayət vermənin müddət və qaydalarmı nizama salır. 

    Fəsil 7. Vergilərin ödənilməsi üzrə ümumi qaydalar. Fəsildə vergilərin ödənilməsi 
qaydaları tənzimlənir. 

Xüsusi hissə; 
     Fəsil 8. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi. Səkkizinci fəsildə vergi ödəyiciləri (fıziki 

şəxslərə aid), vergitutma obyekti, gəlir anlayışı açıqlanır; muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir, 
muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlir, gəlir vergisinin dərəcəsi və gəlir vergisindən 
azadolmalar və güzəştlər müəyyən edilir. 
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     Fəsil 9. Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi. Bu fəsildə vergi ödəyiciləri və 
vergitutma obyekti (hüquqi şəxslərə aid) anlayışı açıqlanır; Azərbaycan Respublikasınm 
regionlarma aid verginin dərəcələrini göstərilir, azadolma və güzəştlər nəzərdə tutulur. 

     Fəsil 10. Fiziki şəxslərin gəlir vergisinə və hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinə aid 
olan müddəalar. Adı çəkilən fəsildə prinsipcə eyni olan hər iki vergi növünün ümumi 
cəhətləri tənzimlənir. 

     Fəsil 11. Əlavə dəyər vergisi. Bu fəsildə əlavə dəyər vergisi, vergi ödəyiciləri və 
vergitutma obyekti anlayışı açıqlanır; ƏDV-nin ödənilmə müddəti və qeydiyyat qaydaları 
nizama salınır; 

    Vergi Məcəlləsinin 12-16 fəsilləri - aksizlər, əmlak vergisi, torpaq vergisi, yol 
vergisi və mədən vergisi adlanır. Həmin fəsillərdə müvafıq vergilərin anlayışı, vergitutma 
obyekti və subyekti, ödənilmə müd dəti və qaydaları nizama salmır. 

     Fəsil 17. Sadələşdirilmiş sistem üzrə vergi. Bu fəsildə sadələşdirilmiş sistem üzrə 
verginin ödəyiciləri, vergitııtma obyekti və dərəcələri, sadələşdirilmiş sistem üzrə verginin 
hesablanması qaydası, ödəmə müddəti və bəyannamənin verilməsi qaydası tənzimlənir. 

     Yuxarıdakı fəsillərdə göstərildiyi kimi vergilər haqqında qanunvericilik 
vergitutmanın ümumi, bərabər və adalətli olması prinsipinə əsaslanır. Bu prinsipə uyğun 
olaraq vergilər haqqında qanunvericiliyin bütün ziddiyyətləri və aydın olmayan məqamları, 
şübhələri vergi ödəyicisinin xeyrinə şərh edilməlidir. 

     Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə Vergi 
Məcəlləsi və ona müvafiq olaraq qəbul edilmiş normativ- hüquqi aktlarla nəzərdə tutulmuş 
müddəalardan fərqli müddəalar müəyyən edildikdə, həmin beynəlxalq müqavilələrin 
müddəaları tətbiq edilir. Azərbaycan Respublikası iki ölkə ərazisində təsərrüfat fəaliyyətini 
həyata keçirən vergi ödəyicilərinin ikiqat vergitutmaya yol verməməyi üçün, vergidən 
yayınmanın aradan qaldırılması məqsədi ilə 11- dən çox ölkə ilə ikitərəfli müqavilələr 
bağlamışdır.  

     Vergi qanunvericiliyi aktları ilə digər sahə qanunvericilik aktları arasında 
vergitutma və vergi nəzarəti məsələləri üzrə ziddiyyət yarandıqda isə vergi 
qanunvericiliyinin aktları tətbiq edilir. 

      Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanununları. Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında (MR) qəbul edilmiş qanunlar da hüquq mənbələrinə aiddir. Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiyasmm 138-ci maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq Naxçıvan MR-
ın Ali Məclisi vergilərə dair ümumi müddəaları müəyyən edə bilər. Bu müddəalar 
Azərbaycan Respublikasının vergilər haqqında qanunvericiliyinə uyğun olmalıdırlar. 

    Azərbaycan Respublikasmm Vergi Məcəlləsinin 7- ci maddəsi ilə müəyyən 
edilmiş dövlət vergiləri eyni zamanda Muxtar Respublikanın vergiləri sayılır və onun 
ərazisində tam şəkildə tətbiq olunur. Bu qaydadan yol vergisi istisna edilir. Yol vergisinin 
dərəcələri Naxçıvan MR- nın Ali Məclisi tərəfindən müstəqil olaraq müəyyən olunur və 
Azərbaycan Respublikasmın Vergi Məcəlləsindəkindən fərqlənə bilər. 

     Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin fərmanları vergi hüququ mənbələri sırasmda xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
Onların qüvvəsi Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisinə şamil edilir. Fərmanlar 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və Vergi Məcəlləsinə zidd olmamalıdırlar. 

    Azərbaycan Respublikasmm Prezidenti Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyasma uyğun olaraq, vergi hüququ münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində 
siyasət daxil olmaqla, dövlətimizin daxili və xarici siyasətini müəyyən edir. Öz 
səlahiyyətlərini yerinə yetirərək Azərbaycan Respublikasının Prezidenti «Azərbaycan 
Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi 
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tənzimləmə məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiq 
edilməsi barədə» 30 avqust 2000-ci il tarixli, «Azərbaycan Respublikasmın Vergi 
Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tətbiq edilməsi barədə 26 dekabr 2001-ci il tarixli, «Azərbaycan Respublikası 
Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə 
məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun və bu qanunla təsdiq edilmiş 
Azərbaycan Respublikası Vergı Məcəlləsinin tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası 
Prezıdentinin bəzi fərmanlarına və sərəncamına dəyişikliklər edilməsi və bəzi fərmanlarının 
qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə» 26 dekabr 2001-ci ıl tarixli fərmanları qəbul 
etmişdir. 

     Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Prezidentin qəbul etdiyi bütün aktlara hüquq 
mənbəyi, o cümlədən vergi hüququnun mənbəyi kimi baxmaq olmaz. Onlardan yalnız 
nonnativ xarakterli olan, yəni cəmiyyətdə davranış qaydalarnı müəyyən edən hüquqi 
normaları əks etdirən hüquqi aktlar (fərmanlar) hüquq mənbəyi əhəmiyyətinə malikdirlər. 
Normativ müddəalar olmayan aktlar, bir qayda olaraq fər- di xarakter daşıyır və hüquq 
məmbəyi sayılmırlar. 

 Azərbaycatı Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları. 
      Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları vergi hüququ mənbələri 

sırasında özünəməxsus yer tutur. Onlar mahiyyətcə, vergi hüququnun predmetini təşkil edən 
bütün ictimai münasibətləri əhatə edir. 

Vergi hüququn mənbələri kimi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
qərarları Konstitusiyanın, qanunların, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanlarının 
icra olunmasına xidmət edir, həmin hüququ aktlarda nəzərdə tutulduqda onların ayrı-ayrı 
müddəalarının konkretləşdirilməsi və icra mexanizmi işlənib hazırlanır. Onlar Azərbaycan 
Respublikası İcra Hakimiyyətinin qanun xarakterli aktlandır. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarının qüvvəsi Azərbaycan 
Respublikasınm bütün ərazisində yaşayan vətəndaşlara şamil edilir. Onlar Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyasına, qanunlarına və Prezidentin fərmanlarma zidd olduqda, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfındən ləğv edilir. 

     Vergi Məcəlləsi 01 yanvar 2001-ci ildə qüvvəyə mindikdən sonra Məcəllədə 
verilmiş səlahiyyətlər çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti vergi 
məsələləri ilə əlaqədar 30-dan çox qərar qəbul etmişdir. Onlara misal olaraq aşağıdakıları 
göstərmək olar: 

Köhnəlməyə məruz qalmayan aktivlərin siyahısınm təsdiq edilməsi barədə (qərar Ng 
5. 04 yanvar 2001). 

Malın (işin, xidmətin) bazar qiymətinin müəyyən edilməsi qaydaları haqqında (qərar 
Ms 6. 04 yanvar 2001); 

Xronometraj metodu ilə müşahidə aparılması qaydalarının təsdiq edilməsi barədə 
(qərar JVq 13. 13 yanvar 2001); 

Gəlirdən çıxılmalı olan təmir xərclərinin məhdudlaşdırılan həddi barədə (qərar JNb 
14. 13 yanvar 2001) və s. 

    Azərbaycan Respublikası Vergihr Nazirliyinin təlimatları və izah məktubları. 
Nazirliyin bu aktları vergi hüququ mənbələrinin spesifık növünə aiddir. Onlar qanunların, 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti fərmanları və Nazirlər Kabineti qərarlarının tətbiqi ilə 
əlaqədar müvafıq aktları qəbul etmək səlahiyyəti olan dövlət idarəetmə orqanı tərəfmdən 
qəbul edilir. 

    Vergilər Nazirliyinin təlimat və izah məktubları vergi ödəyicisi üçün metodik 
xarakterli sənədlərdir. Onlar vergilər sahəsində ictimai münasibətləri tənzimliyən yuxarı 
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dövlət idarəetmə orqanlarınm vergilər haqqmda aktlarmın düzgün və eyni şəkildə başa 
düşülməsini və tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə qəbul edilir. 

    Azərbaycan Respublikasmın Vergilər Nazirliyinin aktları vergi hüququnun 
mənbəyi kimi öz hüquqi qüvvəsinə görə dövlət idarəetmə orqanlarının qanundan aşağı 
aktlarına aid edilir və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin aktlarından sonraki 
pillədə durur. 

    Bələdiyyə orqanlarının normativ hüquqi aktları. Bələdiyyə vergi hüquq 
münasibətlərini nizamlayan bələdiyyə orqanlarmm normativ hüquqi aktları da vergi hüququ 
mənbələrinə aid edilir. Bələdiyyə orqanları tərəfındən tətbiq edilə bilən vergilər Vergi 
Məcəlləsinin 8-ci maddəsi ilə müəyyən edilir. Bələdiyyə orqanları dövlət idaretmə 
səlahiyyətlərinə malik olmadığma baxmayaraq, onlarm qəbul etdiyi aktların icrası müvafiq 
ərazidə məcburidir. 

    Ali məhkəmə orqanları olan Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi 
və Ali Məhkəməsinin aktları. Bu məhkəmələr vergilər haqqında bu və ya digər normativ 
aktın Konstitusiyaya uyğunluğu (Konstitusiya Məhkəməsi) və ya məhkəmə təcrübəsində 
vergi mübahisələrinin eyni cür başa düşülməsinə və həll edilməsinə istiqamətləndirilməsi 
(Ali Məhkəmə) barədə qərarlar qəbul edirlər. Buna baxmayaraq bu aktlara vergi hüququ 
mənbələri kimi baxıla bilməz. Belə hallarda həmin məhkəmələr yeni normaları yaratmaq 
səlahiyyətinə malik deyillər. Onlar normativ aktları yalnız Konstitusiyaya uyğun olub-
olmaması baxımından şərh edir və qüvvədə olan vergi qanunvericiliyinin tətbiqi haqqmda 
məhkəmələrə rəhbəredici göstərişlər verirlər. Əgər məhkəmələr vergi qanunvericiliyinin 
qeyri-mükkəməl olması barədə nəticəyə gələrsə Ali Məhkəmə qanunvericilik təşəbbüsü 
qaydasında həmin qanunvericilikdə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında öz təklifləri 
ilə Azərbaycan Respublikasmm Milli Məclisinə müraciət edə bilər. Konstitusiya 
Məhkəməsi isə bu haqda müvafiq tövsiyələr verə bilər. 

 
 
3. Vergi hüquq münasibətləri. 
Vergilərin müəyyən edilməsi və yığılması sahəsində dövlətin qoyduğu məqsədə nail 

olmaq üçün ictimai münasibətlərin hüquq normaları ilə tənzimlənməsi zəruridir. Bu zərurət 
eynilə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından irəli gəlir. Onun 73-cü maddəsinə 
uyğun olaraq, hər kəsin vergiləri ödəmək borcu həmin vergilərin qanunla müəyyən edildiyi 
və qanunla nəzərdə tutulmuş əsaslarm olduğu halda yaranır. Vergilərə dair qanunda təsbit 
olunan normaları ilə tənzimlənmiş münasibətlər vergi hüquq münasibətləri şəklində təzahür 
edir. 

Vergi hüquq münasibətlərinin tənzimlənməsinin əsasını Azərbaycan Respublikasınm 
Vergi Məcəlləsi təşkil edir. Bu Məcəllə Azərbaycan Respublikasmda vergi sistemini, 
vergitutmanın ümumi əsaslarmı, vergilərin müəyyən edilməsi, ödənilməsi və yığılması 
qaydalarmı, vergi ödəyicilərinin və dövlət vergi orqanlarmm, habelə vergi müna- 
sibətlərinin digər iştirakçılarmm vergitutma məsələləri ilə bağlı hüquq və vəzifələrini, vergi 
nəzarətinin forma və metodlarını, vergi qanunveri- ciliyinin pozulmasma görə məsuliyyəti, 
dövlət vergi orqanlarmın və onlarm vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) 
şikayət edilməsi qaydalarmı müəyyən edir. 

    Göründüyü kimi vergi hüquq münasibətləri müxtəlif şəxslər və orqanlar arasmda 
münasibətləri daxil edilən ayrı-ayrı aspektləri əhatə edir. Vergilərlə bağlı münasibətlər 
dövlət orqanları arasmda, dövlət or- qanları ilə bələdiyyə orqanları və ya vergi ödəyicisi 
olan fıziki və hüquqi şəxslərlə bu və ya digər orqanlar arasında yarana bilər, Konstitusiyaya 
görə vergini ödəmək borcu hər kəsə aid olduğu üçün vergi hüquq müna- sibətlərində vergi 
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ödəyicisi ilə vergi orqanı arasmda olan münasibətlər başlıca yer tutur və kütləvi xarakter 
daşıyır. 

    Yuxarıdakı fəsillərdə göstərildiyi kimi, dövlət öz funksiya və vəzifələrini əsasən 
vergilər hesabma formalaşan dövlət büdcəsi vasitəsilə  həyata keçirir. Fiziki və hüquqi 
şəxslər vergiləri ödəyərkən sosial təminat, müdafıə, təhsil və cəmiyyət üçün vacib olan digər 
məsələlərin həllini dövlətdən tələb etməyə haqlıdırlar. Lakin dövlətin bu və ya digər 
vəzifəni lazımi qaydada yerinə yetirməməsi heç kəsi vergini ödəməkdən azad etmir. 
Qanunla müəyyən edilən vergiləri ödəmək haqqmda Konsti- tusiyanm müddəası 
məcburedici normalardandır, bu normada vergi ödəyicilərinin öhdəliyi və dövlətin onlara 
irəli sürdüyü mütləq tələb müəyyən edilir. Bu mənada vergi öhdəliyi birtərəflidir və onun 
icrasma zəmanət dövlətin məcburiyyət tədbirlərini tətbiq etmək imkanından irəli gəlir. 
Deməli, vergi hüquq münasibətləri üçün bir tərəfın digərinə (vergi ödəyicisinin vergi 
orqanına) tabe olması səciyyəvidir. 

    Dövlətin admdan fəaliyyət göstərən vergi orqanlarma hakimiyyət səlahiyyətləri 
məxsusdur. Onlarm göstərişləri qanuna əsaslanırsa vergi ödəyiciləri üçün məcburidir. Eyni 
zamanda qanun vergi ödəyicisinin hüquqlarınm vergi orqanlarmm qeyri-qanuni 
hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) qorunmasma da zəmanət verir. Vergi Məcəlləsinə 
uyğun olaraq vergi ödəyicisinin vergi orqanlarından özünə münasibətdə qanunvericiliyə 
riayət etməsini tələb etmək, qanunvericiliyə uyğun olmayan qərarlarını və tələblərini yerinə 
yetirməmək və nəhayət vergi or- qanlarmın vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən 
(hərəkətsizliyindən) məhkəməyə şikayət etmək hüququ vardır. 

    Beləliklə, vergi hüquq münasibətlərinin mahiyyəti vergi ödəyicisinin vergi 
orqanma tabe olması ilə yanaşı hər iki tərəfın qanuna tabe olmasmdan ibarətdir. Vergi 
Məcəlləsi məhz bu mahiyyətdən irəli gələrək vergi ödəyicisinin və vergi orqanımn 
hüquqları və vəzifələrini dəqiq müəyyən etməklə vergi orqanının hakimiyyət 
səlahiyyətlərini qanun çərçivəsi ilə məhdudlaşdırır. Vergi hüquq münasibətlərinin bu cür 
nizama salınması demokratik, hüquqi dövlətlərə xasdır. 

    Qeyd etmək lazımdır ki, Vergi Məcəlləsi qüvvəyə minənədək (1 yanvar 2001-ci il) 
Azərbaycan Respublikasmm vergi qanunvericiliyi bu və ya digər vergilər haqqında ayrı-ayrı 
qanunlardan, Nazirlər Kabinetinin qərarlarından və Baş Vergi Müfəttişliyinin 
təlimatlarmdan ibarət idi. Vergi ödəyıcisinin hüquqlarma dair vergi qanunvericiliyi onların 
yuxarı vergi orqanına və məhkəməyə şikayət etmələri haqqmda müddəa ilə kifayətlənirdi. 
Vergi orqanlarmın vəzifələri də mahiyyət etibarı ilə vergi ödəyicisinə tələblər irəli sürmək, 
fəaliyyətinə nəzarət etmək və məcburiyyət tədbirləri tətbiq etmək hüququ şəklində müəyyən 
edilirdi. Vergi hüquq münasibətlərində vətəndaşların və təsərrüfat subyektlərinin vəzifələri 
hüquqlarına nisbətən kəskin surətdə üstünlük təşkil edirdi. Onlarm qanuni mənafelərinin, 
insan azadlıqları və hüquqlarınm qorun- ması baxımından vergi münasibətləri faktiki olaraq 
tənzimlənməmiş qalırdı. 

     Büdcə dövlət tənzimlənməsinin universal aləti olaraq dövlətin öz funksiyalarmı 
yerinə yetirməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Əksər ölkələrdə dövlət büdcəsinin 
formalaşmasının ən vacib mənbəyi olan vergilərin payına bütün büdcə daxilolmalarınm 70-
90 faizi düşür. Dövlət öz büdcə-vergi siyasətini yürüdərkən iqtisadiyyat subyektlərinin 
maliy- yə-təsərrüfat fəaliyyəti üçün əlverişli şərait yaratmağa, vergi ödəyicilərinin 
sərəncammda qalan və büdcə vasitəsilə bölüşdürülən pul vəsaitləri arasmda optimal 
mütənasibliyə nail olmaqla iqtisadi artımı stimul laşdırmağa çalışır. 

    Büdcə-vergi və ya daha konkret, vergi siyasəti əsasən üç məqsədi güdür: 
   Fiskal - dövlət funksiyalarının yerinə yetirilməsini zəruri maliyyə ehtiyatları ilə 

təmin etmək üçün büdcəyə pul vəsaitinin yığılması; 



 99

   Tənzimləmə (stimullaşdırma) - dövlətin iqtisadi inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsi, 
ölkədəki sahibkarlığm və xarici iqtisadi əlaqələrin fəallaşması, sosial problemlərin həlli; 

   Nəzarət - iqtisadiyyat subyektlərinin fəaliyyətinə nəzarət. 
   Dövlət vergi siyasətini yürütdüyü zaman vergiqoyma (vergiləri müəyyən etmə) və 

vergitutma sahələrində idarəetmənin təşkilati və hüquqi üsullarmdan istifadə edir və vergi 
münasibətləri məhz dövlətin vergi siyasətinin həyata keçirilməsi prosesində yaranır. Hüquq 
normaları ilə nizamlanan bu münasibətlər vergi hüquq münasibətləri şəklində təzahür edir. 
Yəni «vergi hüquq münasibəti» dedikdə vergilərin müəyyən edilməsi və ödənilməsi ilə 
əlaqədar vergi hüquq normaları ilə nizamlanmış ictimai münasibət başa düşülür. 

    Yergi hüquq münasibətlərinə bütün digər hüquq münasibətlərində mövcud olan 
eyni səciyyəvi əlamətlər xasdır: hüquq münasibətləri yalnız hüquq normaları əsasmda 
yaranır, dəyişilir və ya onlara xitam verilir; onların subyektləri (iştirakçıları) qarşılıqlı 
surətdə bir-birinə subyektiv hüquqları və vəzifələri ilə bağlıdırlar; hüquq münasibətləri 
iradəvi xarakterlə səciyyələnir, çünki onlarda hüquq normaları vasitəsilə dövlətin, habelə 
digər iştirakçılarm iradəsi bildirilir; hüquq münasibətlə- rində dəqiq müəyyən edilən 
qarşılıqlı hüquq və vəzifələri olan fərdiləş- miş subyektlər iştirak edirlər. 

     Bununla belə müxtəlif hüquq sahələrinə aid edilən hüquq münasibətləri 
özünəməxsus xüsusiyyətlərlə bir-birindən fərqlənir. Vergi hüquq münasibətinin öz 
məzmunu, subyekti və obyekti var. Bu münasibətin hüquqi məzmunu iştirakçılarmm hüquq 
və vəzifələrindən iba rətdir (hüquq və vəzifələrini həyata keçirmək üçün iştirakçıların 
etdikləri hərəkətlər isə hüquq münasibətinin faktiki məzmunudur). Vergi ödəyicisinin dövlət 
büdcəsinə və ya yerli büdcəyə qanunla müəyyən edi- lən qaydada və həcmdə pul məbləğini 
ödəmək vəzifəsi, dövlət və ya yerli özünüidarəetmə orqanlarının isə vergi ödəyicisindən bu 
kütləvi-hüquqi vəzifəni yerinə yetirməsini tələb etmək hüququ və həmçinin vergilərin 
ödənilməsini təmin etmək vəzifəsi vergi hüquq münasibətinin məzmu- nunu təşkil edir. 
Vergiləri ödəmək vəzifəsinin kütləvi-hüquqi xarakteri ondan irəli gəiir ki, həmin vəzifə 
dövlətin qeyd-şərtsiz tələbi kimi bütün vergi ödəyicilərinə şamil edilir. Bu, öz növbəsində, 
vergini ödəmək vəzi- fəsinin birtərəfli xarakterini və ödənişin əvəzsizliyini müəyyən edir, 
vəzifənin icrasma zəmanət kimi məcburiyyətdən istifadəni nəzərdə tutur. 

    Belə hüquq münasibətlərində tərəflərdən biri (vergi ödəyicisi) digər tərəfın 
(vergilərin büdcəyə yığılmasını təmin edən dövlət və ya bələdiyyə orqanmm) nökmünə 
tabedir. Vergi hüquq münasibətlərinə onların mahiyyətindən və xüsusiyyətlərindən irəli 
gələn «hökmvermə üsulu» xasdır. Bu üsul ondan ibarətdir ki, subyektlərin hüquq və 
vəzifələri müqavilə ilə deyil, qanun və digər normativ hüquq aktları ilə müəyyən edilir. 
Lakin hökmvermə üsulu və ona uyğun «hökmə tabe olma» prin- sipi vergi ödəyicisinin 
iqtisadi, sosial və digər hüquqlarma riayət olunmasmı istisna etmir, əksinə, onların vergi 
ödəmək vəzifəsi mütləq surətdə müvafiq hüquqları ilə şərtləndirilir. 

    Vergi hüquq münasibətlərində, məhdud şəkildə olsa da, müqavilə münasibətləri də 
mövcud ola bilər. Misal üçün, bələdiyyə orqanları öz büdcələrinə yerli vergilərin yığılmasını 
təmin etmək üçün dövlət vergi orqanları ilə müqavilə bağlaya bilərlər. 

    Qeyd etdiyimiz kimi, vergi hüquq münasibətləri vergi siyasətinin həyata 
keçirilməsi prosesində dövlət və bələdiyyə vergi orqanlarınm müvafıq xəzinəyə (büdcəyə) 
pul vəsaitinin yığılması üzrə fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq yaranır. Bu baxımdan onlar da 
mülki hüquq münasibətləri kimi əmlak münasibətlərinin bir növüdür, çünki yaranmasına 
səbəb ölkənin maliyyə ehtiyatlarmın toplanması, yenidən bölüşdürülməsi və istifadəsidir. 
Bəzi müəlliflər vergi hüquq münasibətində «öhdəlik» əlamətinin olmasmı qeyd edirlər: hər 
kəs qanunla müəyyən edilmiş vergiləri ödəməyə borcludur. Lakin maddi sərvətlərin 
bölüşdürülməsi ilə bağlı olan əmlak münasibətlərindən irəli gələn vergi öhdəliyi və mülki 
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hüquq öhdəliyi arasmda oxşar cəhətlər mövcud olsa da fərqlər də, vardır. Vergi öhdəliyi 
müəyyən hərəkət etmək (vergi ödəmək, bəyannaməni vermək, hesab-fakturanı tərtib etmək 
və sair) vəzifəsini nəzərdə tutur. Mülki hüquq öhdəliyindən fərqli olaraq vergi öhdəliyinə 
müəyyən hərəkətlərdən çəkinmək tələbi xas deyildir. Nəhayət, vergi öhdəliyi birtərəf- lidir. 
Dövlətin verginin ödənilməsini tələb etmək hüququ iki tərəf arasmdakı razılaşma 
nəticəsində yaranmır, bu hüquq qanuna əsaslanan hökmdür. 

  
4. Vergi hüquq münasibətlərinin subyektləri. 
 Yuxarıda deyilənlər subyektiv hüquq və vəzifələrlə bağlı olduğundan vergi hüquq 

münasibətinin hüquqi məzmununa aiddir. Subyektiv hüquq və vəzifələri daşıyan şəxs vergi 
hüququnun subyekti olaraq, həmin hüquqları və vəzifələri həyata keçirərkən vergi hüquq 
münasibətlərinin subyekti (iştirakçısı) olur. 

    Vergi hüquq münasibətlərinin subyektlərini dörd qrupa ayırmaq olar: 
    Vergi ödəyiciləri - təsərrüfat (iqtisadi) fəaliyyətinin subyektləri olan fiziki və 

hüquqi şəxslər, hüquqi şəxsin, o cümlədən xarici hüquqi şəxsin filialları və nümayəndəliyi, 
yəni qanunla həm dövlət vergilərinin, həm də yerli vergiləri ödəmək vəzifəsi qoyulan hər 
hansı şəxslərdir. 

    Dövlət orqanları - dövlət vergilərini müəyyən etmək, onlarm ödənilməsini tələb 
etmək və ödənilməsinə nəzarəti həyata keçirmək, ha- belə vergi hüquq pozuntularmın 
qarşısmı almaq üzərində təhqiqat və istintaqı aparmaq səlahiyyəti olan dövlət hakimiyyəti 
orqanları. 

Bələdiyyə orqanları - yerli vergiləri tətbiq etmək, onlarm yerli büdcələrə yığılmasmı 
təşkil etmək və ödənilməsinə nəzarət etmək səlahiyyəti qanunla müəyyən edilmiş yerli 
özünüidarəetmə orqanları. 

    Vergilərin ödənilməsi ilə əlaqəli şəxslər - vergi ödəyiciləri ol- mayan, lakin 
qanuna əsasən vergilərin hesablanmasına və büdcəyə keçi- rilməsinə, vergi orqanlarına 
müvafıq məlumatm verilməsinə cavabdeh olan, habelə vergi yoxlaması zamam kömək edən 
şəxslər: vergi agentləri, banklar və digər kredit təşkilatları, ekspertlər və sairə. 

    Vergi ödəyiciləri vergilərin hesablanması, ödənilməsi və büdcəyə köçürülməsi 
üzrə vəzifələrlə əlaqədar vergi hüquq münasibətləri subyektlərinin əsas və ən geniş 
kateqoriyasıdır. 

    Qeyd etdiyimiz kimi vergi ödəyicisi - Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən 
edilmiş vergitutma obyektlərindən vergi ödəyən istənilən şəxsdir. Mülki Məcəllədə şəxs 
dedikdə fıziki və hüquqi şəxslər başa düşülür, Vergi Məcəlləsi isə bunlarla yanaşı 
beynəlxalq təşkilatları da nəzərdə tutur, həm də hüquqi şəxslərin və beynəlxalq təşkilatlarm, 
müəyyən hallarda fıziki şəxslərin də hüquqi şəxs olmayan fılialları, nümayəndəlikləri və 
digər bölmələrini əhatə edir. 

    Vergi Məcəlləsinə və Mülki Məcəlləyə uyğun olaraq fıziki şəxslər Azərbaycan 
Respublikasmm vətəndaşları, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərdir. Hüquqi şəxs 
dedikdə isə həm Azərbaycanm hüquqi şəxsləri, yəni Azərbaycan Respublikasmm Ədliyyə 
Nazirliyində dövlət qeydiyyatına alınmış, həm də xarici dövlətlərin qanunvericiliyinə uyğun 
olaraq hüquqi şəxs statusunu almış müəssisə və təşkilatlar başa düşülür. 

    Müasir dövrdə sahibkarlıq fəaliyyəti beynəlxalq xarakter daşıyır və sərbəstdir. 
İnsanlar qanunla qadağan olunmamış sahibkarlıq fəaliyyətini istənilən formada - fərdi 
qaydada və ya müəssisə yaratmaqla təşkil edə bilərlər. Azərbaycan Respublikasmm 
vətəndaşları həm öz ölkəsində, həm də xaricdə fəaliyyət göstərərkən gəlir əldə edir, bu 
məqsədlə əcnəbilər və xarici təşkilat və müəssisələrlə işgüzar əlaqələr yaradırlar. Eyni ilə 
əcnəbilər və xarici müəssisələr həm özləri bilavasitə, həm də birgə müəssisələr və öz 



 101

nümayəndəlikləri vasitəsilə Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və gəlir əldə edirlər. Onların 
hamısı Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada vergini ödəmək vəzifəsini 
daşıyırlar. 

    Adətən vergi ödəyiciləri anlayışları Mülki Məcəllədə verilmiş fıziki və hüquqi 
şəxslərə bölünürlər. Eyni zamanda vergi qanunvericiliyində (Vergi Məcəlləsində) fıziki və 
hüquqi şəxslər, onlarm fılialları və nümayəndəlikləri müxtəlif meyarlara görə vergi 
ödəyicilərinin ayrı- ayrı kateqoriyaları üzrə qruplaşdırılır. Belə qruplaşma vergitutmanm 
müxtəlif forma və üsulları, vergi ödəyicilərinin uçota almması qaydaları, habelə vergi 
güzəştlərini müəyyən etmək məqsədilə aparılır. 

    Vergi Məcəlləsinin 3-cü maddəsinə uyğun olaraq vergitutma ümumi, bərabər və 
ədalətli olmalıdır. Vergilər iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmalıdır, onlar siyasi, ideoloji, etnik, 
konfessional və vergi ödəyiciləri arasmda mövcud olan digər xüsusiyyətlər əsas 
götürülməklə müəyyən edilə bilməz və ayrıseçkilik xarakteri daşıya bilməz. Mülkiyyət 
formasından və ya fıziki şəxslərin vətəndaşlığından və ya kapitalın yerindən asılı olaraq 
vergilərin müxtəlif dərəcələrinin müəyyən edilməsi qadağandır. Vergi ödəyicilərinin ayrı-
ayrı kateqoriya və qruplara bölünməsi təsadüfı deyildir. Bu cür bölünmə müxtəlif yerlərdə 
hüquqi-təşkilati formalarda müxtəlif fəaliyyət növlərini aparan ayrı-ayrı vətəndaşlığı olan və 
ya vətəndaşlıqı olmayan şəxslərin vergilərə cəlb etmək məqsədilə əhatə edilməsi və 
vergitutmanm ümumi, bərabər və ədaiətli olması prin- sipinə tabedir. 

     Fiziki və hüquqi şəxslər, həmçinin fılial və nümayəndəliklər ölkə 
mənsubiyyətindən asılı olaraq iki kateqoriyaya bölünürlər: rezidentlər və qeyri-rezidentlər. 
Bir qayda olaraq rezidentlər Azərbaycan Respub- likasmın vətəndaşları və hüquqi şəxsləri 
olurlar, qeyri-rezidentlər isə əcnəbilər və xarici şirkətlərdir. Lakin bizim vətəndaşlar xaricdə 
işləyə bilər və əksinə, əcnəbilər və ya xarici şirkətlər Azərbaycanda fəaliyyət göstərə 
bilərlər. Bunun üçün Vergi Məcəlləsi (maddə 13.2.5.1) ildə üst- üstə 182 gündən artıq 
Azərbaycanda qalan və ya il ərzində xarici ölkədə Azərbaycan Respublikasının dövlət 
xidmətində olan istənilən fıziki şəx- si, yəni Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, əcnəbi 
və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsi Azərbaycanın rezidenti sayır. Əgər belə şəxs Azərbaycan- 
da və eyni zamanda hər hansı xarici ölkədə 182 gündən az qalırsa, onun Azərbaycan 
rezidenti olması aşağıdakı ardıcıllıqla müəyyən edilir: 

- daimi yaşayış yeri; 
- həyati mənafelərinin mərkəzi; 
- adətən yaşadığı yer; 
- Azərbaycan Respublikasmm vətəndaşlığı. 
    Hüquqi şəxslərin rezidentliyinə dair iki əsas meyar nəzərə almır: sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə məşğul olan istənilən hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyinə uyğun olaraq təsis edilməsi və ya is- tənilən hüquqi şəxsin Azərbaycanda 
idarə edilməsi. 

    Qeyri-rezidentlərə Azərbaycanda olan diplomatik və konsulluq idarələri, xarici 
ölkələrin digər rəsmi nümayəndəlikləri, bu qurumların əməkdaşları və onlarm ailə üzvləri 
(sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ol- madığı halda), Azərbaycandan tranzitlə keçən şəxslər, 
Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmayan xarici təşkilatlarm və fır- malarm 
nümayəndəlikləri, habelə rezident anlayışı ilə əhatə olunmayan digər şəxslər aid edilir. 
Göründüyü kimi, Azərbaycana münasibətdə qeyri-rezidentliyin müəyyən edilməsində əsas 
meyar sadalanmış təşkilat- ların və orada işləyən əməkdaşların və onların ailə üzvlərinin 
sahib- karlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmamasıdır. Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərildiyi halda 
onların statusu rezidentlərə dair müddəalar əsasmda müəyyən ediləcəkdir. 
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     İki kateqoriya arasmda fərq mahiyyət etibarilə ondan ibarətdir ki, rezidentlərin 
həm rezident olduğu ölkədə (Azərbaycanda), həm də xaricdə əldə etdikləri gəlirləri, qeyri-
rezidentlərin isə - yalnız Azərbaycan mənbəyindən gəlirləri vergiyə cəlb olunur. 

    Vergi ödəyiciləri olan fıziki və hüquqi şəxslərin iki kateqoriyaya: rezident və 
qeyri-rezidentlərə bölünməsi ilə yanaşı Vergi Məcəlləsində vergi ödəyicilərinin spesifık 
qrupları da müəyyən edilir - «qarşılıqlı su- rətdə asılı olan şəxslər», «daimi nümayəndəlik» 
və «hüquqi şəxs yarat- madan birgə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən şəxslər» (birləşdirilmiş 
ödəy- icilər), kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatları. 

    Qarsılıqlı surətdə asılı olan səxslər. 
    Vergi Məcəlləsinin 18.2-ci maddəsi konkret olaraq aşağıdakı münasibətləri 

göstərir: 
-  bir şəxs digər şəxsin əmlakmda bilavasitə və ya dolayısı ilə işti- rak edirsə və onun 

iştirak payı və ya səs hüququ azı 20 faizdirsə; 
-   bir şəxs özünün xidməti vəziyyətinə görə digər şəxsə tabedir və ya bir şəxs digər 

şəxsin bilavasitə və ya dolayısı ilə nəzarətindədir; 
-    şəxslər üçüncü şəxsin birbaşa və ya dolayısı ilə nəzarətin- dədirlər; 
-    şəxslər üçüncü şəxsə birbaşa və ya dolayısı ilə birgə nəzarət 
edirlər; 
-    ailə üzvləri (13.2.7-ci maddəyə uyğun olaraq). 
     Qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər məfhumuna başqa qanunvericilik aktlarında, o 

cümlədən antiinhisar qanunvericiliyində də rast gəlinir. Lakin Vergi Məcəlləsində belə vergi 
ödəyiciləri qrupunun ayrılmasmda başlıca məqsəd qiymətlərin təhrifı, əsassız olaraq 
gəlirlərin azaldılması və ya xərclərin artırılması və aralarmdakı münasibətlərdən digər sui-
istifadə hallarmın qarşısını almaqdır. Misal üçün, Vergi Məcəlləsinə görə qarşılıqlı surətdə 
asılı olan şəxslər arasında münasibətlər keçirdikləri əməliyyatm nəticəsinə təsir göstərirsə 
vergilər bazar qiymətləri nəzərə alınmaqla vergi orqanı tərəfındən hesablana (yenidən 
hesablana) bilər. Yaxud belə şəxslər arasmda hər hansı əməliyyat aparıldıqda vergi orqanı 
vergi tutulan gəliri müəyyənləşdirmək məqsədilə gəlirləri və ya xərcləri onların arasmda 
bölə bilər. 

    Qeyri-rezidentlər Azərbaycan Respublikasmda iki yolla fəaliyyət göstərə bilər, 
Azərbaycan mənbəyindən iki yolla vergiyə cəlb edilmə li olan gəlirləri əldə edə bilərlər: 

-  bilavasitə özləri Azərbaycan Respublikasınm rezidentləri ilə əqd bağlayıb 
əməliyyat keçirməklə; 

     Azərbaycan Respublikasında özlərinin daimi nümayəndəliyi- nin vasitəsi ilə. 
     Birinci halda, misal üçün, hər hansı xarici şirkət və ya biznesmen Azərbaycan 

ərazisində olmasa da belə, bizim müəssisəmizlə mallarm satılması haqqmda müqavilə 
bağlaya və bu yolla gəlir əldə edə bilər. 

    İkinci halda isə qeyri-rezident, istər hüquqi, istərsə də fıziki şəxs qismində 
Azərbaycan Respublikasında öz nümayəndəliyini yaradır. Bu daimi nümayəndəlik Ədliyyə 
Nazirliyində dövlət qeydiyyatma və vergi orqanlan tərəfmdən uçota almır və öz 
mülkiyyətçisi adından vergi ödəy- icisi kimi çıxış edir. 

    Vergi Məcəlləsi «daimi nümayəndəlik» məfhumunu tam təfsilatı ilə verir. Ümumi 
şərti irəli sürən 19.1-ci maddəyə görə qeyri-rezident olan hüquqi və ya fıziki şəxsin daimi 
nümayəndəliyi dedikdə həmin şəxslərin istənilən 12 ay ərzində Azərbaycan Respublikasında 
üst-üstə 90 gündən az olmayaraq bilavasitə və ya müvəkkil edilmiş şəxs vasitəsilə tam və ya 
qismən sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyi yer başa düşülür. Vergi Məcəlləsinin 19.2-
ci maddəsində daimi nümayəndəliyin növləri göstərilir: bölmə, kontor, fılial və agentllik, 
tikinti və təmir mey- dançaları, təbii ehtiyatların yataqları, qazma avadanlığı və gəmilər. 
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Hət- ta bu cür obyektlərlə bağlı nəzarət fəaliyyəti və, konkret bir yeri olmasa da, daimi 
nümayəndəliyin funksiyalarını həyata keçirən şəxslər daimi nümayəndəliyə bərabər tutulur. 

Bəzi hallarda hüquqi şəxs yaratmadan fərdi sahibkarlar birgə fəaliyyət göstərirlər. 
Onlar bu məqsədlə öz maddi və maliyyə resurslarını birləşdirir və əldə etdikləri gəliri 
aralarmda bölürlər. Belə vergi ödəyicilərinin fəaliyyətinə iki cürə yanaşılır. Gəlir vergisini 
tutmaq məqsədi lə fəaliyyətlə bağlı birgə xərcləri çıxılmaqla əldə etdikləri birgə gəlir he- 
sablanır, sonra isə vergiyə cəlb edilən həmin gəlir sahibkarlarm birgə fəaliyyətinə dair 
razılığa uyğun olaraq onların arasmda bölünür. 

     Əlavə dəyər vergisi məqsədələri üçün hüquqi şəxs yaratmadan birgə sahibkarlıq 
fəaliyyəti göstərən fıziki şəxslər ayrıca şəxs sayılır, yəni onlarm birgə apardıqları əməliyyat 
üzrə dövriyyə bütövlükdə vergi tutma obyektidir. 

 Kommersiva və qevri-kommersiya təşkilatlan. 
     Vergi güzəştlərinin tətbiqində hüquqi şəxs olan vergi ödəyicilərinin kommersiya 

və ya qeyri-kommersiya təşkilatma aidiyyatı nəzərə almır. Sahibkarlıq (kommersiya) 
fəaliyyətini həyata keçirən müəssisələrdən fərqli olaraq qeyri-kommersiya təşkilatı gəlir 
götürmək məqsədini güdmür. O, əldə etdiyi gəliri öz təsisçiləri arasmda bölüşdürə və kom- 
mersiya məqsədləri üçün sərf edə bilməz. Belə təşkilatlar əvəzsiz köçürmələr, üzüvlük 
haqları və ianələr şəkilində aldıqları gəlirlər üzrə mənfəət vergisindən azaddırlar.  

 
 
 

MЮVZU 7. БАНК ЩЦГУГУ 
 

1. Bank fəaliyyətinin ümumi xarakteristikası. 
2. Банк щцгугуnun predmeti və onun формалашмасы. 
3. Банк щцгугунун мянбяйи щесаб едилян ганунверижилик актлары. 
4. Azяrbaycan Respublikasы Мяркязи Банкыныn hцquqi statusu.  
 
1.  Bank fəaliyyətinin ümumi xarakteristikası. 
Dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, hər bir ölkənin bank sistemi başda 

iqtisadiyyat olmaqla digər fəaliyyət sferalarının əsas sistemlərindən birini təşkil edir. Belə 
ki, iqtisadiyyatın idarə olunmasında bankların xüsusi əhəmiyyəti vardır. Banklar 
müəssisələr və təşkilatlar arasında özünəməxsus bir vasitəçi rolunu oynayır. Onların həyata 
keçirdiyi əməliyyatlar müəssisələrin fəaliyyətinə nəzarət və təsir imkanı yaradır. Bazar 
mühitində götürüldükdə isə banklar ölkə iqtisadiyyatını maliyyə dəstəyi ilə təmin edir. Bu 
aspektdən baxdıqda banklar bazar iqtisadiyyatının vacib ünsürlərindən biri olaraq qeyd 
olunmalıdır. Azərbaycan kimi keçid iqtisadiyyatı dövründə olan ölkələrdə də banklar və 
bank sistemi dövlətin işləyib hazırladığı iqtisadi inkişaf strategiyasının yerinə yetirilməsinə 
xidmət etməli və bu məqsədlə maliyyə tədbirləri görməlidirlər. Yəni onlar düzgün 
planlaşdırılmış maliyyə siyasət və metodlarından istifadə edərək daha çox pul ehtiyatlarının 
cəlb olunmasına səy göstərməlidirlər.  

Banklar iqtisadi inteqrasiya proseslərində də özlərinin ən yaxşı şəkildə büruzə 
verirlər. Məsələn, inkişaf etməkdə olan dünya iqtisadiyyatı qarşılıqlı vəhdət içərisində olan 
ölkə iqtisadiyatlarını da inkişafını sürətləndirir. Belə ki, bir ölkədə sürətli inkişaf tempi 
göstərən iqtisadi proseslər qonşu ölkələrə də sıçrayır. Məhz belə şəraitdə bankların rolu 
əvəzedilməzdir. İqtisadi proseslərə təkan verən və maliyyə dəstəyi təmin edən banklar təbii 
ki kredit həcmini, beynəlxalq güzəştli kredit lahiyələrində iştirakını artırır və nəticədə 
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inkişafda olan iqtisadiyyatla inteqrasiya içərisində olan hər bir sistem öz inkişaf tempini 
sürətləndirmiş olur.  

İqtisadiyyatın idarə olunmasında bankların xüsusi rolu vardır. Bu rolu bankların 
fəaliyyətini araşdırarkən daha dəqiq müşahidə etmək olar. Bankların həyata keçirdiyi 
çoxsaylı əməliyyatlardan yalnız birini – kredit əməliyyatlarını götürüb araşdıraq. Kreditin 
bir çox formaları olsa da onlar arasında bank krediti daha çox yayılmışdır. Məlumdur ki, 
banklar müxtəlif təsərrufat subyektlərinə istifadə haqqı da ayrıca ödənilməklə (faiz) borc, 
yəni kredit verirlər. Mülkiyyət  formasından asılı olmayaraq müəssisələrdə dövriyyə 
vəsaitinin çatışmamazlığının aradan qaldırılması üçün onların mülkiyyətçiləri bank 
kreditlərindən istifadə etməli olurlar. Bu, mülkiyyətçilər üçün ona görə sərfəlidir ki, bank 
onlar üçün müqavilə əsasında səmərəli variantlarda zəmanət və ya girov əsasında lazım olan 
müddətdə,  istənilən məbləğdə vəsaitləri ayıra bilir. Beləliklə, mülkiyyətçinin pul 
vəsaitlərinə ciddi təlabat olduğu dövrdə heç bir mənbə bank krediti kimi sərfəli şəkildə bu 
təlabatı ödəyə bilmir. Əgər mülkiyyətçi digər mənbələrdən vəsait cəlb etmək istəsə, bu onun 
üçün digər ağır şərtlərin meydana çıxmasına səbəb ola bilər. O, ya mülkiyyət hüququ ilə 
bölüşməli, ya da əldə olunacaq gəlirin bir hissəsini itirməlidir. Bu yolla da müasir bazar 
iqtisadiyyatında kredit sistemi geniş təkrar istehsalı həyata keçirmək, struktur dəyişiklikəri 
aparmaq, müxtəlif lazımlı vəsaitlərin cəlb olunması üçün əvəzolunmaz bir sistemdir. 
Kreditin yenidən bölgü, kapitalın mərkəzləşməsi və təmərküzləşməsi, nəzarət, tədavül 
xərclərinə qənaət kimi funksiyaları vardır. Məhz bu funksiyalardan istifadə edərək banklar 
vasitəsi ilə kreditdən iqtisadiyyatın tənzimlənməsi vasitəsi kimi istifadə olunur. 
İqtisadiyyatın kredit vasitəsi ilə tənzimlənməsi təsərrufat proseslərinə təsir etmək məqsədilə 
tətbiq olunur. Kredit verən maliyyə institutlarının əsasını banklar təşkil etdiyi üçün dövlət 
də mərkəzi banklar vasitəsi ilə kommersiya banklarının kredit siyasətini tənzimləyir və ya 
mudaxilə edir. Kredit siyasəti mərkəzi bank və dövlət tərəfindən pul-kredit sferasında 
həyata keçirilən tədbirlər sistemidir. Kreditlərin faiz dərəcələrinin tənzimlənməsi, kredit 
miqdarının məbləğinə hədd qoyulması bu siyasətin əsas formalarıdır.  

Bankların iqtisadi məzmununa aşağıdakı formalarda nəzər salaq: 
Bаnk müəssisə kimi. Hər bir müəssisə kimi, bаnk dа müstəqil təsərrüfаtçı subyеktdir, 

hüquqi şəхs hüququnа mаlikdir, хidmət göstərir, təsərrüfаt hеsаbı prinsipləri əsаsındа 
fəаliyyətini qurur. Müəssisə kimi bаnkın vəzifələri bir аz fərqlidir – о özünün хidmət və 
məhsulu ilə ictimаi tələbаtın təminаtını, gələn gəlirlərin əsаsındа öz kоllеktiv üzvlərinin 
həm də bаnk mülkiyyətinin (əmlаkının) mülkiyyətçilərinin sоsiаl və iqtisаdi mаrаqlаrın 
həyаtа kеçirilməsi məsələlərini həll еdir. Bаnk təsərrüfаt fəаliyyəti növlərini həyаtа kеçirə 
bilər (ölkənin qаnunlаrınа zidd оlmаyan təqdirdə və bаnkın nizаmnаməsinə uyğun оlduqdа). 
Xüsusi razılıqla fəaliyyət göstərən hər bir müəssisə kimi bаnk dа lisenziya аlmаlıdır.  

Bаnk ticаrət müəssisəsi kimi.  Bаnklаr sənаyе kənd təsərrüfаtı, tikinti, nəqliyyаt və 
rаbitədən  fərqli оlаrаq istеhsаlаtdа yох, mübаdilə sаhəsində fəаliyyət göstərir. Bu bir sırа 
müəlliflərə bаnkı ticаrət müəssisəsi hеsаb еtməyə əsаs vеrir. Bаnk fəаliyyətinin ticаrətlə 
əlаqələndirilməsi isə təsаdüfi dеyil. Bаnklаr sanki vəsаitləri “аlır”, “sаtır”, yеnidən 
pаylаşdırmа sаhəsində fəаliyyət göstərir, əmtəənin dəyişdirilməsinə yаrdımçı оlurlаr. 
Bаnklаr özlərinin “sаtıcılаrınа”, аnbаrlаrınа, хüsusi “əmtəə (mаl) еhtiyаtlаrınа” mаlikdir və 
оnlаrın fəаliyyəti əsаsən dövriyyə qаbiliyyətindən аsılıdır. 

Bаnk vаsitəçi müəssisə kimi. Bаnklаrın mübаdilə sаhəsində fəаliyyəti оnun hаqqındа 
digər təsəvvürü (аnlаyış) yаrаdır. Çох vахt bаnk vаsitəçi  təşkilаt kimi хаrаktеrizə еdilir. 
Bunun üçün, bir hesaba müvəqqəti yаtırılаn və digərində istifаdəyə еhtiyаcı оlаn vəsаitin 
хüsusi ахını əsаsdır. Bunun хüsusiyyəti оndаn ibаrətdir ki, vəsаitin müəyyən hissəsinə 
mаlik оlаn krеditоr оnu müvаfiq zəmаnət (təminаt), dəqiq müddət оlduqdа onu bоrcаlаnа 
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fаizlə vеrmək istəyir. Lаkin krеditоrun mаrаqlаrı bоrc аlаnın  (еyni rеgiоndа оlmаsı hеç də 
vаcib dеyil) krеditоrun mаrаqlаrı ilə üst-üstə düşməlidir. Sözsüz ki, müаsir pul 
təsərrüfаtındа bu cür mаrаqlаrın üst-üstə düşməyi təsаdüfidir. Burаdа birləşdirici hissə kimi, 
istək və təklifi nəzərə аlmаqlа, rаzılаşmаnı təmin еdən bаnk vаsitəçi çıхış еdir. 

Bаnk birjаnın аgеnti kimi. Hələ XX əarin 20-ci illərində bаnkın dövriyyə sаhəsindəki 
fəаliyyəti оnа birjа аgеnti təsəvvürü yаrаdırdı. Məlum оlduğu kimi, bunun üçün səbəb 
bаnklаrın birjаlаrdа mütləq iştirаkçı оlmаsıdır. Оnlаr müstəqil birjа əməliyyаtlаrı təşkil еdə 
və qiymətli kаğızlаrın аlış-vеrişi ilə bаğlı əməliyyаtlаrı yеrinə yеtirə bilərlər. Lаkin bu 
bаnklаrı nə tаriхi, nə də məntiqi cəhətdən birjа təşkilаtlаrının bir hissəsinə çеvirmir. Özəl 
bаnklаr birjаlаrdаn dаhа öncə, qiymətli kаğızlаrın аlış-sаtışının yаrаndığı bir vахtda 
yаrаnmışlаr. Burаdа qeyd edilməlidir ki, qiymətli kаğızlаrın аlış-sаtışı bаnk əməliyyаtlаrının 
ancaq bir hissəsini təşkil edir. 

Bankların formaları özlərini əsasən hər bir ölkənin iqtisadi sisteminin əsas 
həlqələrindən biri olan bank sistemində büruzə verir. Bank sisteminin əsas elementləri 
bankların formaları kimi də xarakterizə edilə bilər. Uzun müddət ərzində bank sistemi yalnız 
kommersiya banklarından ibarət olmuş və yalnız kommersiya istiqamətində fəaliyyət 
göstərmişdir. Lakin sonralar dövlətlərin inkişafı, hər bir dövlətdə milli iqtisadiyyatın 
formalaşması ilə əlaqədar olaraq bank sistemi 2 pilləyə bölünmüşdür. İlk pillədə bank 
sisteminin vacib ünsürü olaraq bir sıra əhəmiyyətli funksiyaların yerinə yetirilməsi, eləcə də 
pul emissiyasının tənzimlənməsi ilə əlaqədar olaraq mərkəzi banklar yaranmışdır. Mərkəzi 
bank kredit sisteminin mərkəzi olub, yalnız pul-kredit sisteminin tənzimlənməsi ilə məşğul 
olur. O, digər banklar üçün koordinator vəzifəsini icra edir və onların işini yalnız iqtisadi 
tənzimləmə metodları ilə nizamlayır. Mərkəzi bank ölkənin bank sistemi üzərində nəzarəti 
həyata keçirir, yalnız banklara və hökümətə xidmət edir. Buna görə də mərkəzi bank 
dövlətin bankiri adlanır və dövlət büdcəsinin emissiya-kassa fəaliyyətinin həyata 
keçirlməsində əsas rol oynayır. Mərkəzi bank dövlətin göstərişi ilə idarə olunsa da nisbi 
müstəqilliyə malikdir. Bütün ölkələrdə onlar eyni vəzifələri icra edir. Bununla bərabər, 
mərkəzi bankların qurulmasında, idarə edilməsində, sərbəstlik səviyyəsində və s. bəzi 
spesifik xüsusiyyətlər var. Bütün bunları eyniləşdirsək onda deməliyik ki mərkəzi banklar 
dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin pul-kredit siyasətini icra edən orqanıdır.  

Bank sistemində ikinci pillədə duran banklar isə kommersiya banklarıdır. Əsasən 
mənfəət xarakterli fəaliyyətlə məşğul olan banklar kommersiya bankları adı altında 
birləşirlər. Kommersiya banklarının yerinə yetirdiyi əsas vəzifə pul yaratmaqdır. Borc alana 
kredit verməklə banklar əlavə ödəmə qabiliyyəti olan tələbat yaradır. Kommersiya 
banklarının başqa vəzifələri isə kreditdə vasitəçilik, ödənişlərdə vasitəçilik, qiymətli 
kağızlarla əməliyyatlar ola bilər.  

Bankların formalarına gəldikdə isə bu formalar müxtəlif xarakterlərə görə 
qruplaşdırılır. Bank sisteminin ikinci pilləsində çıxış edən kommersiya bankları hər bir ölkə 
iqtisadiyyatında mühüm əhəmiyyət kəsb edən və özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə seçilən 
iqtisadi təşkilatları olub əsasən 2 qrupa bölünür: universal və ixtisaslaşmış banklar. 
Universal banklar adından da göründüyü kimi bütün növ bank xidmətləri göstərmək 
hüququna malikdirlər. İxtisaslaşmış banklar isə bank xidmətləri arasından birini və ya 
əlaqəli şəkildə olan bir neçə bank xidmətini həyata keçirmək hüququna sahib olurlar. Onlar 
bir fəaliyyət sahəsi üzrə ixtisaslaşır və ancaq o sahədə fəaliyyət göstərirlər. Belə bankların 
güclü inkişafı əsasən XX əsrin ikinci yarısından sonra müşahidə olunmuşdur. Ümumiyyətlə, 
kommersiya banklarını aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar: 

- kommersiya bankları. Onlar kredit sisteminin əsasını təşkil edir və kredit 
resurslarının əsas hissəsini özündə cəmləşdirir; 
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- investisiya bankları. Bu tip banklar əsasən investisiya əməliyyatları ilə, həmçinin 
fond birjasındakı kimi qiymətli kağızların alış və satışı ilə məşğul olurlar. Onların 
kommersiya banklarından əsas fərqi odur ki, onlar depozit qəbul etmir, hesablaşma 
əməliyyatları aparmır və qısamüddətli borclar vermir. 

- əmanət bankları. Onlar əhalidən pul formasında əmanətlər qəbul edir, onlarla 
müəyyən əməliyyatlar aparırlar; 

- ixtisaslaşmış banklar ( ipoteka, kooperativ, kənd təsərrüfatı, xarici ticarət və s.). 
Məsələn, ipoteka bankları uzunmüddətli borcların əldə edilməsi zamanı daşınmaz əmlakı 
(torpaq və tikililəri) girov kimi qoymağa imkan verir. Xarici ticarət bankları isə əmtəələrin 
idxalı və ixracının kreditləşməsi üzrə ixtisaslaşır. 

Həyata keçirdikləri əməliyyatlara görə emissiya və kommersiya, mülkiyyət 
formasına görə səhmdar, kooperativ, bələdiyyə və fəaliyyət formalarına görə kommersiya, 
investisiya, əmanət və s. kimi növləri vardır.  

Mülkiyyət formasına görə də banklar təsnifləşdirilir ki, burada əsas olaraq bankların 
yaradılması, nizamnamə kapitalında qeyd olunan mülkiyyətçi (hüquqi və ya fiziki şəxs ola 
bilər) əsas göstərici olaraq nəzərə alınır. Beləliklə, mülkiyyət formalarına görə banklar belə 
təsnifləşdirilir: 

1. Dövlət bankları və ya mərkəzi banklar. 
2. Dövlətin iştirakı olan banklar (belə banklarda dövlətə məxsus səhmlər olur və ya 

dövlət payçı qismində iştirak edir). 
3. Dövlətlərarası banklar (oxşar xüsusiyyətlərə malik dövlətlər birləşib ortaq 

fəaliyyət göstərən bank yaradırlar, oxşar xüsusiyyət kimi eyni regionda yerləşmə (Avropa 
Yenidənqurma və İnkişaf Bankı) və ya eyni dini etiqadlar götürülür  (İslam Ölkələri bankı). 

4. Bələdiyyə və kommunal bankları (belə banklar yerli hakimiyyət orqanlarının 
mülkiyyəti əsasında yaradılır). 

5. Kooperativ banklar. 
6. Səhmdar banklar. 
7. Səhmdar olmayan banklar (onlar sahibkar və ya partnyor mülkiyyəti əsasında 

yaradılır). 
Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində Azərbaycanda da bir çox bank formalarından 

geniş istifadə edilir. Lakin dünya bank sistemindən fərqli olaraq Azərbaycan bank 
sisteminin öz xüsusiyyətləri vardır. Bu xarakterik xüsusiyyətlər öz əksini bank sistemimizin 
inkişafında büruzə verir. 

 
2. Банк щцгугуnun predmeti və onun формалашмасы. 
Bank hüququnun inkişafına səbəb artıq əhalinin əksər hissəsinin sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə məşğul olmasıdır. Əlbəttə ki, sahibkarlıq fəaliyyəti bank hesabalarının açılması 
və onların xidməti ilə müşayiət olunur, bu da ki bilavasitə bank hüququna aid olan 
münasibətlərdir. Bu tendensiya bank hüququnun əhəmiyyətini artırmaya bilməz və 
Azərbaycan hüquq ədəbiyyatında bank hüququ” bazar iqtisadiyyatı islahatlarının inkişafı ilə 
əlaqədar olaraq daha tez-tez istifadə edilməyə başladı. Sovet dövründə mövcud olmuş bank 
hüququ sadəcə olaraq dövlət bankının fəaliyətinin tənzimlənməsinə qulluq edirdi.  

Azərbaycan hüquq elmində bank dedikdə, fiziki və hüquqi şəxslərdən depozitlərin və 
ya digər qaytarılan vəsaitlərin cəlb edilməsi, öz adından və öz hesabına kreditlərin 
verilməsini, habelə müştərilərin tapşırığı ilə köçürmə və hesablaşma-kassa əməliyyatlarını 
məcmu halda həyata keçirən hüquqi şəxs bаша düşülür. Azərbaycan Rеспуbликасı Mülki 
Məcəlləsinin 43.1-ci maddəsinə əsasən hüquqi şəxs qanunla müəyyənləşdirilən qaydada 
dövlət qeydiyyatından keçmiş, xüsusi yaradılmış elə bir qurumdur ki, mülkiyyətində ayrıca 
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əmlakı vardır, öz öhdəlikləri üçün bu əmlakla cavabdehdir, öz adından əmlak və şəxsi qeyri-
əmlak hüquqları əldə etmək və həyata keçirmək, vəzifələr daşımaq, məhkəmədə iddiaçı və 
ya cavabdeh olmaq hüququna malikdir. Bank ən azı üç hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən 
açıq səhmdar cəmiyyəti formasında yaradılır. Siyasi partiyalar, ictimai birliklər, fondlar və 
digər qeyri-kommersiya təşkilatları bankın səhmdarı ola bilməzlər.  

Banklar filiallara, şöbələrə və nümayəndəliklərə malik ola bilər. Hüquqi şəxs 
olmayan, bankın olduğu yerdən kənarda yerləşən, öhdəlikləri üçün bankın özünün 
məsuliyyət daşıdığı, banka icazə verilmiş bank fəaliyyətinin hamısını və ya bir hissəsini 
həyata keçirə bilən bankın ayrıca bölməsi bankın filialı sayılır. Hüquqi şəxs olmayan, 
bankın olduğu yerdən kənarda yerləşən, öhdəlikləri üçün bankın özünün məsuliyyət 
daşıdığı, onun respublika ərazisində depozitlər cəlb edən və/və ya köçürmə, hesablaşma-
kassa əməliyyatları aparan ayrıca bölməsi bank şöbəsidir. Bankın nümayəndəliyi isə hüquqi 
şəxs olmayan, bankın olduğu yerdən kənarda yerləşən, bank fəaliyyəti ilə məşğul olmağa 
hüququ olmayan, yalnız onun mənafelərini təmsil və müdafiə edən bankın ayrıca 
bölməsidir. 

Bankların fəaliyyət göstərməsi üçün xüsusi razılıq (lisenziyanın) alınması tələb 
olunur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli, 782 nömrəli 
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş хüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin 
siyahısına bank fəaliyyəti də daxil edilmişdir. Bank lisenziyası ’’Banklar haqqında” 
Azərbaycan Rеспуblikasıı qanununda müəyyən edilmiş qaydada verilən, fiziki və hüquqi 
şəxslərdən depozitlər və ya digər qaytarılan vəsaitlər cəlb etmək, öz adından və öz hesabına 
kreditlər vermək ilə bağlı fəaliyyəti, habelə müştərilərin tapşırığı ilə köçürmə və 
hesablaşma-kassa əməliyyatlarını məcmu halda həyata keçirməyə müstəsna hüquq verən 
xüsusi razılıqdır. Mərkəzi Bank bank lisenziyalarının verilməsində və ləğv edilməsində, 
habelə filiallar, şöbələr və nümayəndəliklər açmaq üçün banklara icazə verilməsində və 
verilmiş icazələrin ləğv edilməsində müstəsna hüquqlara malikdir. Bank lisenziyaları və 
icazələr yazılı formada müddətsiz olaraq verilir. Bank lisenziyaları və icazələr yalnız onları 
almış şəxslər tərəfindən istifadə edilə bilər və üçüncü şəxslərə verilə bilməz. Bank 
lisenziyaları və icazələr Mərkəzi Bank tərəfindən verildiyi gündən qüvvəyə minir. Bank 
hüququnun digər əsas institutu Bank olmayan kredit təşkilatıdır. Bu təşkilat öz vəsaiti və ya 
cəlb edilmiş vəsait hesabına (depozitlər istisna olmaqla) yalnız pul formasında kreditlər 
verməklə məşğul olan hüquqi şəxsdir. 

Bank hüququnu ayrıca hüquq sahəsi kimi müəyyənləşdirəndə onun predmetini, daha 
sonra isə hüquqi tənzimləmə metodunu müəyyən etmək lazımdır. Burada çətinliklər 
mövcuddur, belə ki, bank hüquq münasibətləri həmçinin konstitusiya, inzibati, cinayət və ən 
əsası mülki hüquq sahələrin hüquqi tənzimləmə predmetinə daxildir. Bunu elə hüquqi 
tənzimləmənin metodu haqqında da demək olar. Öz metodunun faktiki mövcud olmamasını 
bank hüququ konsepsiyasını dəstəkləyənlər də təsdiq edirlər.  

Bir çox alimlər qeyd edir ki, bank hüququ kompleks hüquq sahəsi olduğu üçün 
müstəqil deyil və onların predmeti və metodu mövcud deyil, onlar sadəcə olaraq 
qanunvericilik sahəsidir. Digər alimlər isə qeyd edirlər ki, bu mükəmməl hüquq sahəsidir və 
onun mövcudluğu hüquq sisteminin yüksək səviyyəli mərhələyə çatmasından xəbər verir.  

Kompleks sahələr əsas sahələrdən fərqli olaraq tamamilə digər əsaslarla yaranırlar. 
Müəyyən inkişaf mərhələsinə çataraq hüquq sistemi onların təsərrüfat, səhiyyə, nəqliyyat, 
təhsil, ekologiya və s. kimi hüquqi eyniliyinə baxmayaraq, bütöv sosial sferaların 
nizamlanmasına keçir. Bir çox mütəxəssislərin fikrincə, kompleks hüquq sahələrinin istifadə 
etdiyi metodlar nəinki özünəməxsusdur, həmçinin, hər dəfə öz xüsusi hüquqi üsullarının 
tətbiqinə görə unikaldır. Deyilən yanaşmaya arqument qismində hüquq sisteminin və 
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qanunvericilik sisteminin ayrılmazlığı tendensiyasının vüsət alması çıxış edə bilər. 
Kompleks hüquq sahəsi nəzəriyyəsini dəstəkləyərək, bank hüququnun ayrıca sahəyə 
ayrılmasının tərəfdarları onu kompleks hüquq sahəsi hesab edirlər.  

Beləliklə də, bu sahənin hüquqi tənzimlənməsinin spesifik predmetinin və 
metodunun olmaması şübhəsi aradan qalxır. Həmçinin məlumdur ki, bu və ya digər hüquq 
sahəsinin ayrılması obyektiv zərurətdən yaranır.  

Müstəqil bank hüququnun Azərbaycanda formalaşması səbəbləri aşağıdakılardır: 
• öz riski hesabına gəlir əldə etmək məqsədi ilə yeni və qeyri-dövlət banklarının 

yaranması; 
• maliyyə bazarının və xidmətlərinin inkişafı.  
 Subyektlər baxımından aşağıdakı bank hüquq münasibətlərini fərqləndimək olar: 
• bank və müştəri arasında; 
• bank əməliyyatının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq iki bank arasında; 
• Mərkəzi bank və banklar arasında; 
• ittifaqlar, assosasiyalar, klirinq palataları və s təşkilatların yaradılması üzrə banklar 

arası münasibətlər; 
• Mərkəzi bank ilə hökumət arasında və s. 
Bank hüquq münasibətlərinin subyekt tərkibi olduqca genişdir və onları şərti olaraq 

bir neçə yerə bölmək olar: 
• müştərilər- vətəndaşlar, hüquqi şəxslər, onların bölmələri və s. təşkilatlar; 
• banklar və kredit təşkilatları; 
• icra hakimiyyəti orqanı kimi bank; 
• bank təşkilatları- bank ittifaqları, assosiasiyaları, konsernlər və s. 
Bank hüquq münasibətləri bank əməliyyatları xüsusiyyətinə görə bölünürlər: 
• passiv bank əməliyyatları, burada banklar borclu qismində çıxış edir- bank 

əmanəti, bank hesabı, qiymətli kağızlar institutu; 
• аktiv bank əməliyyatları, burada banklar kreditor qismində çıxış edir – kredit 

müqavilələri, pul tələblərə güzəşt edilməsi müqaviləsi; 
• vasitəçi bank əməliyyatları – hesablaşma hüquq münasibətləri; 
• yardımçı bank əməliyyatları – informasiya və digər xidmətlərinin göstərilməsi 

üzrə hüquq münasibətləri; 
Hüquq münasibətlərinin məzmununa görə aşağıdakı qruplaşdırmanı aparmaq olar: 
• əmlak; mülkiyyət növü kimi pul vəsaitləri; 
• qeyri-əmlak; bank sirrinin, əmtəə nişanlarının, işgüzar nüfuzun qorunması və s.  
• təşkilati; bankın daxili strukturunun və bank sisteminin qurulması; 
Bank hüquq münasibətlərinin yaranmasına səbəb aşağıdakılar çıxış edə bilər: 
• qanunun norması; məsələn, məcburi ehtiyatın yaradılmlası; 
• inzibati akt; məsələn, lisenziyanın verilməsi və onun geri götürülməsi; 
• müqavilə və ya birtərəfli əqd; 
• zərərin vurulması. 
 Banklar, Mərkəzi Bankdan aldığı bank lisenziyasında qadağan edilməmişdirsə, 

aşağıdakı fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilərlər:  
• tələbli və müddətli depozitlərin (əmanətlərin) və digər qaytarılan vəsaitlərin cəlb 

edilməsi;  
• kreditlərin (təminatlı və/və ya təminatsız) verilməsi, o cümlədən istehlak və 

ipoteka kreditləşdirilməsi, reqres hüququ ilə və ya belə hüquq olmadan faktorinq, forfeytinq, 
lizinq xidmətləri və digər kreditləşdirmə növləri;  
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• fiziki və hüquqi şəxslərin hesablarının, o cümlədən bankların müxbir hesablarının 
açılması və aparılması;  

• klirinq, hesablaşma-kassa xidmətləri, pul vəsaitinin, qiymətli kağızların və ödəniş 
vasitələrinin köçürülməsi üzrə xidmətlər göstərilməsi;  

• ödəniş vasitələrinin (o cümlədən kredit və debet kartları, yol çekləri və bank 
köçürmə vekselləri) buraxılması;  

• öz hesabına və ya müştərilərin hesabına maliyyə vasitələrinin (o cümlədən 
çeklərin, köçürmə veksellərinin, borc öhdəliklərinin və depozit sertifikatlarının), xarici 
valyutanın, qiymətli metalların və daş-qaşların, valyuta və faiz vasitələrinin, səhmlərin və 
digər qiymətli kağızların, habelə forvard kontraktlarının, svoplara dair sazişlərin, 
fyuçerslərin, opsionların və valyutalara, səhmlərə, istiqrazlara, qiymətli metallara və ya faiz 
dərəcələrinə aid digər törəmə vasitələrin satın alınması və satılması;  

• qiymətli metalların əmanətə cəlb edilməsi və yerləşdirilməsi;  
• öhdəliklərin icrasına təminatların, o cümlədən qarantiyaların verilməsi və öz 

hesabına və ya müştərilərin hesabına akkreditivlərin açılması;  
• qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət;  
• maliyyə müşaviri, maliyyə agenti və ya məsləhətçisi xidmətlərinin göstərilməsi; 
• kreditlərə və kredit qabiliyyətinin yoxlanılmasına dair informasiya verilməsi və 

xidmətlər göstərilməsi;  
• sənədləri və qiymətliləri, o cümlədən pul vəsaitlərini saxlanca qəbul etmək (xüsusi 

otaqlarda və ya seyf qutularında saxlamaq);  
• qiymətlilərin, o cümlədən banknotların və sikkələrin inkasasiya edilməsi və 

göndərilməsi. 
Banklar digər qanunlarla nəzərdə tutulmuş fəaliyyət növlərini də həyata keçirə 

bilərlər. Amma, qanunvericiliklə buna məhdudiyyətlər də qoyulmuşdur, belə ki, heç bir 
bank topdansatış və ya pərakəndə ticarət, istehsal, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, yataqların 
işlənilməsi, tikinti və sığorta fəaliyyəti ilə məşğul ola və ya sığorta təşkilatları istisna 
olmaqla tərəfdaş, şərik və ya payçı kimi bunlarda iştirak edə bilməz. 

  
3. Банк щцгугунун мянбяйи щесаб едилян ганунверижилик актлары. 
Bank hüquq münasibətlərini tənzimləyən normativ hüquqi aktlar hüququn “çevik” 

olması ilə əlaqədar olaraq daima yeniləşir. Azərbaycanda bank hüququnun mənbələrinə 
aşağıdakılar aiddir: 

• Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası; 
• Azərbaycan Respublikasının ’’Banklar haqqında’’ гanunu; 
• Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi; 
• ’’Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında’’ və ’’Kredit İttifaqları 

haqqında’’ Azərbaycan Respublikası qanunları; 
• Mərkəzi Bankın yuxarıda qeyd olunan NHA-ra müvafiq olaraq qəbul edilmiş 

normativ aktları; 
• Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktları; 
• habelə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar cıxdıgı beynəlxalq müqavilələr. 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 19-cu maddəsinə əsasən Azərbaycan 

Respublikasının pul vahidi manatdır. Pul nişanlarının tədavülə buraxılması və tədavüldən 
çıxarılması hüququ yalnız Mərkəzi Banka mənsubdur. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 
Bankı dövlətin müstəsna mülkiyyətindədir.  
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Ümumiyyətlə Azərbaycanda bank hüququn inkişafı tarixi 1991-ci 18 oktyabrda 
dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsindən bir qədər öncə başlanmışdır. Belə ki, “Azərbaycan 
Respublikasının iqtisadi müstəqilliyinin əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
1991-ci il 25 may tarixli Konstitusiya Qanununun ’’Bank sistemi və pul tədavülü’’ adlanan 
14-cü maddəsi bütövlükdə məhz bu məsələləri əhatə edirdi. Azərbaycanda müstəqil bank 
sisteminin və Mərkəzi pul vahidinin tədavülünün hüquqi əsaslarını təsbit etməklə yanaşı 
həmin maddə Mərkəzi Bankın da statusunu və səlahiyyətlərini müəyyən etmişdir. Belə ki, 
Mərkəzi Bank kredit, pul tədavülü, hesablaşmalar və valyuta münasibətləri sahəsində dövlət 
siyasətini yeridən, bütövlükdə bank sisteminin fəaliyyətini tənzimləyən və ehtiyat bank 
funksiyalarını icra edən ali emissiya idarəsi elan edilmişdir. Bununla belə həmin dövrdə 
Mərkəzi Bank hələlik yaradılmamışdı. Eyni zamanda ’’Respublikanın iqtisadi və ictimai-
siyasi həyatını sabitləşdirmək sahəsində əlavə tədbirlər haqqında’’ Azərbaycan 
Respublikasının 1991-ci il 8 oktyabr tarixli Qanununa əsasən büdcə-maliyyə sisteminin 
tənzimi, habelə mərkəzi dövlət idarəetmə orqanlarının yaradılması və ləğvi məsələləri 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları ilə müəyyən olunurdu. Məhz bu Qanuna 
əsasən, habelə yuxarıda qeyd edilən Konstitusiya Qanununa uyğun olaraq ’’Azərbaycan 
Respublikası Mərkəzi Bankının yaradılması haqqında’’ Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 1992-ci il 11 fevral tarixli Fərmanı ilə Dövlət Bankının, keçmiş SSRİ Sənaye-
Tikinti Bankının, SSRİ Aqrar-Sənaye Bankının Azərbaycan Respublikası bankları 
bazasında Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yaradılmışdır.   

1992-ci ildə ’’Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında’’ və 
’’Azərbaycan Respublikasında banklar və bank fəaliyyəti haqqında’’ qanunların qəbul 
olunması ilə bank sisteminin ilkin nisbətən əhatəli hüquqi-normativ bazasının əsası 
yaradılmışdır. Daha dəqiq desək, 1992-ci il 7 avqust tarixdə ’’Azərbaycan Respublikasında 
banklar və bank fəaliyyəti haqqında’’ Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə yanaşı 
’’Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında’’ Qanun da qəbul olunmuşdur. 
Həmin ayın 15-də Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi valyutası – manat tədavülə 
buraxılmışdır (rublla bərabər). 1992-ci il 1 dekabr tarixdə isə Azərbaycan Respublikasının 
Mərkəzi Məclisi "Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının Nizamnaməsinin təsdiq 
edilməsi haqqında" qərar qəbul etmişdir. Bank işi üçün əhəmiyyətli dərəcədə vacib olan bu 
qanunvericilik aktları Mərkəzi bank hüququnun təməlini qoymuş və bank fəaliyyətinin yeni 
ictimai-iqtisadi şəraitə uyğunlaşmasına şərait yaratmışdır. Sözügedən aktlarda Mərkəzi 
Bank tədavülə pul nişanları buraxılmasına müstəsna hüququ olan və ehtiyat sistemi rolunu 
yerinə yetirən dövlətin mərkəzi bankı kimi müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda Mərkəzi 
Banka bank sistemi üzərində tənzimləyici və nəzarətedici səlahiyyətlər verilmişdir.   

1994-cü il yanvarın 1-dən manat ölkənin yeganə ödəniş vasitəsi elan olundu. 1995-ci 
il 12 noyabr tarixdə keçirilən referendumda qəbul olunmuş müstəqil Azərbaycan 
Respublikasının ilk Konstitusiyasının 19-cu maddəsinin II bəndində isə pul nişanlarının 
tədavülə buraxılması və tədavüldən çıxarılması hüququnun yalnız Mərkəzi Banka mənsub 
olması bir daha təsdiq edilmişdir. Eyni zamanda həmin bənddə Mərkəzi Bankın dövlətin 
müstəsna mülkiyyətində olması da təsbit edilmişdir. Yeni Konstitusiyanın qəbulu 
Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində keyfiyyətcə yeni mərhələnin 
başlanmasından xəbər verirdi. Məhz buna görə də bütün sahələrdə olduğu kimi bank 
qanunvericiliyi sahəsində də yeniliklər zəruri idi. 

Buna görə də, 1996-cı il 10 iyun tarixdə ’’Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 
Bankı haqqında’’, 14 iyun tarixdə isə ’’Azərbaycan Respublikasında banklar və bank 
fəaliyyəti haqqında’’ гanunlar yeni redaksiyada qəbul edildi. Yeni bank qanunları 
respublikanın bank sisteminin qabaqcıl dünya bank təcrübəsinə yaxınlaşmasına və etibarlı 
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kredit təşkilatlarının yaradılmasına imkan yaratdı. Belə ki, Mərkəzi Bank haqqında müvafiq 
гanunda onun əsas funksiyalarından biri olan dövlətin pul-kredit siyasətinin həyata 
keçirilməsi vasitələri və metodları göstərilmişdir. Burada sərbəst bazarda əməliyyatların 
aparılması, valyuta bazarına müdaxiləsi, bank əməliyyatlarının məhdudlaşdırılması və s. 
tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Mərkəzi Bank tərəfindən bank sektorunun tənzimlənməsi 
məqsədilə istifadə edilən inzibati alətlər tədricən prudensial nəzarətlə əvəz edildi. Bankların 
fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi bazanın beynəlxalq standartlaşdırılması 
istiqamətində tədbirlərə başlandı və iqtisadi normativlərin məzmunu ardıcıl olaraq 
sərtləşdirildi. Prudensial dedikdə, bankın təhlükəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsinə 
istiqamətlənmiş normativlərə, qaydalara, tələblərə və göstərişlərə əsaslanmış düşünülmüş 
davranış, idarəetmə və nəzarət üsuludur. 

16 yanvar 2004-cü ildə Banklar Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
qəbul edildi.  Bu qanun Azərbaycanda bank sisteminin hüquqi bazasının beynəlxalq 
standartlara tam uyğunlaşdırılması, iqtisadiyyatda bank xidmətlərinin rolunun artırılması, 
bank əmanətçilərinin və kreditorlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi və bütövlükdə bank 
sisteminin stabil və təhlükəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə bankların təşkili, 
daxili idarəedilməsi, fəaliyyətinin tənzimlənməsi və ləğv edilməsi prinsiplərini, qaydalarını 
və normalarını müəyyən edir. Qanunun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar 1996-cı il 14 iyun 
tarixli ’’Azərbaycan Respublikasında banklar və bank fəaliyyəti haqqında’’ Azərbaycan 
Respublikasıнıн гanunu və 1995-ci il 19 yanvar tarixli ’’Bank sirrinin qorunması 
Qaydaları’’nın təsdiq edilməsi haqqında’’ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Məclisinin 
qərarı qüvvədən düşdü. 

Banklar hesablaşmaları və pul köçürmələrini Azərbaycan Respublikasının Mülki 
Məcəlləsinə və Mərkəzi Bankın həmin Məcəlləyə müvafiq olaraq qəbul etdiyi normativ 
aktlara, bank praktikasında tətbiq olunan işgüzar dövriyyə adətlərinə və müvafiq 
müqavilələrə uyğun olaraq həyata keçirirlər 

Nəzəriyyəyə əsasən hesablaşma sahəsində yayılmış bank fəaliyyətinə aşağıdakıları 
aid etmək olar: 

• Ödəniş və ya vəsaitlərin köçürülməsi mexanizminin təmini; 
• Beynəlxalq hesablaşmalarının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar xüsusi bank 

xidmətlərinin təqdim edilməsi.   
Sovet hüquq nəzəriyyəsində isə hesablaşmalar aşağıdakı kimi müəyyən olunmuşdur: 

’’Hesablaşmalar maliyyə və mülki hüquq normaları ilə nizamlanan, hüquqi şəxslər arasında 
mallar və xidmətlərin mübadiləsində yaranan ictimai-iqtisadi münasibətlər sistemidir’’. Bu 
institutu bəzi alimlər iqtisadi kateqoriyaya aid edirlər, digərləri isə texnoloji amillərlə 
əlaqələndirirlər.  Qanunvericilik normalarına istinadən bank hesablaşmalarının ümumi 
hüquqi rejimini müəyyən etmək olar. ’’Azərbaycan Respublikasında Nağdsız Hesablaşmalar 
və Pul Köçürmələri Haqqında’’ 2002-ci il 16 oktyabr tarixli тəlimatda nağdsız 
hesablaşmaya pul nişalnarından istifadə etmədən ödəniş sənədləri vasitəsilə həyata keçirilən 
ödəniş kimi müəyyən edilmişdir. Burada pul nişanı kimi hər hansı maddi formaya malik 
olan pullar nəzərdə tutulur. Həmin anlayışda istifadə olunan ödəniş sənədi barədə qeyd 
etdiyimiz təlimatın 1.2.2-ci maddəsində öz əksini tapmışdır. Ödəniş sənədi-nağdsız qaydada 
pul vəsaitinin bank vasitəsilə ödənilməsi barədə yazılı şəkildə kağız üzərində və ya elektron 
formada rəsmləşdirilən sərəncamdır. Deyilənləri yekunlaşdıraraq nağdsız hesablaşmalara 
belə bir tərif vermək olar: Nağdsız hesablaşmalar – pul nişanlarından istifadə etmədən 
nağdsız qaydada pul vəsaitinin bank vasitəsilə ödənilməsi barədə yazılı şəkildə kağız 
üzərində və ya elektron formada rəsmləşdirilən sərəncam ilə həyata keçirilən ödənişdir. 
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Bu anlayışdan nəticə çıxartmaq olar ki,  hesablaşma özü ödənişdir. Yəni, hər bir 
hesablaşmanın sonu müəyyən ödənişlə nəticələnir. Lakin yuxarıda qeyd etdiyim tərif yalnız 
bank hesabı vasitəsilə aparılan hesablaşmalara aiddir. Qanunvericiliyə uyğun olaraq 
təcrübədə bank hesabı açmadan da həyata keçirilən hesablaşmalar mövcuddur. Məsələn, 
’’Azərbaycan Respublikasında Nağdsız Hesablaşmalar və Pul Köçürmələri Haqqında’’ 
2002-ci il 16 oktyabr təlimatının 1.2.3-cü maddəsində pul köçürməsi barədə məlumat vardır 
və bank hesabı açmadan nağd pulun fiziki şəxs tərəfindən banka təhvil verilməsi yolu ilə 
həyata keçirilən ödəniş kimi müəyyən olunmuşdur.  

 
4. Azяrbaycan Respublikasы Мяркязи Банкыныn hцquqi statusu.  
“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” qanun Mərkəzi Bankın 

hüquqi vəziyyətini, onun məqsəd və funksiyalarını,  dövlət qurumları arasında yerini və 
rolunu daha dəqiq müəyyən etmiş, Mərkəzi Bankın məsuliyyətinin və fəaliyyətinin 
şəffaflığının artırılması üçün müvafiq mexanizmlər nəzərdə tutmuşdur. Qanun lahiyəsi 12 
fəsil və 66 maddədən ibarətdir. Öz növbəsində bu qanuna da müəyyən redaktələr, daha 
dəqiq ifadə etsək 2007-ci ildə 17 aprel, 9 oktyabr və 6 noyabr olmaq üzərə dəyişikliklər 
edilmişdir. Bu qanun Azərbaycan Respublikası Mərkəzi 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. Bu qanunda ilk olaraq Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 
Bankının hüquqi statusu müəyyən edilmişdir. Bu statusa görə Mərkəzi Bankın məqsədi, 
funksiya və səlahiyyətləri Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və bu qanunla 
müəyyən edilir ki, Mərkəzi Bank öz fəaliyyətində yuxarıda göstərilənləri, və onlara əlavə 
olaraq respublikamızın tərəfdaş çıxdığı beynəlxalq müqavilələri rəhbər tutur. Bu qanunda 
Mərkəzi Bankı digər kommersiya banklarından fərqləndirən əsas cəhətlər sırasına biri də 
əlavə edilmişdir. 4-cü maddədə deyilir ki, mənfəət əldə etmək Mərkəzi Bankın əsas vəzifəsi 
deyildir. Lakin Mərkəzi Bank bir bank olaraq mənfəət əldə edə bilər və bu mənfəət qanuna 
müvafiq olaraq, həyata keçirdiyi fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirlərdən və qanunvericiliyə zidd 
olmayan digər mənbələrdən daxil olan vəsait hesabına formalaşır. Əldə olunan mənfəət isə 
12-ci maddəyə əsasən kapital ehtiyatlarının formalaşmasına yönəldilir,  formalaşmadan 
sonra  qalan  sərbəst  qalıq  isə  dövlət  büdcəsinə  köçürülür.  Yeri  gəlmişkən,  qeyd etmək 
lazımdır ki, qanunda göstərilir ki, Mərkəzi Bankın nizamnamə kapitalı 50 milyard manatdır. 
Qeyd olunur ki, Mərkəzi Bankın əsas məqsədləri olaraq qiymətlərin sabitliyinin təmin 
edilməsi və bank sistemlərinin inkişafını təmin etməkdir. Növbəti, 5-ci maddədə isə öz 
məqsədlərinə nail olmaq üçün Mərkəzi Bankın funksiyaları belə sadalanır: 

- dövlətin pul və valyuta siyasətini müəyyən edir; 
- manatın məzənnəsinə mütəmadi olaraq nəzarət edir; 
- valyuta tənzimini həyata keçirir, beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatlarını saxlayır;  
- bank sisteminə nəzarəti həyata keçirir; 
- pul nişanlarının tədavülə buraxılmasını və tədavüldən çıxarılmasını təmin edir. 
Mərkəzi Bank hökümətin pul-kredit siyasətini yürüdən əsas orqan olduğundan adı 

keçən qanunda bu siyasətin əsas bir neçə alət vasitəsi ilə həyata keçirildiyi qeyd olunur. 
Həmin alətlər açıq bazarda əməliyyatların aparılması, faiz dərəcələrinin 
müəyyənləşdirilməsi, depozit əməliyyatlarının aparılması, bank əməliyyatlarının 
məhdudlaşdırılması və beynəlxalq pul siyasətinin qəbul olunmuş digər alətləri olaraq 
göstərilir.   

Ümumiyyətlə bu qanunla Mərkəzi Banka bir çox səlahiyyətlər verilir. Qanunla 
müəyyən olunmuş çərçivədə o səlahiyyətləri həyata keçirmək üçün müxtəlif üsullardan 



 113

istifadə edir ki, bu səlahiyyətlərdən ən mühümü 48-ci maddədə qeyd olunan nəzarət və 
tənzimləmə səlahiyyətidir. Bu səlahiyyətə əsasən Mərkəzi Bank hesabat və yoxlamalar 
əsasında bankların cari maliyyə vəziyyətini qiymətləndirir, müvafiq düzəlişlərin edilməsi 
üçün məcburi göstərişlər verir, bank və bank filiallarında idarəetmə standartlarını müəyyən 
edir. Bundan başqa nəzarət və tənzimləmə haqqında maddədə Mərkəzi Bankın lazım olduğu 
hallarda bank filiallarına  inzibatçı  təyin  edə  biləcəyi  də  qeyd  olunmuşdur.  Bu isə  
birbaşa  bank  nəzarətini  həyata  keçirməyə  və  yeri  gəldikdə  müdaxilə  etməyə  imkan 
yaradır.  

Kommersiya banklarının fəaliyyətini tənzimləyən qəbul olunmuş ən son qanun isə 
“Banklar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu” adlanır. Yuxarıda da qeyd edildiyi 
kimi bank sistemi və banklar haqqında konstitusiyamızda heç bir maddə olmadığı üçün əsas 
normativ bazalar bu sahədə sonradan qəbul edilən qanun layihələri sayılır. Bundan əvvəlki 
eyni adlı qanun hələ 1996-ci ildə qəbul olunmuşdur. Arada keçən zaman kəsiyində 
respublikamızda bank sistemində dinamik inkişaf gözə çarpmış, yeni xidmət növləri 
yaranmış və banklar iqtisadiyyatın inkişafına  ən  tez  reaksiya  göstərən  və  bu  inkişafı  
özündə  göstərən bir sistemə çevrilmişlər. Bu inkişaf özünü çoxtərəfli şəkildə büruzə 
vermiş, bank sistemimiz belə inkişafla keyfiyyət baxımından getdikcə inkişaf etmiş 
ölkələrin bank sistemlərinə yaxınlaşmış, inteqrasiya prosesinin də güclənməsi müşahisə 
olunmuşdur. Məhz bu səbəbdən arada keçmiş zamanda bank sferasında baş verən 
dəyişiklikləri özündə əks etdirən qanunun qəbul edilməsinə zəruriyyət yaranmışdır.  

Bu  sahədə  qəbul  edilmiş  son  qanun  16  yanvar  2004-cü  ildə  qəbul olunmuş və  
həmin  tarixdən etibarən ona 5 dəfə olmaqla (2005, 2007-ci və 2008-ci illərdə) əlavələr  və  
dəyişikliklər  edilmişdir.  Bu  qanun  Azərbaycanda  bank  sisteminin hüquqi bazasının  
beynəlxalq  standartlara  tam  uyğunlaşdırılması,  iqtisadiyyatda bank xidmətlərinin rolunun 
artırılması, bank əmanətçilərinin və kreditorlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi və 
bütövlükdə bank sisteminin stabil və təhlükəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə 
bankların təşkili, daxili idarəedilməsi, fəaliyyətinin tənzimlənməsi  və  ləğv  edilməsi  
prinsiplərini, qaydalarını və normalarını  müəyyən edir.  Burada  bank  sisteminin  iki  
pillədən  -  Mərkəzi Bankdan  və  kredit  təşkilatlarından  ibarət  olduğu  göstərilir  (qanunun  
ilk maddəsində verilən əsas anlayışlarda kredit təşkilatı anlayışına əsas olaraq bank, xarici  
bankların  yerli  filialları  və  bank  olmayan  kredit  təşkilatları  olaraq  aydınlıq  gətirilir). 
Bu  qanun  sırf  olaraq banklara aid edilməsə də (bəzi maddələrdə kredit  təşkilatlarına  aid  
lisenziyalaşdırma  və  tənzimlənmə  aktları  haqda  danışılır)  qanunun  ikinci maddəsində 
qeyd edilir ki, kredit təşkilatlarının fəaliyyəti ayrı bir qanunla, “Kredit İttifaqları haqqında” 
qanunu ilə tənzim olunur. Yeri gəlmişkən, adı çəkilən qanunda diqqəti ilk çəkən  bank  
sisteminə  aid  termin  və  anlayışlarının  mahiyyətinin  açılmasıdır  ki, burada  geniş  bir  
əhatə  dairəsi  nəzərə  alınmışdır.  Belə  ki  22  anlayışa  aydınlaq gətirilən  ilk  maddədə  adi  
“bank”  sözündən  tutmuş “prudensial” (bankın təhlükəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsinə 
istiqamətlənmiş normativlərə,  qaydalara,  tələblərə  və  göstərişlərə  əsaslanmış  və  
düşünülmüş davranış, idarəetmə və nəzarət üsulu) anlayışına kimi bir çox terminlərə 
aydınlıq gətirilir.  

Bu qanuna görə Azərbaycan Respublikasının ərazisində banklar öz fəaliyyətlərini 
Mərkəzi Bankın verdiyi xüsusi razılıq (lisenziya) əsasında həyata keçirilə bilər. Ən çox 
diqqət ayrılan məsələlərdən biri olan bank fəaliyyəti, onlara lisenziyalar və icazələrinin 
verilməsi, həmçinin lisenziyanın alınması, bank fəaliyyətinə xitam verilməsi qaydalarıdır. 
Qanuna görə Milli Bank bank lisenziyalarının verilməsində və ləğv edilməsində, habelə 
filiallar, şöbələr və nümayəndəliklər açmaq üçün banklara icazə verilməsində və verilmiş 
icazələrin ləğv edilməsində müstəsna hüquqlara malikdir. Bank lisenziyası və icazə alınması 
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üçün müraciətə baxarkən, Mərkəzi Bank bir sıra tələblər irəli sürmək və bankın kapitalında 
mühüm iştirak paylarının sahiblərinin (hüquqi şəxs olduqda onların icra orqanlarının 
rəhbərlərinin) və inzibatçıların maliyyə vəziyyəti, peşəkar fəaliyyəti və keçmişdə cinayət 
məsuliyyətinə cəlb olunub-olunmadıqları haqqında maliyyə, vergi və hüquq-mühafizə 
orqanlarından məlumat almaq hüququna malikdir. Bu tələb sonradan bankda mühüm iştirak 
payını əldə etmək istəyən şəxslərə (hüquqi şəxs olduqda onların icra orqanlarının 
rəhbərlərinə), yeni təyin olunan inzibatçılara və bankın törəmə strukturuna çevrilən hüquqi 
şəxsin icra orqanlarının rəhbərlərinə də aid edilir. Bu məqsədlə maliyyə, vergi və hüquq-
mühafizə orqanları Mərkəzi Banka onun tələb edə biləcəyi məlumatı verir. Respublika 
ərazisində fəaliyyət göstərmək istəyən xarici banklar da mütləq Mərkəzi Bank tərəfindən 
verilmiş lisenziyaya sahib olmalıdırlar. Lakin qeyd olunur ki, xarici bankların filialları 
açıldıqda, yerli törəmə bankları yaradıldıqda  Mərkəzi Bank icazənin verilməsi üçün əlavə 
tələblər irəli sürə bilər. Bankın lisenziya və icazəsinə qadağa qoyulması məsələləri 
barəsində isə qanuna nəzər saldıqda  belə  qənaətə  gəlmək  olur  ki,  bunların  ləğvi  iki  
yolla  aparıla  bilər - qaydalara əməl etmədikdə və bankın öz tələbi ilə lisenziyanın alınması. 
Ləğv məsələsində də yenə Mərkəzi Bank əsas rol oynayır. Muvafiq qaydalar dedikdə 
qanunun 16-cı maddəsində göstərilən bir neçə əsas nəzərdə tutulur ki, bu əsaslara da 
nizamnamə kapitalının az olması, icazədə nəzərdə tutulmayan fəaliyyət növləri  ilə  məşğul  
olunması,  Mərkəzi  Bankın  normativ  xarakterli  aktlarının  iki dəfədən artıq pozulması, 
yalnış hesabatlar verilməsi, sonuncu 3 hesabat tarixində hesabatlar təqdim edilməməsi və s. 
hallar aid edilir. Belə hallarda ləğvetmə prosesi məcburi xarakter daşıyır. Məcburi ləğv 
aktının qaydaları və həyata keçirilməsinin tənzimlənməsi  isə  59-cu  maddədə  öz  əksini  
tapmışdır.  Bank  səhmdarların  və  ya idarə heyəti qərarı ilə ləğv olunduqda, müflis elan 
edildikdə bank öz lisenziya və icazəsinin ləğv olunması üçün Mərkəzi Banka müraciət edir. 
Bankın və ya xarici bankın  yerli  filialının  ləğvetmə  planı  və  ödəniş  qabiliyyəti  məqbul  
hesab edildikdə, habelə bank lisenziyası ləğv edildikdən sonra onların öz öhdəliklərini 
ödəmək üçün yetərli miqdarda likvid vəsaiti olduqda, Milli Bank tərəfindən ərizəyə dair 
müvafiq  qərar  qəbul  edilir  və  bank  və  ya  xarici  bankın  yerli  filialı qanunun 59-cu 
maddəsinə uyğun ləğv edilir. Bankların ləğvi qərarı ləğvedicinin (ləğvedici qismində əsasən 
Mərkəzi bank çıxış edir) müraciət ərizəsindən sonra məhkəmədə baxılaraq verilir. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, bu qanun layihəsi əsas olaraq həm də bankların təşkili, 
daxili idarəedilməsi, fəaliyyətinin tənzimlənməsi  və  ləğv  edilməsi  prinsiplərini, 
qaydalarını və normalarını  müəyyənləşdirir. İlk olaraq maddə 32-də  qeyd edilən fəaliyyət 
növlərindən danışmaq olar. Maddənin ilk müddəasına görə banklar (Mərkəzi Bankdan 
alınan müvafiq lisenziya qadağan edilməmişdirsə) bir neçə fəaliyyə növü ilə məşğul ola 
bilərlər. Həmin fəaliyyət növləri aşağıdakılardır: 

- depozitlərin və digər qaytarılan vəsaitlərin cəlb edilməsi; 
- kreditlərin verilməsi (istehlak və ipoteka kreditləşdirilməsi əməliyyatları da bura 

aitdir) ; 
- fiziki və hüquqi şəxslərin hesablarının açılması və aparılması; 
- klirinq, hesablaşma-kassa xidmətləri, pul vəsaitinin, qiymətli kağızların və ödəniş 

vasitələrinin köçürülməsi üzrə xidmətlər göstərilməsi; 
- ödəniş vasitələrinin buraxılması (kredit kartları, çeklər və s. nəzərdə tutulur); 
- qiymətli metalların əmanətə cəlb edilməsi və yerləşdirilməsi; 
- fiziki və hüquqi şəxslərə maliyyə məsləhətçisi və müşaviri kimi məsləhət 

xidmətlərinin göstərilməsi; 
- seyf və saxlama xidmətləri göstərmək; 
- banknotların inkasasiya edilməsi və ya göndərilməsi. 
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Bütün bu sadalanan fəaliyyət növlərinin banklar tərəfindən görülməsi zamanı  etibarlı 
fəaliyyət üçün bir neçə tələb müəyyənləşdirilmişdir. Belə ki, bu tələbə görə banklar 
idarəetməni və cari fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının, Azərbaycan 
Respublikası Mülki Məcəlləsinin, digər normativ hüquqi aktların, habelə bu qanunun, 
Mərkəzi Bankın normativ xarakterli aktlarının, bankın nizamnaməsinin tələblərinə, onlara 
verilmiş bank lisenziyasında və ya icazədə göstərilən bütün məhdudiyyətlərə müvafiq 
şəkildə etibarlı qaydada həyata keçirməlidirlər. Banklar məcmu kapitalını və likvid 
ehtiyatlarını daimi olaraq müəyyən olunmuş səviyyədə saxlamalı, öz öhdəliklərini yerinə 
yetirmək və zərərə yol verməmək üçün aktivlərin qiymətdən düşməsinin qarşının alınması 
üçün zəruri tədbirlər həyata keçirməli, mühasibat  sənədlərini  və  digər  zəruri  sənədləri  
qanunvericiliklə  müəyyən  edilmiş qaydada  tərtib  etməli,  bankın  fəaliyyətinə  nəzarət  
mexanizmlərini formalaşdırmalı və praktiki cəhətdən tətbiq etməli, həmçinin zərərin əmələ 
gəlməsi riskini mümkün qədər azaltmaq üçün ilə aktivlərin düzgün bölüşdürülməsini təmin 
etməlidirlər. 

Bankların fəaliyyə sahəsinə aid isə qeyd olunur ki, banklar yuxarıda sadalanan 
fəaliyyət növləri istisna olmaqla topdansatış və ya pərakəndə ticarət, istehsal, nəqliyyat, 
kənd təsərrüfatı, yataqların işlənilməsi, tikinti və sığorta fəaliyyəti ilə məşğul ola və ya 
sığorta təşkilatları istisna olmaqla tərəfdaş, şərik və ya payçı kimi iştirak edə bilməz. Lakin 
burada bir istisna halı qeyd olunmuşdur ki, o da yalnız Mərkəzi Bankın icazəsidir. Belə ki, 
bank sisteminin hər hansı bir elementi sadalanan fəaliyyət növləri  ilə öhdəlik üzrə 
qoyulmuş tələbləri yerinə yetirmək üçün Mərkəzi Bankın icazəsi ilə yalnız icazədə 
göstərilən müddətə məşğul ola bilər və ya payçı, şərik kimi iştirak edə bilər.  

Bank sistemi qanunvericiliyi sahəsində qəbul olunan bütün qanunlar bu sistemin 
normal fəaliyyətinin davam etdirilməsi, inkişafı və müasir dünya standartlarına 
uyğunlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Qəbul olunan gündən bəri qüvvəyə minən 
qanunlar bir neçə dəfə dəyişdirilmiş, əlavələr və düzəlişlər edilmişdir ki, bu da gündən günə 
inkişaf edən bazar iqtisadiyyatının özü ilə bərabər gətirdiyi dinamik bank sistemi inkişafının 
normativ hüquqi bazasını təşkil etmişdir. Bu hüquqi baza dövrümüzün inkişaf 
xüsusiyyətlərinə cavab verir və bank sistemi elementlərinin fəaliyyətinin düzgün 
qurulmasını təmin edir.  

 

 
MЮVZU 8. САЩИБКАРЛЫЬЫН ЩЦГУГИ ЯСАСЛАРЫ 

 
1. Сащибкарлыг щцгугунун предмети və обйекти 
2. Sahibkarlыq hцququnun prinsiplяri 
3. Сащибкарлыг щцгугунун системи 
4. Сащибкарлыг фяалиййятинин конститусийа ясаслары 
5. Сащибкарлыг фяалиййятинин тянзимлянмясиндя диэяр норматив актлар 

 
1. Сащибкарлыг щцгугунун предмети вя обйекти 
Sahibkarlыq fяaliyyяtinin hцquqi anlayышы respublikamыzda ilk dяfя “Sahibkarlыq 

fяaliyyяti haqqыnda” 1992-ci il 15 dekabr tarixli qanunun 1-ci maddяsindя verilmiшdir. 
Qanuna яsasяn, sahibkarlыq fяaliyyяti (sahibkarlыq) fiziki шяxslяrin, onlarыn birliklяrinin, 
habelя hцquqi  шяxslяrin mяnfяяt vя ya шяxsi gяlir яldя edilmяsi mяqsяdilя юzlяrinin 
cavabdehliyi  vя яmlak mяsuliyyяti ilя, yaxud digяr hцquqi vя fiziki шяxslяrin adыndan 
qanunvericilikdя qadaьan edilmяyяn tяsяrrцfat fяaliyyяtinin bцtцn nюvlяri, o cцmlяdяn 



 116

mяhsul istehsalы, satышы vя xidmяtlяr gюstяrilmяsi formasыnda hяyata keчirdiklяri 
mцstяqil tяшяbbцskarlыq fяaliyyяtidir. 

Azяrbaycan Respublikasыnыn Mцlki Mяcяllяsinin 13-cц maddяsindя sahibkarlыq 
fяaliyyяtinя tяxminяn eyni mяzmunda, bir qяdяr fяrqli  formada anlayыш verilяrяk 
gюstяrilmiшdir ki, sahibkarlыq fяaliyyяti шяxsin mцstяqil sцrяtdя, юz riski ilя hяyata 
keчirdiyi, яsas mяqsяdi яmlak istifadяsindяn, яmtяя satышыndan, iшlяr gюrцlmяsindяn vя 
ya xidmяtlяr gюstяrilmяsindяn mяnfяяt gюtцrцlmяsi olan fяaliyyяtdir. 

Sahibkarlыq fяaliyyяtinin яsas яlamяtlяri vя konkret hцquqi xarakteristikasы 
yuxarыda qeyd edilяn qanunlarda юz яksini tapsa da, hяmin anlayышыn цzяrindя daha 
яtraflы dayanmaq, onun sяciyyяvi cяhяtlяrini vя юzцnяmяxsus keyfiyyяt xцsusiyyяtlяrini 
tяhlil etmяk mяqsяdяmцvafiqdir. 

Birincisi, sahibkarlыq fяaliyyяti iqtisadi fяaliyyяtinin bir nюvцdцr. Sahibkarlыq 
fяaliyyяtinin bu ilkin vя яn mцhцm sяciyyяvi keyfiyyяt xцsusiyyяtini яks etdirяn hяmin 
яlamяti Azяrbaycan Respublikasыnыn 59-cu maddяsindя юz яksini tapsa da, istяr 
Azяrbaycan Respublikasы Mцlki Mяcяllяsinin, istяrsя dя “Sahibkarlыq fяaliyyяti 
haqqыnda” Qanunun yuxarыda qeyd edilяn normalarыnda demяk olar ki, diqqяtdяn 
kяnarda qalmышdыr. Шцbhяsiz ki, hяr iki normativ hцquqi akt konstitusiya normasыna 
uyьunlaшdыrыlmalыdыr. 

Ыkincisi, sahibkarlыq fяaliyyяti hцquqi vя fiziki шяxsin mцstяqil sцrяtdя hяyata 
keчirdiyi fяaliyyяtdir. Tяsadцfi deyildir ki, “Sahibkarlыq fяaliyyяti haqqыnda” Qanunun 
preambulasыnda, hяmin qanunun mцlkiyyяtin bцtцn formalarыnыn bяrabяrliyi 
prinsipinin hяyata keчirilmяsi, mцstяqil olaraq fяaliyyяt sahяlяri seчilmяsi vя iqtisadi 
qяrarlar qяbul edilmяsi яsasыnda iqtisadi tяшяbbцsцn  vя iшgцzarlыьыn geniш tяzahцr 
etmяsi цчцn шяrait yaradыlmasыna yюnяldiyi gюstяrilmiшdir. 

Цчцнжцсц, сащибкарлыг фяалиййяти сащибкарларын юз риски иля щяйата кечирдийи 
фяалиййятдир. «Сащибкарын юз риски» вя йахуд «коммерсийа риски» вя йа «тижарят риски» 
ифадяляринин ишлянилмя формасындан вя мцхтялиф тяфсирляриндян асылы олмайараг, бу анлайыш 
сащибкарлыг фяалиййятинин мцщцм кейфиййят хцсусиййятляриндяндир. 

Сащибкарлыг риски дедикдя, контраэентляр тяряфиндян мцгавиля ющдяликляринин 
позулмасы, ющдялийин ижра олунмамасынын гарпшысыалынмаз гцввянин (тябии фялакят, 
зялзяля вя с.) мане олмасы, базар шяраитинин ящямиййятли дяряжядя дяйишмяси нятижясиндя 
вя бир сыра диэяр щалларда сащибкарын эюзлядийи эялири ялдя едя билмямяси, ади мцлки 
дювриййя шяраитиндя ялдя едяжяйини ещтимал етдийи эялирлярдян мящрум олмасы вя йахуд 
сащибкара башга формада зяряр дяймяси риски баша дцшцлмялидир. 

Sahibkarlыq hцququnun predmeti bu hцquq sahяsinin яsas anlayышlarыndan 
biridir. Hцquq nяzяriyyяsindя qяbul olunmuш яnяnяyя gюrя, hцququn predmetini 
ictimai mцnasibяtlяr tяшkil etdiyi kimi, hцquq sahяsinin predmetini dя hяmin ictimai 
mцnasibяtlяrin mцяyyяn bir qrupu  tяшkil edir. 

Azяrbaycan Respublikasыnыn sahibkarlыq hцququ – mцstяqil dюvlяtimizin hцquq 
sisteminin tяrkib hissяsini tяшkil edir. Odur ki, sahibkarlыq fяaliyyяti sahяsindя ictimai 
mцnasibяtlяrin, eyni zamanda sahibkarlыq fяaliyyяti sahяsindя olmasa da, onunla 
bilavasitя sыx яlaqяdя olan digяr qeyri-kommersiya mцnasibяtlяrin (sahibkarlыьыn dюvlяt 
tяrяfindяn tяnzimlяnmяsi, mцdafiяsi vя dяstяklяnmяsi, antiinhisar fяaliyyяti, haqsыz 
rяqabяtя qarшы mцbarizя, istehlakчыlarыn hцquqlarыnыn mцdafiяsi vя s.) mяcmusu tяшkil 
edir. 

Sahibkarlыq hцququnun predmetini tяшkil edяn ictimai mцnasibяtlяr kommersiya 
mцnasibяtlяrinя (baшqa sюzlя, sahibkarlarыn юz aralarыnda olan цfiqi mцnasibяtlяr, 
mяsяlяn, kommersiya mцqavilяsinin шяrtlяrinin mцяyyяnlяшdirilmяsi, mцqavilя 
baьlanmasы, yaxud bundan imtina edilmяsi vя s.) vя qeyri-kommersiya mцnasibяtlяrinя 
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(baшqa sюzlя, dюvlяt idarячilik orqanlarы ilя sahibkarlar arasыnda olan шaquli 
mцnasibяtlяr, mяsяlяn, hцquqi  шяxsin qeydя alыnmasы, bяzi fяaliyyяt nюvlяrinя xцsusi 
razыlыьыn (lisenziyanыn) alыnmasы, istehlakчыlarыn hцquqlarыnыn qorunmasы vя s.) bюlцnцr. 
Lakin sahibkarlыq hцququnun predmetini tяшkil edяn bu ictimai mцnasibяtlяr bir-
birindяn tяcrid olunmuш vяziyyяtdя fяaliyyяt gюstяrmir, onlar arasыnda elяcя dя, “Bюyцk 
Чin sяddini” xatыrladan maneя yoxdur. Bu mцnasibяtlяr (kommersiya vя qeyri-
kommersiya mцnasibяtlяri) sahibkarlыq fяaliyyяti  sahяsindя, eyni zamanda bцtцn 
mцlki dюvriyyяdя vahid sahibkarlыq hцquq mцnasibяtlяrinin mяcmusunu tяшkil edir. 

Sahibkarlыq hцququnun metodu bu hцquq sahяsinin tяnzim etdiyi ictimai 
xarakterinя uyьun olaraq sahibkarlыq hцquq mцnasibяtlяrinin tяnzimlяnilmяsindя 
яsasяn, imperativ vя dispozitiv metodlardan istifadя edilir. 

Ыmperativ metod яsasяn, sahibkarlarla dюvlяt idarячilik orqanlarы arasыnda 
mцnasibяtlяrdя tяtbiq olunur. Ыmperativ metoddan fяrqli olaraq, dispozitiv metod, 
яsasяn, sahibkarlarыn юz aralarыnda kommersiya яmяliyyatlarы zamanы meydana чыxan 
hцquq mцnasibяtlяrini tяnzim edяrkяn tяtbiq olunur. 

Sahibkarlыq hцququnun qeyd edilяn яsas metodlarыndan baшqa, razыlaшdыrma 
metodu (bu metod sahibkarlыq hцququ subyektlяrinin iradя sяrbяstliyi vя bяrabяrliyi ilя 
яlaqяdar olub, onlarыn mцlki dюvriyyяnin hяr hansы iшtirakчыsы ilя яmlak istifadяsi, яmtяя 
satышы, iшlяrin gюrцlmяsi vя ya xidmяtlяrin gяstяrilmяsi  шяrtlяrini vя qaydalarыnы mцstяqil 
sцrяtdя  mцяyyяn etmяlяrindя юzцnц gюstяrir), mяcburi gюstяriш metodu (bu metod 
sahibkarlыq fяaliyyяtinin dюvlяt tяrяfindяn tяnzimlяnmяsi prosesindя tяtbiq edilir vя belя 
gюstяriшlяrin icrasы imperativ qaydada tяmin olunur), tюvsiyyя metodu (bu metod da, 
adяtяn sahibkarlыq fяaliyyяtinin tяnzimlяnmяsi prosesindя tяtbiq edilir, mцstяqil olaraq 
sяmяrяli fяaliyyяt sahяlяrinin seчilmяsinя, iqtisadi tяшяbbцsцn vя iшgцzarlыьыn geniш 
tяzahцr etmяsi цчцn шяrait yaradыlmasыna yюnяldilmышdir. Mяsяlяn, xidmяt sahяlяrinя 
nisbяtяn istehsal sahяlяrinin geniшlяndirilmяsinin daha чox dяstяklяnmяsi, regionlarda 
sahibkarlыьыn inkiшafы vя s.) vя qadaga metodu (mяsяlяn, яtraf mцhitin qorunmasы, tarix 
vя mяdяniyyяt abidяlяrinin mцhafizяsi, tяhlцkяsiz vя saьlam iш шяraitinin yaradыlmasы vя 
s.) fяrqlяndirilir.  

 
2. Sahibkarlыq hцququnun prinsiplяri 
Sahibkarlыq hцququnun prinsiplяri bu hцquq sahяsinin predmeti vя metodu, 

tяnzim etdiyi ictimai mцnasibяtlяrin xarakteri ilя шяrtlяnяn, sahibkarlыq 
hцquqununmяqsяdini, mahiyyяtini vя digяr sяciyyяvi keyfiyyяt xцsusiyyяtlяrini 
xarakterizя edяn ilk яsalar vя baшlanьыclardыr.  

Sahibkarlыq hцququnun prinsiplяri, bяzi istisnalarla, demяk olar ki, xцsusi 
hцququn  prinsiplяri ilя eyni olub, sahibkarlыq hцququ subyektlяrinin bяrabяrliyi, 
onlarыn iradя sяrbяstliyi, mцlki dюvriyyя iшtirakчыlarыnыn яmlak mцstяqilliyi, mцlkiyyяtin 
toxunulmazlыьы, mцlki hцquqlarыn mяhkяmя mцdafiяsindяn ibarяtdir. 

Bu юz яsasыnы юlkяmizim mцlki qanunvericiliyin mahiyyяtindяn, mяqsяd vя 
vяzifяlяrindяn gюtцrmцшdцr. Belя ki, mцlki dюvriyyяnin tяmin edilmяsi, sahibkarlыq 
fяaliyyяtinin dяstяklяnmяsi vя sərbяst bazar iqtisadiyyatыnыn inkiшafыna шяrait 
yaradыlmasы mцlki qanunvericiyin  яsas vяzifяlяrindяn biridir. Digяr  tяrяfdяn, istяr 
sahibkarlыq fяaliyyяti ilя mяшьul olan, istяrsя dя mяшьul olmayan hяr hansы fiziki vя ya 
hцquqi шяxslяr mцlki hцquq  mцnasibяtlяrinin subyektlяri ola bilяrlяr.  

Сащибкарлыг щцгугу субйектляринин бярабярлийи принсипи хцсуси щцгугун 
мащиййятини тяшкил едян, онун сяжиййяви кейфиййят хцсусиййятлярини якс етдирян рящбяр 
башланьыжлардан биридир. 



 118

Сащибкарлыг фяалиййяти иля Азярбайжан Республикасынын фяалиййят габилиййяти олан 
щяр щансы вятяндашы,  мцлкиййят формасындан  асылы олмайараг щцгуги шяхсляр, щяр бир 
харижи вятяндаш вя йа вятяндашлыьы олмайан шяхс, щабеля харижи щцгуги шяхсляр мяшьул ола 
билярляр вя Азярбайжан Республикасынын ганунверижилик актларында нязярдя тутулмуш 
щаллар истисна едилмякля, онлар бярабяр щцгуглары маликдирляр. 

Сащибкарлыг щцгугу субйектляринин бярабярлийи принсипини щямин субйектлярин 
субйектив  мцлки щцгугларынын щяжминин вя мязмунунун бярабярлийи кими баша дцшмяк 
дцзэцн олмазды. Беля ки, айры-айры сащибкарларын ямлак вязиййятинин, ишэцзарлыг вя 
сащибкарлыг габилиййятинин вя с. йцксяк олмасы онларын шцбщясиз ки,  башга сащибкарлара 
нисбятян даща артыг мянфяят ялдя етмясиня, даща артыг ишляр эюрмясиня, хидмятляр 
эюстярмясиня, ямтяя истещсал етмясиня вя йахуд сатмасына шяраит йарадыр. 

Сащибкарлыг щцгугу субйектляринин ирадя сярбястлийи принсипи онларын мцлки 
дювриййядя фяалиййят сащяляри сечмякдя вя игтисади гярарлар гябул етмякдя, сащибкарлыг 
фяалиййятинин форма вя цсулларыны мцяййянляшдирмякдя, фяалиййят истигамятлярини 
дяйишмякдя вя с. щярякят вариантлары сечмякдя мцстягиллийи иля шяртлянир. 

Сащибкарлар  истянилян формада мцяссися йаратмагла вя йахуд  щеч бир мцяссися 
йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмагда, башга мцяссисялярин 
фяалиййятиндя юз сярянжамында  олан ямлакла иштирак етмякдя, мящсул эюндярянляри вя 
истещсал олунан мящсулун (ишлярин, хидмятлярин) истещлакчылары сечмякдя, юз мящсуллары 
(ишляри, хидмятляри) цчцн гиймятляр (тарифляр) мцяййянляшдирмякдя, пул вясаитинин 
сахланмасы, щесаблашма, кредит вя касса ямялиййатларынын бцтцн нювляринин щяйата 
кечирилмяси цчцн банкларда щесаблар ачмагда, мябляьиня мящдудиййят гойулмайан 
шяхси эялир ялдя етмякдя, харижи игтисади мцнасибятлярдя иштирак етмякдя вя с. 
сярбястдирляр. 

Ирадя сярбястлийи принсипи сащибкарлара ганунверижилийин императив нормаларыны 
позмадан фяалиййят вариант сечмякдя сярбястлик верир. Шцбщясиз ки, сащибкарлар гцввядя 
олан ганунверижилийин тялябляриня ямял етмяйя вя щямин тяляблярдян  иряли эялян вязифяляри 
йериня йетирмяйя  боржлудурлар. Бу принсип щцгуг ядябиййатында бязян диспозитивлик 
принсипи дя адландырылыр.  

Сащибкарларын ямлак мцстягиллийи принсипи сащибкарлыг фяалиййятинин анлайышы вя 
мащиййяти иля билаваситя шяртлянир вя щямин фяалиййятин сяжиййяви кейфиййят 
хцсусиййятлярини юзцндя якс етдирир. 

Мцлкиййятин тохунулмазлыьы принсипи тякжя сащибкарлыг щцгугунун дейил, 
бцтювлцкдя хцсуси щцгугун апарыжысы, фундаментал принсипляриндян биридир. Сащибкарлыг 
щцгугунун бцтцн диэяр принсипляри бу вя йа диэяр формада вя дяряжядя бу принсипин 
щяйата кечирилмясиня вя тямининя хидмят едир. Бу принсипин мащиййяти ондан ибарятдир 
ки, гануни йолда ялдя едилмиш мцлкиййят дювлят тяряфиндян мцдафия олунур, таныныр вя 
горунур.  

Мцлкиййят тохунулмазлыьы принсипи, ейни заманда, базар игтисадиййатына кечидля 
ялагядар Республикамызын милли игтисадиййатынын ясасларынын формалашмасы цчцн 
юлкямизин яразисиндя айры-айры шяхслярдя олан пулдан, валйутадан вя диэяр варидатдан 
сярбяст истифадя олунмасына хидмят едир. «Варидата тяминат верилмяси щаггында» 
Азярбайжан Республикасынын 15 йанвар 1993-жц ил тарихли Конститусийа Ганунунун 1-жи 
маддясиня ясасян, Азярбайжан Республикасында щяр кяс вя республика яразисиндя  
йерляшян гейри-дювлят щцгуги  шяхсляри онларда олан дашынар вя дашынмаз  ямлакы: пулу, 
валйутаны вя саир  варидаты изащат вермядян, деклорасийа вя башга сяняд тягдим етмядян 
истещсал, коммерсийа фяалиййяти вя ганунверижиликдя гадаьан едилмяйян диэяр фяалиййят 
сащяляриня сярбяст йюнялдя биляр, щабеля бунлардан юз мцлащизяляриня эюря истифадя едя 
билярляр. 
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Мцгавиля азадлыьы принсипи Азярбайжан Республикасы ММ-ин 6.1.5-жи маддяси иля 
йанашы, щямин Мяжяллянин 390-жы маддясиндя дя яксини тапмышдыр. Бу принсип физики вя йа 
щцгуги шяхслярин азад сурятдя мцгавиля баьламаг вя йахуд мцгавиля баьламагдан 
имтина етмякдя, мцгавилянин мязмунуну вя шяртлярини мцяййянляшдирмякдя, бу 
щцгугларыны гаршы тяряфин  ирадясиндян асылы олмайараг сярбяст сцрятдя щяйата 
кечирмякдя юзцнц эюстярир. Мцгавиля азадлыьы принсипи гейд едилянлярдян ялавя, физики вя 
йа щцгуги шяхслярин мцгавиля нювцнц сечмякдя, мцгавилянин формасыны 
мцяййянляшдирмякдя, тяряфлярин разылыьы иля истянилян вахт мцгавилянин дяйишдирилмяси вя 
йа ляьв едилмясинин мцмкцнлцйцндя, мцгавилянин ижрасынын тямин олунмасы цсулларыны 
сечмякдя сярбястлийини шяртляндирир. 

Гейд едилян щцгуг нормаларында сащибкарлыг фяалиййяти ясас щцгуг вя 
азадлыглардан бири кими характеризя олунур, малларын, хидмятлярин вя малиййя вясаитинин 
Азярбайжан Республикасынын бцтцн яразисиндя сярбяст щярякятиня мянеялярин 
йолверилмязлийиндя, сащибкарлыг фяалиййятинин дювлят тяряфиндян дястяклянмясиндя, 
сярбяст базар игтисадиййатынын инкишафына, игтисади  тяшяббцсцн вя ишэцзарлыьын эениш 
тязащцр  етмясиня шяраит йарадылмасында вя с. юзцнц эюстярир. 

Сащибкарларын мцлки щцгугларынын щяйата кечирилмясиндя мящдудиййятляря йалныз  
дювлятин сялащиййятиня аид мясялялярдя (ганунчулуьун эюзлянилмяси, юлкянин вя 
вятяндашларын тящлцкясизлийи вя мцдафияси, верэи, гиймят вя антиинщисар тянзимлянмяси, 
сосиал тяминатлар верилмясинля, еколоэийа, санитарийа, йаньындан горунма  вя 
архитектура  нормаларынын эюзлянилмяси вя тарихи абидялярин мцщафизяси) вя 
ганунверижиликдя  мцяййян едилян щалларда йол верилир. Позулмуш щцгугларын бярпасынын 
тямин едилмяси вя онларын мящкямя мцдафияси принсипи юз ясасыны бцтювлцкдя щцгугун 
низамасалма вя горума функсийасындан эютцрмцшдцр. 

Физики вя щцгуги шяхсляр юзляриня мянсуб мцлки щцгуглары, о жцмлядян мцдафия 
етмяк щцгугуну юз истядикляри кими щяйата кечирирляр. Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, 
мцлки щцгугларын мцдафияси ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш гайдайа вя гануна, 
ижтимаи гайдайа вя яхлага зидд олмайан цсулларла щяйата кечирилир. 

 

 
3. Сащибкарлыг щцгугунун системи 
Щцгугда систем анлайышы щцгугун дахили вящдятдя олан айры-айры щиссяляринин 

ващид бир там щалында бирляшмясини ифадя едир. 
Сащибкарлыг щцгугунун системи бцтювлцкдя щцгугун системи кими, щямин щцгуг 

сащясинин жямиййятин игтисади базиси иля шяртлянян гурулушу олуб, щцгугун дахили 
вящдятдя вя бир-бириня уйьун олан айры-айры щиссяляря бюлцнмяси иля характеризя олунур. 

Сащибкарлыг щцгугунун системини ашаьыдакы институтлар тяшкил едир: 
- сащибкарлыг щцгугунун цмуми мцддяалары; 
- сащибкарлыг фяалиййятинин щцгуги ясаслары; 
- харижи юлкялярин сащибкарлыг (тижарят) щцгугунун цмуми характеристикасы; 
- сащибкарлыг щцгугу субйектляринин цмуми хараткеристикасы; 
- фярди сащибкарлар вя коммерсийа тяшкилатлары; 
- сащибкарлыг щцгугунун хцсуси сялащиййятли субйектляри; 
-  сащибкарлыг щцгугунун обйектляри; 
- мцгавиля сащибкарлыг фяалиййятинин щцгуги формасыдыр; 
- сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя ишлярин эюрцлмяси иля ялагядар мцгавиляляр; 
- ямлакын вя диэяр ямлак щцгугларынын верилмясиня йюнялмиш мцгавиляляр; 
- сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя яшйанын истифадяйя верилмясиня йюнялян 

мцгавиляляр; 
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- хидмятляр эюстярилмясиня йюняляр мцгавиляляр; 
- сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя ягли мцлкиййят обйектляринин истифадяси иля 

ялагядар мцгавиляляр; 
- сащибкарлыг фяалиййятинин мцхтялиф сащялярини ящатя едян мцгавиляляр; 
- мцгавиля ющдяликляринин позулмасына эюря сащибкарларын мцлки-щцгуги 

мясулиййяти; 
- сащибкарлыг фяалиййятинин дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин цмуми  

мцддяалары вя щцгуги ясаслары; 
- антиинщисар фяалиййятинин щцгуги тянзимлянмяси; 
- щагсыз рягабятя гаршы мцбаризянин щцгуги тянзимлянмяси; 
- тябии инщисарлар; 
- мящсулларын, ишлярин, хидмятлярин кейфиййятинин щцгуги тянзимлянмяси вя 

истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси; 
- гиймят вя гиймятляндирмя фяалиййятинин щцгуги тянзимлянмяси; 
- сащибкарлыг фяалиййяти вя еколоъи тящлцкясизлик; 
- юзялляшдирмя; 
- инвестисийа фяалиййятинин щцгуги тянзимлянмяси; 
- гиймятли каьызлар базарынын щцгуги тянзимлянмяси; 
- торпаг базарынын щцгуги тянзимлянмяси; 
- аграр сащядя сащибкарлыг вя реэионларын инкишафына дювлят кюмяйи; 
- реклам; 
- аудит; 
- мцфлисляшмя вя ифласын щцгуги ясаслары; 
- азад игтисади зоналар. 
 
4. Сащибкарлыг фяалиййятинин конститусийа ясаслары 
«Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 2-жи 

маддясиндя эюстярилир ки, сащибкарлыгла баьлы мцнасибятляр мцлкиййят формасындан, 
фяалиййят нювцндян вя сащясиндян асылы олмайараг Азярбайжан Республикасынын 
Конститусийасы, «Азярбайжан Республикасынын дювлят мцстягиллийи щаггында» 
Конститусийа акты, «Азярбайжан Республикасынын игтисади мцстягиллийи щаггында» 
Конститусийа гануну, Азярбайжан Республикасынын Мцлки мяжялляси, «Мцлкиййят 
щаггында» Азярбайжан Республикасынын гануну вя бунларын ясасында гябул едилмиш 
диэяр  ганунверижилик актлары иля тянзимлянир. 

Сащибкарлыг щаггында ганунверижилик – сащибкарлыг фяалиййятини щцгуги 
тянзимляйян норматив актларын мяжмусудур. Башга сюзля, сащибкарлыг щаггында 
ганунверижилик сащибкарлыг щцгугунун мянбяйини тяшкил едир. 

Республикамызын 18 октйабр 1991-жи ил тарихдя гябул олунмуш Дювлят 
Мцстягиллийи щаггында Конститусийа актынын 23-жц маддясиндя Азярбайжан 
Республикасында щяр жцр игтисади фяалиййятин базар мцнасибятляриня вя сащибкарлыг 
азадлыьына ясасландыьы эюстярилмишдир. 

Азярбайжан Республикасынын Дювлят Мцстягиллийи щаггында Конститусийа актында 
иряли сцрцлмцш директив характерли щямин щцгуги принсипляр 1995-жи ил нойабрын 12-дя 
кечирилян цмумхалг сясвермяси – референдумда гябул олунмуш Азярбайжан 
Республикасы Конститусийасында инкишаф етдириляряк  щяртяряфли  вя эениш щцгуги щяллини 
тапмышдыр. Беля ки, Конститусийанын преамбуласында «Азярбайжан Республикасынын 
Дювлят Мцстягиллийи щаггында» Конститусийа актында якс олунмуш принсиплярин ясас 
эютцрцлдцйц билаваситя бяйан олунмушдур. 
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Конститусийанын «Игтисади инкишаф вя дювлят» адланан 15-жи маддясиндя 
Республикамызда игтисади инкишафын мцхтялиф мцлкиййят нювляриня ясасланараг, халгын 
рифащынын йцксялмясиня хидмят етдийи юз щцгуги щяллини тапмышдыр. 

Азярбайжан  дювляти базар мцнасибятляри ясасында игтисадиййатын инкишафына шяраит 
йарадыр, азад сащибкарлыьа тяминат верир, игтисади мцнасибятлярдя инщисарчылыьа вя щагсыз 
рягабятя йол вермир (Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 15-жи маддясинин 2-жи 
щиссяси).  

Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын «Азяд сащибкарлыг щцгугу» адланан 
59-жу маддясиндя щяр кясин ганунла нязярдя тутулмуш гайдада юз имканларындан, 
габилиййятиндян вя ямлакындан сярбяст истифадя едяряк тякбашына вя башгалары иля бирликдя 
азад сащибкарлыг фяалиййяти, йахуд ганунла гаьадан едилмямиш  диэяр игтисади фяалиййят 
нювц иля мяшьул олмаг щцгугу эюстярилир. 

Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя бцтцн игтисади мцнасибятлярин реализя 
олунмасынын ясасыны тяшкил едян ямлака сащиблик, ондан  истифадя вя онун барясиндя 
сярянжам щцгугуну юзцндя бирляшдирян мцлкиййят мцнасибятляри Азярбайжан 
Республикасы Конститусийасында цмумбяшяри дяйярляр ясас эютцрцляряк  
тянзимлянмишдир. Бурада жанлы истещсал организми олан милли игтисадиййатын эяляжяк 
инкишафынын тямяли гойулмуш, онун ясас истигамятляри вя принсипляри мцяййян едилмишдир. 

Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 13-жц маддясиндя Азярбайжан 
Республикасында мцлкиййятин тохунулмаз олмасы вя онун дювлят тяряфиндян  мцдафия 
олунмасы юз яксини тапмышдыр. Бу мцддяайа мцлки-щцгуги бахымдан  йанашылдыгда, 
беля нятижяйя эялмяк олар ки, мцлкиййятин мцдафия тядбирляри няинки яшйа-щцгуги, о, 
жцмлядян ющдялик-щцгуги мцнасибятлярдя дя юзцнц эюстярир. Йяни, биринжи щалда 
мцлкиййят щцгугу мцтляг щцгуг олмагла, жямиййятдя олан щяр бир кясин цзяриня вязифя 
гойур ки, бу щцгуги  позмагдан  чякинсин, икинжи щалда ися, нисби щцгуг олмагла, 
щямин вязифяни мцлкиййятчинин конкрет мцнасибятдя олдуьу шяхсин цзяриня гойур. 

Конститусийада эюстярилмишдир ки, ясас инкишаф истигамятляриндян бири кими 
мцяййян едилян вятяндаш жямиййятинин бяргярар едилмясиня наил олмаг игтисадиййатын 
базар мцнасибятляри ясасында гурулмасынын мцщцм шяртидир. Вятяндаш жямиййятинин 
тябиятини сяжиййяляндирян, ону базар игтисадиййатынын мцщцм амили кими характеризя 
едян хцсусиййятлярдян бири мцлки дювриййядя тяряфляр арасында мцнасибятлярин гаршылыглы 
бярабярлийя ясасланмасыдыр. 

Базар игтисадиййатынын ян мцщцм принсипляриндян бири кими игтисади дювриййядя 
тяряфлярин бярабярлийи ишэцзарлыг вя сащибкарлыг фяалиййятинин, тясяррцфатчылыг фяаллыьынын 
артмасынын ясас амилляриндяндир. 

Конститусийанын 29-жу маддясинин 2-жи щиссясиндя эюстярилир ки, мцлкиййятин щеч 
бир нювцня цстцнлцк верилмир. Мцлкиййят щцгугу, о жцмлядян хцсуси мцлкиййят щцгугу 
ганунла горунур. 

Сащибкарын, еляжя дя игтисади дювриййянин диэяр субйектляринин юз щцгугларынын 
мцдафияси цчцн мящкямя тяминаты Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын  26-жы 
маддяси, 29-жу маддясинин 4-жц щиссяси вя 60-жы маддясиндя юз яксини тапмышдыр. 

Щяр кясин дювлят органларынын, йахуд онларын вязифяли шяхсляринин гануна зидд 
щярякятляри вя щярякятсизлийи нятижясиндя вурулмуш зярярин дювлят тяряфиндян юдянилмясини 
тяляб етмяк щцгугу вардыр (Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 68-жи 
маддясинин 2-жи щиссяси). 

Конститусийанын 73-жц маддясиндя эюстярилир ки, ганунла мцяййян олунмуш 
верэиляри вя башга дювлят юдянишлярини там щяжмдя вя вахтында юдямяк щяр кясин 
боржудур. Щеч кяс ганунла нязярдя тутулмуш ясаслар олмадан вя ганунла эюстярилмиш 
щяжмдян ялавя верэиляр вя башга дювлят юдянишляри юдямяйя мяжбур едиля билмяз. 
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Беляликля, базар игтисадиййатынын зярури елементи олан сащибкарлыг фяалиййяти 
республикамызын сосиал-игтисади щяйатынын ясасына чеврилдийиндян, игтисади системин ясасыны 
тяшкил едян, ижтимаи истещсалын фасилясиз инкишафы вя эенишлянмяси ясасында мящсулун, милли 
эялирин вя милли сярвятин артырылмасы васитяси иля жямиййятин рифащынын йцксялдилмясиндя 
юзцнц эюстярир. Бу ися игтисади тяряггинин йеэаня сынанмыш йолу олан сащибкарлыг 
фяалиййятинин вя базар мцнасибятляринин республикамызын ясас гануну олан 
Конститусийамызда вя диэяр ганунверижилик актларында там вя щярятяряфли  сурятдя 
тянзимлянмясинин актуаллыьыны шяртляндирир. 

Азярбайжан Республикасы Конститусийасындан мцяййян олунмуш щямин 
цмумбяшяри дяйярляр, ясас истигамят вя принсипляр мцстягиллик ялдя етдикдян сонракы 
дюврдя республикамызын гошулдуьу бейнялхалг конвенсийаларын, икитяряфли вя чохтяряфли 
бейнялхалг мцгавилялярин, еляжя дя гябул олунмуш ганунларын вя диэяр ганунверижилик 
актларынын ясасыны тяшкил едир. 

Сащибкарлыг фяалиййятинин щцгуги тянзимлянмясиндя Азярбайжан Республикасынын 
норматив щцгуги актлары системиндя щцгуги гцввясиня эюря хцсуси йер тутан 
конститусийа ганунлары бюйцк ящямиййят кясб едир. Беля ки,  Азярбайжан 
Республикасынын «Варидата тяминат верилмяси щаггында» 15 йанвар 1993-жц ил тарихли 
Конститусийа Ганунунун мягсяди базар игтисадиййатына кечид дюврцндя юлкямизин милли 
игтисадиййатынын ясасларынын формалашмасы цчцн республика яразисиндя айры-айры шяхслярдя 
вя гейри-дювлят щцгуги шяхсляриндя олан пулдан, валйутадан вя диэяр варидатдан сярбяст 
истифадя олунмасыны тямин етмякдян ибарятдир. 

 
5. Сащибкарлыг фяалиййятинин тянзимлянмясиндя диэяр норматив актлар 

Сащибкарлыг фяалиййятинин щцгуги базасыны тяшкил едян норматив-щцгуги актлар 
сырасында Азярбайжан Республикасы Конститусийасы, бейнялхалг щцгуг актлары, 
конститусийа ганунлары вя Азярбайжан Республикасы Мцлки Мяжялляси иля йанашы, 
сащибкарлыг фяалиййятини тянзимляйян диэяр ганунлар да мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Беля ки, йухарыда гейд едилдийи кими, «Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында»  Азярбайжан 
Республикасынын Гануну республикамызда сащибкарлыьын принсиплярини, сащибкарлыг 
фяалиййяти субйектляринин щцгугларыны вя вязифялярини, онун дювлят тяряфиндян мцдафия  вя 
тягдир олунмасынын форма вя цсулларыны, сащибкарын дювлят органлары иля гаршылыглы 
мцнасибятлярини мцяййянляшдирир. 

Азярбайжан Республикасынын «Харижи инвестисийанын горунмасы щаггында» 
гануну сащибкарлыг фяалиййятинин щцгуги базарыны тяшкил едян мцщцм норматив 
сянядлярдян бири кими республикамызын яразисиндя харижи инвестисийа гойулушунун щцгуги 
вя игтисади принсиплярини мцяййян едир, юлкямизин игтисадиййатында харижи  мадди вя 
малиййя ещтийатларынын, габагжыл харижи техниканын вя технолоэийанын, идаряетмя 
тяжрцбясинин жялб олунмасына, бунлардан сямяряли истифадя едилмясиня йюнялдилмишдир вя 
харижи инвесторларын щцгугларынын мцдафиясиня тяминат верир. 

Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя инщисарчылыьа гаршы мцбаризянин ясас мцддяалары 
«Антиинщисар фяалиййяти щаггында» Азярбайжан Республикасынын 4 март 1993-жц ил тарихли 
ганунунда щцгуги тянзимлянмишдир. Щямин ганун сащибкарлыг фяалиййятинин 
субйектляринин юз фяалиййят сащялярини инщисарчы рягиблярдян горумаг вя тяжрид етмяк 
мягсяди иля щцгуги база, щцгуги низамасалма аляти ролуну ойнайыр. 

Ганунда сащибкарлыг фяалиййятиндя щагсыз рягабятин рягибин тясяррцфат 
фяалиййятинин тягидли, диэяр тясяррцфат субйектинин тясяррцфат фяалиййятинин нцфуздан 
салынмасы, рягибин тясяррцфат фяалиййятиня мцдахиля, щагсыз сащибкарлыг фяалиййяти, щагсыз 
ишэцзарлыг давранышы, истещлакчыларын чашдырылмасы формалары фяргляндирилир. 
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Гейд едилян  ганунларла йанашы сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя щцгуг 
мцнасибятляринин бу вя йа диэяр формада щцгуги тянзимлянмясиндя Азярбайжан 
Республикасынын «Валйута тянзими щаггында», «Инвестисийа фяалиййяти щаггында», 
«Щагсыз рягабят щаггында», «Торпаг ислащаты щаггында», «Мцфлисляшмя вя ифлас 
щаггында», «Реклам щаггында» ганунлары вя бир сыра диэяр ганунлар мцщцм 
ящямиййят кясб едир. 

 Азярбайжан Республикасы Президентинин фярманлары 
Сащибкарлыг фяалиййятинин тянзимлянмясиндя гейд олунан ганунларын ролу вя 

ящямиййяти шцбщясиз ки, явязсиздир. Лакин щцгугшцнас алимлярин щаглы олараг гейд 
етдикляри кими, тянзимлянян базар игтисадиййатынын щцгуги базасы йалныз ганунларла 
формалашдырыла билмяз. Сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя конкрет щцгуг мцнасибятляринин 
тянзимлянмясиндя щямин ганунларла йанашы, сащибкарлыг щцгугунун мянбялярини тяшкил 
едян диэяр норматив актлар – Азярбайжан Республикасы Президентинин фярманлары, 
Республика Назирляр Кабинетинин гярарлары, еляжя дя мяркязи ижра щакимиййяти 
органларынын норматив актлары хцсуси йер тутур. 

Мясялян, республикамызда ямтяя биръаларынын йарадылмасы вя фяалиййяти, биръа 
тижаряти, щямин фяалиййятин щцгуги тяминатлары цзря мцнасибятляр «Сащибкарлыг фяалиййяти 
щаггында» 15 декабр 1992-жи ил тарихли  Ганун вя «Ямтяя биръалары щаггында» 25 май 
1994-жц ил тарихли Ганунла йанашы, Азярбайжан Республикасы Президентинин «Бязи 
фяалиййят нювляриня хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси гайдаларынын тякмилляшдирилмяси 
щаггында» 2002-жи ил 2 сентйабр тарихли фярманы, щямин фярманла тясдиг едилмиш 
«Азярбайжан Республикасында бязи фяалиййят нювляриня хцсуси разылыг (лисензийа) 
верилмяси щаггында Гайдалар»  вя «Хцсуси разылыг (лисензийа) тяляб олунан фяалиййят 
нювляринин Сийащысы», Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин 1998-жи ил 3 март 
тарихли  44№-ли гярары иля тясдиг едилмиш «Ямтяя биръасы фяалиййятиня хцсуси разылыг 
(лисензийа) верилмяси Гайдалары» да мцщцм ящямиййят кясб едир вя щямин 
мцнасибятлярин щцгуги тянзимлянмясинин зярури щиссясини тяшкил едир. 

Бурада нязяря алмаг лазымдыр ки, Азярбайжан Республикасы ММ-ин 2.6-жы 
маддясиня ясасян, ганундан ашаьы гцввяли норматив щцгуги актлар мцлки 
мцнасибятлярин тянзимлянмяси цчцн йалныз о щалда тятбиг едилир ки, онлар Мцлки 
Мяжялляйя уйьун эялсин вя она зидд олмасын. 

Азярбайжан Республикасы Президентинин «Истещсал, хидмят, малиййя-кредит 
фяалиййятиня дювлят нязарятинин гайдайа салынмасы вя ясассыз йохламаларын гадаьан 
едилмяси барядя» 1996-жы ил 17 ийун тарихли 463№-ли фярманы иля истещсал, хидмят вя 
малиййя-кредит фяалиййяти сащясиндя ясассыз йохламалар гадаьан едилди, жинайят ишляринин 
истинтагы истисна олмагла, истещсал, хидмят вя малиййя-кредит фяалиййяти сащясиндя апарылан 
йохламаларын ясаслары, шяртляри вя гайдалары мцяййянляшдирилди. Бунунла да, игтисади 
мцнасибятлярин мювжуд сявиййясиня уйьун мцвафиг дювлят нязаряти механизми тятбиг 
етмяк, щямин нязарятин даща мягбул васитялярини сечмяк, базар мцнасибятляринин 
инкишафына мянфи тясир эюстяряжяк щалларын гаршысыны алмаг,  сащибкарларын гануни 
мянафелярини даща етибарлы мцдафия етмяк цчцн етибарлы щцгуги тянзимлямя сащясиндя 
инамлы аддым атылды. 

Сащибкарлыг фяалиййяти цзяриндя йохлама вя нязарят функсийаларыны щяйата кечирян 
дювлят органларынын ишиндя йол верилян суи-истифадя щалларынын тамамиля арадан 
галдырылмасы, щцгуги шяхслярин гейдиййаты вя лисензийалашдырылмасы сащясиндя сцни 
манеялярин, сцрцндцрмячилик, ганунсуз имтиналарын гаршысынын алынмасы, сащибкарлыьа 
дювлят нязаряти системинин тякмилляшдирилмяси мягсядиля Азярбайжан Республикасы 
Президентинин 1999-жу ил 7 йанвар тарихдя «Дювлят нязаряти системинин тякмилляшдирилмяси 
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вя сащибкарлыьын инкишафы сащясиндя сцни манеялярин арадан  галдырылмасы щаггында» 
фярман имзалады. 

Азярбайжан Республикасы Президентинин «Азярбайжан Республикасы Президентинин 
йанында Сащибкарлар Шурасынын йарадылмасы щаггында» 2002-жи ил 27 август тарихли 
фярманы иля йарадылмыш щямин гурумун мягсяди Азярбайжан Республикасында 
сащибкарлыьын инкишафы вя бу сащяйя дювлят гайьысынын истигамятляри барядя тяклифляр 
щазырлайыб Азярбайжан Республикасы Президентиня тягдим етмякдян ибарятдир. Юлкя 
башчысынын 2002-жи ил 27 август тарихли фярманы иля «Азярбайжан Республикасынын 
Сащибкарлыьа кюмяк Милли Фонду щаггында Ясаснамя», щямин тарихли башга бир фярманы 
иля «Азярбайжан Республикасынын Сащибкарлыьа кюмяк Милли Фондунун вясаитинин 
истифадяси Гайдалары тясдиг едилмишдир. 

«Бязи фяалиййят нювляриня хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси гайдаларынын 
тякмилляшдирилмяси щаггында» Азярбайжан Республикасы Президентинин 2002-жи ил 2 
сентйабр тарихли фярманы (щямин фярманла «Азярбайжан Республикасында бязи фяалиййят 
нювляриня хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси щаггында Гайдалар» вя «Хцсуси разылыг 
(лисензийа) тяляб олунан фяалиййят нювляринин Сийащысы» тясдиг едилмишдир) сащибкарлыьын 
инкишафына дювлят гайьысынын эцжляндирилмясиндя мцщцм мярщяля олду. Беля ки, гейд 
едилян фярманла хцсуси разылыг (лисензийа) верилмяси тяляб олунан фяалиййят сащяляринин 
сайы 8 дяфядян артыг азалдылараг 30-а ендирилди. Щалбуки, юлкямиздя беля фяалиййят 
сащяляринин сайы бу фярмана гядяр 240-дан чох иди. Ейни заманда, щямин фярманла 
лисензийа мцддятляри узадылды, лисензийа верилмяси просесиндя дювлят органлары тяряфиндян 
суи-истифадя щалларына йол вермяйян вя бу ишдя шяффафлфьф тямин едян гайдалар 
мцяййянляшдирилди. Бу гайдалар гябул едилдикдян сонра, хцсуси разылыг (лисензийа) 
алынмасы гайдалары садяляшдирилди, тяляб олунан сянядлярин сайы минимума ендирилди, 
шяртляр йцнэцлляшдирилди, диэяр мящдудиййятляр арадан галдырылды. Мясялян, тибб, яжзачылыг, 
аудитор вя туризм фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн  бир нечя иллик стаъ тяляб едилирдися, 
инди бу ляьв олунмушдур. Лисензийа тяляб олунан фяалиййят нювляриня лисензийа 
верилмясиня эюря юдянилян дювлят рцсумлары да азалдылмышдыр. Мясялян, рабитя хидмяти 
фяалиййяти цзря дювлят рцсумунун мябляьи 600 милйон манатдан 27,5 милйон манат, 
туризм фяалиййяти цзря 8 милйон манатдан 2,75 милйон маната ендирилмишдир. 
Цмумиййятля, хцсуси разылыг (лисензийа) мцддятинин 2 илдян 5 иля гядяр узадылмасы 
нятижясиндя лисензийалашдырылан фяалиййят нювляри цзря дювлят рцсумлары тяхминян 2,5 дяфя 
азалмышдыр. 

Азярбайжан Республикасы Президентинин «Азярбайжан Республикасында 
сащибкарлыьын инкишафына дювлят щимайяси сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында» 2002-жи ил 
10 сентйабр  тарихли, «Сащибкарлыьын инкишафына мане олан мцдахилялярин гаршысынын 
алынмасы щаггында» 2002-жи ил 28 сентйабр тарихли фярманлары, еляжя дя 2000-жи ил 10 
август тарихли 383№-ли фярманла тясдиг едилмиш «Азярбайжан Республикасында дювлят 
ямлакынын юзялляшдирилмясинин икинжи Дювлят Програмы» (щямин сянядя Азярбайжан 
Республикасы Президентинин 2002-жи ил 18 апрел тарихли вя 2002-жи ил 8 октйабр тарихли 
фярманлары иля ялавя вя дяйишикликляр едилмишдир) сащибкарлыг фяалиййятинин щцгуги 
базасынын инкишафында вя тякмилляшдирилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. 

Республика Президентинин 2004-жц ил 11 феврал тарихли фярманы иля «Азярбайжан 
Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы (2004-2008-жи илляр)» 
тясдиг едилмиш, йалныз бир ил ярзиндя щямин програмын ижрасы нятижясиндя 660 сянайе вя 
емалы мцяссисяси фяалиййятя башламыш, йоллар, газ вя су кямярляри, електрикютцрцжц хятляр 
чякилмиш, суварма каналларынын иншасы, рабитя вя туризм хидмятинин йахшылашдырылмасы вя 
диэяр сащялярдя чохсайлы лайищяляр щяйата кечирилмишдир. 

Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарлары 
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Азярбайжан Республикасы Президентинин йухары ижра органы олан Азярбайжан 
Республикасы Назирляр Кабинетинин юз сялащиййятляри дахилиндя цмуми гайдалар 
мцяййян едян вя юлкямизин Конститусийасы иля мцяййянляшдирилмиш ганунверижилик 
системиня дахил олан гярарлары норматив щцгуги акт кими сащибкарлыг фяалиййятинин 
щцгуги тянзимлянмясиндя мцщцм рол ойнайыр. 

Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарлары Азярбайжан 
Республикасы Конститусийасына вя щямин гярарлардан даща йцксяк щцгуги гцввяси олан 
башга норматив щцгуги актлара уйьун олмалыдыр. Беля ки, Назирляр Кабинетинин гярарлары 
иля даща йцксяк щцгуги гцввяйя малик олан норматив щцгуги актлар (Азярбайжан 
Республикасынын Конститусийасы, референдумла гябул едилмиш актлар Азярбайжан 
Республикасынын тяряфдар чыхдыьы дювлятлярарасы мцгавиляляр, ганунлар вя Азярбайжан 
Республикасы Президентинин фярманлары) арасында зиддиййят олдугда, даща йцксяк 
щцгуги гцввяйя малик олан норматив щцгуги актлар тятбиг едилир. Адятян, Назирляр 
Кабинетинин гярарлары юз сялащиййятляри дахилиндя ганунларын вя Республика 
Президентинин фярманларынын ижрасыны тямин етмяк мягсядиля верилир. 

«Азярбайжан Республикасынын Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду щаггында 
Ясаснамянин тясдиг едилмяси барядя» Азярбайжан Республикасы Президентинин 2002-жи ил 
27 август тарихли Фярманынын ижрасыны тямин етмяк мягсядиля Азярбайжан Республикасы 
Назирляр Кабинети «Юлкядя сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы диэяр мянбялярдя нязярдя 
тутулан вясаитлярин Азярбайжан Республикасынын Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондуна 
жямляшдирилмяси щаггында»  гярар гябул етмишдир. Щямин гярарда дювлят бцджясиндя 
«Кичик сащибкарлыьа инвестисийа йардымы», о жцмлядян «Кянд тясяррцфаты иля мяшьул 
олмаг цчцн мяжбури кючкцнляря кредитлярин верилмяси» цчцн нязярдя тутулан  вясаитин 
бцджядя «Фермер тясяррцфатына кредит эцзяштляри фонду» цчцн нязярдя тутулан вясаитин, 
мяшьуллуг тядбирляринин малиййяляшдирилмяси чярчивясиндя йени иш йерляринин йарадылмасы 
иля баьлы хяржлярин, дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси нятижясиндя ялдя едилян пул 
вясаитинин сащибкарлыьа дювлят кюмяйинин малиййяляшдирилмяси цчцн ганунверижиликля 
нязярдя тутулмуш щиссясинин Азярбайжан Республикасы Сащибкарлыьа Кюмяк Милли 
Фондуна жямляшдирилмясинин тямин едилмяси нязярдя тутулмушдур. 

Мяркязи ижра щакимиййяти органларынын норматив актлары 
Сащибкарлыг фяалиййятинин щцгуги ясасыны тяшкил едян норматив актларын системиндя 

мяркязи ижра щакимиййяти органларынын юз сялащиййятляри дахилиндя гябул етдикляри 
норматив актлар хцсуси йер тутур. Мяркязи ижра щакимиййяти органларынын актлары 
Азярбайжан Республикасынын Конститусийасына, ганунларына, Азярбайжан Республикасы 
Назирляр Кабинетинин гярарларына зидд олмамалыдыр. Сащибкарлыг фяалиййятинин щцгуги 
ясасыны тяшкил едян мяркязи ижра щакимиййяти органларынын норматив актлары ичярисиндя, 
билаваситя игтисади сащядя фяалиййят эюстярян назирликляр, дювлят комитяляринин вя диэяр 
мяркязи ижра щакимиййяти органларынын Тялиматлары, Гайдалары, Ясаснамяляри вя с.  
мцщцм рол ойнайыр. Мясялян, Азярбайжан Республикасы Игтисади Инкишаф Назирлийинин 24 
декабр 2003-жц ил тарихли 79№-ли ямри иля тяшкил едилмиш, Азярбайжан Республикасы 
Ядлиййя Назирлийинин 29 декабр 2003-жц ил тарихли 3027 №-ли шящадятнамяси иля гейдя 
алынмыш «Тахыл мящсулларынын кейфиййятинин гиймятляндирилмяси Гайдалары» 
республикамызда тахыл мящсулларынын кейфиййятинин гиймятляндирилмяси проседуруну 
мцяййян едир. Щямин гайдаларда эюстярилир ки, тахыл мящсулларынын кейфиййятинин 
гиймятляндирилмясиндя мягсяд истещсал, идхал вя ихраж олунан, еляжя дя, дахили базарда 
сатылан тахыл мящсулларынын кейфиййятинин норматив-техники сянядлярин тялябляриня 
уйьунлуьуну нязарят вя арбитраъ гайдасында мцяййян етмяк, онларын нятижялярини тясдиг 
едян сянядляри вермякля юлкядя истещлакчыларын щцгугларынын мцдафиясини тямин 
етмякдян ибарятдир. 
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Азярбайжан Республикасы Игтисади Инкишаф Назирлийи тяряфиндян 24 декабр 2001-жи 
ил тарихдя тясдиг едилмиш, Ядлиййя Назирлийиндя 27 декабр 2001-жи ил тарихдя гейдя алынмыш 
«Азярбайжан Республикасынын эюмрцк яразисиндян мал чыхарыларкян зярури олдугда вя 
бу, мцвафиг мцгавилялярдя (сазишлярдя), норматив-щцгуги актларда вя йа Азярбайжан 
Республикасынын бейнялхалг мцгавиляляриндя (сазишляриндя) нязярдя тутулдугда малын 
мяншяйи щаггында сертификат верилмяси Гайдалары», Республика Дювлят Эюмрцк 
Комитяси тяряфиндян 28 феврал 2002-жи ил тарихдя тясдиг едилмиш, Ядлиййя Назирлийиндя 7 
март 2002-жи ил тарихдя гейдя алынмыш, «Эюмрцк дашыйыжысы щаггында Ясаснамя», Дювлят 
Эюмрцк Комитяси тяряфиндян 29 нойабр 2001-жи ил тарихдя тясдиг едилмиш, Ядлиййя 
Назирлийиндя 7 декабр 2001-жи ил тарихдя гейдя алынмыш «Малларын, няглиййат васитяляринин 
вя онлара  аид сянядлярин эюмрцк мцшайяти щаггында Ясаснамя», Азярбайжан 
Республикасынын Дювлят Торпаг Вя Хяритячякмя Комитяси тяряфиндян 20 декабр 2001-жи 
ил тарихдя тясдиг едилмиш, Ядлиййя Назирлийиндя 26 декабр 2001-жи ил тарихдя гейдя алынмыш 
«Торпаг,  геодезийа вя картографийа ганунверижилийинин мцвафиг тяляблярини позан 
шяхсляр барядя инзибати тянбещин эюрцлмяси Гайдалары», Азярдювлятстандарт  тяряфиндян 
12 декабр 2001-жи ил тарихдя тясдиг едилмиш «Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинети 
йанында Дювлят Стандартлашдырма вя Метролоэийа мяркязи тяряфиндян стандартларын 
тялябляриня, сертификатлашдырма гайдалары, метролоъи гайда вя нормалара риайят 
олунмасына дювлят нязаряти апарыларкян  ираднамялярин, тялябнамялярин, гярарларын 
верилмяси, санксийаларын вя жяримялярин тятбиги Гайдалары», Азярбайжан Республикасынын 
Дювлят Сянайедя Ишлярин Тящлцкясиз Эюрцлмясиня Нязарят вя Даь-Мядян Нязаряти 
Комитясиндя 27 ийул 2001-жи ил тарихдя тясдиг едилмиш, Ядлиййя Назирлийиндя 8 август 
2001-жи ил тарихдя гейдя алынмыш «Тящлцкя потенсиаллы обйектлярдя аваданлыг вя техники 
гурьулардан истифадянин Цмуми Гайдалары вя Шяртляри» вя с. норматив актлар 
сащибкарлыг фяалиййятинин щцгуги тянзимлянмясиндя мцщцм рол ойнайыр.  
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1. Aqrar hüququn ümumui xarakteristikası 
Aqrar hüququ məzmununa, inkişaf  qanunauyğunluqlarına görə  aqrar münasibətlərin 

kompleks hüquqi tənzimlənməsində maraqlı olan dövlətin əsas siyasi qərarlarının bazasında 
formalaşır. Aqrar (kənd təsərrüfatı) hüququnun predmeti sayılan aqrar münasibətlər xüsusi, 
dövlət və bələdiyyə mülkiyyətləri, o cümlədən aqrar iqtisadiyyatın ən az məhsul istehsal 
edən kooperativ, səhmdar, dövlət sektorlarında yaranır. 

Aqrar hüququnun tənzimlədiyi ictimai münasibətlərin təbiətini təyin etmək üçün 
aqrar hüququ münasibətlərin obyekti kimi, kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin 
müəyyənləşdirilməsi həlledici əhəmiyyətə malikdir. Aqrar hüququnun predmetinə tətbiq 
edilən kənd təsərrüfatı fəaliyyəti anlayışı müxtəlif mənalara malikdir. Son vaxtlara qədər 
kənd təsərrüfatı fəaliyyəti anlayışı yalnız torpağın becərilməsi, bitkiçilik və heyvandarlıq 
məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan vətəndaşların və kənd təsərrüfatı müəssisələrinin, 
birliklərinin fəaliyyəti ilə məhdudlaşdırılırdı. Lakin, aqrar iqtisadiyyatda mal mübadiləsi 
münasibətlərinin inkişafı şəraitində kənd təsərrüfatı fəaliyyətinə təkcə torpağın becərilməsi, 
bitkiçilik və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı üzrə iş kimi deyil, həm də kənd təsərrüfatı 
məhsullarının ilkin emalı üzrə iş kimi də baxılır, yəni kənd təsərrüfatı müəssisələrinin, 
birliklərinin və vətəndaşların ərzaq istehsalı ilə bağlı bütün fəaliyyəti kənd təsərrüfatı 
fəaliyyəti hesab edilir. 

Müasir aqrar hüququ öz aralarında qarşılıqlı əlaqədə olan iki hüquqi tənzimləmə 
sferasını əhatə edir. Onlardan biri – torpağın becərilməsi, bitkiçilik və heyvandarlıq 
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məhsullarının istehsalı zamanı birbaşa kənd təsərrüfatı fəaliyyəti dairəsində formalaşan 
ənənəvi aqrar münasibətlər sahəsidir. Aqrar hüququnun tənzimlədiyi münasibətlərin digər 
sahəsinə isə kənd təsərrüfatında məhsulların emalı və ərzaq istehsalı ilə məşğul olan 
köməkçi müəssisələr və idarələr daxildir.  

Əgər son 20 ildə aqrar hüquq sahəsində hüquq elminə davamlı şəkildə aid edilən 
hüquqi münasibətlərə nəzər yetirsək, onda ayrı – ayrı tədqiqatçıların aqrar hüququnun 
sərhədləri barədə baxışlarının müxtəlifliyinə baxmayaraq, tam yəqinliklə aşağıdakı 
müddəaları xülasələşdirmək olar. 

Aqrar hüququ çərçivəsində tənzimlənən münasibətlərə kənd təsərrüfatı sahəsində 
cəmləşmiş, xüsusi, dövlət və bələdiyyə mülkiyyətlərinə əsaslanan torpaq, əmlak, əmək, 
təşkilati – idarəçilik münasibətlərinin üzvi kompleksi kimi münasibətlər daxildir. Bura 
həmçinin, digər fəaliyyətlə məşğul olan kənd təsərrüfatı müəssisələri və birlikləri, eləcə də 
kəndlilərin fəaliyyəti və vətəndaşların şəxsi yardımçı təsərrüfatlarındakı fəaliyyəti də aid 
edilir. 

Hüquqi tənzimlənmənin bütöv mürəkkəb obyekti kimi aqrar münasibətlər haqqında 
danışarkən, ilk öncə aqrar hüquqla tənzimlənən kənd təsərrüfatı istehsalı ilə bağlı torpaq 
münasibətlərni fərqləndirmək lazımdır.  

Torpaq kənd təsərrüfatı istehsalında istehsalın, təbii obyektin və ehtiyatın əsas 
vasitəsi kimi çıxış edir. Kənd təsərrüfatı müəssisələri ərazilərinin təşkili ilə bağlı hüquq 
münasibətləri - kənd təsərrüfatı cəmiyyəti, kooperativi üzvlərinin ümumi mülkiyyətinin 
obyekti kimi torpağın istifadəsi üzrə olan münasibətlərdir. 

Aqrar hüququ ilə həmçinin aşağıdakı torpaq münasibətləri də tənzimlənir: 
- subyekt kimi mülkiyyətçilərin – torpaq sahələrinin əsas mülkiyyətçiləri və 

icarəçilərin - kənd təsərrüfatı müəssisələri, kəndli (fermer) təsərrüfatları, şəxsi yardımçı 
təsərrüfata malik vətəndaşlar, icarə kollektivləri, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin işçiləri – 
iştirak etdikləri kənd təsərrüfatın torpaqlarının müvəqqəti və əvəzsiz istifadəsi sahəsində; 

- yaranmış kəndli (fermer) təsərrüfatlarına və kənd təsərrüfatı kommersiya 
təşkilatlarına torpaq sahələrinin icarəyə verilməsi ilə bağlı. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatının bazar 
iqtisadiyyatına doğru irəliləməsi səviyyəsinə görə kənd təsərrüfatı kommersiya 
təşkilatlarının, kəndli (fermer) təsərrüfatlarının, şəxsi yardımçı təsərrüfatı idarə edən 
vətəndaşların iştirakı ilə toplanan əmlak münasibətlərinin aqrar hüquqla tənzimlənmə sahəsi 
əhəmiyyətli dərəcədə genişlənir.  

Aqrar hüququnun predmetinə kənd təsərrüfatı fəaliyyəti sahəsində yaranan əmlak 
münasibətləri də daxildir. Bu həm kənd təsərrüfatı, kəndli və şəxsi yardımçı təsərrüfatların 
xarici əmlak münasibətlərinə, hən də aqrar hüquqla tənzimlənən daxili münasibətlərə aiddir. 
Kənd təsərrüfatı istehsalı fəaliyyəti dairəsində kommersiya təşkilatlarının və vətəndaşların 
xarici əmlak münasibətləri həmçinin mülki hüququn predmetinə daxildir. 

Aqrar hüququ ilə tənzimlənən aqrar münasibətlərin hüquqi tətbiqinə əsaslanaraq, 
kənd təsərrüfatı sahəsində cəmləşən torpaq, əmlak, əmək, idarəçilik münasibətlərinin üzvi 
kompleksi kimi həmin münasibətlərin xüsusiyyətlərini, strukturunu nəzərə alaraq nəticə 
çıxarmaq olar ki, aqrar münasibətlərə iki aspektdə baxıla bilər: bir tərəfdən, aqrar hüququn 
formalaşmasının obyektiv əsası kimi, digər tərəfdən aqrar hüququ normalarını ifadə edən 
mənbələrin yaradılmasının başa çatdırılması kimi. 

Birinci halda aqrar hüquqi problemi elmi sistematika çərçivəsindən yox, hüququn 
kompleks sahəsini təşkil edən, bir – birindən törənmiş sistemlərin birləşməsi əsasında 
formalaşan obyektiv reallıq kimi hüquq sistemləri çərçivəsində təsdiq edilir. İkinci halda, 
normalarının mahiyyət və məzmununda üstünlük təşkil edən sosial amillərin vacibliyinə 
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əsaslanaraq, aqrar hüququnun məzmunu və mənbə sistemlərini təyin edən kənd təsərrüfatı 
fəaliyyətində ictimai münasibətlərə xüsusi diqqət yetirilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hüquq elmi təkcə tənzimlənməsinin predmetinə deyil, 
həmçinin metodlarına hüquq sahəsinin təsnifat əlaməti kimi baxır. 

Aqrar hüquqda hüquqi tənzimləmə metodu icazə, qadağan və göstəriş olması ilə 
səciyyələnir. Məhz bu aqrar hüququ dairəsində aqrar münasibətlərin subyektlərinin ümumi 
hüquqi vəziyyəti təyin edilir ki, bu da yalnız hüquqi bərabərlik əsası ilə yox, həm də 
hakimiyyət və tabeçilik elementləri ilə səciyyələnir.  

 
 
2. Aqrar hüququn prinsipləri və mənbələri 
Qeyd etmək lazımdır ki, sosial müdafiə edilən bazara keçid dövründə aqrar hüquqda 

aqrar münasibətlərin mühüm hissəsi icazə metodu əsasında tənzimlənir. Metodun əsasında 
icazə kimi hüquqi element başlıca rol oynayır. Daha aydın şəkildə bu özünü onda göstərir 
ki, aqrar şirkət və cəmiyyətlərin, kooperativlərin, dövlət kənd təsərrüfatı müəssisələrinin, 
kəndli (fermer) və vətəndaşların şəxsi yardımçı təsərrüfatlarının hüquqi vəziyyəti “ qanunla 
qadağan edilməyən hər şeyə icazə verilir” prinsipi əsasında təyin edilir. 

Aqrar hüququn metodları kimi, onun prinsiplərinin də öyrənilməsi vacibdir. Belə ki, 
aqrar hüququn əsas prinsiplərinə aşağıdakıları aid etmək olar: 

− ölkə vətəndaşlarının mükəmməl qidalanma hüququ; 
−  aqrar hüquq münasibətləri iştirakçılarının bərabərliyi; 
−  kəndlilərin əmək istiqamətləri və formalarını, təsərrüfat fəaliyyətini könüllü 

seçmək∞ hüququ; 
−  çoxukladlı mülkiyyət formalarının möhkəmləndirilməsi və onlara əsaslanan 

təşkilati – hüquqi formaların hərtərəfli mühafizəsi; 
−  aqrar sahibkarlığın sərbəstliyi üçün hüquqi zəmanət sisteminin genişlənməsi; 
−  aqrar sahibkarlıq sahəsində dövlətin tənzimləyici təsbit edilmiş funksiyasının 

möhkəmləndirilməsi; 
− aqrar sahibkarlığın əmək fəaliyyətinin təbii iqlim şəraiti ilə üzvi əlaqəsi, həmin 

fəaliyyətin ekoloji istiqaməti; 
−  aqrosənaye kompleksinin idarəçilik sisteminin demokratikləşdirilməsi; 
− aqrar hüquq münasibətləri iştirakçılarının subyektiv hüquqlarının reallığı və 

zəmanətliliyi. 
Aqrar hüququn mənbələri dövlətin aqrar siyasətinin aqrar münasibətlərin hüquqi 

tənzimləmə sahəsində hüquq institutlarının formalaşmasına və inkişafına təsir edən mühüm 
amil kimi çıxış edir. Aqrar hüququ mənbələrinə istənilən hüquq sahəsi mənbələri üçün 
xarakterik olan ümumi əlamətlər xasdır. Aqrar münasibətləri tənzimləyən hüquqi aktlar 
yalnız dövlətin fəaliyyətinin nəticəsidir, onsuz heç bir hüquqi – normativ akt yarana bilməz. 

Daha başqa bir şeyi də qeyd etmək lazımdır. Aqrar hüququ mənbələrinin 
kateqoriyaları hüquqi mənbə kimi dövlətin normativ - hüquqi aktlarının əlamətləri üzrə 
səciyyələnir. Hüquq mənbəyi kimi dövlətin yalnız o normativ aktları qəbul edilir ki, orada 
qeyri – müəyyən şəxslərə ünvanlanmış ümumi abstrakt davranış qaydaları olur və dəfələrlə 
tətbiq edilmək üçün hesablanır, əvvəllər qəbul edilmiş aqrar – hüquq normalarının 
dəyişilməsi və ya ləğvi, yenilərin müəyyənləşməsi və s. özündə birləşdirir. 

Başqa hüquq sahələrində olduğu kimi, aqrar hüququ üçün də aqrar münasibətlərini 
nizamlayan çoxlu sayda normativ - hüquqi aktlar xarakterikdir. Dövlət və onun orqanları 
qanunlarla yanaşı, dövlət idarəsinin və eləcə də xalq iradəsinin ifadəsi kimi aqrar hüququ 
normalarından ibarət qanunqüvvəli hüquqi aktlar da tanıyır. 
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Aqrar hüququnun müxtəlif mənbələrinin nisbətindən danışarkən nəzərə almaq 
lazımdır ki, 90 – cı illərin əvvəlindən aqrar hüquqda differensiasiya prosesi güclənməyə 
başladı. Eyni zamanda bu, tamamilə onu ifadə etmir ki, hazırda dövlət hansısa dərəcədəsə 
aqrar münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsinin unifikasiyasından imtina edir. Unifikasiyanın 
əsasını aqrar iqtisadiyyatın idarə edilməsinin bazar modelinə keçidi təşkil edir.  

Beləliklə, aqrar hüququ mənbələri dedikdə, kənd təsərrüfatı fəaliyyəti sahəsində 
toplanan aqrar münasibətləri tənzimləmək və mühafizə etmək üçün nəzərdə tutulmuş 
səlahiyyətli dövlət orqanları, kənd təsərrüfatı kommersiya təşkilatları, bələdiyyə 
orqanlarının unifikasiyalaşmış və differensiyalaşmış normativ – hüquqi aktlarında xalqın 
dövlət iradəsinin xarici ifadə formasını başa düşmək lazımdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hüququn kompleks sahəsi kimi aqrar hüququ üçün təkcə 
kompleks predmetin olması deyil, həmçinin hüququn heç bir əsas sahəsinə daxil olmayan, 
yalnız özünəməxsus hüquq normaları mənbələri kimi etiraf olunması da xarakterikdir. 

Ənənəvi baxışlara müvafiq olaraq, hüququn kompleks sahəsinin, o cümlədən aqrar 
hüququnun mənbələri özünə yalnız ikiqat qeydiyyatı olan normaları birləşdirir. Həqiqətdə 
aqrar hüququ mənbələrinin spesifikliyi onların qanunvericilik dayaqlarında ifadə olunur. 
Onlar çox vaxt qanunvericiliyin əsas sahələrinin heç birinə daxil olmayan aqrar 
qanunvericiliyin xüsusi aktlarının ifadə forması kimi xidmət edirlər. Aqrar hüququ 
mənbələrinin spesifikliyi məhz bundadır. Onun əksər normaları xüsusi olaraq aqrar 
münasibətləri nizamlamaq üçün nəzərdə tutulmuş kompleks normativ hüquqi aktlarla 
müəyyənləşdirilir.  

Aqrar münasibətləri tənzimləyən çoxsaylı normativ hüquqi aktları bir neçə qrupa 
bölmək olar: 

Birincisi, aparılan aqrar islahatların ümumi kurs çərçivəsində aqrar dəyişikliklərin 
hüquqi təminatı. Bu islahatların istiqaməti və gedişi qəbul edilmiş qanunlarla, prezident 
fərmanları və hökumət qərarları ilə müəyyənləşmişdir. Nəticədə bazar şəraitində yeni aqrar 
strukturların formalaşması, torpaqların və aqrar islahatların reallaşması üçün müəyyən 
hüquqi baza yaradılmışdır. 

İkincisi, bazar aqrar iqtisadiyyatının formalaşmasının müasir kursu çoxlu 
xüsusiyyətlərlə bağlıdır, belə ki, aqrar hüquqda təkcə özəl hüquq deyil, həm də ictimai 
hüquqi maraqlar öz əksini tapır. Bununla əlaqədar olaraq, mülkiyyət formasından asılı 
olmayaraq təsərrüfat dövriyyəsinin bütün iştirakçılarından ötrü bazar mühitinin inkişafı 
üçün lazımi hüquqi zəmin yaradan dövlətin nizamlayıcı funksiyasının gücləndirilməsi 
əsaslandırılır. 

Üçüncüsü, aqrar iqtisadiyyatın bazar yoluna qədəm qoyması əhəmiyyətli dərəcədə 
seleksiya, toxumçuluq, cins heyvandarlıq, baytarlıq, torpaqların meliorasiyası sahələri üzrə 
xüsusi normativ hüquqi aktların yaranmasına şərait yaradır.  

Dördüncüsü, bazar aqrar iqtisadiyyatına keçid zamanı aqrar hüququnun inkişafının 
ümumi meyli ilə kənd təsərrüfatı müqavilə hüququnun inzibati əsaslardan məhrum 
edilməsilə bağlı kənd təsərrüfatı müqavilələrinin tənzimlənməsində qanunun rolu artmağa 
başladı. Bu, həm kənd təsərrüfatı məhsullarının və ərzağın reallaşması sahəsində, həm də 
kənd təsərrüfatı kommersiya təşkilatlarının və kəndli (fermer) təsərrüfatlarının maddi – 
texniki təminatı sahəsindəki müqavilələrə aiddir.  

Aqrar münasibətləri tənzimləyən normativ materialların ixtisaslaşması hüququn heç 
bir əsas sahəsinə aid edilməyən oxşar aktları aqrar hüququna aid etməyə əsas verir. Aqrar 
hüququ məhz bununla hüququn digər kompleks sahələrindən fərqlənir. 1995 – ci ildə 
Azərbayca Respublikası Konstitusiyasının qəbulu ölkənin inkişafında, eləcə də aqrar 
qanunvericilikdə yeni mərhələ açmışdır. Onun çərçivəsində kənd təsərrüfatının kompleks 
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yenidən qurulması həyata keçirilir, yeni aqrar strukturlar formalaşdırılır, əsası torpağa və 
kənd təsərrüfatı kooperativlərinin, səhmdar cəmiyyətlərin, şirkətlərin, kəndli (fermer) 
təsərrüfatlarının və vətəndaşların az məhsul istehsal edən şəxsi yardımçı təsərrüfatlarının 
əmlakına mülkiyyətlə müəyyənləşən aqrar sahibkarlıq üçün iqtisadi və hüquqi azadlıqlar 
təmin edilir.  

Azərbayca Respublikası Konstitusiyasının yuridik funksiyası ondan ibarətdir ki, o, 
aqrar hüququnun formalaşması və inkişafı üçün bazisdir, dövlətin və vətəndaş cəmiyyətinin 
əsas qanunu kimi aqrar münasibətləri tənzimləyir, bazar aqrar iqtisadiyyatının konstitusion 
parametrlərini təyin edir, təkcə dövlətə deyil, həm də digər sahələrə, o cümlədən, aqrar 
hüquqa aid edilən hüquqi institutların inkişafına geniş imkan verir. 

Aqrar hüququnun əsas mənbəyi kimi Azərbayca Respublikası Konstitusiyasının 
məzmunu çoxçeşidlidir. Eyni zamanda onun normalarını, aqrar münasibətlərin hüquqi 
tənzimlənməsi sahəsində dörd əsas qrupa bölmək olar: 

1) aqrar sahibkarlıq sahəsində vətəndaşların hüquq və azadlıqları və ya kənd 
təsərrüfatı kommersiya təşkilatlarının və sahibkarların hüquqi vəziyyəti; 

2) bütün ölkə çərçivəsində həm vətəndaşlar və onların birlikləri, həm də digər 
mülkiyyətçilər üçün aqrar sahibkarlıq və digər iqtisadi fəaliyyət sahəsində vahid iqtisadi 
məkan; 

3) bazar aqrar iqtisadiyyatının formalaşmasının lazımi şəraiti kimi inhisarçı 
fəaliyyətin məhdudlaşdırılması və azad rəqabət; 

4) aqrosənaye istehsalı sahəsində sahibkarlıq və digər iqtisadi fəaliyyətin dövlət 
tənzimlənməsi: 

− mülkiyyət hüququ və torpağa, digər daşınmaz əmlaka kəndlilərindigər əşya 
hüquqları; 

−  kənd təsərrüfatı əməyinin hüquqi tənzimlənməsi; 
− aqrar sahibkarlıq və digər iqtisadi fəaliyyət sahəsində vətəndaşların əsas iqtisadi 

hüquq və azadlıqlarının müdafiəsində məhkəmələrin fəaliyyət dairəsinin genişləndirilməsi; 
− aqrar münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsi və hüquq tətbiqi sahəsində 

hüquqyaratma səlahiyyət almış dövlət orqanları sistemlərinin müəyyənləşdirilməsi. 
Aqrar hüququnun əsas mənbəyi kimi Azərbaycan Respublikası konstitusiyası, aqrar 

münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsi sahəsində hüquqyaratma səlahiyyəti olan dövlət 
orqanları sistemini təsbit edir. Bununla o, aqrar münasibətləri tənzimləyən dövlət normativ 
aktlarının ierarxiyasını təsbitləşdirir. Onlara – qanunlar, fərmanlar, sərəncamlar, əmrlər, 
təlimatlar, qərarlar aiddir. Bu aktlar kənd təsərrüfatında ictimai münasibətləri vasitəli ifadə 
edir və həmin əlamət üzrə aqrar hüququnun müstəqil sistemində xülasiləşirlər.  

Qeyd etmək lazımdır ki, aqrar sektorda mütərəqqi nailiyyətlərin əldə edilməsi üçün 
yeni təsərrüfat  münasibətlərinin yaradılması əsas məsələlərdən biri kimi qarşıda dururdu.  

 
3.  Aqrar islahatların hüquqi bazası 
 Təcrübə göstərdi ki, planlı sosialist təsərrüfatı sisteminin, əsasən kolxoz və 

sovxozlardan ibarət olan aqrar bölməsi, kənd təsərrüfatının potensial imkanlarından, 
ehtiyyatlarından səmərəli istifadəyə imkan vermirdi. Həmin dövrdə mərkəzləşdirilmiş 
planlaşdırma, inzibati-idarəetmə metodları şəxsi təşəbbüsün qarşısını almış, nəticədə isə 
bütün SSRİ məkanında olduğu kimi Azərbaycanda da ölkə iqtisadiyyatını, xüsusi ilə də, 
kənd təsərrüfatını 20-ci əsrin 90-cı illərinin əvvəllərindən başlayan və uzun sürən böhranlar 
tənəzzül vəziyyətinə salmışdır. Azərbaycanın keçmiş müttəfiq respublikalar arasında 
tutduğu yüksək yerlər itirilmiş, bütün əsas göstəricilər üzrə axırıncı yerə yuvarlanmışdı. 
Bunun səbəbləri isə müxtəlif olmuşdur.  
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 Ölkənin aqrar sahəsində yaranmış çox mürəkkəb və çətin bir vəziyyətdən 
çıxmaq, bir sıra köklü tədbirlərin işlənib hazırlanmasını və kompleks formada həyata 
keçirilməsini təmin etmək obyektiv zərurətə çevrilmişdir. Həmin tədbirlər kompleksi 
sistemi isə ölkədə iqtisadi islahatların aparılmasını nəzərdə tuturdu. 

 Aqrar islahatların aparılması işi qısamüddətli tədbir deyil, tarixi bir prosesdir. 
Bu prosesdə əvvəlki  təsərrüfatçılıq mexanizmi, yeni təsərrüfatçılıq mexanizmi ilə əvəz 
olunmalı, kənd təsərrüfatının idarə edilməsi bazar münasibətlərinə keçid prinsiplərinin  
tələblərinə uyğunlaşdırılmalıdır. 

 Təsadüfi deyildir ki , 1995-2004-cü ildə aqrar islahatları tənzimləyən 100-dən 
çox qanun, fərman, sərəncam, qərar və digər normativ-hüquqi akt qəbul olunmuşdur. 
Onlardan “Aqrar islahatının əsasları haqqında”, ”Sovxoz və kolxozların islahatları 
haqqında” və “Torpaq islahatı hqqında” qanunlar aqrar islahatların hüquqi əsaslar 
toplusunda bazis rolunu oynamışdır. 

18 fevral 1995-ci ildə qəbul olunmuş “Aqrar islahatının əsasları haqqında” qanun 
aqrar islahatın məqsəd və vəzifələrini, əsas istiqamətlərini və prinsiplərini müəyyən etdi. Bu 
qanunla aqrar bölmədə yeni mülkiyyət münasibətlərinin formalaşdırılması və müxtəlif 
növlü təsərrüfat subyektlərinin    yaradılmasının, eyni zamanda aqrar bölməyə dövlət 
himyəsinin istiqamətləri və aqrar bazarın dövlət tənzimlənməsinin hüquqi əsasları 
yaradılmışdır. 

 İslahatın məqsədi aqrar bölməni böhrandan çıxarmaq, iqtisadiyyatı 
sabitləşdirmək, əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaqdır. 

İslahatın vəzifələri isə torpaq və əmlak üzərində yeni mülkiyyət münasibətlərinin 
formalaşdırılmasından, bazar iqtisadiyyatına uyğun istehsal və infrastruktur sahələrində 
müxtəlifnövlü təsərrüfatların yaradılması və inkişafı ilə istehsal münasibətlərinin 
dəyişdirilməsindən və təkmilləşdirilməsindən ibarətdir. 

 Aqrar islahatın əsas istiqamətləri aşağıdakılardır: 
• aqrar bölmədə yeni mülkiyyət münasibətlərinin formalaşdırılması; 
• torpaq, meliorasiya və su təsərrüfatının islahatı; 
• müxtəlifnövlü təsərrüfatların yaradılması;  
• aqrar bölmənin dövlət təminatı. 
 Aqrar islahatın əsas prinsipləri isə: 
• dövlətin iqtisadi siyasəti ilə aqrar islahatın uzlaşması; 
• islahatın aparılmasında sosial ədalətin və könüllülüyün təmin edilməsi; 
• əmtəə istehsalçılarına təsərrüfat fəaliyyətinin təşkilində və öz məhsullarına 

sərəncam verməkdə tam sərbəstliyin təmin edilməsi; 
• respublikanın kənd təsərrüfatı xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması;  
• ətraf mühiti mühafizə tələblərinə əməl edilməsi;  
• kəndin sosial inkişafı və əhalinin sosial müdafiəsi. 
 Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, aqrar islahatların 3 əsas istiqaməti vardır. 

Bunlardan birincisi aqrar bölmədə yeni mülkiyyət münasibətlərinin formalaşdırılmasıdır. Bu 
baxımdan aqrar sektorda yaradılacaq yeni mülkiyyət münasibətlərinin aşağıdakı mülkiyyət 
formalarına əsaslanması nəzərdə tutulmuşdur: 

1) Dövlət mülkiyyəti: Qanuna əsasən dövlət mülkiyyətində bir qayda olaraq, 
elmivtədqiqat və tədris müəssisələri, onların təcrübə bazaları; baytarlıq və bitki mühafizəsi 
obyektləri; cins toxumçuluq və damazlıq təsərrüfatları, baliq artırma müəssisələri; təbiəti 
mühafizə obyektləri, qoruqlar; mühüm heyvandarlıq və quşçuluq kompleksləri, emal 
müəssisələri, meliorasiya və su təsərrüfatı obyektləri, kənd təsərrüfatı maşınları istehsalı və 
təmiri müəssisələri, maşın – sınaq stansiyaları və dövlət əhəmiyyətli digər obyektlər 
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saxlanılır. 
2) Bələdiyyə mülkiyyəti: “Aqrar islahatının əsasları hqqında” qanunun 4 – cü 

maddəsində də göstərildiyi kimi aqrar bölmənin dövlət mülkiyyətində olan yerli əhəmiyyətli 
bir sıra obyektləri bələdiyyə mülkiyyətnə verilə bilər. Bələdiyyə əmlakı aşağıdakı mənbələr 
hesabına yaranır: mövcud qanunvericiliyə uyğun bələdiyyələrə verilən dövlət əmlakı; 
bələdiyyələrin fəaliyyəti nəticəsində əldə olunan və yaradılan əmlak; fiziki və hüquqi 
şəxslərin, beynəlxalq təşkilatların və fondların bələdiyyələrə könüllü maddi yardım şəklində 
verilən əmlak; varisi olmayan əmlakın bələdiyyələrə keçməsi yolu ilə əldə olunan əmlak; 
bələdiyyələrə vbələdiyyələrəsiyyət edilən əmlak. 

3) Xüsusi mülkiyyət: Aqrar sektorda xüsusi mülkiyyət islahat nəticəsində 
torpaqların xüsusi mülkiyyətə əvəzsiz verilməsi, dövlət və bələdiyyə mülkiyyətli aqrar 
süktor müəssisə və obyektlərinin özəlləşdirilməsi və qanuna uyğun olaraq əldə edilən və 
yaradılan digər mülkiyyət obyektlərinə əsaslanır. 

Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, islahatlar gedişində aqrar sektorda mövcud olan 
dövlət mülkiyyətli istehsal–infrastruktur müəssisələrinin işinin təkmilləşdirilməsi və müasir 
bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğun qurulması məqsədilə onlar üzərində mülkiyyət 
münasibətlərinin yenidən formalaşdırılması da əsas məsələlərdən biri idi. Buraya başlıca 
olaraq meliorasiya və su təsərrüfatı, aqrar sektorun emal sənayesi müəssisələri və bir sıra 
sosial infrastruktur obyektləri aiddir. 

Meliorasiya və su təsərrüfatı sahələrində aparılan islahatlar zamanı iri su mənbələri, 
meliorasiya və suvarma sistemləri, onların istismarı müəssisələri və digər obyektlərin dövlət 
mülkiyyətdə saxlanılması nəzərdə tutulduğu halda, təsərrüfatdaxili meliorasiya və su 
təsərrüfatı obyektlərinin isə sovxoz və kolxozların sərəncamında saxlanıla bilməsi nəzərdə 
tutulmyşdur. Bu sahədə aparılan islahatların əsas məqsədi kimi mülkiyyət münasibətlərini 
dəyişdirmək və suyun pullu istifadəsini təmin etməklə sudan istifadənin səmərəliliyini 
yüksəltmək olmuşdur. Aqrar sektorda emal sənayesi müəssisələri üzərində mülkiyyət 
münasibətlərinin yenidən qurulmasının əsas istiqaməti həmin müəssisələrin 
dövlətsizləşdirilməsi və özəlləşdirilməsi olmuşdur. Bu zaman dövlət mülkiyyətdə olan emal 
sənayesi müəssisələri özəlləşdirmə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə 
uyğun özəlləşdirilir. Bələdiyyə mülkiyyətnə daxil edilən emal sənayesi müəssisələri satılır 
və ya səhmləşdirilir. Müəssisə satılarkən üstünlük kollektiv üzvlərinə və xammal 
istehsalçılarına verilir. Müəssisə səhmləşdirildikdə səhmlərin nəzarət zərfi xammal 
istehsalçılarına güzəştli şərtlərlə satılır, müəyyən hissəsi kollektiv üzvlərinə əvəzsiz verilir. 
Emal müəssisələrinin on faizə qədəri bələdiyyə mülkiyyətdə qala bilər. 

Aqrar islahatların əsas istiqamətlərindən biri də bu sektorda çoxnövlü təsərrüfat 
formalarının yaradılması olmuşdur. Bu baxımdan çoxnövlü təsərrüfat formaları dedikdə 
aşağıdakılar nəzərdə tutulur: 

1. Torpaq və əmlak üzərində xüsusi mülkiyyətə əsaslanan kəndli (fermer) 
təsərrüfatları; 

2. Şəxsi yardımçı təsərrüfatlar; 
3. Dövlət kənd təsərrüfatı istehsalı müəssisələri; 
4. Məhdud məsuliyyətli müəssisə formasında fəaliyyət göstərən birgə təsərrüfatlar, 

kooperativlər və təsərrüfatlararası müəssisələr; 
5. Səhmdar cəmiyyətləri; 
6. Şərikli – payçı və şərikli müəssisə formasında fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı 

müəssisələri; 
Bu təsərrüfat formalarının yaradılması “Aqrar islahatının əsasları hqqında” qanunun 

11 – ci maddəsində də göstərildiyi kimi kolxoz və sovxozların islahatı, təsərrüfatların 
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transformasiyası və kənd təsərrüfatı dövriyyəsinə cəlb olunan yeni torpaqlarda 
təsərrüfatların təşkili hesabına həyata keçirilir. Bu baxımdan görüləcək ilk işin kolxoz və 
sovxozların islahatı ilə bağlı olduğu açıq şəkildə görünür. Kolxoz və sovxozların islahatı 
onların kəndli (fermer) təsərrüfatlarına bölünməsini, birdə sahibkarlığa əsaslanan xüsusi 
mülkiyyətli kənd təsərrüfatı müəssisələrinə çevrilməsini, sovxozların bazasında dövlət kənd 
təsərrüfatı müəssisələrinin yarasılmasını, şəxsi yardımçı təsərrüfatların inkişafını nəzərdə 
tutur. İslahat yaranmış təsərrüfatların kooperasiyasına və xidmət sahələrinin təşkilinə 
təminat verir.  

Ölkəmizdə aparılan aqrar islahatların mühüm istiqamətlərindən biri də bu sektorda 
səmərəli dövlət təminatı sisteminin yaradılmasıdır. Belə ki, “Aqrar islahatının əsasları 
hqqında” qanunda da göstərildiyi kimi aqrar sektorda dövlət təminatı dedikdə aşağıdakı 5 
istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər nəzərdə tutulur: 

• Aqrar sektora dövlət himayəsi: Buraya aqrar bölməyə investisiya qoyuluşunun 
stimullaşdırılması, məqsədli dövlət proqramları əsasında meliorasiya və irriqasiya işlərinin 
aparılması, kənd təsərrüfatı maşınlarının və digər maddi – texniki vasitələrin istehsal 
bazasının yaradılması, işğal altından azad edilmiş ərazilərdə aqrar – sənaye kompleksinin 
bərpası və inkişaf etdirilməsi, kənd təsərrüfatında yoluxucu xəstəliklərə və zərərvericilərə 
qarşı karantin və müalicə tədbirlərinin aparılmasına, kadr hazırlığına və elmi təminata, 
istehsal və sosial infrastrukturun yaradılmasına dövlət vəsaitinin ayrılması, mühüm kənd 
təsərrüfatı məhsullarının qiymətləri ilə onların istehsalında istifadə olunan maşın – 
mexanizmlərin, yanacaq – sürtkü materiallarının, mineral gübrələrin, zəhərli kimyəvi 
maddələrin qiymətləri arasında mütənasibliyin təmin edilməsi, differensial kreditləşmə və 
vergi tətbiqi kimi tədbirlərin həyata keçirilməsi aiddir. 

• Aqrar bazarın dövlət tənzimlənməsi: Bu zaman aşağıdakı yollardan istifadə 
edilməsi nəzərdə tutulmuşdur: mühüm kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının 
stimullaşdırılması, əmtəə istehsalçılarının xarici bazarın zərərli təsirindən qorunması və 
təminatlı daxili bazarın yaradılması, maliyyə - kredit müəssisələrinin işinin aqrar bazarın 
tələbatına uyğunlaşdırılması, sığorta işinin təkmilləşdirilməsi. 

• Kənd əhalisinin sosial müdafiəsi: Bilindiyi kimi aqrar sektorda çalışan əhalinin 
demək olar ki, hamısı kənd yerlərində yaşayan insanlardır və bu sektorun inkişaf 
etdirilməsində kənd əhalisinin sosial – iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində 
görülən tədbirlər də mühüm rol oynayır. Bu baxımdan görüləcək tədbirlər sistemində 
mülkiyyət münasibətlərinin dəyişməsi ilə əhalinin sosial müdafiəsinin uzlaşdırılması, 
kənddə yeni iş yerlərinin yaradılmasına üstünlük verilməsi, maarif, səhiyyə, mədəni – 
məişət və digər sosial – xidmət sahələrinin üstün inkişafının təmin edilməsi əsas prioritet 
istiqamətlər sayılır. 

• Aqrar bölmə mütəxəssislərinin hazırlanması: Bu sahədə dövlətin həyata 
keçirməli olduğu əsas tədbirlər aqrar sektor mütəxəssislərinin hazırlanmasının islahatın 
tələblərinə uyğunlaşdırılmasından, kənd təsərrüfatı təhsili sisteminin təkmilləşdirilməsindən, 
bu sahədə özəl təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinə şərait yaradılmasından, peşə və ixtisaslar 
üzrə pərakəndəliyin aradan götürülməsindən, kadrların təkrar hazırlığına üstünlük 
verilməsindən və tədrisin maddi – texniki bazasının möhkəmləndirilməsindən ibarətdir. 

• Aqrar bölmənin elmi təminatı: Aqrar bölmənin elmi təminatı islahatın optimal 
yollarının müəyyən edilməsini, yeni mülkiyyət münasibətləri və təsərrüfatçılıq şəraitində 
dövlət tənzimlənməsini, idarəetmənin və kənd təsərrüfatının sahə strukturunun iqtisadi 
vasitələrlə təkmilləşdirilməsini, məhsul istehsalı və emalının mütərəqqi texnologiyalarının 
hazırlanmasını, islahatın sosial – iqtisadi nəticələrinin proqnozlaşdırılmasını və digər 
məsələləri əhatə edir. Bunlarla yanaşı aqrar elminin təşkili və maliyyələşdirilməsi 



 135

təkmilləşdirilir, elmi axtarışlara tələbat formalaşdırılır, tədqiqatçıların əməyinin ödənilməsi 
elmi işlərin nəticələri ilə uzlaşdırılır, intellektual mülkiyyət hüquqlarına təminat verilir. 

İslahatı aparmaq üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 mart 1995-ci il 
tarixli Fərmanı ilə Dövlət Aqrar İslahatı Komissiyası yaradıldı. Komissiyanın tərkibinə 
nazirlik, komitə, şirkət rəhbərləri və alimlər daxil edilmişdir. 

Beləliklə aqrar islahatların birinci mərhələsində - keçmiş kolxoz və sovxozların 
torpaqlarının və əmlakının özəlləşdirilməsi başa çatdı. Sonra islahatların dərinləşdirilməsinə 
yönəldilmiş tədbirlər görmək lazım idi. 

Aqrar sahədə  islahatların sürətləndirilməsi və dərinləşdirilməsi, sahibkarlığın 
inkişafının stimullaşdırılması məqsədilə 2000-ci il 24 oktyabr tarixli “Özəlləşdirilən dövlət 
müəssisələrinin aqrar islahatı nəticəsində ləğv olunmuş və işğal altında olan rayonların 
təsərrüfat subyektlərinin borcları haqqında” qanun xüsusi rol oynamışdır. Yeni yaradılmış 
və özəlləşmə ərəfəsində olan təsərrüfat subyektlərinin borclardan azad olunması onların 
inkişafına müsbət təsir göstərmişdir. 

“Aqrar sahədə islahatların sürətləndirilməsinə dair bəzi tədbirlər haqqında ” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22mart 1999-cu il tarixli Fərmanı aqrar sahədə 
sahibkarlığın inkişafına böyük təkan vermişdir. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları 
torpaq vergisi istisna olmaqla digər vergilərdən beş il müddətinə azad edildi və onlara neft 
məhsullarının pərakəndə satışında güzəştlər verildi. Sonradan Azərbaycan Respublikasının 
28 noyabr 2003-cü il tarixli qanunu ilə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına vergi 
güzəştlərinin müddəti daha beş il uzadılmışdır. Bu güzəştlər hamısı aqrar sahədə 
sahibklarlığın inkişafına yönəldilmişdir. 

Bundan başqa Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 noyabr 1999–cu il tarixli 
Fərmanı ilə “1999-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında aqrar islahatların 
dərinləşdirilməsi və kənd təsərrüfatında sahibkarlığın inkişafına kömək göstərilməsinə dair 
Dövlət Proqramı” təsdiq olundu. Proqramda ölkədə aqrar islahatların dərinləşdirilməsinə 
dövlət himayəsinin aşağıdakı əsas istiqamətləri nəzərdə tutulmuşdur: 

• Aqrar sahədə əmlakın özəlləşdirilməsinin başa çatdırılması; 
• Torpaq islahatının başa çatdırılması; 
• Meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsində islahatların sürətləndirilməsi; 
• Aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafına dövlət yardımı ; 
• Aqrar sahədə idarəetmə sisteminin islahatı; 
• Kəndin sosial inkişafı; 
• Aqrar sahənin elmi,normativ-hüquqi təminatı və kadr hazırlığı ; 
• Aqrar sahənin informasiya təminatı; 
Həmçinin bu məsələlərin uğurla həyata keçirilməsi üçün “Azərbaycan 

Respublikasında 2002 – 2006 –illərdə aqrar bölmənin inkişafına dair proqram”ı NK – nin 
17.10.2002 tarixli 219 s nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Proqramın əsas məqsədi aqrar 
sektorun inkişaf etdirilməsi, əsas istehsal vasitəsi olan torpaqların münbitliyinin artırılması, 
rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalının təmin edilməsi, əhalinin ərzaq məhsullarına olan 
tələbatının ödənilməsini təmin etməkdən ibarətdir. Bu proqramın əsas istiqamətləri isə 
aşağıdakı kimi göstərilmişdir: 

− Aqrar bölmədə zəruri strukturların yaradılmasının dəstəklənməsi; 
− Torpaq və su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmini; 
− Kənd təsərrüfatında suvarma və meliorasiya təminatının bərpası; 
− Aqrar bölmənin maddi – texniki bazasının möhkəmləndirilməsi; 
− Aqrar bölmənin xammal istehsalı və emalı sahələrinin əlaqəli inkişafı; 
− Rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalının artırılmasının stimullaşdırılması; 
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− Aqrar bölmənin maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması; 
− Ətraf mühitin bərpası və qorunması; 
− Aqrar bölmənin normativ – hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi; 
− Aqrar bölmənin elmi – metodiki təminatının və kadr hazırlığı sisteminin 

təkmilləşdirilməsi. 
Proqram xüsusilə də bu illər ərzində həyata keçiriləcək yoxsulluğun azaldılması və 

regional inkişaf proqramları ilə düzgün əlaqələndirilmiş şəkildə həyata keçirilərsə müəyyən 
müsbət nəticələrin əldə edilməsi mümkündür. 

 
4. Aqrar sektorda icarə münasibətləri 
Qanunvericilikdə torpaq bazarında əqdlərin müxtəlif formaları fərqləndirilir. Bunlara 

daxildir: torpaq sahələrinin alqı – satqısı; torpaq sahələrinin nizamnamə fonduna verilməsi; 
torpaq sahələrinin girovu; torpaq sahələrinin dəyişdirilməsi; torpaq sahələrinin 
bağışlanması; torpaq sahələrinin vərəsəlik qaydasında başqasına keçməsi; torpaq sahələrinin 
rentası və qanunla nəzərdə tutulmuş digər əqdlər. 

Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, 1998-ci ildə torpaqların icarəyə verilməsi 
sahəsində münasibətləri tənzimləyən «Torpaq icarəsi haqqında» Azərbaycan Respub-
likasının qanunu qəbul edilmişdir. «Torpaq icarəsi haqqında qanun» Azərbaycan 
Respublikasında dövlət, bələdiyyə və xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqların icarəyə 
verilməsinin və icarə münasibətlərinin hüquqi əsaslarını müəyyən edir. 

Torpaq icarəsi müqavilə əsasında əvəzi ödənilməklə torpaqdan müddətli istifadə 
etməkdir. Torpaq icarəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi «Torpaq 
icarəsi haqqında» qanundan, Azərbaycan Respublikasının torpaq, mülki və digər 
qanunvericilik aktlarından ibarətdir. 

Yerin təkindən, sudan, meşədən, bitki və heyvanat aləmindən, mədəni və təbii 
landşaftlardan istifadə üzrə icarə münasibətləri Azərbaycan Respublikasının müvafiq 
qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. 

İcarəyəverənlə icarəçi arasında yaranan hüquqi və iqtisadi əlaqələr torpaq üzərində 
icarə münasibətləridir. Torpaq üzərində icarə münasibətlərinin obyektləri dövlət, bələdiyyə 
və xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqlardır. Azərbaycan Respublikasında «Torpaq icarəsi 
haqqında» qanun ilə müəyyənləşdirilən icarə münasibətlərinin obyektləri olan dövlət və 
bələdiyyə torpaqları mənfəət əldə etmək məqsədi ilə fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki 
şəxslərin istifadəsinə, bir qayda olaraq, icarə əsasında verilir. 

Torpağın istifadəsi haqqında sənədlərdə nəzərdə tutulduğu hallarda torpağın 
istifadəçisi onu icarəyə verə bilər. 

Azərbaycan Respublikasında torpaqlar mülkiyyətçilərin və ya onların vəkil etdiyi 
orqanların qərarı (razılığı) ilə bilavasitə, torpaq müsabiqələri və ya hərracları vasitəsilə 
icarəyə verilə bilər. 

Dövlət və bələdiyyə torpaqlarının bilavasitə icarəyə verilməsi barədə qərar torpağı 
icarəyə götürmək istəyənin ərizəsi, icarəyə verilən torpaq sahəsi qanuni istifadədə olduqda 
isə torpaq istifadəçisinin razılığı və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının rəyi əsasında qəbul 
olunur və icarəyəverənlə icarəçi arasında icarə müqaviləsi bağlanılır. 

Xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqların bilavasitə icarəyə verilməsi icarəyəverən və 
icarəçi arasında bağlanılmış və notarial qaydada təsdiq edilmiş müqavilə əsasında həyata 
keçirilir. 

Torpaq icarəsi müqaviləsi Azərbaycan Respublikasının torpaq qanunvericiliyinə 
uyğun tərtib olunmalıdır. 

İcarə müqaviləsində aşağıdakılar nəzərdə tutulmalıdır:  
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−  icarəyəverən və icarəçinin adları, hüquqi ünvanları, digər rekvizitləri, onların 
hüquq və vəzifələri; 

−  torpaq sahəsinin ölçüsü, keyfiyyət kateqoriyası, sərhədləri və təyinatı barədə 
məlumatlar; 

−  icarənin müddəti, icarə haqqı, ona yenidən baxılması şərtləri və ödənilmə 
qaydaları; 

−   torpaqların istifadəsi, mühafizəsi və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması şərtləri; 
müqavilənin dəyişdirilməsi, uzadılması, vaxtından əvvəl ləğv edilməsi və xitamı 

qaydası; 
−  fors-major halları baş verdikdə torpağın geri alınması şərtləri; 
− müqavilənin şərtlərinin pozulması ilə bağlı tərəflərin məsuliyyəti və mübahisəli 

məsələlərin həlli qaydası. 
Torpaq icarəsi müqaviləsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qanunveri-

cilikdə müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına alınır. Dövlət qeydiyyatına alınmamış 
icarə müqaviləsi etibarsız sayılır. Dövlət və bələdiyyə torpaqlarının icarəçilərinə torpaqdan 
müvəqqəti istifadə hüququna dair şəhadətnamələr verilir. 

«Torpaq icarəsi haqqında» qanunda Azərbaycan Respublikasında torpaqların hüquqi 
və fiziki şəxslərə icarəyə verilmə müddətləri müəyyən edilmişdir. Azərbaycan 
Respublikasında torpaqlar hüquqi və fiziki şəxslərin icarəsinə uzunmüddətə və qısamüddətə 
verilir. Torpağın qısamüddətli icarəsi — on beş ilədək, uzunmüddətli icarəsi isə on beş ildən 
doxsan doqquz ilədək müəyyən oluna bilər. 

Nəhayət, 1999-cu ilin avqustunda Respublikanın ümumi torpaq fondu üzrə bütün 
torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsinin hüquqi həllini təmin edən əsas qanun  —  
«Torpaq Məcəlləsi» qəbul edildi. 

Yuxarıda göstərdiyimiz qanunlarla yanaşı aqrar sferada «Kəndli (fermer) təsərrüfatı 
haqqında»  Azərbaycan Respublikasının qanunu da mühüm əhəmiyyətə malikdir. Məhz bu 
qanun kəndli (fermer) təsərrüfatlarının təşkili və fəaliyyətinin iqtisadi, sosial və hüquqi 
əsaslarını müəyyən edir.  

 
5.  Kəndli – fermer təsərrüfatının fəaliyyətinin və təşkilinin hüquqi əsasları 
Qeyd etmək lazımdır ki, çoxnövlü təsərrüfatçılığı inkişaf etdirmədən aqrar bazarın 

formalaşdırılması üçün rəqabət mühiti yaratmaq qeyri – mümkündür. Odur ki, kənd 
təsərrüfatının bazar münasibətləri şəraitinə keçirildiyi hazırki dövrdə ölkəmizdə başqa 
təsərrüfat növləri kimi, elmi cəhətdən əsaslandırılmış kəndli – fermer təsərrüfatlarının 
yaradılması da obyektiv zərurət olmaqla yanaşı, qanunauyğun bir prosesdir. Eyni zamanda 
kəndli – fermer təsərrüfatlarının fəaliyyətinin tənzimlənməsi və onun daha da 
təkmilləşdirilməsi vacibdir. Çünki bazar iqtisadiyyatı şəraitində kəndli – fermer 
təsərrüfatları respublikada əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının ödənilməsində ən 
güclü ehtiyat mənbəyi hesab edilir. Məhsul bolluğunun yaradılması kəndli – fermer 
təsərrüfatlarının inkişafı şəraitində bir sıra şərtlərin və amillərin düzgün nəzərə alınmasından 
asılıdır. Bunlardan ən başlıcası kəndli – fermer təsərrüfatlarının inkişaf parametrlərinin elmi 
əsaslarla hazırlanması və onların əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsidir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, kəndli – fermer təsərrüfatlarının yaradılması əsasən 2 yolla 
həyata keçirilir. 

Birincisi, dövlət torpaq fondundan icarə formasında istifadə ilə, yaxud həmin torpaq 
fondunun özəlləşdirilməsi ilə kəndli – fermer təsərrüfatlarının təşkili; ikincisi isə kolxoz və 
sovxozların ləğv edilməsi nəticəsində həmin təsərrüfatlardan alınan pay torpaqları əsasında 
təşkil edilən kəndli – fermer təsərrüfatları.  
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Respublikamızda bütövlükdə torpaq fondunun, xüsusilə kənd təsərrüfatı 
dövriyyəsində olan torpaq fondunun məhdudluğu özəl kənd təsərrüfatı müəssisələrinin 
yaradılmasına xüsusi diqqət tələb edir. 

Azərbaycan Respublikasında islahatlarin ilkin mərhələsində dünya təcrübəsi 
sınağından keçmiş, səmərəli təsərrüfatçılıq forması hesab edilən  «fermer»  təsərrüfatlarının 
yaradılması bu barədə müvafiq qanunun qəbul edilməsi zərurətini qarşıya qoydu və 1992-ci 
ilin aprelində  «Kəndli (fermer) təsərrüfatı haqqında»  Azərbaycan Respublikasının qanunu 
qəbul olundu. Kəndli təsərrüfatı, mülkiyyətinə verilmiş torpaqda əmtəəlik kənd təsərrüfatı 
məhsulları istehsalı ilə, onların emalı və satışı ilə məşğul olan sahibkarlıq formasıdır. Kəndli 
təsərrüfatı ailə üzvlərinin və onlarla daimi işləyən digər şəxslərin ümumi mülkiyyətində olan 
istehsal alət və vasitələrinə, əsasən bir ailənin üzvlərinin əməyinə əsaslanan, hüquqi şəxs 
statusuna malik olan müstəqil təsərrüfatçılıq subyektidir. «Kəndli (fermer) təsərrüfatı 
haqqında»  qanun kəndli (fermer) təsərrüfatlarının təşkili və fəaliyyətinin iqtisadi, sosial və 
hüquqi əsaslarını müəyyən edir. «Kəndli      (fermer) təsərrüfatı haqqında»  qanunda fermer 
təsərrüfatı anlayışı, onun yaradılması qaydaları, hüquq və vəzifələri, onlara torpaq ayrılması 
mexanizmi, təsərrüfatın əmlakı, maddi-texniki təminatı və s. məsələlər öz əksini tapmışdır. 
Həmçinin fermer təsərrüfatının maliyyə vəsaiti, kredit, uçot və hesabat məsələləri, 
təsərrüfatın fəaliyyət formaları, onun fəaliyyətinə xitam verilməsi şərtləri və qaydaları kimi 
vacib məsələlərə də qanunda ətraflı yer verilir. «Kəndli (fermer) təsərrüfatı haqqında»  
qanun Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının kəndli təsərrüfatları yaratmaq hüququnu 
elan edir, bu hüquqa təminat verir və təsərrüfatçılığın digər formaları ilə yanaşı, onların 
bərabər inkişafı üçün şərait yaradılmasına yönəldilmişdir. Kəndli (fermer) təsərrüfatının 
fəaliyyətinin müxtəlif məqamları Qanunla yanaşı, ölkə Konstitusiyası, Torpaq Məcəlləsi, 
icarə münasibətləri ilə bağlı normativ aktlar, habelə Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi qanun 
qüvvəli aktlarla tənzimlənir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, kəndli (fermer) təsərrüfatının 
fəaliyyəti dövlət tərəfindən nəinki hüquqi, eyni zamanda iqtisadi vasitələrlə dəstəklənir. 
Belə yanaşma Avropa ölkələrində müşahidə olunsa da ABŞ – da xüsusi mövqeyi ilə 
xarakterizə olunur. Bu istiqamətdə daha çox istifadə olunan mexanizm subsidiyadır. Lakin, 
onun səviyyəsi ayrı – ayrı dövlətlərin iqtisadi siyasətinə uyğun olaraq fərqlənir. Ümumilikdə 
ÜTT – na daxil olan ölkələr üzrə subsidiyanın konkret faiz nisbəti müəyyənləşdirilir. 

Qanunun 3 – cü maddəsində aqrar – sənaye kompleksində kəndli təsərrüfatının yeri 
öz əksini tapmışdır: 

1. Kəndli təsərrüfatı respublikanın aqrar-sənaye kompleksində dövlət, kollektiv, 
fərdi və digər müəssisə və təşkilatlarla yanaşı bərabər hüquqlu subyektdir. 

2. Kəndli təsərrüfatı öz fəaliyyəti, istehsalın təşkili, quruluşu və həcmi, 
məhsulun satışı məsələlərini, habelə təsərrüfatın idarə edilməsi ilə əlaqədar digər 
məsələləri müstəqil həll edir. 

3. Dövlət kəndli təsərrüfatlarının inkişafına ssudalar və əmanətlər üzrə faiz 
dərəcələrindən, vergilərdən, qiymətlərdən və digər iqtisadi vasitələrdən istifadə etməklə 
təsir göstərir. 

4.  Dövlət kəndli təsərrüfatının əmlak və digər hüquqlarının və qanuni 
mənafelərinin müdafiə olunmasına təminat verir. 

Qanuna əsasən kəndli təsərrüfatı yaratmaq hüququna 18 yaşına çatmış fəaliyyət 
qabiliyyətli Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşları malikdirlər. Bundan 
başqa kəndli təsərrüfatı ilə məşğul olmaq üçün torpaq sahəsi almaqda ilk növbədə bu 
ərazidə daimi yaşayan, kənd təsərrüfatı işlərində ən azı üç il təcrübəsi və lazımi peşə 
vərdişləri olan vətəndaşlara üstünlük hüququ verilir. Kəndli təsərrüfatı könüllü qaydada 
təşkil edilir və ailə üzvləri onun fəaliyyətində tam və ya qismən iştirak etməsi barədə 
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sərbəst qərar qəbul edirlər. Həmçinin kəndli təsərrüfatına ailə üzvlərindən başqa, onlarla 
həmin təsərrüfatda daimi işləyən digər şəxslər də daxil ola bilər. Kəndli təsərrüfatının 
üzvləri daimi bir yerdə yaşayan və təsərrüfatda işləyən ər-arvad, onların valideynləri, 14 
yaşından yuxarı uşaqları, eləcə də təsərrüfatda daimi işləmək üçün könüllü birləşmiş digər 
şəxslər hesab edilirlər. Kəndli təsərrüfatında əmək sazişi ilə işləyən şəxslər kəndli 
təsərrüfatının üzvü hesab edilmirlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, kənli təsərrüfatının üzvlərindən biri təsərrüfata başçı 
seçilir. Kəndli təsərrüfatının başçısı dövlət, kooperativ, ictimai və digər müəssisələrlə, 
eləcə də vətəndaşlarla olan münasibətlərdə təsərrüfatın adından çıxış edir və onun 
mənafeyini təmsil edir. Torpağın mülkiyyətə, müvəqqəti istifadəyə və icarəyə 
verilməsinə dair sənədlər onun adına rəsmiləşdirilir. O, təsərrüfat üzvlərinin razılığı ilə 
təsərrüfat fəaliyyətini təşkil edir, təsərrüfatın adından müqavilələr bağlayır, etibarnamə 
verir, əmlak və vəsaitlərə sərəncam vermək hüququndan istifadə edir, eləcə də 
təsərrüfatın fəaliyyəti ilə əlaqədar olan digər hüquqi hərəkətləri həyata keçirir. Kəndli 
təsərrüfatının başçısı xəstələndikdə, əmək qabiliyyətini itirdikdə və ya uzun müddət 
təsərrüfatdan ayrıldıqda, o, özünün hüquq və vəzifələrini yerinə yetirməyi kollektivin 
razılığı ilə təsərrüfatın üzvlərindən birinə həvalə edə bilər. 

Qanunda diqqət yetirilməli olan məsələlərdən biri də kəndli təsərrüfatı ilə məşğul 
olan vətəndaşların hüquqları və vəzifələridir. 

1. Kəndli təsərrüfatına mülkiyyətində olan istehsalat təyinatlı torpaq üzərində 
aşağıdakı hüquqlar verilir: 

a)  torpaqda müstəqil təsərrüfatçılıq etmək; 
b)  kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkinləri və istehsal edilmiş məhsul üzərində 

mülkiyyət hüququ qadağan edilmiş bitkilərin becərilməsi istisna olmaqla; 
c) torpaq sahəsində olan meşələrdən, geniş yayılmış faydalı qazıntılardan və su 

ehtiyatlarından öz təsərrüfat ehtiyacları üçün müəyyən olunmuş qaydada istifadə etmək;  
ç)  torpağın itirilmiş təbii münbitliyinin bərpası və digər səbəblərlə əlaqədar 

dövlət torpaq orqanı tərəfindən əkin dövriyyəsindən müvəqqəti çıxarılan (dincə 
qoyulan) torpaq sahələrinə görə kompensasiya almaq; 

d)   istehsal təyinatlı müvafiq yardımçı tikililər və qurğular ucaltmaq; 
e)   torpağın geri alındığı və torpaq sahəsindən könüllü imtina edildiyi hallarda 

torpağın yaxşılaşdırılmasına çəkilən xərclərin, habelə əldən çıxan fayda da daxil 
olmaqla dəyən zərərin əvəzini almaq; 

f)   qanunla müəyyən edilmiş qaydada yer quruluşu layihələrinə və təbiəti 
mühafizə tələblərinə uyğun olaraq meliorasiya işləri aparmaq, gölməçələr və digər 
sututarları yaratmaq; 

g)   müvafiq qanunun 12-ci maddəsinə uyğun olaraq torpaq sahələrini müvəqqəti 
istifadəyə və icarəyə vermək; 

h)   müəyyən edilmiş qaydada torpaq sahələrini dəyişmək, satmaq, bağışlamaq, 
girov qoymaq və vəsiyyət etmək. 

2. Kəndli təsərrüfatının torpaqlarından və onun ərazisində olan su 
mənbələrindən keçməyə, nəqliyyat vasitələri ilə hərəkət etməyə, çimməyə və balıq 
tutmağa, çadırlar qurmağa və həmin çadırlarda yaşamağa, tonqallar qalamağa və bu 
qəbildən başqa hərəkətlərə yalnız həmin təsərrüfatın razılığı ilə təbii kompleksləri 
ekoloji cəhətdən saf şəkildə saxlamaq şərti ilə icazə verilir (bunlar kəndli təsərrüfatına 
torpaq sahəsi ayrılması haqqında rayon, şəhər xalq deputatları Sovetinin qərarında 
nəzərdə tutulmamışdırsa). 
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1.    Kəndli təsərrüfatı ilə məşğul olmaq üçün torpaq sahəsinə mülkiyyət hüququna 
malik olan vətəndaşlar aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirməlidirlər: 

a)  torpaqdan təyinatı üzrə səmərəli istifadə etməli, onun münbitliyini artırmalı, 
özünün təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində ərazidə ekoloji şəraitin pisləşməsinə yol 
verməməli;torpaqlarda kompleks mühafizə tədbirlərini həyata keçirməli; 

b)   torpaq vergisini vaxtında verməli; 
c) digər torpaq mülkiyyətçilərinin, sahiblərinin, istifadəçilərinin və icarəçilərinin 

hüquqlarını pozmamalı, torpaq sahəsində olan mərz və geodeziya nişanlarını qoruyub 
saxlamalı; 

ç)   torpaqdan istifadəyə dair müəyyən edilmiş məlumatları vaxtında müvafiq 
təşkilatlara verməli; 

d)   Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş digər 
vəzifələrə əməl etməlidirlər. 

2.  Kolxoz və sovxozların torpaqlarında yaradılmış kəndli təsərrüfatları üç il 
müddətində həmin təsərrüfatların ixtisaslaşmasına, dövlət ehtiyaclarına və ictimai 
ehtiyaclara müvafiq olaraq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalını təmin etməlidirlər. 

3. Kəndli təsərrüfatı yaratmaq üçün xüsusi mülkiyyətə verilmiş torpaq sahəsi 
bölünməzdir. 

4.  Kəndli təsərrüfatı torpaqdan istifadə üzrə vəzifələrini pozduqda, onun başçısı 
qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyır.  

Kəndli təsərrüfatının torpaq sahəsinə və ya onun bir hissəsinə mülkiyyət 
hüquqlarına aşağıdakı hallarda xitam verilir: torpaq sahəsindən könüllü imtina edildikdə 
və ya torpaq mülkiyyətçisi onu özgəninkiləşdirdikdə;  kəndli təsərrüfatının fəaliyyətinə 
xitam verildikdə; torpaqdan məqsədli təyinatına görə istifadə edilmədikdə;müəyyən 
edilmiş torpaq vergisi üzürlü səbəb olmadan ardıcıl olaraq iki il 
ödənilmədikdə;  torpaq sahəsindən bir il ərzində üzürlü səbəb olmadan istifadə 
edilmədikdə; dövlət ehtiyacları və ya ictimai ehtiyaclar üçün torpaq sahələrinin geri 
alınması zəruri olduqda;  tikinti və qurğu üzərində mülkiyyət hüququ başqasına 
keçdikdə; torpaq mülkiyyətçisi öldükdə; torpaq müsadirə edildikdə. 

Bütün bu qeyd etdiklərimizlə yanaşı, qanunda kəndli təsərrüfatının fəaliyyətinə 
xitam verilməsi şərtləri də öz əksini tapmışdır. Belə ki, kəndli təsərrüfatının 
fəaliyyətinə aşağıdakı hallarda xitam verilir: kəndli təsərrüfatında işləməkdən onun 
üzvləri könüllü surətdə imtina etdikdə. Bu barədə kəndli təsərrüfatının başçısı ən azı bir 
ay qabaq müvafiq rayon, şəhər xalq deputatları Sovetinə xəbər verməlidir; kəndli 
təsərrüfatının üzvləri öldükdə, təsərrüfatın fəaliyyətini davam etdirmək arzusunda olan 
heç bir vərəsə qalmadıqda və ya həmin təsərrüfatın üzvləri kəndli təsərrüfatı ilə məşğul 
olmaqdan imtina etdikdə; bu Qanunun 19-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda 
torpaq üzərində mülkiyyət hüququna xitam verildikdə; kəndli təsərrüfatı müflisləşdikdə; 
kəndli təsərrüfatı başlıca olaraq (yarıdan çoxu) daimi muzdlu işçilərin əməyinə 
əsaslandıqda. 

Kəndli təsərrüfatının fəaliyyətinə xitam verilməsi qaydası isə belədir: 
Kəndli təsərrüfatının ləğv edilməsinə dair qərar qəbul edildikdən sonra bu barədə 

icra hakimiyyəti başçısının kənd, qəsəbə inzibati ərazisi üzrə nümayəndəsi tərəfindən 
təsərrüfat kitabında müvafiq qeyd yazır. 

 Kəndli təsərrüfatının fəaliyyətinə xitam verildikdə onun əmlakından təsərrüfatda 
əmək müqaviləsi üzrə işləyən şəxslərin əməyinin ödənilməsi üzrə haqq-hesab aparmaq, 
büdcə ödəmələrini vermək, bank ssudalarını qaytarmaq və digər borc verənlərlə 
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hesablaşmaq üçün istifadə edilir, əmlakın yerdə qalan hissəsi isə təsərrüfatın üzvləri 
arasında bölünür. 

Kəndli təsərrüfatının fəaliyyətinə xitam verildikdə, onun üzvlərinin yaşayış binasına 
və həyətyanı sahələrə, eləcə də mülkiyyətlərində olan digər əmlaka mülkiyyət hüququ 
saxlanılır. Kəndli təsərrüfatının fəaliyyətinə xitam verilməsinə və əmlakının bölünməsinə 
dair mübahisələrə məhkəmə qaydasında baxılır. 

 
 
6.  Azərbaycan Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyinin hüquqi mexanizmi 
 “Ərzaq təhlükəsizliyi” dedikdə, müvafiq ehtiyatlar, potensial və zəmanətlərlə 

təmin plunmuş 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 aspektə 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. 

 Məlumdur ki, kənd təsərrüfatı əhali üçün qida məhsulları, sənaye üçün isə müxtəlif 
növ xammal istehsal edən bir sahədir. Bu baxımdan kənd təsərrüfatı sahəsində iqtisadi 
təhlükəsizlik dedikdə əhalinin ərzaq məhsulları ilə təminatı nəzərdə tutulmalıdır. Bu sahədə 
2 mart 2001 – ci ildə «Azərbaycan Respublikasının Ərzaq Təhlükəsizliyi Proqramı» qəbul 
edilmişdir. «Azərbaycan Respublikasının Ərzaq Təhlükəsizliyi Proqramı» Azərbaycan 
Respublikası Hökumətinin ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində öhdəlik və məqsədlərini əhatə 
edir. Bu proqramın dövlətin maliyyə öhdəlikləri və büdcə imkanları çərçivəsində həyata 
keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

 Əsas məqsədləri yerli kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması və 
ərzaq məhsullarının qiymətlərinin məqbul səviyyədə saxlanmasına yönəldilmiş tədbirlərin 
həyata keçirilməsi və kəskin ərzaq qıtlığı hallarına yol verilməməsi sisteminin 
yaradılmasından ibarət olan bu proqramda ərzaq təhlükəsizliyinə nail olmaq üçün 
Azərbaycan Respublikasının Hökuməti iki mərhələdən ibarət olan aşağıdakı strategiyanın 
həyata keçirilməsini öhdəsinə götürür: 

 1. İslahatlar aparıldığı müddətdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün qısa 
müddətli və orta müddətli keçid tədbirlərinin tətbiqi. Bu əsasən özəl fermer 
təsərrüfatçılığına və sahibkarlığa kömək göstərilməsi vasitəsilə təmin edilir. 

Bu mərhələdə tədbirlərin aşağıdakı istiqamətlərdə aparılması nəzərdə tutulur: 
a)   müvafiq qanunların həyata keçirilməsinə nəzarət; 
b) gözlənilən ilkin nəticələrin əldə edilməsi üçün lazım olan büdcə ayırmalarının 

dəqiqləşdirilməsi; 
c)   ərzaq istehsalı sahəsində müvəqqəti vergi güzəştlərinin tətbiqi məsələsinə 

baxılması; 
ç)   qida məhsullarının istehsalı, emalı və satışı üçün kreditlərin alınmasına kömək 

göstərilməsi; 
d)     qida məhsulları istehsalçılarının ərzaq idxalından müdafiəsi; 
e)      müəssisələr arasında qarşılıqlı borcların restrukturizasiyası; 
f)      istehlakçıların müdafiəsinin gücləndirilməsi; 
g)    ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində müvafiq məlumat sisteminin yaradılması yolu ilə 

fövqəladə vəziyyətə hazırlıqla bağlı əlavə tədbirlərin həyata keçirilməsi. 
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 2. Ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində uzunmüddətli tədbirlərin başlıca məqsədi 
Azərbaycanın kənd təsərrüfatının gəlirliliyinin və rəqabət qabiliyyətinin artırılmasını, eləcə 
də onun beynəlxalq iqtisadi sistemə inteqrasiya olunmasını nəzərdə tutur. Ərzaq 
təhlükəsizliyi əsasən ölkədə kənd təsərrüfatının inkişafı və ərzaq istehlakı vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılması hesabına təmin edilməlidir. Buna nail olmaq üçün ərzaq təhlükəsizliyi ilə 
bağlı idarəetmə mexanizmlərinin möhkəmləndirilməsi; fermer təsərrüfatlarının kommersiya 
və bazar iqtisadiyyatı tələblərinə cavab verən qurumlara çevrilməsi, kənd təsərrüfatı və 
ərzaq sektorları üçün müəyyən olunan güzəştlərin mərhələlərlə məhdudlaşdırılması; ölkədə 
ərzaq məhsulları növlərinin istehsalının inkişafı və kənd təsərrüfatının rəqabət qabiliyyətinin 
təmin edilməsi;  kənddə infrastrukturun inkişafına kömək edən dövlət investisiya siyasətinin 
aparılması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

Proqramın uğurla həyata keçirilməsi üçün ərzaq təminatı ilə bağlı siyasətin və ərzaq 
məhsullarından istifadə və əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində siyasətin rolu olduqca 
böyükdür. Belə ki, Sovet İttifaqının dağılması nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatı ciddi 
sarsıntı keçirmişdir. Keçid dövrünün ilk illəri ərzində (1992-1995) ümumi daxili məhsulun 
səviyyəsi 70 faizdən çox aşağı düşmüş, inflyasiyanın yüksək səviyyəsi real gəlirləri kəskin 
surətdə azaltmış, manatın məzənnə kursu zəifləmiş, valyuta ehtiyatları tükənmişdir. Bütün 
bunlar dörd əsas amilin nəticəsində baş vermişdir. Birincisi, Dağlıq Qarabağ uğrunda hərbi 
münaqişə ərazi itkilərinə və böyük sayda insanların qaçqın vəziyyətinə düşməsinə gətirib 
çıxarmışdır. İkincisi, Azərbaycanla keçmiş Sovet İttifaqı Respublikaları arasında mövcud 
olan ənənəvi ticarət əlaqələri kəsilmişdir. Üçüncüsü, keçmiş tərəf — müqabillərinin dünya 
qiymətlərinə keçməsi ilə əlaqədar ticarət şəraiti pisləşmişdir. Dördüncüsü, dövlət büdcəsi 
kəsirinin emissiya hesabına maliyyələşdirilməsi makroiqtisadi sabitliyin pozulmasına şərait 
yaratmışdır. 

Azərbaycan Respublikasında 1995-ci ildə Ümumi Sabitləşdirmə Proqramının həyata 
keçirilməsinə başlanılmış və ÜDM-in artım perspektivləri genişlənmişdir. 1996-cı ildə BVF 
tərəfindən verilən kreditlə, sonralar isə struktur dəyişikliklərinin geniş maliyyələşdirilməsi 
və kreditləşdirilməsi hesabına pul-kredit siyasəti sərtləşdirilmiş, valyuta məzənnəsi və 
ticarətin liberallaşması sahələrində bir sıra struktur islahatları həyata keçirilmişdir. 1996-cı 
ildən ümumi daxili məhsulun artımı başlamışdır. Bu artım sonrakı illərdə davam edərək 
2000-ci ildə 11,4 faizə çatmışdır. 

Ərzaq təminatı ilə bağlı siyasətin tərkibinə makroiqtisadi və maliyyə siyasətinin 
ümumi strategiyası, pul siyasəti, büdcə siyasəti, vergi siyasəti, ticarət və gömrük siyasəti, 
kənd təsərrüfatının inkişaf strategiyası, təsisat islahatı, torpaq islahatı, torpaqdan və təbii 
otlaqlardan istifadənin yaxşılaşdırılması, meliorasiya və irriqasiya sisteminin 
yenidənqurulması, ərzaq istehsalı sahəsində fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinə 
yardım, kredit təminatının yaxşılaşdırılması və ərzaq məhsullarından istifadə və əhalinin 
sosial müdafiəsi sahəsində siyasət daxildir. 

 
7.  Aqrar sferada dövlət siyasətini həyata keçirən orqanların hüquqi vəziyyəti 
Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra iqtisadi sistem olaraq bazar 

iqtisadiyyatını seçməsilə idarəetmə orqanlarının yeni iqtisadi sistemin tələblərinə uyğun 
qurulması məqsədilə struktur islahatlarına başlamağa məcbur olmuşdur. Aparılan islahatlar 
idarəetmənin bütün istiqamətləri ilə yanaşı ölkəmizdə iqtisadiyyatın mühüm sahəsi olan 
aqrar sahəni də əhatə edir və bu zaman idarəetmə strukturları aşağıdakı istiqamətlərdə 
islahatlara məruz qalır:  

• Kənd təsərrüfatı orqanları sistemində aqrar islahatları aparan idarəetmə orqanları 
ayrılır; 
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• Kənd təsərrüfatı istehsalı və emalı sahələrinin idarəçilik orqanlarının ayrılması vbə 
ya birləşməsi baş verir; 

• Kənd təsərrüfatı orqanlarının aqrar subyektlər üçün məcburi xarakter daşıyan 
normativ aktlar dərc etmək hüququ qalsa da maksimum şəkildə məhdudlaşdırılır və əsasən 
torpaqların mühafizəsi və səmərəli istifadəsi, karantin tədbirlərinin və sanitar – baytar 
nəzarətinin həyata keçirilməsi məsələlərini əhatə edir; 

• Dövlət idarəetmə orqanlarının göstərdiyi bir sıra xidmətlərin həyata keçirilməsində 
mümkün olduğu qədər özəl bölməyə imkan yaradılır. 

Hal – hazırda Kənd təsərrüfatı istehsalı sahələrində dövlət idarəetməsini həyata 
keçirən xüsusi icra hakimiyyəti orqanları sistemində əsas yeri Azərbaycan Respublikası 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tutur. Onun səlahiyyətləri kənd təsərrüfatı,  

yeyinti məhsulları və emal sənayesi sahələrini əhatə edir. 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında Əsasnamə Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

tərəfindən 12 avqust 1994 – cü il tarixdə təsdiq edilmişdir. Əsasnamənin 1 – ci maddəsinə 
əsasən: 

1. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi kənd təsərrüfatı sahəsində 
dövlət siyasətini formalaşdıran və həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanıdır. 

2. Nazirlik öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, 
Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və 
sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, 
digər normativ – hüquqi aktları və bu Əsasnaməni rəhbər tutur.  

3. Nazirlik öz fəaliyyətini digər müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə qarşılıqlı əla-
qəli surətdə həyata keçirir və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə tabedir. 

4. Nazirlik hüquqi şəxsdir, Azərbaycan Respublikasının gerbinin təsvirini və öz adını 
əks etdirən möhürə, digər müvafiq möhürlərə, ştamplara və blanklara malikdir və banklarda 
hesablaşma və valyuta hesabları aça bilər. 

Əsasnaməyə  Nazirliyin əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 
− Kənd təsərrüfatı sahəsində dövlət siyasətinin formalaşdırılmasının və həyata 

keçirilməsinin təmin edilməsi. 
− Ölkədə aqrar islahatının həyata keçirilməsində yerli və rayon aqrar islahatı 

komissiyalarına əməli köməklik göstərilməsi. 
 − Kənd təsərrüfatı sahəsində iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinin təmin 

edilməsi, sahənin sosial-iqtisadi inkişafının əsas istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi, kənd 
təsərrüfatı sahəsində müvafiq standartlar, normalar və qaydaların işlənib hazırlanması. 

 − Təsərrüfatlarda toxumçuluq istehsalı sahəsində yüksək məhsuldarlığa və sabit irsi 
əlamətlərə malik, xəstəliklərə, ziyanvericilərə və müxtəlif iqlim şəraitinə dözümlü bitki 
sortlarının yaradılması sahəsində seleksiya işlərinin aparılması, onların sort-sınağının 
keçirilməsinin və dövlət toxum ehtiyatlarının yaradılmasının təşkil edilməsi. 

− Damazlıq işi sahəsində yüksək məhsuldarlığa və sabit irsi əlamətlərə malik cins 
heyvanlar yetişdirilməsinin, onların sınağının, geniş təkrar istehsalının və səmərəli 
istifadəsinin təşkil edilməsi. 

− Kənd təsərrüfatının texnika, maşın, avadanlıq, ehtiyat hissələri və digər istehsal 
təyinatlı mallara olan tələbatın təhlil edilməsi və proqnozlaşdırılması, müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə həmin tələbatın ödənilməsi üçün təkliflərin verilməsi. 

 Nazirlik vəzifələrə uyğun olaraq aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir: 
 − Tabeliyində olan idarə və təşkilatların fəaliyyətinə öz səlahiyyətləri 

çərçivəsində köməklik göstərir və nəzarət edir; 
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 − Kənd təsərrüfatında yüksək səmərəli ixtira və kəşflərin sınaq və tətbiqini 
təşkil edir, kənd təsərrüfatı sahəsində qəbul olunmuş elmi-texniki proqramları həyata keçirir 
və fundamental elmi tədqiqat işlərini müəyyənləşdirir; 

 −  Müəyyən edilmiş qaydada kənd təsərrüfatı sahəsində beynəlxalq elmi-
texniki, iqtisadi əməkdaşlığın və əlaqələrin genişləndirilməsi sahəsində müvafiq təkliflər 
hazırlayır və həyata keçirir; 

 − Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılması, itkilərin qarşısının 
alınması, məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə texniki, texnoloji, təşkilati və iqtisadi 
tədbirləri işləyib hazırlayır və həyata keçirir; 

 −  Öz səlahiyyətləri hüdudlarında kənd təsərrüfatında təsərrüfat fəaliyyətinin 
hüquqi tənzimlənməsini həyata keçirir; 

 − Suvarılan torpaqların və kənd təsərrüfatının su təchizatının 
yaxşılaşdırılmasına dair tədbirlər həyata keçirir; 

 − Ölkə ərazisində mövcud qanunvericiliyə uyğun hüquqi və fiziki şəxslərə 
məxsus traktor, özüyeriyən maşın və mexanizmlərin texniki vəziyyəti və istismarı üzərində 
dövlət nəzarətini həyata keçirir; 

 − Dövlət bitki mühafizə və bitki karantini xidmətlərini təşkil edir və dövlət 
fitosanitar nəzarətini həyata keçirir; 

  − Bitki mühafizə vasitələrinin və aqrokimyəvi maddələrin sınağını və 
qeydiyyatını təşkil edib həyata keçirir; 

 − Öz səlahiyyətləri daxilində kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumçuluğu sahəsində 
dövlət toxumçuluq xidmətini təşkil edir və həmin sahəyə dövlət nəzarətini həyata keçirir; 

 − Dövlət və sığorta toxum fondlarına sifariş verir, bu fondlara toxum tədarükü 
məsələlərini həll edir; 

 − Öz səlahiyyətləri daxilində pestisidlərin və aqrokimyəvi maddələrin 
istehsalı, saxlanılması və tətbiqi üzərində, habelə kənd təsərrüfatı məhsullarında, yemlərdə, 
torpaqda zəhərli kimyəvi maddələrin qalıq miqdarına dövlət nəzarətini təşkil edir və həyata 
keçirir; 

 − Pestisidlərin və aqrokimyəvi maddələrin qeydiyyatını həyata keçirir, bu 
məqsəd üçün müvafiq komissiya yaradır; 

 − Kənd təsərrüfatı sahələrinə investisiyaları, o cümlədən xarici investisiyaları 
cəlb etmək üçün məqsədyönlü iş aparır; 

 − Bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olaraq kənd təsərrüfatında təhsil və 
kadr hazırlığı sisteminin köklü surətdə dəyişdirilməsi və bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlıq 
çərçivəsində tədbirlər görür; 

 − Vətəndaşların ərizə, şikayət və təkliflərinə mövcud qanunvericiliyə uyğun 
baxılmasını təşkil edir; 

 − Öz Səlahiyyətləri daxilində baytarlıq preparatlarının, vitaminləri, yem 
əlavələrinin, habelə mal - qaranın boy artımı sürətləndirən və məhsuldarlığı yüksəldən 
bioloji stimulyatorların və hormonların istehsalına, saxlanmasına, heyvandarlıqda və 
baytarlıqda tətbiqinə nəzarət edir, onların sınağını və qeydiyyatını aparır. 

 Nazirlik kollegiallıq və vahid rəhbərlik prinsiplərinin əsasında və Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq idarə edilir.  

Aparılan islahatların növbəti mərhələsi isə “Aqrar bölmədə idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında” 23 oktyabr Prezident sərəncamı ilə başlamışdır. 
Sərəncama əsasən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yenidən təşkil edilməsi və onun AR – də 
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı, istehsalçılara zəruri xidmətlərin 
göstərilməsi, meliorasiya və su təsərrüfatı, baytarlıq, bitki karantini, torpaqların səmərəli 
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istifadəsi də daxil olmaqla, aqrar bölmədə dövlət siyasətini və iqtisadi münasibətlərin 
tənzimlənməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı funksiyalarını həyata 
keçirməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bununla yanaşı Nazirliyin nəzdində aşağıdakı ququmlar 
yaradılır: 

1. Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyi; 
2. Dövlət Baytarlıq Xidməti; 
3. Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti; 
4. Kənd təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyi. 
Sərəncama əsasən NK yanında fəaliyyət göstərən Dövlət Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı Komitəsi də ləğv edilmiş və onun balansında olan əmlak Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi yanında yaradılan Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyinə verilmişdir. 
Göründüyü kimi Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsindən başqa ASK üzrə fəaliyyət göstərən 
bütün müstəqil idarəetmə orqanları Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə birləşdirilmişdir. 

 
 

MÖVZU:  ENERJI HÜQUQU 
 

1. Yanacaq-enerji kompleksinin ölkə iqtisadiyyatında yeri və rolu. 
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1. Yanacaq-enerji kompleksinin ölkə iqtisadiyyatında yeri və rolu 
Yanacaq-energetika sənayesi müxtəlif növ enerji hasilatı və istifadəsi ilə əlaqədardır 

və dünya təsərrüfatının mühüm sahəsidir. Energetika istehsalın  inkişafına və 
yerləşdirilməsinə olduqca böyük təsir göstərir. Hər bir ölkədə, eləcə də, dünya miqyasında 
energetika iqtisadi inkişafın əsasını təşkil edir. Məhz enerji istehsalı sənayenin, kənd 
təsərrüfatının, nəqliyyatın, kommunal təsərrüfatın və sairənin fasiləsiz işləməsini təmin edir. 
Yanacaq enerji kompleksinin ayrı-ayrı sahələrinin işinin pozulması əsas istehsal 
fəaliyyətinin zəifləməsinə, bəzən isə tam dayanmasına gətirib çıxarır. Eyni zamanda enerji 
resurslarının istehlak səviyyəsi ictimai istehsalın səmərəliliyinə təsir göstərir, onun texniki 
silahlanmasını və əmək məhsuldarlığının artırılmasını təmin edir. Digər tərəfdən isə 
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energetika sahəsi istilik-enerji kompleksinin zəruri tərkib hissəsi olan yanacaq sənayesi ilə 
bağlıdır. 

Beləliklə, çox vaxt elektroenergetika sahəsini “yuxarı mərtəbə” adlandırırlar. 
Elektroenergetikanın rolu insan fəaliyyəti dairəsinin elektrikləşdirilmə səviyyəsi ilə 
müəyyən edilir. Ona görə də dünya üzrə yanacaq-energetika balansının elektrikləşdirmə 
səviyyəsi ardıcıl olaraq artırılır. 

Energetika resurslarının istehsalı və istehlakı daima artır. Energetika resursları 
dünyanın ölkə qrupları üzrə təxminən bərabər paylanmışdır. Lakin onun istehlakında 
olduqca böyük fərqlər var. Dünya əhalisinin təxminən 15%-i yaşayan İEÖ-lər dünya 
energetika resurslarının demək olar ki, 60%-ni, dünya əhalisinin 5%-i yaşayan ABŞ isə 
25%-dən artığını istehlak edir. Belə vəziyət yanacaq-enerji sənayesi məhsullarının xarici 
ticarət əhəmiyyətini artırır. İEOÖ-də istehsal olunan yanacaq və enerjinin böyük hissəsi 
ABŞ, Qərbi Avropa ölkələri və Yaponiyaya daşınır. 

Dünyanın yanacaq-enerji balansında dəyişikliklər hər bir ölkənin ayrı-ayrı energetika 
resursları ilə təmin olunma dərəcəsindən asılıdır. Hidroenerji resursları ilə zəngin olan 
Norveç, İsveç, Finlandiya və Kanada üçün su enerisinin, neft və təbii qaz resursları ilə 
zəngin olan İran körfəzi sahili dövlətləri üçün bu resursların yüksək çəkisi xüsusi 
səciyyəvidir. Son illər dünya neft hasilatı 4 mlrd. tona çatmışdır. 2020-ci ildə isə 5 mlrd. 
tona çatacağı gözlənilir. Dünya neft hasilatı ölkələrinin 1/3-dən artığı OPEK ölkələrinin 
payına düşür. Dünya neft ehtiyatlarının başlıca əlaməti onun Yaxın və Orta Şərqdə, 
xüsusilə, İran körfəzi  bölgəsində olduqca yüksək təmərküzləşməsidir. Nahaq yerə bu 
regionu “neft kranı” adlandırmırlar. Bu “neft kranının” tam gücü ilə işləməməsi dünya 
iqtisadiyyatını iflic vəziyyətinə sala bilər.                                                                                                                           

ETİ inqilab dövründə, xüsusilə, elektronlaşdırma və avtomatlaşdırılmanın inkişafı ilə 
əlaqədar olaraq elektrik enerjisi istehsalı daha sürətlə artır. Elektrik enerjisi bütün ölkələrdə 
istehsal edilir, lakin onun 70%-i İEÖ-in payına düşür. Elektrik enerjisinin istehsalına  görə 
ABŞ, adambaşı istehsalına görə isə Norveç dünyada birinci yeri tutur. 

Dünya üzrə elektrik enerjisi istehsalının quruluşu-istilik elektrik stansiyaları (İES), su 
elektrik stansiyaları(SES) və atom elektrik stansiyalarından (AES) ibarətdir. Cəmi elektrik 
enerjisinin 63%-i İES-lərin, 20%-i SES-lərin, 17%-i isə AES-lərin payına düşür. Aydındır 
ki, ayrı-ayrı ərazi və ölkələrdə elektrik enerjisinin quruluşu fərqlənir. Bir çox ölkələrdə (o 
cümlədən, ABŞ-da, Rusiyada, Avropanın əksər ölkələrində) İES-lərdə elektrik enerjisinin 
alınması daha çoxdur. Norveçdə SES-in, Fransada AES-in xüsusi çəkisi daha artıqdır-70%. 

Dünya elektrik enerjisi istehsalında  ənənəvi yanacaq növlərindən istifadə edən 
(kömür, qaz, yanar şist, mazut) İES-lər başlıca yer tutur. Elə bu stansiyalar energetikanın 
coğrafi mənzərəsini müəyyən edir. İES-də  elektrik enerjisi alınmasında yanacaq kimi 
kömürdən daha çox istifadə edilir. Daha doğrusu, elektrik enerjisi alınmasının 60%-i 
kömürə, 28%-i qaza, 12%-i isə neftə əsaslanır. 

Elektrik enerjisi istehsalında SES-lər də mühüm rol oynayır(20%). Lakin hələ 
planetimizin hidroenerji potensialının 17%-dən istifadə edilir. SES-lərdə istifadə edilən 
elektrik enerjisi ucuz başa gəlir. Bu stansiyaların başlıca üstünlüyü bərpa olunan hidroenerji 
resurslarından istifadə edilməsidir. Həm də İES-lərdən fərqli olaraq SES-lər nə havanı, nə su 
hövzəsini çirkləndirmir. Onların mənfi cəhətləri isə tikintisinin baha başa gəlməsi  və geniş 
əraziləri su ilə basmasıdır. 

İЕOÖ-lərdə SES-lərin yaradılması üçün daha çox imkan vardır.Lakin bu ölkələrdə 
mövcud imkanlardan səmərəli istifadə edilmir(Afrikada 5%, Cənubi Amerikada 10%). SES-
lərin yaradılması ehtiyatlarından ABŞ və Rusiya daha səmərəli istifadə edir. 
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Elektrik enerjisinin istehsalında atom energetikası getdikcə böyük rol oynayır. İndi 
dünya elektrik enerjisi istehsalının 1/5-i atom elektrik stansiyalarının payına düşür. AES-lər 
yerləşən ölkələrin hamısı “tam nüvə silsiləsinə”, yəni, nüvə yanacağını hazırlayan 
müəssisələrə və radioaktiv tullantıların məhv edilməsi yaxud emalı sisteminə malikdirlər. 

AES-lərin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, onların enerji mənbələri uran və 
toriumun təbii ehtiyatları, üzvü yanacağın ehtiyatlarından xeyli çoxdur. AES-lərin nöqsan 
cəhətləri onların tikitisinin yüksək xərcləri, su hövzələrini xeyli istilik tullantıları ilə 
çirkləndirməsi, tam təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə əlaqədar çətinliklər və s.dir. 

Külək, günəş, geotermal, qabarma enerji mənbələri, kömürdən, yanar şistdən, neftli 
qumdaşından maye və qazabənzər yanacağın əldə edilməsi və s. ənənəvi olmayan enerji 
mənbələrinə aiddir. Bunlardan helioenergetika(günəş energetikası)  sahəsində ABŞ, 
Yaponiya, Fransa, İtaliya, Hindistan, Braziliya və Avstraliyada daha fəal işlər aparılır. ABŞ 
və Fransada ilk günəş elektrik stansiyaları istifadəyə verilmişdir.  

 
 
 

2. Азярбайжан Республикасынын енеръи ганунверижилийи.  
Azərbaycanın yanacaq enerji ehtiyatlarının istifadəsi ilə əlaqədar fəaliyyəti 

tənzimləmək üçün müvafiq hüquqi baza yaradılmışdır. Bu hüquqi bazaya Azərbaycanın 
yanacaq enerji kompleksindəki fəaliyyətin hüquqi tənzimlənməsinin normativ aktları aiddir. 
Bu normativ aktlara Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, yanacaq energetika 
sahəsinin fəaliyyətini tənzimləyən Azərbaycan Respublikasının Qanunları, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin fərmanları və sərəncamları, Nazirlər Kabinetinin qərarları aiddir. 

Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra qəbul edilmiş Konstitusiyanın 14-cü 
maddəsində təbii ehtiyatların Azərbaycan Respublikasına mənsubluğu təsbit olunmuşdur. 
Ancaq həmin kostitusion norma ümumi və rəhbər istiqamətləri müəyyən etdiyindən özünün 
daha konkret həllini digər qanunvericilik aktları ilə tapmışdır. Ümumilikdə, yanacaq 
energetika fəaliyyətinin müxtəlif istiqamətlərinin tənzimlənməsi müvafiq qanunlarda öz 
əksini tapmışdır. Bu qanunlar aşağıdakılardır: 

“Enerji resurslarından istifadə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 may 1996-
cı il tarixli Qanunu. Bu Qanun enerji resurslarından istifadə sahəsində dövlət siyasətinin 
hüquqi və siyasi əsaslarını, habelə onun həyata keçirilmə mexanizminin əsas istiqamətlərini 
müəyyən edir, bu sahədə dövlətlə hüquqi və fiziki şəxslər arasında münasibətləri 
tənzimləyir. 

 “Enerji resurslarından istifadə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 17 dekabr 
1996-cı il tarixli Qanunu. Bu Qanun enerji resurslarının rasional istifadəsi və səmərəli sərfi 
məqsədilə onların istehsalı(hasilatı), emalı, dəyişdirilməsi, nəqli, saxlanması, uçotu və sərfi 
proseslərinin hüquqi, təşkilati və maliyyə iqtisadi tənzimlənməsi yolu ilə həyata keçirilən 
dövlət siyasətini müəyyən edir. 

 “Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikasının 13 fevral 1998-ci il tarixli 
Qanunu. Bu Qanun ölkə ərazisində, o cümlədən, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda 
yerin təkinin öyrənilməsi (axtarış, kəşfiyyat), onun səmərəli istifadəsi, mühafizəsi və 
görülən işlərin təhlükəsizliyi ilə əlaqədar münasibətləri tənzimləyir. 

“Elektroenergetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının 3 aprel 1998-ci il tarixli 
Qanunu. Bu Qanun elektrik və istilik enerjisinin istehsalının, nəqlinin, paylanmasının, alqı-
satqısının və istehlakının hüquqi əsaslarını müəyyən edir. Bu Qanunun  əsas məqsədi ətraf 
mühitə qayğı göstərərək sosial-iqtisadi cəhətdən enerjinin istehsalını və istehlakçının 
marağına uyğun olaraq enerji bazarına çıxarılmasını təmin etməkdir. 



 148

“Qaz təchizatı haqqında”Azərbaycan Respublikasının 30 iyun 1998-ci il tarixli 
Qanunu. Bu Qanun qaz və maye halında enerji daşıyıcısı kimi işlədilən bütün qaz növlərinin 
istehsalı, emalı, nəqli, saxlanması, paylanması, satılması və istifadəsi üzrə fəaliyyəti 
tənimləyir. 

 “Energetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının 24 noyabr 1998-ci il tarixli 
Qanunu. Bu Qanun energetika sahəsində fəaliyyət növlərini, bu fəaliyyətin həyata keçi-
rilməsi üçün qurğuların yerləşdirilməsini, tikintisi və istismarını, enerjinin qorunması və 
səmərəli istifadəsi, habelə energetika sahəsində fəaliyyətin ətraf mühitə təsirinin qarşısının 
alınması və ya azaldılması üzrə tədbirləri əhatə edir. Bu Qanun energetikanın neft, qaz və 
elektroenergetika sahələrinin dövlət tənzimlənməsinin ümumi hüquqi əsaslarını özündə 
birləşdirir. Ayrı-ayrı sahələr üzrə qəbul edilmiş digər qanunlarda xüsusi qaydalar nəzərdə 
tutula bilər. 

“Ekoloji təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan Respublikasının 8 iyun 1999-cu il 
tarixli Qanunu. Bu Qanun digər obyektlərlə yanaşı yerin təkini, torpağı, təbii və antropogen 
amillərin təsiri nəticəsində yaranan təhlükələrdən qorumaq üçün hüquqi əsasları 
müəyyənləşdirir. 

“Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 8 iyun 1999-cu il 
tarixli Qanunu. Bu Qanun ətraf mühitin qorunmasının hüquqi, iqtisadi və sosial əsaslarını 
müəyyən etməklə yanaşı, təbii ehtiyatların səmərəli istifadəsi və bərpası məqsədilə 
cəmiyyətlə təbiətin qarşılıqlı əlaqəsini tənzimləyir. 

 “Elektrik və istilik stansiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 28 dekabr 
1999-ci il tarixli Qanunu. Bu Qanun Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun 
olaraq elektrik və istilik enerjisi istehsal edən daimi qurğuların (elektrik stansiyalarının) 
layihələndirilməsi, inşası, istismar və istifadəsinin hüquqi əsaslarını müəyyən edir. Bu 
Qanunun məqsədi elektrik stansiyalarında, o cümlədən, müstəqil elektrik stansiyalarında  
elektrik və istilik enerjisi istehsalının sənaye proseslərilə birgə şəraitdə səmərəliliyinin, 
elektrik və istilik enerjisi istehsalçıları, nəqlediciləri və paylaşdırıcıları arasında 
əməkdaşlığın təhlükəsizliyə, əhalinin sağlamlığına və ətraf mühitin mənfi təsirinin 
məhdudlaşdırılmasının hüquqi təminatından ibarətdir.  Bura  həmçinin Azərbaycan 
Respublikasının xarici ölkələrin neft şirkətləri ilə perspektiv strukturların və onları əhatə 
edən ərazilərin kəşfiyyatına, işlənməsinə və hasilatın pay bölgüsünə dair imzalanmış 22 
kontraktın ratifikasiya edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının qanunları daxildir. 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Energetika Xartiyası Müqaviləsini, 
Energetika səmərəliliyi və müvafiq ekoloji baxışlar məsələsi üzrə Avropa Energetika 
Xartiyası Protokolunu 6 iyun 1997-ci il tarixli qanunla təsdiq edib və bununla da ölkəmiz 
həmin beynəlxalq sənədə qoşulmuşdur.  

“22 iyul 1999-cu il tarixli ”Dövlətlərarası neft və qaz nəqli sistemlərinin yaradılması 
üçün təşkilati prinsiplərə dair çərçivə” Sazişinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 24 oktyabr 2000-ci il tarixli Qanunu. 

Azərbaycan dövləti 1994-cü ildən indiyədək neft-qaz yataqlarının kəşfiyyatı, 
işlənməsi və payın bölüşdürülməsi barədə 20-dən artıq saziş imzalayıb (onlardan biri də 
“Əsrin Müqaviləsi”dir). Sazişlər eyni təməl prinsipləri və şərtləri əsasında bağlandığından 
ümumi səciyyə daşıyır, sazişlərdə iştirak payı, hüquqların verilməsi və əhatə dairəsi, 
tərəflərin təminatları, ümumi hüquqları və öhdəlikləri, hasilatın bölüşdürülməsi, sığorta, 
məsuliyyət və məsuliyyətin ödənilməsi təminatları, mübahisələrin həlli qaydaları, ətraf 
mühitin mühafizəsi və təhlükəsizlik barədə şərtlər öz əksini tapıb.Bu sazişlərin hər biri Milli 
Məclisdə ayrı-ayrı qanunlarla təsdiq edilib. Bunlar aşağıdakılardır: 
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“Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan Respublikası arasında neft-qaz sənayesi 
sahəsində əməkdaşlıq haqqında” 18 fevral 1997-ci il tarixli Müqavilənin təsdiq edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının 15 aprel 1997-ci il tarixli Qanunu. 

“Azərbaycan Respublikası və Qazaxıstan Respublikası arasında neftin beynəlxalq 
bazarlara nəql olunmasında əməkdaşlıq haqqında” 10 iyun 1997-ci il tarixli Müqavilənin 
təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 26 iyun 1997-ci il tarixli Qanunu. 

“Boru kəmərləri magistralları ilə neft və neft məhsullsrının tranziti sahəsində 
razılaşdırılmış siyasətin aparılması haqqında” 12 aprel 1996-ci il tarixli Sazişin təsdiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 27 dekabr 1996-ci il tarixli Qanunu. Bu 
qanunlar yalnız konkret müqavilə predmeti barədə ayrı-ayrı subyektlər arasında 
münasibətləri tənzimləyən mülki hüquqi əqdi təsdiqləyir,  amma neftdən əldə olunan gəlirin 
Azərbaycan  dövlətinə çatası payından necə və hansı məqsədlər üçün istifadə olunması 
qaydalarını müəyyən etmir. Neft gəlirlərindən istifadə qaydaları əsasən prezident 
fərman və sərəncamlarıyla  tənzimlənir. Bu fərman və sərəncamlara aşağıdakılar 
aiddir: 

“Azərneft” Dövlət Konserni və “Azərkimya”istehsalat birliyinin bazasında 
respublikanın neft sərvətlərindən istifadəni vahid dövlət siyasəti əsasında həyat keçirmək, 
neft sənayesinin idarəetmə strukturunu təkmilləşdirmək məqsədilə ARDNŞ-nin yaradılması 
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1992-ci il 13 sentyabr tarixli fərmanı. 

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 noyabr 1992-ci il tarixli 312 saylı 
fərmanı. 

 “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin strukturunun təkmilləşdirilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  24 yanvar 2003-cü il tarixli fərmanı.  

Mənfəət neftinin satışından daxil olan valyuta vəsaitlərinin və digər gəlirlərin 
toplanması, səmərəli idarə edilməsi məqsədilə “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 
Fondunun yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 1999-
cu il tarixli, 240 saylı fərmanı.  

 “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının 
(büdcəsinin) tərtibi və icrası qaydaları” haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 
sentyabr 2001-ci il tarixli  fərmanı. 

 “Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyinin yaradılması 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2004-cü il fərmanı. Nazirliyin 
yaradılmasında əsas məqsədlərdən biri yanacaq-energetika kompleksinə daxil olan qurumlar 
üzərində vahid dövlət idarəçiliyinin təmin edilməsidir. Nazirlik iqtisadiyyatın və əhalinin 
yanacaq və enerjiyə olan tələbatının ödənilməsinə yönəldilən tədbirləri həyata keçirir, enerji 
ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmasına nəzarət edir, bu sahədə dövlətin maraqlarının  
qorunmasını təmin edir, yanacaq-energetika kompleksində beynəlxalq əməkdaşlığın 
inkişafını və bu sahəyə xarici sərmayələrin cəlb edilməsini təmin edən tədbirləri həyata 
keçirir. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları: 
“Azərbaycan Respublikasında dövlət enerji nəzarəti (elektrik və istilik üzrə) 

haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında” 29 iyul 2002-ci il tarixli Nazirlər 
Kabinetinin qərarı. 

“Obyektlərdə elektrik, qaz və su sayğaclarının quraşdırılması haqqında” 27 iyul 
2004-cü il tarixli Nazirlər Kabinetinin qərarı. 

“Elektrik enerjisindən  istifadə Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” 2 fevral 2005-
ci il tarixli Nazirlər Kabinetinin qərarı və s. 
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Azərbaycanın yanacaq energetika kompleksində erkən fəaliyyət neft sahəsi ilə bağlı 
olmuşdur. Məhz buna görə də SSRİ dövrü və ondan qabaq da neft sənayesində fəaliyyətin 
tənzimlənməsi mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Bu baxımdan neftlə bağlı hüquqi 
münasibətləri tənzimləyən normaların  yaranması tarixini şərti olaraq 3 dövrə bölmək olar: 

1. Bakıda neft hasilatına başlanmasından sovet hakimiyyəti qurulanadək olan dövr. 
2. Sovet hakimiyyəti illəri.  
3. Müstəqillik dövrü. 
Bütün bu illər ərzində Azərbaycanda karbohidrogen ehtiyatları haqqında spesifik 

qanun qəbul edilməsə də, bu sahə müxtəlif illərdə ayrı-ayrı normativ-hüquqi aktlarla 
tənzimlənib. 

Azərbaycanda sovet hakimiyəti qurulanadək neft yataqları ayrı-ayrı sahibkarların 
xüsusi mülkiyyətində olub və onun kəşfiyyatı, işlənməsi, pay bölgüsü sahibkarların 
müəyyən etdiyi qaydalar əsasında həyata keçirilib. Bununla belə həmin dövrdə çar Rusiyası 
neft sənayesinin inkişafına yönəlmiş bəzi qanunlar qəbul etdi. Məsələn, 1864-cü ildə 
Balaxanı neft mədənlərində təhkimli kəndli əməyinin ləğv edilməsi haqqında qanun qəbul 
olunub. Bu qanun neft sənayesində muzdlu əməkdən istifadəyə icazə verməklə hasilatın 
aşağı düşməsinin qarşısını almaq məqsədinə xidmət edib. 

1872-ci ildə qəbul olunmuş “Neft sənayesində iltizam (icarə) sisteminin ləğv 
edilməsi haqqında” qanun isə neftlə zəngin olan torpaqların 4 il müddətinə icarəyə 
verilməsinə dair mövcud qaydaların ləğvini və hərracda satılaraq xüsusi mülkiyyətə 
keçməsinin müəyyən etmişdi. Bu qanun sahibkarlarda neft istehsalını artırmaq üçün əlavə 
stimul yaratmağa xidmət edib. 

Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Azərbaycan SSRİ Xalq Komissarları Sovetinin 
24 may 1920-ci il tarixli dekreti ilə 272 neft şirkəti milliləşdirilərək dövlət mülkiyyətinə 
keçirilib və vahid idarəetmə orqanı olan “Azərneft” yaradılıb. Sovet hakimiyyəti illərində 
neft sənayesi beşillik planlar çərçivəsində idarə olunub. 

Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra onun zəngin neft ehtiyatları 
dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin və iri neft şirkətlərinin diqqət mərkəzinə düşüb.  

Azərbaycan Respublikası dövlət başçısının 1999-cu il 29 dekabr  tarixli “Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Neft Fondunun yaradılması haqqında” fərmanı ilə  Dövlət Neft 
Fondu yaradılmışdır. Həmin fərmana əsasən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft 
Fondu “neft yataqlarının xarici şirkətlər ilə birgə işlənməsindən əldə edilən mənfəət neftinin 
satışından daxil olan valyuta vəsaitlərinin və digər vəsaitlərin  toplanması və səmərəli idarə 
edilməsi, həmin vəsaitlərin öncül sahələrin inkişafına və sosial-iqtisadi baxımdan mühüm 
əhəmiyyət kəsb edən layihələrin həyata keçirilməsinə yönəldilməsini  təmin etmək 
məqsədilə” yaradılıb. ARDNF inkişaf fondudur. Həmin fərmanda qeyd olunur ki, 
“...gözlənilən gəlirin Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi tərəqqisinə 
istiqamətləndirilməsi dövlət siyasətinin başlıca məqsədidir”. 

Neft Fondunun vəsaitləri ölkənin sosial-iqtisadi tərəqqisi naminə ən mühüm 
ümummilli problemlərin həllinə və strateji əhəmiyyətli infrastruktur obyektlərinin inşa və 
rekonstruksiyasında istifadə oluna bilər. Neft Fondundakı vəsaitlər illik gəlirdən çox 
olmayan həddə qədər xərclənə bilər. Həmin vəsaitlər hakimiyyət orqanlarına, dövlət və 
qeyri-dövlət müəssisələrinə kredit şəklində verilə bilməz, onlardan girov qismində istifadə 
oluna bilməz. 

Neft Fondunun vəsaitlərindən istifadə olunması Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin fərmanlarıyla müəyyən edilir və fondun illik büdcəsinin xərc maddələrində öz 
əksini tapır.   
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ARDNF  büdcədənkənar dövlət təsisatı olan hüquqi şəxsdir, yalnız Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti qarşısında hesabat verir və məsuliyyət daşıyır. Fondun fəaliyyətinə 
operativ rəhbərliyi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təyin etdiyi icraçı direktor həyata 
keçirir. Müşahidə Şurası isə Neft Fondunun vəsaitinin formalaşması və xərclənməsinə 
nəzarət edir. Müşahidə Şurası üzvlərinin fəaliyyəti ictimai əsaslarla (əvəzi ödənilmədən) 
həyata keçirilir. Müşahidə Şurası müvafiq dövlət orqanları və ictimai təşkilatların 
nümayəndələrindən, habelə, digər şəxslərdən ibarət formalaşdırılır və dövlət başçısı 
tərəfindən təsdiq edilir. Hazırda Müşahidə Şurasının 10 nəfər üzvü vardır. Fondun yenidən 
təşkili və ləğv edilməsi dövlət başçısının qərarı ilə həyat keçirilir. 

Neft Fondunun valyuta vəsaitləri dünyanın ən etibarlı banklarında depozitə qoyulur. 
Bu vəsaitlərin valyuta tərkibi Avropa Birliyi ölkələrinin, ABŞ-ın, Yaponiyanın və Böyük 
Britaniyanın pul vahidlərindən ibarət ola bilər. 2003-cü ildən Neft Fondunun valyuta 
ehtiyatlarının 65%-nin  ABŞ dollarında, 30%-nin avroda, 5%-nin funt-sterlinqdə 
saxlanılması məqbul sayılıb. 

Ölkənin neft sənayesinin əsas müəssisəsi Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft 
Şirkətidir. Azərbaycan neftinin hasilatı ilə əlaqədar xarici neft şirkətləri ilə imzalanmış 
bütün sazişlərdə Azərbaycanı ARDNŞ təmsil edir.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft 
Şirkətinin strukturunun təkmilləşdirilməsi barədə fərman imzalayıb. Yanacaq-energetika 
kompleksinin tərkibinə daxil olan müəssisələrin maliyyə nizam-intizamının 
möhkəmləndirilməsi, onların fəaliyyətinin bazar prinsiplərinə uyğunlaşdırılması məqsədilə 
verilmiş fərmana əsasən ARDNŞ-nin idarəetmə strukturu yenidən qurulmuşdur. ARDNŞ-in 
tərkibinə isə 8 müəssisə daxildir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli , 844 N-li 
fərmanına əsasən ARDNŞ-nin tərkibinə aşağıdakı müəssisələr daxildir: 

1. “Azneft”İstehsalat Birliyi; 
2. “Geofizika və mühəndis geologiyası” İstehsalat Birliyi; 
3. “Neft kəmərləri “İdarəsi; 
4. “Marketinq və iqtisadi əməliyyatlar”İdarəsi 
5. “Xarici sərmayələr”İdarəsi 
6. “Azərneftyağ”neft emalı zavodu 
7. “Azərneftyanacaq” neft emalı zavodu 
8. Bakı dərin özüllər zavodu 
Şirkətin tərkibinə daxil olan (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 

təsdiq edilən siyahıya əsasən müəyyən edilmiş müəssisələr istisna olmaqla) hüquqi şəxslər 
və hüquqi şəxs statusuna malik olmayan qurumlar şirkətin prezidenti tərəfindən 
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada yaradılır, yenidən təşkil edilir və ləğv edilir. 

1994-cü ildə Xarici Neft Şirkətləri Konsorsiumu ilə ARDNŞ arasında “Çıraq”, 
“Azəri”, neft yataqlarının və “Günəşli” yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə 
işlənməsi və Neft Hasilatının Pay Bölgüsü haqqında Saziş (HPBS) imzalandıqdan sonra 
sazişi həyata keçirmək üçün illik iş proqramlarının icrası məqsədilə  Azərbaycan Beynəlxalq 
Əməliyyat Şirkəti yaradılıb. Onun büdcəsi və iş proqramları hər il Azərbaycan höküməti, 
ARDNŞ və xarici neft şirkətləri nümayəndələrindən ibarət rəhbər komitə tərəfindən təsdiq 
olunur. Komplektləşdirilmiş ştat sayına malikdir və Azərbaycan höküməti qarşısında yerli 
işçilərin işə götürülməsi  ilə bağlı öhdəliyi vardır. 

 
3. Neft fondları və енеръи мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмяси сащясиндя  
    бейнялхалг təcrübə. 
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Dünyanın bir sıra ölkələri bir və ya bir neçə növ təbii resurs ehtiyatlarının zənginliyi 
ilə seçilir ki, adətən onların əksəriyyəti məhz həmin resursların böyük həcmlərdə ixracı 
hesabına böyük gəlirlər əldə edir. Zəngin sərvətlərə malik belə ölkələrin əksəriyyəti çox 
ciddi problemlərlə üzləşirlər. Məsələn, neftlə zəngin Nigeriya 4 trln. dollar neft gəlirlərini 
xərcləyib və indi böyük məbləğdə borcları vardır. Venesuela əhalisinin 2/3-si kasıb yaşayır. 
Çünki, təbii resurslar tükənən olduğu kimi onların gətirdiyi gəlirlərdən istifadəni zaman 
baxımından düzgün planlaşdırmaq və ölkənin həm cari, həm də perspektiv sosial-iqtisadi 
inkişafına yönəltməyə nail olmaq lazımdır. İkincisi, xammal resurslarının dünya bazar 
qiymətləri ayrı-ayrı dövrlərdə kəskin dəyişikliklərə məruz qalır ki, bu da dövlət gəlirlərinin 
həmin xammal gəlirlərindən asılılığının zəruri edir. 

Bəzi ölkələr bu məsələləri stabilləşdirmə fondlarının yaradılması yolu ilə həll etməyə 
cəhd göstəririlər. Belə fondlar adətən müəyyən dövrlərdə yüksək əlavə gəlir əldə etməyə 
imkan verən mənbələr (məs.neft və başqa xammal satışından gəlirlər, dövlət əmlakının 
özəlləşdirilməsindən gəlirlər və s.) hesabına formalaşdırılır. Hazırda dünyanın 15-dək 
ölkəsində belə fondlar fəaliyət göstərir ki, təyinatından asılı olaraq onları şərti olaraq 3 
qrupa ayırmaq olar: 

1. Stabilləşdirmə fondları (Alyaska, Venesuela, Kolumbiya, Küveyt, Nigeriya, 
Norveç, Çili); 

2. Gələcək nəsillər fondu (Alberta, Alyaska, Kiribati, Küveyt, Oman, Papua-Yeni 
Qvineya); 

3. Büdcə rezerv (ehtiyat) fondları (Honkonq, Sinqapur, Estoniya, CAR) 
Belə fondlara malik olan dövlətlər yaratdıqları fondlar vasitəsilə ölkələrini valyuta 

bazarının tənzimləyir və ya tükənəcək sərvətlərdən gələcək nəsillər üçün ehtiyat saxlamaq 
məqsədi güdür. Qeyd edək ki, 1999-cu ildə Azərbaycan Respublikasında da Dövlət Neft 
Fondu yaradılıb.  

Küveyt Neft Fondu. 
Küveyt Neft Fondu neft ixracından əldə olunan gəlirlər nəticəsində dövlət büdcəsində 

yaranmış profisit vəsaitin toplanması məqsədi ilə 1960-cı ildə Ümumi Ehtiyatlar Fondu 
(General Reserve Fund) formasında təsis edilib. Fondun vəsaitinin istifadəsinin konkret 
qaydaları dəqiq müəyyən edilmədiyindən bütün növ dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsi 
üçün istifadə olunur. 1976-cı ildə isə gələcək nəsillərin gəlirlərinin təmin edilməsi 
məqsədilə Gələcək Nəsillər üçün Ehtiyat Fondu (Reserve Fund for Future Generations) 
yaradılıb. Hər iki fond hökümətdən asılı olmayan müstəqil Küveyt İnvestisiya 
Agentliyi(Kuwait İnvestment Authority) tərəfindən idarə olunur. Fondların vəsaitlərinin 
həcmi barədə informasiyanın yayılması qadağandır. 

Alyaska ştatının (ABŞ) neft fondları. 
ABŞ-ın Alyaska ştatında hazırda 2 fond-yığım fondu olan Alyaska Daimi Fond 

(Alyaska Permanent Fund) və sabitləşdirmə fondu olan Konstitusiya Büdcə Ehtiyat Fondu 
(Constitutional Budget Reserve Fund) fəaliyyət göstərir. Alyaska Daimi Fondu 1976-cı ildə 
trast fondu kimi gələcək nəsillər üçün təsis edilib. Onun əsas məqsədi gələcək nəsillər üçün 
ehtiyatları tükənəndən sonra gəlirləri təmin edə biləcək investisiya bazasının yaradılmasıdır. 
Konstitusiya Büdcə Ehtiyat Fondu isə XX əsrin 80-ci illərinin axırlarında neftin bazar 
qiymətinin kəskin düşməsi ilə əlaqədar 1990-cı ildə yaradılıb. Fondun əsas məqsədi ştatın 
büdcə gəlirlərinin azalmasının kompensasiya etmək, o cümlədən, maliyyə ili ərzində büdcə 
kəsirini maliyyələşdirməkdir.  

Norveç Dövlət Neft Fondu. 
Norveç Dövlət Neft Fondu 1990-cı ildə təsis edilib. Fondun yaradılması zərurəti 

ölkədəki demoqrafik proseslərlə (əhalinin “qocalma”sindromu) və neft hasilatı həcminin 
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azalması ilə əlaqədardır. Fond həm yığım, həm də sabitləşdirmə funksiyalarını yerinə yetirir 
və uzunmüddətli dövrdə büdcə sferasının sabitliyini təmin etməlidir.  Fondun aktivlərinin 
cari idarə edilməsi Mərkəzi Bank tərəfindən həyata keçirilir. Belə fondları yaratmış olan 
ölkələr neftdən daxil olan gəlirlərdən daha düşünülmüş və səmərəli istifadə etməklə 
özlərinin iqtisadi və sosial inkişafında olduqca müsbət irəliləyişlərə nail olmuşlar.  

Yanacaq ehtiyatlarının zəngin olduğu ölkələrdə bu sahədə yaranan münasibətlər 
müxtəlif normativ hüquqi aktlarla tənzimlənir. Bu aktlar bəzi ölkələrdə qanunlar, 
digərlərində prezident fərmanları, qeyrilərində isə Nazirlər Kabinetinin qərarları formasında 
və s. olur. 

Yanacaq ehtiyatlarının tənzimlənməsində belə hüquqi rəngarənglik həmin dövlətlərin 
məxsus olduqları dövlət quruluşu ilə birbaşa əlaqədardır. Bu məsələnin tənzimlənməsi 
prezident üsul-idarəsinin güclü olduğu ölkələrdə icra hakimiyyəti orqanının qəbul etdiyi 
normativ sənədlər, parlament üsul-idarəli dövlətlərdə isə qanunlar əsasında həyata keçirilir. 

Post-sovet dövlətlərindən başqa, digər əcnəbi ölkələrin əksəriyyətində, o cümlədən 
Amerika Birləşmiş Ştatlarında , Norveçdə, Venesuelada, Meksikada və s. prezident 
fərmanları, Nazirlər Kabinetinin qərarları formasında normativ-hüquqi aktlar yoxdur. Bu 
ölkələrdə cəmiyyət həyatının bütün münasibətləri, hətta müəyyən yubiley tədbirlərinə 
maliyyə vəsaitlərinin ayrılması barədə birdəfəlik icra olunan hərəkətlərin özü də yalnız 
qanunlarla tənzimlənir. Bu təcrübə yanacaq ehtiyatları ilə  bağlı münasibətlərə də şamil 
olunur.  

Yanacaq energetika kompleksinə daxil olan neft sənayesinin timsalında Norveçin 
neftlə bağlı qanunvericiliyinə nəzər salmaqla, əksər qərb ölkələrində neft sənayesinin idarə 
olunması barədə təsəvvür əldə etmək olar. Norveçin “Neftdən vergi haqqında” 1975-ci il 13 
iyun tarixli Qanunu neft yataqlarının kəşfiyyatı, işlənməsi, neftin boru kəməri ilə nəqli və 
sairdən tutulmalı vergiləri tənzimləyir. “Neft fəaliyyəti haqqında” 1985-ci il 22 mart tarixli 
Qanunu isə neftin kəşfiyyatı, hasilatı, şirkətlərin lisenziya almaq qaydası, Norveç 
balıqçılarına kompensasiya verilməsi və s. məsələləri əhatə edir. Norveç qanunlarına görə, 
“Statoyl”un Şimal dənizi şelfində bağlanan hər kontraktda və istismar olunan hər yataqda 
iştirak payı 50%-dən az ola bilməz. İndi Norveç dünyada ən çox neft ixrac edən beş ölkədən 
biridir. Norveçdə neftin satışından gələn pulun bir kronunu da xərcləmirlər. Amma buna 
baxmayaraq əhali ildən-ildən varlanır, insanların ömrü uzanır, təhsilin, səhiyyənin səviyyəsi 
yüksəlir. Norveç işsizlərin azlığına görə də dünyada lider ölkələrdəndir. Bu ölkədə işsizlik 
cəmi 2 faizdir. Bu cür insan inkişaf indeksinə görə, Norveç BMT-nin reytinqində dünya 
ölkələri arasında birincidir. 

Norveçin Neft Fondu neftin gətirdiyi pulu bütünlüklə xarici ölkələrdə sərmayə kimi 
yatırır. Həmin sərmayələrdən qazanılan pul dövlət büdcəsinə yığılır. Bunun nəticəsidir ki, 
indi Norveçin Neft Fondunda 250 milyard dollardan çox pul toplanıb və bu məbləğ getdikcə 
artır. Neft satışından gələn pulun birbaşa büdcəyə ötürülməməsi həm də imkan verir ki, ölkə 
iqtisadiyyatı dünya bazarlarında neft qiymətlərinin qalxıb-enməsindən asılı vəziyyətə 
düşməsin. Norveç Parlamentinin qoyduğu fiskal qaydaya əsasən, Neft Fondunun 4 faizindən 
artığını xərcləmək olmaz. 

Norveç həm də başqa ölkələrdə neft gəlirlərinin mənimsənilməsinə qarşı təşəbbüsləri 
dəstəkləyir. Britaniyanın keçmiş Baş naziri Toni Bleyr «Mədən Sənayesində Şəffaflıq» 
təşəbbüsünü qaldıranda bunun reallaşdırılması önündə gedənlərdən biri də Norveç oldu. 
Norveç öz neft pullarından başqa ölkələrə sərmayə qoyanda da etik prinsipə əsaslanmağa 
çalışır. Ölkənin Neft Fondunda Etika Şurası adlı qurum var. Əgər hansısa xarici şirkətlərdə 
insan haqları sistemli şəkildə pozulursa, onda həmin şirkətin səhmlərinin alınması, ora 
investisiya qoyulması dayandırıla bilər. Məsələn, bir müddət Norveç Amerikanın məşhur 
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“Wall Mart” satış şəbəkəsinə sərmayə qoyuluşunu məhz insan haqları pozuntuları 
ittihamıyla dayandırıb.  

Çoxlu sayda yanacaq enerji resursları ilə zəngin olan ölkələrdən biri də Rusiyadır. 
Rusiyanın yanacaq-energetika kompleksinin hüquqi tənzimlənmsəinin əsasları aşağıdakı 
sahələr üzrə yaradılıb:neft!vbkfgbf!1j kjfggkf  

• neft kompleksi  
• elektroenergetika kopleksi 
• atom energetikası 
• qaz kompleksi 
• kömür sənayesi  
• istilik-energetika kompleksi  
Yanacaq energetika kompleksinin hüquqi tənzimlənməsinin əsaslarına Rusiya 

Federasiyasının müxtəlif dövlət hakimiyyəti orqanlarının Rusiya yanacaq energetika 
kompleksinə daxil olan müəssisə və təşkilatların fəaliyyətinin həyata keçirilməsi qaydalarını 
reqlamentləşdirən 4700-dən çox aktları daxildir. Bu aktlar yanacaq energetika kompleksi 
müəssisələrinin fəaliyyətinə aid ümumi məsələləri işıqlandırır.   Bunlara aşağıdakılar 
daxildir: 

- Yanacaq energetika kompleksində lisenziyalaşdırma 
- Yanacaq energetika kompleksində sertifikatlaşdırma 
- Yanacaq energetika kompleksi müəssisələrində əmək münasibətləri, personala 

tələbat, əməyin mühafizəsi 
- Yanacaq energetika kompleksində işlərin yerinə yetirilməsinə nəzarət 
- Yanacaq energetika kompleksində istehsalın yanğından mühafizəsi 
- Yanacaq energetika kompleksi müəssisə və obyektlərinin tikintisi 
- Yanacaq energetika kompleksinin iqtisadiyyatı 
- Yanacaq energetika kompleksi müəssisələrinə vergiqoymanın və mühasibat 

uçotunun aparılmasının xüsusiyyətləri Yanacaq energetika kompleksi müəssisələrinin 
maliyələşməsi və kreditləşməsi 

- Yanacaq energetika kompleksində qiymətin əmələ gəlməsi 
- Neft, neft məhsulları, qaz yanacağı və oxşar məhsullarla ticarət 
- Yanacaq energetika kompleksi müəssisələrinin özəlləşdirilməsi xüsusiyyətləri 
- Yanacaq energetika müəssisə və obyektlərinin faliyyəti zamanı qoyulan ekoloji 

tələblər 
- Yanacaq energetika kompleksində qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət 

və s. 
Yanacaq energetika kompleksinin ixtisaslaşdırılmış sahələrinin fəaliyyətini 

reqlamentləşdirən sənədlər isə aşağıdakı sahələr üzrə qruplaşdırılır : 
- Neft kompleksi  
- Energetika kompleksi 
- Qaz kompleksi 
Qaz kompleksində normalar, qaydalar və standartlar əsasən aşağıdakı məsələlərin 

həlli ilə əlaqədardır: 
• Yanacaq energetika kompleksində standartlaşdırma 
• Qaz kompleksi müəssisələri üçün avadanlıq 
• Qazla təchizat və qazın bölüşdürülməsi 
• Qazın və onun emalı məhsullarının saxlanması  və s. 
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Rusiyada elektroenergetika kompleksinə daxil olan müəssisələrin fəaliyyətinin əsas 
məsələlərini işıqlandıran sənədlər daxil olan “Yanacaq energetika kompleksi” sistemi 
yaradılmışdır. Bu sistemə aşağıdakılarla bağlı normativ hüquqi aktlar aiddir: 

• Elektroenergetika müəssisələrinin hüquqi statusu 
• Elektroenerji istehsalı 
• Elektroenejinin ötürülməsi 
• Elektroenerjinin bölüşdürülməsi 
• Enerji satışı 
Ümumilikdə bu sistemə qaz kompleksinin fəaliyyətini tənzimləyən 4000 sənəd 

daxildir. Elektroenergetikada norma, qayda və standartlar əsasən aşağıdakı məsələrlə 
bağlıdır: 

- Elektrotəchizat 
- İstiliktəchizat 
- Elektroenergetika müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı ümumi məsələlər 
Ümumiyyətlə, beynəlxalq təcrübədə faydalı qazıntı yataqlarının (o cümlədən 

karbohidrogen ehtiyatlarının) işlənilməsi sferasında daha geniş yayılmış müqavilə 
münasibətləri formaları aşağıdakılardır: 

• Konsessiya yaxud lisenziya müqavilələri; 
• Hasilatın pay bölgüsü sazişləri; 
• Xidmət müqavilələri; 
• İştirak yaxud assosiasiya müqavilələri. 
Hazırda Böyük Britaniyada, Norveçdə, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı üzvü 

olan ölkələrin bir çoxunda, habelə neft-qaz layihələrinin əksəriyyəti faktik olaraq konsessiya 
sisteminə əsaslanır. Hasilatın pay bölgüsü sazişləri formasından isə İndoneziyada, Misirdə, 
Suriyada və başqa ölkələrdə geniş istifadə olunur. Bu müqavilələrin şərtləri adətən ölkənin 
milli qanunvericiliyində müəyyən edilir. 
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1.Kommersiya hüququnun ümumi xarakteristikası və hüquq sistemində yeri 

2.Kommersiya hüququnun mənbələri və subyektləri 
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1. Kommersiya hüququnun ümumi xarakteristikası və hüquq sistemində yeri 
Kommersiya – ticarət sahibkarlığının və ya biznesinin bir növüdür. Kommersiya latın 

mənşəli söz olub (commercium), hərfi mənada ticarət deməkdir. Lakin “ticarət” termini ikili 
məna daşıyır: bir tərəfdən iqtisadiyyatın müstəqil sahəsi kimi səciyyələnir, digər tərəfdən isə 
əmtəələrin alqı-satqı aktlarının həyata keçirilməsinə yönəldilmiş mübadilə prosesini əks 
etdirir. Kommersiya fəaliyyəti mənfəət əldə etmək məqsədilə alqı-satqı aktlarının həyata 
keçirilməsinə yönəldilmiş ticarət proseslərini özündə əks etdirir. Geniş mənada isə 
kommersiya mənfəət əldə edilməsinə yönəldilmiş fəaliyyət kimi başa düşülür.  

Xarici ölkələrin hüquq ədəbiyyatlarında kommersiya hüququ sahəsi xüsusi hüquq 
sahəsi kimi fərqləndirilir. Bazar iqtisadiyyatına keçməkdə olan, şəxsi mülkiyyətin yenicə 
bərqərar olduğu  ölkələrdə kommersiya hüququ geniş inkişaf tapmadığından onu mülki 
hüququn bir hissəsi hesab edərək ayrıca hüquq sahəsi kimi qəbul etmirlər. Bu ölkələrdəki 
fikrə görə ticarət sahibkarlığının hazırki hüquqi tənzimlənməsi hələlik əmlak 
münasibətlərinin mülki hüquqi tənzimlənməsindən ayrıla bilməz.  

Mülki hüquqda olduğu kimi mülki hüququn bir hissəsi olaraq kommersiya 
hüququnun da hüquqi tənzimləmə metodu başqa hüquq sahələrindən fərqli olaraq hüquq 
subyektləri arasında hakimiyyət və tabeçilik münasibətlərinə deyil, bərabərlik prinsipinə 
əsaslanır.  

Kommersiya hüququnda tədqiqi zəruri olan məsələlərdən birini də kommersiya 
hüququnun predmeti təşkil edir. Kommersiya hüququnun predmetini əmtəə dövriyyəsi 
(kommersiya prosesləri) sahəsində yaranan əmtəələrin əvəzli əsasda bir şəxsdən digərinə 
keçməsi ilə bağlı münasibətlər təşkil edir. Bu münasibətlərin özəllikləri: 

- İradəvi xarakter daşıyır; 
- İqtisadi prosesin III – mal və xidmətlərin dövriyyəsi mərhələsində mövcud olurlar 

və istehsalat xarakterli deyillər; 
- Özəl subyekt tərkibini ayırmağa imkan verirlər; 
- Kommersiya hüququ sahəsində yaranırlar, birbaşa məqsəddən (qazanc əldə 

olunması) başqa əmlakın təsərrüfat istismarından fərqli olan öz özəl məqsədlərinə 
malikdirlər.  

Kommersiya hüququ habelə kommersiya hüquq münasibətlərinin iştirakçılarının 
(hüquq subyektlərinin) dairəsini, onların əlamətlərini müəyyən edir, hüquq normalarının 
fəaliyyət göstərdiyi halları göstərir, mümkün, bəzi hallarda isə zəruri davranışın variantlarını 
müəyyən edir.  

Ticarət hüququnun vətəni Aralıq dənizinin sahillərindəki dəniz ticarəti ilə bağlı olan 
italyan şəhərləri sayılır. Ticarət münasibətlərinin qanunvericilik qaydasında təsbiti üçün ilk 
səylər XVII əsrin II yarısında ticarətin və sənətkarlığın inkişafına dəstək verən Fransada 
edilib. Burada iki ordonans ( “ordonnance”- fransız dilindən tərcümədə “əmr”, “göstəriş” 
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deməkdir) – Quru ticarəti haqqında Ordonans (1673) və Dəniz ticarəti haqqında Ordonans 
(1681) qəbul edildi. Bu ordonanslar başqa ölkələrdə də ticarət hüququnun inkişafına  güclü 
təsir göstərdi, çünki bu aktlar başqa ölkələrin məhkəmələri tərəfindən də tətbiq olunurdu.  

Kommersiya hüququnun predmeti mülki hüququn predmetindən qat-qat dardır. 
Çağdaş kommersiya (ticarət) hüququ mülki hüquqla sıx qovuşmuş halda olmasına 
baxmayaraq bir sıra ölkələrdə öz ayrılığını saxlayır. Yalnız ticarət hüququnda münasibətləri 
nizamlayan xüsusi normalar olmadıqda həmin münasibətlər mülki hüquqla tənzimlənir. 
Mülki Məcəllə və mülki işlər üzrə məhkəmələrlə yanaşı ticarət məcəllələri və ticarət 
məhkəmələri də mövcuddur. AFR, İspaniya, Yaponiyanın və  digər ölkələrin 
universitetlərində mülki və ticarət hüquqları ayrılıqda tədris olunur. 

Ticarət hüququnun tənzimetmə dairəsinə aşağıdakılarla bağlı münasibətlər daxil 
edilir: 

- Kommersantların hüquqi vəziyyəti və fəaliyyəti; 
- Ticarət əqdləri (birinci növbədə alqı-satqı və daşımalar) və kommersiya 

təmsilçiliyi; 
- Qiymətli kağızlar (veksel və çeklər); 
- Ödəniş qabiliyyətinin olmaması və müflisləşmə; 
- Hesablaşma, kredit və sığorta münasibətləri; 
- Dəniz ticarəti hüququ və sənaye mülkiyyəti hüququ. 
Kommersiya hüququnun tədqiqat predmetinə aşağıdakıların öyrənilməsi daxildir:  
- Mal dövriyyəsi; 
- İstehsalçı təşkilatların hazırlanmış malın reallaşdırılmasına yönəlmiş hərəkətləri;  
- Ticarət vasitəçilərinin və istehlakçıların hərəkətləri;  
- Maddi və mal resurslarının alınmasının (təchizat) tənzimlənməsi. 
Beləliklə, kommersiya fəaliyyəti ölkə iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən fəaliyyət 

sahələrindən biridir və onun hüquqi tənzimlənməsi zəruridir.  
 
2. Kommersiya hüququnun mənbələri və subyektləri 
Əlverişli kommersiya fəaliyyətinin təşkili özünəməxsus əsaslandırılmış hüquqi baza 

tələb edir və buna uyğun olaraq da hər bir ölkənin qanunverici orqanı kommersiya 
hüququnun müvafiq mənbələrini formalaşdırır. Respublikamızda kommersiya hüququnun 
mənbəyi kimi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, bu sahədə qəbul olunmuş 
qanunlara, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanlarına, Nazirlər Kabinetinin 
qərarlarına, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə və s. 
istinad edilir.  

Kommersiya hüququnun mənbələri içərisində ən mühüm və əsas yeri Azərbaycan 
Respublikasının 12 noyabr 1995-ci il tarixli Konstitusiyası tutur. Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyası ən yüksək hüquqi qüvvəyə malik olub, respublikamızın 
qanunvericilik sisteminin əsasıdır. Bütün başqa qanunlar və dövlət orqanlarının sair aktları  
Konstitusiya əsasında və ona uyğun olaraq qəbul edilir. Konstitusiyanın kommersiya 
fəaliyyətinin əsasını təşkil edən bir sıra  maddələri vardır. Belə ki, Konstitusiyanın “İqtisadi 
inkişaf və dövlət” adlanan 15 maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın 
inkişafı müxtəlif mülkiyyət növlərinə əsaslanaraq xalqın rifahının yüksəldilməsinə xidmət 
edir. Azərbaycan dövləti bazar münasibətləri əsasında sosial yönümlü iqtisadiyyatın 
inkişafına şərait yaradır, azad sahibkarlığa təminat verir, iqtisadi münasibətlərdə 
inhisarçılığa və haqsız rəqabətə yol vermir. Konstitusiyanın “Mülkiyyət” adlanan 13 
maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət 
tərəfindən müdafiə olunur. Mülkiyyət  dövlət mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət və bələdiyyə 
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mülkiyyəti növündə ola bilər. “Mülkiyyət hüququ”  adlanan 29-cu maddəyə görə isə hər 
kəsin mülkiyyət hüququ vardır və mülkiyyətin heç bir növünə üstünlük verilmir. Mülkiyyət 
hüququ, o cümlədən xüsusi mülkiyyət hüququ qanunla qorunur.  

Kommersiya fəaliyyətinin tənzimlənməsində istifadə olunan qanunlara aşağıdakıları 
aid etmək olar: “Elektron ticarət haqqında” Azərbaycan Respublikasının 10 may 2005-ci 
tarixli Qanunu, “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 19 sentyabr 1995-ci il tarixli Qanunu, “Kommersiya sirri haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 4 dekabr 2001-ci il tarixli Qanunu, “Reklam haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 3 oktyabr 1997-ci il tarixli Qanunu, “Antiinhisar fəaliyyəti 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 4 mart 1993-cü il tarixli Qanunu, “Standartlaşdırma 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 aprel 1996-cı il tarixli Qanunu,  “Əmtəə nişanı 
və coğrafi göstəricilər haqqında” Azərbaycan Respublikasının 12 iyun 1998-ci il tarixli 
Qanunu və s.  

 “Elektron ticarət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan 
Respublikasında elektron ticarətin təşkili və həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, onun 
iştirakçılarının hüquq və vəzifələrini, habelə elektron ticarət haqqında qanunvericiliyin 
pozulmasına görə məsuliyyəti müəyyən edir. Müvafiq qanunun 1-ci maddəsinə əsasən, 
elektron ticarət - informasiya sistemlərindən istifadə edilməklə malların alqı-satqısı, 
xidmətlərin göstərilməsi və işlərin görülməsi üzrə həyata keçirilən fəaliyyətdir. Elektron 
ticarətin iştirakçıları  elektron ticarətin həyata keçirilməsi zamanı satıcı (təchizatçı), alıcı 
(sifarişçi) və elektron sənəd dövriyyəsi vasitəçisi kimi çıxış edən hüquqi və fiziki şəxslərdir. 
Maliyyə bazarı, o cümlədən sığorta və qiymətli kağızlar bazarı istisna olmaqla, müvafiq 
qanun Azərbaycan Respublikasında bütün digər sahələrdə həyata keçirilən elektron ticarətə 
şamil olunur. 

Elektron ticarətin həyata keçirilməsinə xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunmur. 
Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət sahələrində elektron ticarət aparıldıqda, 
satıcı (təchizatçı) qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada həmin fəaliyyətə xüsusi razılıq 
(lisenziya) almalıdır.  

Elektron ticarətdə satıcı (təchizatçı) ilə alıcı (sifarişçi) arasında müqavilələr elektron 
sənəd formasında bağlanır. Müqavilə bağlamaq təklifi (oferta), o cümlədən qeyri-müəyyən 
şəxslər dairəsinə ünvanlanmış oferta (ümumi oferta) oferentin özü və ya bu təkliflə bağlı 
onun adından hərəkət etmək səlahiyyəti verilmiş şəxs tərəfindən, yaxud onların 
proqramlaşdırdığı və avtomatik fəaliyyət göstərən informasiya sistemi vasitəsilə göndərilə 
bilər. Müqavilə satıcının (təchizatçının) ona aksept aldığı andan bağlanmış hesab olunur. 
Əgər tərəflər arasındakı razılığa əsasən digər hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, elektron 
sənədin qəbul edilməsinin təsdiqi aksept hesab olunmur. Alıcı (sifarişçi) malın (işin, 
xidmətin) ödəniş qaydasından asılı olmayaraq 7 iş günü ərzində cəriməsiz olaraq və səbəb 
göstərmədən bağlanmış müqavilənin icrasından imtina edə bilər. Tərəflər arasında digər 
razılaşma olmadıqda, sifariş alıcı (sifarişçi) tərəfindən göndərilən gündən başlayaraq ən geci 
30 gün ərzində satıcı (təchizatçı) tərəfindən yerinə yetirilməlidir. 

“Elektron ticarət haqqında” Qanunun 11-ci maddəsində bu qanunun pozulmasına 
görə məsuliyyətdən bəhs edilir. Belə ki, satıcı (təchizatçı) alıcıya (sifarişçiyə) və səlahiyyətli 
dövlət orqanlarına yanlış məlumat verməsinə görə Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyır. Əqli mülkiyyət 
hüquqlarının və digər hüquqların pozulması ilə həyata keçirilən elektron ticarət qanunsuz 
sayılır və pozulmuş hüquqların bərpası qanunla müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.  

 Kommersiya fəaliyyətinin hüquqi bazasını təşkil edən əsas qanunlardan biri 
kimi “Kommersiya sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu göstərmək olar. 
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“Kommersiya sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan 
Respublikasında kommersiya sirri ilə əlaqədar yaranan münasibətləri tənzimləyir. Müvafiq 
qanunun 1-ci maddəsinə görə Azərbaycan Respublikasında bütün hüquqi və fiziki şəxslərin 
kommersiya sirrini təşkil edən məlumatlarının, onların ifadə edilməsi üsulundan və 
daşıyıcısından asılı olmayaraq qorunma hüququ vardır. Kommersiya sirri — hüquqi və 
fiziki şəxslərin istehsal, texnoloji, idarəetmə, maliyyə və başqa fəaliyyəti ilə bağlı, sahibinin 
razılığı olmadan açıqlanması, onların qanuni maraqlarına ziyan vura bilən məlumatlardır. 
“Nou-hau” isə əqli fəaliyyətin nəticəsi kimi kommersiya sirrinə aid edilən, qanunvericiliyə, 
yaxud sahibinin mülahizələrinə əsasən patentlə mühafizə olunmayan məlumatlardır. 
Kommersiya sirrinin sahibi dedikdə, kommersiya sirrinə qanuni əsaslarla malik olan hüquqi 
və ya fiziki şəxslər başa düşülür. Kommersiya sirrinin konfidenti isə kommersiya sirrini 
qanuni əsaslarla kommersiya sirrinin sahibindən əldə edən hüquqi və ya fiziki şəxslərdir. 
Kommersiya sirrinin daşıyıcıları dedikdə, kommersiya sirrinin işarələr, təsvirlər, düsturlar, 
texnoloji proseslər, siqnallar və başqa formada ifadə edildiyi maddi və qeyri-maddi 
obyektlər nəzərdə tutulur. Kommersiya sirrinin əldə edilməsinin məhdudlaşdırılması üzrə 
kommersiya sirrinin sahibi və ya konfident tərəfindən müəyyən olunmuş hüquqi, təşkilati, 
texniki və digər tədbirlər sisteminə kommersiya sirrinin rejimi deyilir. 

Kommersiya sirrinin əldə olunmasının qeyri-qanuni üsullarına aşağıdakılar aiddir:   
- Kommersiya sirrinin sənədlərini oğurlamaq;  
- Kommersiya sirrinin fotoşəklini çəkmək; 
- Kommersiya sirrinin surətini çıxarmaq; 
- Zor tətbiq etmək və ya hədələmək; 
- Rüşvət vermək; 
- Kommersiya sirrinin rejiminə riayət olunması öhdəliklərini pozmaq və ya 

pozmağa təhrik (vadar) etmək; 
- Məlumatların ötürülmə kanallarına qoşulmaq;  
- Danışıqlara qulaq asmaq; 
- Müşahidə aparmaq.  
Kommersiya sahəsində tətbiq olunan digər bir mühüm qanun isə “Reklam haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunudur.  “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu Azərbaycan Respublikasında hüquqi və fiziki şəxslərin əmtəə, iş və xidmət 
bazarında reklam istehsalı, yerləşdirilməsi və yayımı prosesində meydana çıxan 
münasibətlərini tənzimləyir. Reklam fiziki və hüquqi şəxslər, əmtəə, ideya və yeniliklər 
(reklam informasiyası) haqqında maraq formalaşdırmaq və ya bu marağı saxlamaq, 
əmtəənin satılmasına, ideya və yeniliklərin həyata keçirilməsinə kömək göstərmək məqsədi 
ilə yayılan informasiyadır.  Müvafiq qanun siyasi reklama, habelə hüquqi və fiziki şəxslərin 
kommersiya fəaliyyəti ilə bağlı olmayan elanlarına şamil edilmir. “Reklam haqqında” 
Qanuna əsasən istehsalçı, əmtəə, xidmət, ideya, yeniliklər haqqında maraq formalaşdırmaq 
və ya marağı saxlamaq istiqamətində məqsədyönlü fəaliyyət göstərən reklam sifarişçiləri, 
istehsalçıları və yayıcıları, reklam agentlikləri reklam fəaliyyətinin subyektləridirlər. 
Reklam “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununda nəzərdə tutulan şərtlərlə müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar obyektidir və bu 
hüquqlar mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq qorunur. Məcburi sertifikasiya edilməli 
olan, lakin uyğunluq sertifikatı olmayan əmtəələrin reklamı qadağandır.  

Qanunla qadağan edilən reklamlara haksız, qeyri-dəqiq, qeyri-etik, bilərəkdən yalan 
və gizli reklamlar aiddir ki, bu cür reklamlara da yol verilmir. 

Aşağıdakı hallarda reklam haqsız sayılır: 
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- Reklam olunan əmtəədən istifadə etməyən hüquqi və fiziki şəxsləri gözdən 
saldıqda;  

- Mahiyyətcə reklam olunan əmtəə ilə digər hüquqi və fiziki şəxslərin əmtəələri 
arasında qeyri-etik müqayisə apardıqda, həmçinin rəqibin şərəf və ləyaqətini, yaxud işgüzar 
nüfuzunu təhqir edən obraz və məna daşıdıqda;  

- Reklam olunan əmtəə haqqında, başqa reklamlarda istifadə olunmuş ümumi 
layihəni, mətni, reklam formullarını, əksləri, musiqi və ya səs effektlərini imitasiya və 
köçürməklə, həmçinin fiziki şəxslərin etimadından, yaxud onların təcrübəsizliyindən sui-
istifadə etməklə, o cümlədən reklamda əhəmiyyətli informasiyanın müəyyən hissəsini 
qəsdən gizlətməklə istehlakçıları yanlış istiqamətləndirdikdə. 

 Kommersiya hüququnun mənbəyini təşkil edən mühüm qanunlardan biri də 
“Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunudur.  “Antiinhisar 
fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu inhisarçılıq fəaliyyətinin 
qarşısının alınmasının, məhdudlaşdırılmasının və aradan qaldırılmasının təşkilati və hüquqi 
əsaslarını müəyyən edir. Müvafiq qanun Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində 
fəaliyyət göstərir və bütün hüquqi və fiziki şəxslərə şamil edilir, təsərrüfat subyektlərinin, 
icra hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının xarici ölkələrin fiziki və hüquqi şəxsləri ilə 
bağladıqları sazişlərin və müqavilələrin milli bazarda rəqabətin məhdudlaşdırılmasına 
gətirib çıxardığı hallarda da tətbiq edilir. Sözügedən qanun təsərrüfat subyektlərinin ixtira, 
ticarət nişanları və müəlliflik hüquqlarından irəli gələn münasibətlərinə, onların bu 
hüquqlardan qəsdən rəqabəti məhdudlaşdırmaq məqsədilə istifadə etməsi halları istisna 
olmaqla, şamil edilmir. İnhisarçılıq fəaliyyəti inhisarçılığın bu və ya digər forması olub, 
təsərrüfat subyektlərinin, yaxud icra hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının rəqabətə yol 
verməməyə, onu məhdudlaşdırmağa, yaxud aradan qaldırmağa yönəldilmiş fəaliyyətidir.  

 Təsərrüfat subyektlərinin hökmran mövqelərindən sui-istifadə və ya rəqabəti 
məhdudlaşdıran hərəkətlərinin qarşısını almaq məqsədi ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 
(Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi) aşağıdakılara dövlət nəzarətini 
həyata keçirir: 

- Təsərrüfat subyektlərinin birləşdirilməsinə və qovuşmasına (əgər bu, müvafiq 
əmtəə bazarında payı 35%-dən çox olan təsərrüfat subyektlərinin yaranması ilə 
nəticələnərsə);  

- Aktivlərinin ümumi dəyəri minimum əmək haqqı məbləğinin 75 min mislindən 
artıq olan təsərrüfat subyektlərinin qovuşmasına və birləşməsinə;  

- Aktivlərinin ümumi dəyəri minimum əmək haqqı məbləğinin 50 min mislindən 
artıq dövlət və bələdiyyə müəssisələrinin ləğv edilməsinə (məhkəmənin qərarı ilə 
müəssisələrin ləğv edilməsi halları istisna olunmaqla) və bölünməsinə (əgər bu, müvafiq 
əmtəə bazarında payı 35%-dən çox olan təsərrüfat subyektlərinin yaranması ilə 
nəticələnərsə). 

 Azərbaycan Respublikasında iqtisadi islahatlar nəticəsində xarici ticarətdə dövlətin 
inhisarı ləğv olunmuş və xarici iqtisadi fəaliyyət daha da liberallaşdırılmışdır.  Bu 
islahatların gedişində xarici ticarət fəaliyyətini nizama salan bir sıra qanunvericilik aktları 
qəbul olunmuşdur ki, onlara da aşağıdakıları misal göstərmək olar: Azərbaycan 
Respublikasının 10 iyun 1997-ci il tarixli “Gömrük Məcəlləsi”, “Gömrük tarifi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 20 iyun 1995-ci il tarixli  Qanunu, “Valyuta tənzimlənməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının  20 oktyabr 1994-cü il tarixli Qanunu, “Beynəlxalq 
arbitraj haqqında” Azərbaycan Respublikasının 18 oktyabr 1999-cu il tarixli Qanunu, 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin daha 
da liberallaşdırılması haqqında” fərmanları və s.    
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Kommersiya hüququnun mənbələri kimi Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinin bu sahədə fəaliyyəti tənzimləmək üçün qəbul etdiyi və aşağıda sadalanan bir 
sıra qərarlarını göstərmək olar:  

- “Kommersiya təşkilatlarının illik maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş 
(konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi, hesabat dövrləri və dərc 
edilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinin 25 may 2010-cu il tarixli Qərarı; 

- “Kommersiya təşkilatlarının (kredit təşkilatlarından, sığorta şirkətlərindən, 
investisiya fondlarından, qeyri-dövlət (özəl) sosial fondlarından, qiymətli kağızları fond 
birjasında dövriyyədə olan hüquqi şəxslərdən başqa) ictimai əhəmiyyətli qurumlara aid 
edilməsi üçün meyar göstəriciləri barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 20 
iyun 2005-ci il tarixli Qərarı; 

- “Kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisə, birlik və təşkilatlarda malların 
və onların satışından əldə edilmiş pul vəsaitlərinin uçotu qaydaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 23 fevral 1993-cü il  tarixli Qərarı; 

- “Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının 
dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin  Qərarları;  

- “Azərbaycan Respublikasında əmtəə nişanlarının geniş tanınması Qaydalarının 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 18 sentyabr 
2009-cu il tarixli Qərarı; 

- “Nizamnamə kapitalında dövlətə məxsus paylar (səhmlər) olan müştərək 
müəssisələrdə və səhmdar cəmiyyətlərində həmin payların (səhmlərin) idarə olunması 
Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 14 
iyul 2005-ci il tarixli Qərarı; 

- “Azərbaycan Respublikasında ticarət, məişət və digər növ xidmət (iş görülməsi, 
xidmət göstərilməsi) Qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 
15 aprel 1998-ci il tarixli Qərarı; 

- “Azərbaycan Respublikası ərazisində pərakəndə ticarət obyektlərində 
dəyişdirilməli olmayan malların siyahısı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinin 21 may 1998-ci il tarixli Qərarı; 

- “Məhsulun (işin, xidmətin) maya dəyərinə daxil edilən xərclərin tərkibi haqqında 
Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 16 
avqust 1996-cı il tarixli Qərarı və s.  

Kommersiya hüququnun subyektləri qanunla müəyyən olunmuş qaydada qurulmuş 
və hüquqi (və ya) dövlət qeydiyyatından keçmiş kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan 
fiziki şəxslərdir. Bura fərdi sahibkarlar, kommersiya hüquqi şəxsləri və sahibkarlıq 
fəaliyyəti ilə məşğul olan qeyri-kommersiya hüquqi şəxsləri daxildir.  

Kommersiya dövriyyəsində hüquqi şəxslərin bütün növləri – təsərrüfat ortaqlıqları 
(tam ortaqlıq və kommandit ortaqlıqları) və təsərrüfat cəmiyyətləri (məhdud məsuliyyətli, 
əlavə məsuliyyətli, səhmdar cəmiyyətləri), kooperativlər, qeyri-kommersiya qurumları 
(ictimai birliklər ( o cümlədən, həmkarlar ittifaqları, dini təşkilatlar və s.), fondlar, hüquqi 
şəxslərin ittifaqları) iştirak edirlər.  

“Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 15 dekabr 1992-ci il 
tarixli Qanununun 3-cü maddəsinə  əsasən, sahibkarlıqla  Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuş hallar istisna edilməklə aşağıdakılar məşğul ola 
bilərlər:  

- Fəaliyyət qabiliyyəti olan Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşı; 
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- Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslər; 
- Hər bir xarici vətəndaş və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs; 
- Xarici hüquqi şəxslər. 
Yuxarıda deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin 

subyektləri ilə kommersiya fəaliyyətinin subyektləri üst-üstə düşür.  
 
3. Məhsul və xidmətlərin dövriyyəsinin hüquqi əsasları 

 
Məhsul və xidmətlərin dövriyyəsinin hüquqi tənzimlənməsi zəruridir. Belə ki, əsas 

məqsədi mənfəət əldə etmək olan kommersiya subyektləri təsərrüfat fəaliyyətini həyata 
keçirərkən mövcud qanunvericiliyə zidd, ədalətsiz üsullarla üstünlük əldə etməyə çalışırlar 
ki, bununla da digər bazar subyektlərinə zərər vururlar.  Məsələn, olar rəqibin təsərrüfat 
fəaliyyətini təqlid edərək digər bazar subyektlərinin əmtəə nişanlarından, coğrafi 
göstəricilərindən, firma adlarından, əmtəə markalarından, həmçinin adlarından qanunsuz 
istifadə edilməsinə yol verirlər.  

Əmtəə nişanı qanunla qorunur və digər şəxslərə, məsələn, lisenziya sazişləri əsasında 
öz qiyməti ilə başqasına verilə (satıla) bilər. Əmtəə nişanından beynəlxalq təcrübədə istifadə 
edilməsi bir sıra sazişlərlə tənzimlənir: “Sənaye mülkiyyətinin qorunması üzrə” Paris 
konvensiyası ilə, “Əmtəə nişanlarının beynəlxalq qeydiyyatı haqqında” beynəlxalq 
konvensiya ilə, “Nişanların qeydiyyatı üçün məlumatların və xidmətlərin beynəlxalq 
təsnifatı haqqında” sazişlə və s.  

Azərbaycan Respublikasında müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qeydə 
alınan əmtəə nişanlarının və coğrafi göstəricilərin hüquqi mühafizəsi “Əmtəə nişanı və 
coğrafi göstəricilər haqqında” Azərbaycan Respublikasının 12 iyun 1998-ci il tarixli 
Qanunu ilə müəyyənləşdirilmiş qaydalara və nişanların beynəlxalq qeydiyyatına dair 
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq sazişlərə və müqavilələrə uyğun 
olaraq həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasında qeydə alınmayan, lakin Azərbaycan 
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə görə qüvvəsi olan əmtəə nişanı və 
coğrafi göstərici müvafiq qanuna uyğun olaraq mühafizə edilir. 

Əmtəə nişanı — sahibkarın əmtəələrini və ya xidmətlərini digər sahibkarın 
əmtəələrindən və ya xidmətlərindən fərqləndirən və qrafik təsvir edilən nişan və ya 
nişanların hər hansı bir uzlaşmasıdır (kombinasiyasıdır). Ticarət (əmtəə) nişanı müəssisənin 
öz ticarət markasının adını və (və ya) embleminin, simvollarının digər müəssisələr 
tərəfindən istifadə edilməsinin, təqlid edilməsinin qarşısını almaq məqsədilə onların hüquqi 
müdafiəsinin təmin edilməsidir. Başqa sözlə desək, ticarət nişanı müəyyən edilmiş qaydada 
qeydiyyatdan keçmiş və hüquqla müdafiə edilən ticarət markasıdır və ya onun bir hissəsidir. 
Patent və müəlliflik hüququndan fərqli olaraq, ticarət nişanından istifadə hüququna müddət, 
vaxt məhdudiyyəti qoyulmur və ondan istifadə ticarət nişanı sahibinin müstəsna hüququdur. 
Əmtəə nişanı istehsalçıya bir hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən təklif edilən əmtəə və 
xidmətlərin digər şəxslərin yekcins əmtəə və xidmətlərin fərqlənməsinə imkan verir, onların 
dəyərinə təsir edir, rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinə səbəb olur. Dünya bazarında 
markalanmış əmtəələr adətən markalanmamış əmtəələrə nisbətən 15-20% bahadır. 

“Əmtəə nişanı və coğrafi göstəricilər haqqında” Azərbaycan Respublikasının  
Qanununa əsasən, əmtəə nişanı kimi aşağıdakı nişanlar qeydə alına bilər: 

- Sözlər;  
- Şəxsi adlar; 
- Hərflər; 
- Rəqəmlər;  
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- Təsviri elementlər;  
- Əmtəələrin forması və ya onların qablaşdırılması;  
- Rənglərin və yuxarıda göstərilənlərin hər hansı uzlaşması. 
Aşağıda göstərilən nişanların qeydə alınmasına yol verilmir: 
- “Əmtəə nişanı” anlayışına və əmtəə nişanı kimi qeydə alınan nişanlara uyğun 

gəlməyən nişanlar; 
- Fərqlənmə qabiliyyətinə malik olmayan əmtəə nişanları, yəni əsas amillərlə 

fərqlənməyən nişanlar; 
- Əmtəələrin və ya xidmətlərin növünü, keyfiyyətini, miqdarını, təyinatını, 

dəyərini, habelə onların istehsal olunduğu yeri və tarixi və digər xüsusiyyətlərini göstərən 
nişanlar; 

- Şərabların və spirtli içkilərin mənşəyinə aid olmayan, lakin onları eyniləşdirməklə 
tərkibində coğrafi göstərici saxlayan əmtəə nişanları; 

- Əmtəənin mahiyyətini əks etdirən, ona mühüm dəyər verən və texniki nailiyyət 
üçün zəruri olan formalar; 

- İctimai qaydaya, mənəviyyata və əxlaqa zidd olan ifadələrdən, şəxsiyyətin 
nüfuzdan düşməsinə səbəb ola bilən elementlərdən, din və dövlət rəmzlərindən ibarət 
nişanlar; 

- Uzun illər Azərbaycan Respublikasının ticarət fəaliyyətində istifadə olunan, adi 
dildə çox işlənən nişan və ya göstəricidən ibarət əmtəə nişanları; 

- Əmtəələrin və ya xidmətlərin xüsusiyyətləri, keyfiyyəti və ya coğrafi mənşəyi ilə 
əlaqədar istehlakçını yanılda bilən əmtəə nişanları; 

- Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə Paris Konvensiyasının  6ter maddəsinə 
uyğun olaraq qeydə alınması mümkün hesab edilməyən əmtəə nişanları; 

- Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının razılığı olmadan təltiflər və başqa fərqlənmə 
nişanları. 

“Əmtəə nişanı” anlayışı ilə yanaşı “kollektiv nişan” və “geniş tanınmış əmtəə  nişanı” 
anlayışları da fərqləndirilir.  Kollektiv nişan - ittifaqın, assosiasiyanın, hər hansı birliyin 
adına qeydə alınan nişan və ya nişanların kombinasiyasıdır.  

“Azərbaycan Respublikasında əmtəə nişanlarının geniş tanınması Qaydalarının təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 18 sentyabr 2009-cu 
il tarixli Qərarına əsasən, Azərbaycan Respublikasında qeydiyyata alınan əmtəə nişanları, 
beynəlxalq müqavilələrə (sazişlərə) uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının ərazisində 
qeydiyyatsız qorunan əmtəə nişanları və Azərbaycan Respublikasında hüquqi cəhətdən 
mühafizə edilməyən, lakin intensiv istifadəsi nəticəsində istehlakçılar və istehsalçılar 
arasında tanınmış əmtəə nişanları (işarələr) geniş tanınmış əmtəə nişanları kimi tanına bilər. 
Əmtəə nişanı və ya işarə, eyni cinsli əmtəələrdə istifadə edilən və başqa şəxsin əmtəə nişanı 
ilə eyni və ya ona qarışdırılacaq dərəcədə oxşar olan nişanın ilkinlik tarixindən sonra 
məşhurlaşarsa, bu əmtəə nişanı və ya işarə geniş tanınmış hesab edilə bilməz. Əmtəə 
nişanının geniş tanınması üçün ərizə Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, 
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin  Apellyasiya şurasına təqdim olunur.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış 
əşyaların dövriyyəsinin tənzimlənməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” 12 sentyabr 
2005-ci il tarixli Fərmanına əsasən, mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyalar və onların 
dövriyyəsinə xüsusi icəzə verən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları aşağıdakı kimi təsdiq 
edilmişdir: 
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- Hərbi silah və sursat istehsal etmək üçün avadanlıq - Azərbaycan Respublikasının 
Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin və Azərbaycan 
Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəyi nəzərə alınmaqla); 

- Döyüş təyinatlı hərbi texnikanı istehsal etmək üçün avadanlıq - Azərbaycan 
Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (Azərbaycan Respublikası Müdafiə 
Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəyi nəzərə 
alınmaqla); 

- Xidməti və mülki silah - Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi; 
- Kosmik-peyk rabitə vasitələri,  xüsusi məxfi rabitə vasitələri və şifrləri, bu 

vasitələrin və şifrlərin istehsalı üçün nəzərdə tutulan avadanlıq - Azərbaycan 
Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi (Azərbaycan Respublikası 
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəyi nəzərə alınmaqla), Azərbaycan Respublikasının Milli 
Təhlükəsizlik Nazirliyi; 

- Qiymətli daşların hasilatı, qızılın və digər qiymətli metalların, neftin, neft 
məhsullarının və təbii qazın hasilatı və emalı, neft və neft məhsulları tullantılarının emalı 
vasitələri -  Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi;  

- İonlaşdırıcı şüa mənbələri, o cümlədən radioaktiv maddələr, belə mənbələrin və 
maddələrin istehsalı üçün nəzərdə tutulan avadanlıq, təsərrüfat-məişət və tibbi əhəmiyyətli 
aparatlar istisna olmaqla, şüa verən aparatlar - Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi; 

- Qiymətli kağızların çap edilməsi üçün avadanlıq və belə avadanlığın istehsalı 
üçün avadanlıq -  Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi (Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin rəyi nəzərə 
alınmaqla); 

- Qanunla Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi məhdudlaşdırılan 
narkotik vasitələr, psixotrop maddələr, Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinə 
nəzarət edilən psixotrop maddələr, narkotik vasitə və psixotrop maddələrin istehsalında 
istifadə edilən və dövriyyəsinə nəzarət edilən avadanlıq - Azərbaycan Respublikasının 
Daxili İşlər Nazirliyi (Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin rəyi nəzərə 
alınmaqla); 

- Partlayıcı maddələr və qurğular, tezalışan maddələr və pirotexniki məmulatlar - 
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi; 

- Ozondağıdıcı maddələr və tərkibində belə maddələr olan məhsullar - Azərbaycan 
Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi; 

- Narkotik vasitələrə və psixotrop maddələrə aid olmayan güclü təsir edən və ya 
zəhərli maddələr, həmin maddələri hazırlamaq və ya emal etmək üçün avadanlıq - 
Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi (Azərbaycan Respublikası Səhiyyə 
Nazirliyinin rəyi nəzərə alınmaqla); 

- Gizli qaydada informasiya alınması üçün nəzərdə tutulmuş texniki vasitələr- 
Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi; 

- Radiomüşahidə və radionəzarət aparmaq üçün geniş tezlik diapazonlu 
radioqəbuledici qurğular - Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya 
Texnologiyaları Nazirliyi (Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəyi 
nəzərə alınmaqla); 

- Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən güc 
meyarı həddindən artıq olan radioötürücülər - Azərbaycan Respublikasının Rabitə və 
İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi. 
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Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi - əmtəələrin tədavül sferasından şəxsi istehlak sferasına 
hərəkətinin son mərhələsini, əmtəələrin əhaliyə satışını əks etdirir. Topdansatış ticarət 
müəssisələrinə nisbətən pərakəndə ticarət müəssisələri daha kiçik həcmdə və əksinə daha 
geniş çeşiddə məhsul satırlar. Pərakəndə ticarət müəssisələri həmçinin mağazadaxili reklamı 
həyata keçirirlər.  

 
4. Kommersiya hüququnda müqavilə münasibətləri 
Kommersiya sahəsində tərəflər arasındakı münasibətlərin tənzimlənməsinin ən 

operativ və səmərəli vasitəsi məhz müqavilə sayılır. Belə ki, ən sərt inzibati-hüquqi 
vasitələrlə əldə olunmadıqda belə, əsasında tərəflərin qarşılıqlı maraqları duran müqavilə 
iqtisadi dövriyyədə qayda və sabitlik yaratmağa qabildir. Müqavilənin müəssisə və 
təşkilatlar arasında hesablaşmaların aparılması, iqtisadi stimullaşdırma, həmçinin istehsal 
olunan dəyərlərin və göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında marağın 
olması üçün böyük əhəmiyyəti vardır. Bu münasibətlərdə müqavilədən istifadə olunması 
həm də hər bir müəssisənin öz fəaliyyətində maraqlı olması və məsuliyyətin artırılması 
məqsədinə xidmət edir.  

Mülki Məcəllə ilə tənzimlənən müqavilələr içərisində əsasən kommersiya fəaliyyəti 
sahəsində tətbiq edilən müqavilələr aşağıdakılardır: 

Əmlak və digər əmlak hüquqlarının verilməsinə yönəldilmiş müqavilələr: 
- Alqı-satqı müqaviləsi; 
- Göndərmə müqaviləsi; 
- Dəyişdirmə müqaviləsi. 
Əşyaların istifadəyə verilməsi ilə bağlı müqavilələr: 
- İcarə müqaviləsi; 
- Lizinq müqaviləsi; 
- Əmlak kirayəsi müqaviləsi; 
- Borc müqaviləsi; 
- Renta müqaviləsi; 
- Bank əmanəti müqaviləsi. 
- Bank hesabı müqaviləsi. 
Xidmət göstərilməsinə dair müqavilələr: 
- Konsessiya müqaviləsi; 
- Saxlama müqaviləsi; 
- Daşıma müqaviləsi; 
- Tapşırıq müqaviləsi; 
- Ticarət nümayəndəsi (agent) müqaviləsi; 
- Komissiya müqaviləsi; 
- Turist xidmətlərinin göstərilməsi müqaviləsi; 
- Sığorta müqaviləsi. 
İşlərin görülməsi ilə bağlı müqavilələr: 
- Podrat müqaviləsi. 
Yuxarıda sadalanan  müqavilə növlərindən bəziləri aşağıdakı kimi xarakterizə 

olunur: 
Alqı-satqı müqaviləsi. Bu müqavilə öz xarakterinə görə  əmlak və digər əmlak 

hüquqlarının verilməsinə yönəldilmiş müqavilə növlərinə aiddir. Alqı-satqı müqaviləsi istər 
bütövlükdə mülki dövriyyədə, istərsə də konkret iqtisadi fəaliyyət sahəsində geniş yayılmış 
müqavilə növüdür. Bu müqaviləyə görə satıcı əşyanı alıcının mülkiyyətinə verməyi, alıcı isə 
öz növbəsində müvafiq əşyanı qəbul etməklə onun əvəzində müəyyənləşdirilmiş pul 
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məbləğini ödəməyi öhdəsinə götürür. Alqı-satqı müqaviləsi öz hüquqi təsbitini Mülki 
Məcəllədə tapmışdır. Hüquqi təbiətinə görə alqı-satqı müqaviləsi konsensual, qarşılıqlı, 
əvəzli müqavilədir. Bu  müqavilənin predmeti müxtəlif daşınar və daşınmaz əmlak, o 
cümlədən müxtəlif  əmtəələr, avtomobil, ev, mənzil, tikili və s. ola bilər. Lakin mülki 
dövriyyəsi qanunvericiliklə qadağan edilmiş əşyalar üzrə alqı-satqı müqaviləsinin 
bağlanması anoloji olaraq qanun pozuntusu kimi qiymətləndirilir. Bununla yanaşı elə 
əşyalar da vardır ki, onların mülki dövriyyəsi qadağan olunmasa da məhdudlaşdırılır. Belə 
əşyalara aşağıdakıları misal göstərmək olar: 

- Hərbi silah-sursat istehsal etmək üçün avadanlıqlar; 
- Döyüş təyinatlı hərbi texnika istehsal etmək üçün avadanlıqlar; 
- Xidməti və mülki silah; 
- Qızıl və digər qiymətli metalların, habelə neft və neft məhsullarının tullantılarının 

emalı vasitələri; 
- Qiymətli kağızların çap olunması üçün avadanlıqlar; 
- Radioaktiv maddələrin istehsalı üçün nəzərdə tutulan qurğular və s. 
Qeyd edək ki, hər bir ölkənin fərdi yanaşmasına uyğun olaraq müvafiq siyahıya daxil 

olan əşyaların sayı artıb-azala bilər.  
Alqı-satqı müqaviləsinin aşağıdakı növləri fərqləndirilir: 
- Heyvanların, quşların, balıqların alqı-satqısı; 
- Pərakəndə alqı-satqı; 
- Malların göndərilməsi (tədarük müqaviləsi); 
- Daşınmaz əşyaların alqı-satqısı; 
- Tələblərin və digər hüquqların alqı-satqısı; 
- Faktorinq; 
- Sınama üçün alqı-satqı. 
Alqı işi ticarətdə kommersiya fəaliyyətinin əsasını təşkil edir və mahiyyət etibarı ilə 

kommersiya işi burdan başlayır. Məhz buna görə də alqı-satqı müqaviləsinin kommersiya 
fəaliyyətinin tənzimlənməsində böyük rolu vardır. 

Göndərmə müqaviləsi. Kommersiya fəaliyyəti sahəsində geniş yayılan  
müqavilələrdən biri də göndərmə müqaviləsidir. Göndərmə müqaviləsinə görə malgöndərən 
istehsal etdiyi və ya satın aldığı malları sahibkarlıq fəaliyyətində və ya şəxsi, ailə, ev və 
digər bu cür istifadə ilə bağlı olmayan başqa məqsədlər üçün istifadə edilməkdən ötrü 
şərtləşdirilmiş müddətdə və ya müddətlərdə alıcıya verməyi öhdəsinə götürür. Adından da 
göründüyü kimi göndərmə müqaviləsi də alqı-satqı müqaviləsinin xüsusi bir növüdür. 
Hüquqi təbiətinə görə göndərmə müqaviləsi konsensual, qarşılıqlı və əvəzli müqavilədir. 
Göndərmə müqaviləsi yazılı formada bağlanılmalıdır və onun məzmununu tərəflərin hüquq 
və vəzifələri təşkil edir.  

Malgöndərən göndərmə müqaviləsinin tərəfi olan alıcıya və ya müqavilədə alıcı kimi 
göstərilmiş şəxsə malları yollama (vermə) üsulu ilə göndərir. Malgöndərən malları 
göndərmə müqaviləsində nəzərdə tutulan nəqliyyatla və müqavilədə müəyyənləşdirilmiş 
şərtlərlə çatdırır. Müqavilədə malların hansı nəqliyyat növü ilə və ya hansı şərtlərlə 
çatdırıldığının müəyyənləşdirilmədiyi hallarda nəqliyyat növünü seçmək və ya malların 
çatdırılması şərtlərini müəyyənləşdirmək hüququ, əgər qanunvericilikdən, öhdəliyin 
mahiyyətindən və ya işgüzar dövriyyə adətlərindən ayrı qayda irəli gəlmirsə, mal göndərənə 
mənsubdur. Alıcı göndərmə müqaviləsinə uyğun göndərilmiş malların qəbulunu təmin edən 
bütün zəruri hərəkətləri yerinə yetirməyə borcludur. Göndərmə müqaviləsinə uyğun olaraq 
alıcı malgöndərənin verdiyi maldan imtina etdikdə bu malın salamatlığını təmin etməyə və 
malgöndərənə ləngimədən bildiriş göndərməyə borcludur. Alıcı göndərilən malları 
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göndərmə müqaviləsində nəzərdə tutulan hesablaşma qaydasını və formasını gözləməklə 
ödəyir. Əgər göndərmə müqaviləsində ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, alıcı malın 
göndərildiyi çoxdəfəlik taranı və paketləmə vasitələrini müqavilə ilə müəyyənləşdirilmiş 
qaydada və müddətlərdə qaytarmağa borcludur. Göndərilmiş malların pərakəndə satışını 
həyata keçirən alıcı istehlakçının qaytardığı lazımi keyfiyyətli olmayan malın ağlabatan 
müddətdə dəyişdirilməsini tələb edə bilər, bu şərtlə ki, göndərmə müqaviləsində ayrı qayda 
nəzərdə tutulmasın. Əgər malgöndərən göndərmə müqaviləsində nəzərdə tutulan miqdarda 
malları göndərməzsə və ya pis keyfiyyətli malların dəyişdirilməsinə və ya malların 
komplektinin tamamlanmasına dair alıcının tələblərini müəyyənləşdirilmiş müddətdə yerinə 
yetirməzsə, alıcının ixtiyarı var ki, göndərilməmiş malları başqa şəxslərdən əldə edərək 
buna çəkdiyi bütün zəruri və ağlabatan xərcləri mal göndərənə aid etsin. 

İcarə müqaviləsi. Kommersiya fəaliyyəti ilə bağlı müqavilələrin bir qismi də 
əmlakın istifadəsi ilə bağlıdır. Belə müqavilələrə aid edilən icarə müqaviləsi əmlak 
kirayəsinin bir növüdür. İcarə müqaviləsinə görə kirayəyə verən (icarəyə verən) kirayəçiyə 
(icarəçiyə) icarəyə götürdüyü obyektdən və ya hüquqdan istifadə ilə yanaşı bəhərdən 
istifadə etmək və gəlir götürmək hüququ da verir. İcarəçi icarəyə verənə müəyyənləşdirilmiş 
icarə haqqı ödəməyə borcludur. İcarə müqaviləsi hüquqi təbiətinə görə konsensual, əvəzli, 
qarşılıqlı müqavilədir. İcarə predmeti torpaq sahələri, binalar, daşınar əşyalar, hüquqlar və 
müəssisələr ola bilər. Əşya (icarə obyekti), o cümlədən torpaq sahəsi və ya müəssisə öz 
ləvazimatı ilə birlikdə icarəyə verilir. Əgər hər hansı torpaq sahəsinin, hüququn və ya 
müəssisənin icarəsi müqaviləsi bağlanarkən icarə müddəti müəyyənləşdirilməyibsə, 
müqavilənin ləğvinə yalnız azı altı aylıq xəbərdarlıq müddətini gözləmək şərti ilə ilin 
sonunda yol verilir. Əgər icarə üzrə hüquq münasibətlərinə xitam verildikdən sonra icarəçi 
icarəyə götürdüyü obyekti qaytarmırsa, icarəyə verən obyektin saxlandığı müddət üçün 
kompensasiya kimi müəyyənləşdirilmiş illik icarə haqqından icarəçinin həmin il ərzində 
əldə etdiyi və ya əldə edə biləcəyi icarə faydaları hissəsinə uyğun olan hissənin verilməsini 
tələb edə bilər. Torpaq icarəsi müqaviləsinə əsasən icarəyə dövlət, bələdiyyə və xüsusi 
mülkiyyətdə olan bütün kateqoriyalara aid torpaqlar verilə bilər. İcarəyə verən icarəlik 
torpağı icarəçiyə müqavilə üzrə istifadəyə yararlı vəziyyətdə verməli və bütün icarə 
müddətində onu həmin vəziyyətdə saxlamalıdır, bir şərtlə ki, bu vəzifə icarəçinin öhdəsinə 
qoyulmasın. İcarə müqaviləsində ayrı şərtlər nəzərdə tutulmamışdırsa, icarəyə verilən 
torpağın yüklülüklərini və ondan tutulan vergiləri torpaq və vergi qanunvericiliyi ilə 
müəyyənləşdirilmiş qaydada torpaq mülkiyyətçisi ödəməlidir. Torpaq icarəsi haqqı 
tərəflərin razılığı ilə müəyyənləşdirilir. İcarə haqqının ödənilməsi formaları və qaydaları 
torpaq icarəsi müqaviləsi ilə müəyyənləşdirilir. İcarəçi icarəyə götürdüyü torpağın 
yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər görülməsinə yol verməlidir. İcarəyə verən bu tədbirlərin 
görülməsi üçün məsrəflərin və əldən çıxmış gəlirlərin əvəzini icarəçiyə həmin şəraitdə 
ağlabatan olan həcmdə ödəməyə borcludur. İcarəyə verənin icazəsi olmadan icarəçinin 
hüququ yoxdur ki, torpağı üçüncü şəxslərin istifadəsinə, o cümlədən ikinci əldən icarəyə 
versin, həmçinin birgə istifadə üçün torpağı tamamilə və ya qismən hər hansı kənd 
təsərrüfatı birliyinə versin. Əgər icarəçinin icarəyə götürdüyü torpaqdan istifadəsi müqavilə 
şərtlərinə uyğun gəlmirsə və icarəyə verənin xəbərdarlığına baxmayaraq, o, bu cür istifadəni 
davam etdirirsə, icarəyə verən icarəçinin öz müqavilə vəzifələrini icra etməməsi barədə 
iddia verə bilər, bunun nəticəsində dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb edə bilər və 
(və ya) xəbərdarlıq müddətini gözləmədən müqaviləni ləğv edə bilər. Torpaq icarəsi 
müqaviləsi üzrə hüquq münasibətlərinə müqavilənin bağlandığı müddət qurtardıqda xitam 
verilir. 
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Lizinq müqaviləsi. Lizinq müqaviləsinə görə lizinq verən müəyyən əşyanı müqavilə 
ilə şərtləşdirilmiş müəyyən haqla, müəyyən müddətə və digər şərtlərlə (lizinq alana əmlakı 
satın almaq hüququnun verilməsi də daxil olmaqla) lizinq alanın istifadəsinə verməyə 
borcludur. Lizinq alan isə müəyyənləşdirilmiş dövriliklə muzd ödəməyə borcludur. Lizinq 
müqaviləsi öz hüquqi təsbitini Mülki Məcəllədə tapmışdır. Bu müqavilə qarşılıqlı, əvəzli və 
konsensual müqavilə sayılır. Lizinq müqaviləsinin subyektləri lizinq verən, lizinq alan və 
satıcıdır (mal verəndir). Lizinq verən lizinq müqaviləsinə əsasən cəlb edilmiş və ya özünə 
məxsus maliyyə vəsaiti hesabına əldə etdiyi və mülkiyyətində olan əşyanı lizinq obyekti 
kimi lizinq alana müəyyən haqla, müəyyən müddətə və şərtlərlə (mülkiyyət hüququnun 
lizinq alana keçməsi və ya keçməməsi şərti də daxil olmaqla) müvəqqəti sahibliyə və ya 
istifadəyə verən hüquqi və ya fiziki şəxsdi. Lizinq alan lizinq müqaviləsinə uyğun olaraq 
lizinq obyektini müəyyən haqla, müəyyən müddətə və şərtlərlə müvəqqəti sahibliyə və 
istifadəyə qəbul edən hüquqi və ya fiziki şəxsdir. Satıcı (mal verən) alqı-satqı müqaviləsinə 
əsasən lizinq obyektini lizinq verənə satan hüquqi və ya fiziki şəxsdir. Lizinqin obyekti 
Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əsasən sərbəst mülki dövriyyədən çıxarılmış və ya 
mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyalar istisna olmaqla, qanunvericiliklə 
müəyyənləşdirilmiş təsnifat üzrə əsas vəsaitə aid olan daşınar və ya daşınmaz əşyalardır. 
Sublizinq zamanı, əvvəllər lizinq verəndən lizinq müqaviləsi üzrə alınmış lizinq 
müqaviləsinin obyektini lizinq müqaviləsi üzrə lizinq alan üçüncü şəxslərə (sublizinq 
müqaviləsi üzrə lizinq alana) haqq ödənilməklə və sublizinq müqaviləsinin şərtlərinə uyğun 
müddətə sahibliyə və istifadəyə verir. Lizinq müqaviləsi yazılı formada bağlanılır. Lizinq 
alan əmlakı qəbul edərkən hər hansı bir çatışmazlıq aşkar edərsə, qəbul protokolunda bu 
barədə qeyd etməli və çatışmazlıqları aradan qaldırmaq məqsədilə bu əmlakı satan hüquqi 
və ya fiziki şəxslər qarşısında tələb irəli sürmək üçün lizinq verənə məlumat verməlidir. 
Lizinq alana müvəqqəti sahibliyə və ya istifadəyə verilmiş lizinq obyekti lizinq verənin 
mülkiyyətidir. Lizinq müqaviləsində ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, lizinq obyektinə 
sahiblik və ondan istifadə hüququ lizinq alana tam həcmdə keçir. 

Lizinq əməliyyatlarının geniş yayılmasının bir sıra səbəbləri vardır. Əvvəla, lizinq 
adi kreditdən üstündür. Yəni hər hansı bir hüquqi və ya fiziki şəxs bank kreditindən istifadə 
etdiyi zaman müəyyən faiz nisbətində əlavə ödəmələr həyata keçirirsə, lizin 
əməliyyatlarında müqavilə əmlakın bütövlükdə dəyəri üzrə bağlanılır. İkincisi, lizinq 
müəssisəyə istehsalın səmərəli fəaliyyət göstərməsi baxımından yeni texnika və 
texnologiyanın tətbiq edilməsinə imkan yaradır. Üçüncüsü, lizinq üzrə ödəniş məhsulun 
istifadəsindən əldə olunan vəsaitlər hesabına həyata keçirilir. Dördüncüsü, lizinq rəqabət 
qabiliyyətli məhsul istehsalına can atan təsərrüfat subyektləri üçün investisiya 
qoyuluşlarından istifadə  etmədən yeni texnika və texnologiyanın əldə olunmasına imkan 
yaradır. Beşincisi, bəzi hallarda lizinq kompaniyaları müqavilədə verilən əmlak üzrə 
zəmanət (girov) tələb etmirlər. Altıncısı, lizinq üzrə ödəniş ümumi xərclərə aid edilməklə 
birbaşa vergilərin ödənilməsindən qismən və ya tam azad olmağa səbəb olur. Bu güzəşt 
hesabına lizinq fəaliyyəti ilə məşğul olan təsərrüfat subyekti icarə haqqını aşağı salmağı 
təmin edir.   

Konsessiya müqaviləsi. Konsessiya müqaviləsi istehsalçı və ya tacir (tapşıran) ilə 
sənətkarlıq şəklində müstəqil fəaliyyətlə məşğul olan şəxs (konsessioner) arasında elə bir 
ümumi razılaşmadır (birtipli müqavilədir) ki, onun əsasında konsessioner aşağıdakıları 
öhdəsinə götürür:  

- Tapşırandan müəyyən malları (kontrakt mallarını) vaxtaşırı satın almaq; 
- Bu malları öz adından və öz hesabına başqasına satmaq; 
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- Bu zaman kontrakt mallarını müəyyən ərazilərdə və (və ya) müəyyən müştərilərə 
(müqavilə ərazisi və müqavilə müştəriləri) satmaq. Onların barəsində tapşıran konsessionerə 
müstəsna satış hüququ (inhisar hüququ) verir, konsessioner isə tapşıranın mallarının onun 
nəzarəti altında satışına qarantiya verməlidir.  

Konsesssiya müqaviləsi öz hüquqi təsbitini Mülki Məcəllədə tapmışdır. Mülkı 
Məcəlləyə əsasən, konsessionerə müəyyən tələblər qoyulur: 

- Müəyyən ticarət-servis təşkilatına malik olmalıdır; 
- Müvafiq işçi heyətinə malik olmalıdır; 
- Satılmış malların təmiri işlərini yerinə yetirməlidir; 
- İşçilərə təlim verilməsində və reklam tədbirlərində iştirak etməlidir; 
- Həmişə anbarda müəyyən miqdarda mal saxlamalıdır; 
- Hər il tapşırandan müəyyən həcmdə və ya müəyyən miqdarda mal (kvota) qəbul 

etməlidir. 
Əgər müqavilədə ayrı şərt qoyulmayıbsa, tapşıran barəsində konsessionerin kontrakt 

mallarını müqavilə ərazisinin hüdudlarından kənarda və ya müqavilə müştərilərindən 
savayı, başqa müştərilərə satmaq hüququ yoxdur. Konsessionerin öz ticarət fəaliyyətini 
sərbəst təşkil etmək, o cümlədən təkrar satış qiymətlərini sərbəst təyin etmək hüququ vardır. 
Tapşıran birtipli müqaviləyə uyğun olaraq konsessionerin sifariş etdiyi malları ona 
göndərməyə borcludur. Tapşıran qarantiya verir ki, konsessionerə çatdırılarkən malın 
qüsuru yoxdur. 

Saxlama müqaviləsi. Saxlama müqaviləsinə görə bir şəxs (yük götürən, saxlayıcı) 
başqa şəxsin (yük verənin, tapşıranın) ona verdiyi daşınar əşyanı saxlamağı və müqavilənin 
qüvvəsi sona çatdıqda qaytarmağı öhdəsinə götürür. Tapşıran saxlama müqaviləsinin icrası 
ilə bağlı saxlayıcının çəkdiyi zəruri xərclərin əvəzini ödəməlidir. Saxlama müqaviləsi öz 
hüquqi təsbitini Mülki Məcəllədə tapmışdır. Bu müqavilə əvəzli və ya əvəzsiz ola bilər. 
Tapşıran saxlama üçün muzdu yalnız o halda ödəməlidir ki, bu, şərtləşdirilmiş olsun və ya 
şərait nəzərə alınmaqla saxlama üçün muzd ödənilməsi qəbul edilmiş olsun. Zərurət olduqda 
muzd saxlamanın sonunda ödənilir. Əgər saxlama əvəzsiz həyata keçirilirsə, saxlama 
dövründə saxlayıcı yalnız qəsd və ya kobud ehtiyatsızlığa görə məsuliyyət daşıyır. Əgər 
saxlama haqq müqabilində həyata keçirilirsə, saxlayıcı şərtləşdirilmiş vicdanlılığa riayət 
edilməsi üçün, qalan hallarda isə bu cür əşyaların saxlanması zamanı adi olan vicdanlılıq 
üçün məsuliyyət daşıyır Saxlayıcının saxlamaya götürdüyü əşyadan tapşıranın qabaqcadan 
razılığı olmadan istifadə etmək hüququ yoxdur. Əks halda o, əşyanın təsadüfən itməsi üçün, 
əgər itmənin əşyadan istifadə edilmədən də mümkün olduğunu sübuta yetirməsə, tapşıran 
qarşısında məsuliyyət daşıyır. Tapşıranın xahişi ilə saxlayıcı əşyanı qaytarmalıdır. 

Daşıma müqaviləsi. Sərnişin daşınması müqaviləsinə görə daşıyıcı müəyyən 
nəqliyyat növü ilə sərnişini, habelə onun əl yükünü yola düşmə yerindən təyinat yerinə 
çatdırmağı, sərnişin isə daşımanın dəyərini ödəməyi öhdəsinə götürür. Sərnişin daşınması 
müqaviləsi sərnişinin daşıyıcıdan sərnişin daşınması üçün nəqliyyat sənədi (gediş bileti) 
aldığı andan və ya daşıyıcının razılığı ilə sərnişinin nəqliyyat vasitəsində yer tutması 
nəticəsində bağlanmış sayılır. Əgər daşıma üçün müəyyən qiymət təyin edilməyibsə, 
daşımanın tarif qiyməti, tarif olmadıqda isə həmin nəqliyyat vasitəsində gediş üçün 
daşımanın müvafiq hissəsində tutulan adi haqq şərtləşdirilmiş haqq sayılır. Daşımanın 
dəyəri daşıyıcının tələbi ilə, lakin ən geci sərnişin nəqliyyat vasitəsindən düşənədək 
ödənilməlidir. Daşıma başlayanadək istənilən vaxt sərnişin müqavilənin ləğv olunduğunu 
bəyan edə bilər. Daşıyıcı daşımanı müqaviləyə, sərnişinlərin müdafiəsi üçün qüvvədə olan 
göstərişlərə və sərnişin nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarına uyğun həyata 
keçirməlidir. Əgər daşıma bu tələbləri təmin etmirsə, qüsurla həyata keçirilmiş sayılır.  
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Daşıma hər hansı qüsurla həyata keçirildikdə, sərnişinin, əgər o həmin qüsur 
barəsində dərhal daşıyıcıya bildiriş vermişsə və daşıyıcı qüsuru dərhal aradan 
qaldırmamışsa, aşağıdakı hüquqları vardır: 

- Daşımanın dəyərinin ağlabatan dərəcədə aşağı salınmasını tələb etmək; 
- Əgər daşıma qüsur nəticəsində xeyli pisləşmişsə və ya bu qüsura görə daşıyıcı 

üçün aşkar olan vacib əsaslar üzrə sərnişinə məqbul deyildirsə, gələcək üçün daşıma 
müqaviləsinin ləğv olunduğunu bəyan etmək. 

Əgər daşıma müqaviləsinin bağlandığı məqamda qabaqcadan nəzərdə tutulması 
mümkün olmayan, nəqliyyat vasitəsinə texniki xidmət və onun istismarı ilə qarşılıqlı surətdə 
bağlı olmayan və ağlabatan ehtiyatlılıq şəraitində dəf edilməsi mümkün olmayan 
qarşısıalınmaz qüvvə ilə bağlı hadisənin kənarda baş verməsi nəticəsində daşıma xeyli 
çətinləşərsə, təhlükəyə məruz qalarsa və ya pisləşərsə, müqavilə həm daşıyıcı, həm də 
sərnişin tərəfindən ləğv edilə bilər. 

Podrat müqaviləsi. Podrat müqaviləsinə görə podratçı müqavilədə nəzərdə tutulan 
işi icra etməyi, sifarişçi isə podratçıya razılaşdırılmış muzd ödəməyi öhdəsinə götürür. 
Podrat müqaviləsi öz hüquqi təsbitini Mülki Məcəllədə tapmışdır. Bu müqavilə qarşılıqlı, 
konsensual və əvəzli müqavilədir. Sifarişçi podratçıya şərtləşdirilmiş muzd ödəməyə 
borcludur. Əgər həmin şəraitdə podratın yalnız muzd müqabilində yerinə yetirilməsi ehtimal 
edilirsə, belə hesab edilir ki, muzd dinməz razılıq əsasında şərtləşdirilmişdir. Əgər muzdun 
miqdarı müəyyənləşdirilməyibsə, adi muzdun şərtləşdirildiyi hesab olunur. Şərtləşdirilmiş 
muzd ödənildikdə, podratçının müqavilə üzrə razılaşdırılmış iş həcminə daxil olan bütün 
işləri ödənilmiş sayılır. Əgər müqavilədə muzdun hissə-hissə ödənilməsi nəzərdə 
tutulmursa, sifarişçi podratçının muzdunu iş yerinə yetirildikdən sonra ödəməlidir.  Əgər 
sifarişçi müqavilədə nəzərdə tutulmayan əlavə işlərin görülməsini tələb edirsə, podratçının 
həmin işləri yerinə yetirməyə görə ayrıca muzd almaq hüququ vardır. Podratçı işi şəxsən 
yerinə yetirməyə yalnız bunun müqavilədən, yaxud konkret hallardan və ya işin 
xarakterindən irəli gəldiyi hallarda borcludur. Podratçı sifarişçi üçün podratı elə icra 
etməlidir ki, podratın nəticəsi qüsurlardan, üçüncü şəxslərin hüquqlarından və ya 
iddialarından azad olsun. Podratın nəticəsi şərtləşdirilmiş keyfiyyətə uyğun gəlirsə, 
qüsurlardan azad sayılır. Keyfiyyət şərtləşdirilmədikdə podratın nəticəsi müqaviləyə uyğun 
istifadə və ya adi istifadə üçün yararlı olduğu halda qüsurlardan azad sayılır. Əgər üçüncü 
şəxslər sifarişçiyə qarşı heç bir hüquq irəli sürə bilmirlərsə, podratın nəticəsi üçüncü 
şəxslərin hüquqlarından və iddialarından azad sayılır. Əgər məmulatın qüsuru vardırsa, 
sifarişçi əlavə icra tələb edə bilər. Podratçı öz seçimi ilə ya qüsuru aradan qaldıra bilər, ya 
da yeni məmulat hazırlaya bilər. Əgər podratçı işi öz materialları ilə icra edirsə, keyfiyyətsiz 
materiallar üçün məsuliyyət daşıyır. Podratçı sifarişçinin materiallarından yanlış istifadə 
üçün məsuliyyət daşıyır. Podratçı materialların işlədilməsi haqqında sifarişçiyə hesabat 
verməyə və qalan materialı ona qaytarmağa borcludur. 

Podratçı aşağıdakı hallarda sifarişçini vaxtında xəbərdar etməyə borcludur: 
- Sifarişçidən alınmış material keyfiyyətsiz və yararsız olduqda; 
- Sifarişçinin göstərişinin icra ediləcəyi təqdirdə məmulatın davamsız və ya 

yararsız olacağı halda; 
- Podratçıdan asılı olmayan, məmulatın möhkəmliyi və yararlığı üçün təhlükə 

törədən hər hansı başqa hallar olduqda. 
Görülmüş işin təsadüfən məhv olması və ya zədələnməsi riski icranın sifarişçiyə 

verildiyi vaxtadək podratçının üzərinə düşür. İcranın sifarişçiyə verilməsi ilə bir vaxtda 
təsadüfən məhv olma və ya zədələnmə riski də ona keçir. Sifarişçinin icranı qəbul etməyi 
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gecikdirməsi də icranın verilməsinə bərabər tutulur. Sifarişçi icranın qüsuru barəsində tələbi 
işin qəbul edildiyi gündən bir il ərzində, binaya aid tələbi isə beş il ərzində irəli sürə bilər. 

 
5. Məhsul və xidmətlərin keyfiyyətinin hüquqi tənzimlənməsi 
Kommersiya fəaliyyəti sahəsində məhsulların, işlərin və xidmətlərin keyfiyyətinin 

hüquqi tənzimlənməsində standartlaşdırma fəaliyyəti mühüm rol oynayır. Bu sahədə 
münasibətlərin tənzimlənməsinin hüquqi əsasları “Standartlaşdırma haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 16 aprel 1996-cı il tarixli Qanununda müəyyənləşdirilmişdir. Qeyd edilən 
Qanunla yanaşı standartlaşdırma sahəsində münasibətlərin tənzimlənməsində aşağıdakı 
normativ aktlar da mühüm rol oynayır: “Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 13 iyun 2000-ci il tarixli Qanunu, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin “Beynəlxalq (regional) və dövlətlərarası standartların, normaların, qaydaların 
və tövsiyələrin Azərbaycan Respublikası ərazisində tanınması və tətbiq edilməsi 
Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” Fərmanı, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin “Malın mənşə ölkəsinin təyin edilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında” 
Qərarı, Nazirlər Kabinetinin 1 iyul 1993-cü il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Milli 
sertifikatlaşdırma sistemi haqqında Əsasnamə”, Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan 
Respublikasının qüvvədə olan dövlət standartlarının, standartlaşdırmaya dair digər normativ 
sənədlərin, habelə beynəlxalq (regional) və dövlətlərarası standartların, norma, qayda və 
tövsiyələrin və xarici ölkələrin milli standartlarının xüsusi dövlət reyestrinin və 
kataloqlarının yaradılması, saxlanılması və aparılması qaydaları haqqında” Qərarı və s. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 dekabr 2001-ci il tarixli Fərmanı ilə yaradılmış 
Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət 
Agentliyinin səlahiyyətləri daxilində qəbul etdiyi normativ hüquqi aktlar da bu sahədə 
münasibətlərin tənzimlənməsində böyük əhəmiyyətə malikdir. Qeyd edək ki, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 19 noyabr 2008-ci il tarixli Sərəncamı ilə  bu Dövlət agentliyinin 
əsasında Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır.  

“Standartlaşdırma haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən, 
standartlaşdırma məhsullar (işlər, xidmətlər) üçün norma, qayda və xarakteristikaları 
müəyyənləşdirən fəaliyyət olub, aşağıdakıları təmin etmək məqsədi daşıyır: 

- Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) insanın həyatı, sağlamlığı, əmlakı və ətraf mühit 
üçün təhlükəsizliyini; 

- Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) texniki, texnoloji və informasiya uyğunluğunu, 
eləcə də qarşılıqlı əvəz olunmasını; 

- Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) elm, texnika və texnologiyanın inkişafına 
uyğunluğunu və onların rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsini; 

- Ölçmələrin dəqiqliyini və vəhdətini; 
- Bütün növ resursların qənaətini; 
- Təbii və texnogen qəzaların və habelə digər fövqəladə vəziyyətlərin yaranması 

ehtimalları nəzərə alınmaqla təsərrüfat obyektlərinin təhlükəsizliyini; 
- Ölkənin müdafiə qabiliyyətini və səfərbərliyə hazırlığını; 
- İstehlakçıların məhsulların (işlərin, xidmətlərin) nomenklaturası və keyfiyyəti 

haqqında tam və səhih informasiyaya malik olmalarını. 
Standart — maraqlı tərəflərin əksəriyyətinin razılığı əsasında hazırlanmış və müvafiq 

səlahiyyətli təşkilat və ya orqanlar tərəfindən təsdiq edilən kütləvi istifadə üçün nəzərdə 
tutulmuş məhsulların (işlərin, xidmətlərin) keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə dair tələbləri 
müəyyənləşdirən normativ sənəd olub, aşağıdakı dörd növü özündə birləşdirir: 
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- Beynəlxalq standartlar — dünya dövlətlərinin əksəriyyətinin qəbul və istifadə 
etdiyi standartlar, norma, qayda və tövsiyələrdir; 

- Regional (hövzə) standartlar — texniki-iqtisadi əməkdaşlıq edən bir qrup regional 
(hövzə) dövlətlərinin qəbul və istifadə etdikləri standartlar, norma, qayda və tövsiyələrdir; 

- Dövlətlərarası standartlar — iki dövlətin qarşılıqlı razılıq əsasında qəbul və bir-
biri ilə müvafiq münasibətlərdə istifadə etdiyi standartlar, norma, qayda və tövsiyələrdir; 

- Milli standartlar — ayrı-ayrı müstəqil dövlətin ərazisində müvafiq qaydada 
hazırlanıb istifadə edilən standartlar, norma, qayda və tövsiyələrdir. 

Dövlət standartları kütləvi təkrar istehsal və istifadə perspektivinə malik olan 
məhsullar (işlər, xidmətlər) üçün işlənib hazırlanır. Azərbaycan Respublikasının dövlət 
standartları məcburi və tövsiyə olunan tələbləri nəzərdə tuturlar. 

Məcburi tələblərə aşağıdakılar aiddir: 
- Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) insanın həyatı, sağlamlığı, əmlakı və ətraf 

mühit üçün təhlükəsizliyi; 
- Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) texniki, texnoloji və informasiya uyğunluğu və 

onların qarşılıqlı əvəz olunması; 
- Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) əsas istehlak xüsusiyyətləri, onlara nəzarət 

metodları, məhsulların qablaşdırılması, nişanlanması, daşınması, saxlanması, 
utilləşdirilməsi qaydaları; 

- Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) elm, texnika və texnologiyanın inkişafına 
uyğunluğunu; 

- Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) təhlükəsizlik texnikası və istehsalat sanitariyası 
tələbləri; 

- Məhsulların istehsalı, istifadəsi, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi 
zamanı bütün resurslardan səmərəli istifadə, məhsulların (işlərin, xidmətlərin) texniki 
sənədləşməsi qaydaları; 

- Standartlaşma sisteminin dövlət standartları ilə müəyyənləşdirilən digər tələblər. 
Dövlət standartları qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada standartlaşdırma üzrə 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanında dövlət qeydiyyatından keçdikdən sonra qüvvəyə minir. 
Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) dövlət standartlarına uyğunluğunun təmin 

edilməsinin, nişanlanma qaydalarının, öz məhsullarını nişanlamaq üçün təsərrüfat 
subyektlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 
qaydada standartlaşdırma üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyatı həyata 
keçirilir və bu işlərin vahid dövlət reyestri aparılır. Azərbaycan Respublikasının dövlət 
standartlarının tələblərinə və ya Azərbaycan Respublikasının ərazisində rəsmi tanınan 
beynəlxalq, regional (hövzə), dövlətlərarası və digər dövlətin standartlarına uyğun olmayan, 
insanın həyatı, sağlamlığı və əmlakına, habelə ətraf mühitə zərər vura bilən məhsulların 
(işlərin, xidmətlərin) istehsalına, idxalına, satışına, istifadəsinə və icrasına yol verilmir. 
Dövlət standartları qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada standartlaşdırma üzrə 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanında dövlət qeydiyyatından keçdikdən sonra qüvvəyə minir. 

Azərbaycan Respublikasında milli standartlaşdırma sistemini təşkil edən strukturlara 
aşağıdakılar aiddir: 

- Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət 
Komitəsi - ölkədə texniki tənzimləmə və standartlaşdırma üzrə dövlət idarəetmə fəaliyyətini 
həyata keçirir;  

- Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsi - tikinti 
sahəsi üzrə standartlaşdırma işlərini həyata keçirir;  
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- Digər dövlət idarəetmə orqanları standartlaşdırma üzrə fəaliyyəti öz səlahiyyətləri 
çərçivəsində həyata keçirirlər;  

- Texniki Komitələr (TK) - Azərbaycan Respublikası dövlət standartlarının, 
standartlaşdırma üzrə başqa normativ sənədlərin təşkili və işlənməsi, baxılması, 
razılaşdırılması və təsdiqə hazırlanması, eləcə də beynəlxalq (regional) standartlaşdırma 
üzrə işləri aparır. 

Hazırda respublikamızın ərazisində 4 beynəlxalq standart (bank işi sahəsində) tətbiq 
edilib. Bundan əlavə İSO 9000 seriyalı beynəlxalq standartların (keyfiyyəti idarəetmə 
sistemlərini əhatə edən) tətbiqi haqqında beynəlxalq sertifikat almış müəssisələr vardır. 
Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olma ərəfəsində standartlaşdırma üzrə 
işlərin istiqaməti ticarətdə texniki maneələrin aradan qaldırılmasına yönəldilmişdir. Bu 
məqsədlə milli standartlaşdırma sistemi beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılmalıdır.  

Məhsulun sertifikatlaşdırılması prosesinə aşağıdakılar daxildir: 
- Məhsulun nomenklaturasının müəyyənləşdirilməsi; 
- Konkret məhsul növləri üzrə tələb olunan sertifikatların müəyyənləşdirilməsi; 
- Normativ-texniki sənədlərin hazırlanması; 
- Məmulatın sertifikatlaşdırılması qaydalarının müəyyənləşdirilməsi; 
- Məhsulun sertifikatlaşdırılması üzrə razılaşmaların əldə olunması; 
- Mal göndərilən müəssisələrdə sertifikatlaşdırılan məhsul istehsalının attestasiyası; 
- Məhsulun sınaqdan keçirilməsi; 
- Sertifikatların verilməsi və qeydiyyatdan keçirilməsinin düzgünlüyünə nəzarət; 
- Sertifikatlaşdırılmış məhsulun keyfiyyəti; 
- Sertifikatlaşdırmanın nəticələri haqqında informasiya. 
Sertifikatlaşdırılmanın əsas məqsədi aşağıdakılardır:  
- Əhalinin həyatı, sağlamlığı, əmlakı və ətraf mühit üçün təhlükəli olan məhsulların 

(xidmətlərin) istehsalının (idxalının) və satışının qarşısının alınması;  
- Respublikada müəssisələrin və sahibkarların beynəlxalq, iqtisadi, elmi - texniki 

əməkdaşlıqda, həmçinin daxili bazarda və ticarətdə iştirakı üçün əlverişli şəraitin 
yaradılması və rəqabətliliyin inkişaf etdirilməsi;  

- İstehlakçılara məhsulların (xidmətlərin) səriştəli seçilməsində köməklik 
göstərilməsi. 

Sertifikatlaşdırmanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, sertifikatlaşmış məhsul yüksək 
istehlak xüsusiyyətinə, beynəlxalq bazarda rəqabət qabiliyyətinə malik olmaqla cəmiyyət 
üzvlərinin tələbatını təmin edir və alıcılar tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Sertifikatlaşma 
sınaq mərkəzinin ərazisində keçirilir və məmulatın yüksək keyfiyyətinə təminat verir. 
Sertifikat işarəsi qiymətə əlavələr edilməsinə təminat verir. Məhsulu idxal edən onun 
keyfiyyətinə əmin olduqdan sonra qiymətə kompensasiya ödəyir. Hər bir ölkənin 
sertifikatlaşma üzrə beynəlxalq əməkdaşlıqda iştirakı birgə müəssisələrinin yaradılması 
imkanını genişləndirir, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə, mövcud tələbata uyğun 
istehsalın həcminin artırılmasına imkan verir.   

 
6. Kommersiya fəaliyyəti sahəsindəki dövlət orqanlarının hüquqi vəziyyəti 
Respublikamızda kommersiya fəaliyyəti sahəsində dövlət tənzimlənməsini və 

nəzarətini reallaşdıran dövlət orqanları müəyyən təkamül yolu keçmişdir. Belə ki, iqtisadi 
inkişafla əlaqədar olaraq dövlətin strukturunda  bir sıra əsaslı islahatlar həyata keçirilmiş, 
ayrı-ayrı dövlət idarəetmə orqanları arasında yenidən səlahiyyət bölgüsü aparılmışdır. Qeyd 
edilməlidir ki, bu sahədə fəaliyyəti tənzimləyən ilk orqan Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinin 24 iyun 1997-ci il tarixli Fərmanı ilə yaradılan Azərbaycan Respublikasının 
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Ticarət Nazirliyi olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 26 iyul 1997-ci il 
Tarixli Fərmanı ilə təsdiqlənmiş “Azərbaycan Respublikasının Ticarət Nazirliyi haqqında 
Əsasnaməsi”ndə göstərilirdi ki, Ticarət Nazirliyi Azərbaycan Respublikasında daxili və 
xarici ticarət sahəsində vahid dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini, beynəlxalq ticarət 
təşkilatları ilə əlaqələrin tənzimlənməsini təmin edən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. 
Ticarət Nazirliyinin əsas funksiyası dövlətin daxili və xarici ticarətinin idarə edilməsindən, 
digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının bu sahədəki fəaliyyətinin mövcud 
qanunvericiliyə uyğun olaraq əlaqələndirilməsindən ibarət olmuşdur. Onu da qeyd  etmək 
lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 11 iyun 2001-ci il tarixli Fərmanı ilə 
“Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi haqqında Əsasnamə”si təsdiq 
edildikdən sonra Ticarət Nazirliyi ləğv olunaraq bu strukturun  hüquq və səlahiyyətlərinin 
əsas hissəsi yeni yaradılmış mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı olan  İqtisadi İnkişaf 
Nazirliyinə keçmişdir. Hal-hazırda da kommersiya fəaliyyəti sahəsində tənzimləmə 
fəaliyyətini həyata keçirən əsas orqan kimi İqtisadi İnkişaf Nazirliyi çıxış edir. “Azərbaycan 
Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi haqqında Əsasnamə” 28 dekabr 2006-cı il 
tarixində yeni əsasnamənin təsdiqi ilə qüvvədən düşmüş elan edilmişdir.  

“Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi haqqında Əsasnamə”də  
göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi xarici iqtisadi və ticarət 
əlaqələri, investisiya fəaliyyəti, investisiyaların cəlb edilməsi, qoyulması və təşviqi, daxili 
ticarət, sahibkarlığın inkişafı və sahibkarlığa dövlət yardımı, rəqabətin inkişafı və təşviqi, o 
cümlədən haqsız rəqabətin aradan qaldırılması, istehlakçıların hüquqlarının qorunması 
sahəsində dövlət siyasətini işləyib hazırlayan və həyata keçirən, fəaliyyət dairəsinə aid olan 
məsələlər üzrə normativ hüquqi tənzimlənməni və müvafiq fəaliyyət sahələri üzrə dövlət 
nəzarətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin strukturuna aşağıdakı qurumlar daxildir: 
- Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu; 
- Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antiinhisar 

Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti; 
- Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin regional bölmələri. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 oktyabr 2009-cu il tarixli Fərmanı ilə 

təsdiqlənmiş “Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu haqqında 
Əsasnamə” göstərilir ki, Fondun məqsədi Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın, 
xüsusilə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına və əhalinin işgüzarlıq fəaliyyətinin 
artırılmasına kömək göstərməkdən, onlara maliyyə dəstəyi verməkdən ibarətdir.  

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun əsas vəzifələri aşağıdakılardır:  
- Fondun vəsaitləri hesabına Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının 

prioritet istiqamətləri üzrə sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrini qanunvericiliyə 
uyğun maliyyələşdirmək;  

- Fonda sahibkarlıq subyektlərinin maliyyələşdirilməsi üçün verilmiş vəsaitlərin 
səmərəli və təyinatı üzrə istifadə olunmasını təmin etmək; 

- Fondun vəsaitləri hesabına maliyyələşdiriləcək investisiya layihələrinin 
ekspertizasını həyata keçirmək; 

- Sahibkarlığın inkişafına yönəldilmiş dövlət proqramlarından irəli gələn 
investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsinə üstünlük vermək; 

- Sahibkarlığın inkişafını, yeni iş yerlərinin yaradılmasını təmin edən sahə və 
regional proqramların işlənib hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak etmək; 



 175

- Sahibkarlıq subyektlərinə zəruri olan hüquqi, iqtisadi və digər məlumatların 
toplanmasına və yayılmasına, bazar konyukturunun öyrənilməsinə, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 
bağlı proqramların və investisiya layihələrinin işlənib hazırlanmasına kömək etmək;  

- Sahibkarlıq subyektləri üçün kadrların hazırlanmasına və onların ixtisaslarının 
artırılmasına dəstək vermək; 

- Sahibkarlıq subyektlərinin xarici iqtisadi fəaliyyətinin genişləndirilməsinə yardım 
etmək; 

- Ölkədə sahibkarlığın bazar infrastrukturlarının formalaşmasına və inkişafına 
kömək göstərmək; 

- Sahibkarlıq subyektləri üçün zəruri elmi-texniki biliklərin və yeniliklərin 
təbliğinə kömək etmək və s. 

Kommersiya fəaliyyətinin normal inkişafının təmin olunmasının əsas şərtlərindən biri 
də əlverişli rəqabət mühitinin yaradılmasıdır. Ölkədə antiinhisar fəaliyyətinin 
tənzimlənməsini Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antiinhisar 
Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti həyaya keçirir. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 dekabr 2009-cu il tarixli Fərmanı ilə 
təsdiqlənmiş “Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antiinhisar 
Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti haqqında Əsasnamə”də 
göstərilir ki, bu qurum inhisarçılıq fəaliyyətinin, haqsız rəqabətin qarşısının alınmasını, 
məhdudlaşdırılmasını və aradan qaldırılmasını, əmtəə və xidmət (o cümlədən maliyyə 
xidmətləri) bazarlarında rəqabətin, istehlakçıların hüquqlarının və qanuni maraqlarının 
dövlət tərəfindən qorunmasını, bu sahədə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini təmin edən, 
antiinhisar (rəqabət), reklam, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında 
qanunvericiliyə, istehlak bazarında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət 
normalarına və qaydalarına riayət edilməsi üzərində dövlət nəzarətini həyata keçirən icra 
hakimiyyəti orqanıdır. 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və 
İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir: 

- İnhisarçılıq fəaliyyətinin qarşısının alınması, rəqabətin qorunması, reklam 
fəaliyyəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi sahəsində dövlət və yerli 
özünüidarəetmə orqanlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının (ictimai birliklər və fondlar) 
fəaliyyətlərini səlahiyyətləri daxilində əlaqələndirmək; 

- Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, əmtəələrin istehsalı, satışı, işlərin 
görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər və ya onların 
birlikləri, dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları tərəfindən antiinhisar (rəqabət) 
qanunvericiliyinin tələblərinə riayət olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirmək, 
rəqabətin məhdudlaşdırılmasına, yaxud aradan qaldırılmasına, təsərrüfat subyektlərinin və 
istehlakçıların mənafelərinin pozulmasına gətirib çıxaran və ya gətirib çıxara bilən 
hərəkətlərin qarşısının alınması üçün tədbirlər hazırlamaq və həyata keçirmək; 

- Antiinhisar (rəqabət) qanunvericiliyinin pozulması, sahibkarlıq fəaliyyətinin 
ədalətsiz üsullarla aparılması, bazar subyektləri tərəfindən tətbiq olunan haqsız rəqabət 
hallarının aşkarlanması, onların aradan qaldırılması, bazarda ilkin (qeyri-inhisar) vəziyyətin 
bərpa edilməsi və qanun pozuntusuna yol vermiş şəxslərin qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş qaydada məsuliyyətə cəlb edilməsi məqsədilə tədbirlər görmək; 

- Hökmran mövqedən sui-istifadə edən, inhisarçılıq fəaliyyəti göstərən, öz 
hərəkətləri ilə rəqabəti məhdudlaşdıran və istehlakçıların mənafelərini pozan təsərrüfat 
subyektləri ilə bağlı qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş tədbirlər görmək; 
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- Qanunvericiliyə uyğun olaraq təbii inhisar subyektlərinin fəaliyyətinə dövlət 
nəzarətini həyata keçirmək, onlar tərəfindən istehlakçıların mənafeyinə və rəqabətə mənfi 
təsir göstərə bilən hərəkətlərin qarşısının alınması və aradan qaldırılması üçün 
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər görmək; 

- Süni şəkildə qiymətlərlə manipulyasiya edilməsinə, qiymət ayrı-seçkiliyinə və 
qiymətlərin dempinqinə qarşı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər görmək; 

- Qiymətlərin artmasına təsir göstərən inhisarlaşma, rəqabətin məhdudlaşdırılması, 
bazarların bölüşdürülməsi, razılaşdırılmış qiymətlərin tətbiq edilməsi hallarının qarşısının 
alınması məqsədilə hər bir əmtəə bazarı üzrə monitorinqlər aparmaq; 

- Təsərrüfat subyektlərinin antiinhisar (rəqabət) qanunvericiliyinin pozulması 
nəticəsində əldə etdikləri mənfəətin dövlət büdcəsinə ödənilməsi üçün qanunvericiliyə 
uyğun tədbirlər görmək; 

- Hüquqi və fiziki şəxslərin reklam fəaliyyətinə dövlət nəzarətini həyata keçirmək, 
reklam haqqında qanunvericiliyin tələblərinə uyğun gəlməyən, o cümlədən istehlakçıları 
aldadan, onları çaşdıran, həqiqətə uyğun olmayan reklam yayımlarının qarşısını almaq və 
səlahiyyətləri daxilində bu sahədə digər tədbirlər həyata keçirmək; 

- Standartların və digər normativ sənədlərin tələblərinə cavab verməyən, insanların 
həyatı və sağlamlığı, ətraf mühit üçün təhlükə yaradan, qanunvericiliyə uyğun olaraq 
sertifikatlaşdırılmalı olan, lakin sertifikatlaşdırılmamış, mənşəyi məlum olmayan, saxlanma 
və yararlılıq müddəti ötmüş malların (işlərin, xidmətlərin) satışının (icrasının) qarşısını 
almaq üçün və belə malların (işlərin, xidmətlərin) satışı (icrası) ilə məşğul olan şəxslər 
barəsində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər görmək; 

- Özgənin ticarət markalarından və əmtəə (xidmət) nişanlarından, əmtəənin mənşə 
yerinin adından və ya eynicinsli əmtəələrin adına oxşar adlardan qeyri-qanuni istifadə 
olunmasına qarşı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər görmək, zəruri 
hallarda aşkar edilmiş nöqsan və qüsurların aradan qaldırılması ilə bağlı aidiyyəti dövlət 
orqanlarına təqdimatlar vermək; 

- Qiymətləri dövlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) satışı 
(icrası) zamanı qiymət intizamına öz səlahiyyətləri daxilində nəzarət etmək və s. 

Ölkədə sahibkarlığın, o cümlədən kommersiya fəaliyyətinin inkişafı sahəsində dövlət 
siyasətinin həyata keçirilməsində mühüm rol oynayan amillərdən biri bəzi sahibkarlıq 
fəaliyyəti növlərinin lisenziyalaşdırılmasıdır. Son illər bu sahədə bir sıra işlərin görülməsinə 
baxmayaraq, hələ də sahibkarlığın inkişafına mane olan hallar tam aradan qaldırılmamışdır. 
Belə ki, mövcud lisenziyalaşdırma sistemi xüsusi icazə verən dövlət orqanları tərəfindən 
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanlara təzyiq vasitəsinə çevrilmiş, bəzi hallarda isə 
rüşvətxorluğun yayılmasına şərait yaratmışdır. Ölkədə 240-dan çox fəaliyyət növünün 
xüsusi icazə əsasında fəaliyyəti və lisenziyanın qısa müddətə verilməsi, faktiki olaraq, 
sahibkarlığın inkişafına, iqtisadiyyata investisiya qoyuluşu prosesinə mənfi təsir etmiş, 
sağlam rəqabət mühitinin formalaşması və istehlakçıların hüquqlarının qorunması sahəsində 
dövlət siyasətinin gerçəkləşdirilməsi yolunda inzibati-bürokratik əngələ çevrilmişdir. 
Sahibkarlığın inkişafına dövlət qayğısının artırılması yuxarıda göstərilən nöqsanların qısa 
müddətdə aradan qaldırılmasını, ilk növbədə, xüsusi icazə tələb edən fəaliyyət növlərinin 
sayının kəskin surətdə azaldılmasını, lisenziya müddətinin uzadılmasını, lisenziya verilməsi 
prosesində dövlət orqanları tərəfindən sui-istifadə hallarına yol verməyən və bu işdə 
şəffaflığı təmin edən qaydaların tətbiqini zəruri edirdi. Bununla əlaqədar olaraq 
respublikamızda bir sıra işlər görülmüşdür. Bu işlər içərisində əsas yeri Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2 sentyabr 2002-ci il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
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“Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi 
haqqında” Qaydalar tutur.  

Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət 
növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 2006-cı il tarixli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmişdir. Sözü gedən  fərmana əsasən, respublikamızda xüsusi razılıq (lisenziya) tələb 
edən fəaliyyət sahələri və bu lisenziyaları vermək səlahiyyəti olan müvafiq mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanları aşağıdakı kimidir:  

Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən aşağıdakı 
fəaliyyət növlərinə lisenziya verilir: 

- Özəl mühafizə fəaliyyəti ; 
- Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə müvəkkil edilməmiş hüquqi 

və fiziki şəxslər tərəfindən qeyri-leqal yolla informasiya alınması üçün nəzərdə tutulmuş 
texniki vasitələrin işlənilməsi, istehsalı, satışı, alınması, ölkəyə gətirilməsi və ölkədən 
çıxarılmas ; 

- İnformasiya mühafizə vasitələrinin layihələndirilməsi və istehsal sahəsində 
fəaliyyəti.  

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi tərəfindən 
aşağıdakı fəaliyyət növünə lisenziya verilir: 

- Kartoqrafiya fəaliyyəti .  
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən 

aşağıdakı fəaliyyət növlərinə lisenziya verilir: 
- Radioaktiv və ionizə şüaları verən maddələrin tullantılarının saxlanması və 

basdırılması; 
- Toksiki istehsalat tullantılarının utilizasiyası və zərərsizləşdiriləsi;  
- Yabanı dərman bitkiləri xammalının yığılması. 
Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən aşağıdakı fəaliyyət 

növlərinə lisenziya verilir: 
- Əlvan metal, tərkibində qiymətli metallar və daşlar olan sənaye və istehsalat 

tullantılarının tədarükü, emalı və satışı; 
- Əmtəə birjasının fəaliyyəti. 
Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi tərəfindən aşağıdakı 

fəaliyyət növlərinə lisenziya verilir: 
- Neft məhsullarının satışı; 
- Qaz məhsullarının satışı. 
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən aşağıdakı fəaliyyət 

növlərinə lisenziya verilir: 
- Tibb fəaliyyəti; 
- Əczaçılıq fəaliyyəti; 
- Prekursorların idxalı, ixracı, tranzit nəql edilməsi və istehsalı. 
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliy tərəfindən aşağıdakı fəaliyyət 

növlərinə lisenziya verilir: 
- Etil (yeyinti) spirtinin və alkoqollu içkilərin (şərabın, konyakın, arağın və siyahısı 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər alkoqollu 
içkilərin ; 

- Tütün məmulatının; 
- Özəl baytarlıq təbabəti fəaliyyəti; 
- Baytarlıq preparatlarının istahsalı və satışı.  
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Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən aşağıdakı fəaliyyət 
növlərinə lisenziya verilir: 

- Su nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşınması; 
- Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşınması. 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası tərəfindən 

aşağıdakı fəaliyyət növünə lisenziya verilir: 
- Hava nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşınması. 
Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi 

tərəfindən aşağıdakı fəaliyyət növlərinə lisenziya verilir: 
- Rabitə xidmətləri; 
- Biometrik texnologiyaların yaradılması və həmin texnologiyalara xidmət 

göstərilməsi.  
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən aşağıdakı fəaliyyət növünə 

lisenziya verilir: 
- Təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti.  
Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 

aşağıdakı fəaliyyət növünə lisenziya verilir: 
- Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə işə düzəlmələrində 

vasitəçilik fəaliyyəti. 
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən aşağıdakı fəaliyyət növünə 

lisenziya verilir: 
- Bank fəaliyyəti. 
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən aşağıdakı fəaliyyət 

növlərinə lisenziya verilir: 
- Qeyri-dövlət pensiya fondlarının fəaliyyəti; 
- Sığorta sektorunda fəaliyyət; 
- Ciddi hesabat blanklarının hazırlanması; 
- Qiymətli metalların və qiymətli daşların istehsalı, emalı, istifadəsi, dövriyyəsi. 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən aşağıdakı fəaliyyət 

növünə lisenziya verilir: 
- Auditor fəaliyyəti. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət 

Komitəsi tərəfindən aşağıdakı fəaliyyət növlərinə lisenziya verilir: 
- Fond birjasının fəaliyyəti; 
- İnvestisiya fondunun fəaliyyəti; 
- Qiymətli kağızlar bazarının professional iştirakçılarının fəaliyyəti (broker, diler, 

qiymətli kağızların idarə edilməsi, qarşılıqlı öhdəliklərin müəyyən edilməsi (klirinq), 
depozitar, qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin aparılması, qiymətli kağızlar bazarında 
ticarətin təşkili);  

- Bütün növ qiymətli kağız blanklarının hazırlanması və satışı üzrə fəaliyyət. 
Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən aşağıdakı fəaliyyət 

növünə lisenziya verilir: 
- Müxtəlif növ möhürlərin və ştampların hazırlanması. 
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən aşağıdakı 

fəaliyyət növlərinə lisenziya verilir: 
- Turizm fəaliyyəti; 
- Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin fəaliyyəti. 
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Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən aşağıdakı fəaliyyət 
növlərinə lisenziya verilir: 

- Gömrük brokeri, gömrük daşıyıcısı, gömrük ərazisində malların emalı və gömrük 
ərazisindən kənarda malların emalı fəaliyyəti ; 

- Gömrük anbarlarının, müvəqqəti saxlanc anbarlarının, sərbəst anbarların və 
rüsumsuz ticarət mağazalarının təsis edilməsi.  

Milli Televiziya və Radio Şurası tərəfindən aşağıdakı fəaliyyət növünə lisenziya 
verilir: 

- Teleradio yayımı (televiziya və radio yayımı, əlavə informasiya yayımı, kabel 
şəbəkəsi yayımı, peyk vasitəsilə yayım, xarici teleradio kanallarının peyk vasitəsilə teleradio 
yayımının kodlaşdırılmış qurğularla həyata keçirilməsini təmin edən fəaliyyət).  

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən aşağıdakı 
fəaliyyət növlərinə lisenziya verilir: 

- Təhlükəli yüklərin nəqliyyat vasitəsilə daşınması; 
- Maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin quraşdırılması və istismarı; 
- Dağ-mədən işləri, dağ və buruq qazmalarının aparılması; 
- Liftlərin quraşdırılması və təmiri; 
- Atraksionların quraşdırılması və istismarı; 
- Energetika obyektlərinin, avadanlıqların və qurğuların quraşdırılması, sazlanması 

və təmiri; 
- Qaldırıcı qurğuların, metallurgiya avadanlıqlarının, təzyiq altında işləyən 

qazanların, tutumların istehsalı, quraşdırılması və təmiri; 
- Təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olunan avadanlıqların və texniki 

qurğuların diaqnostikası və digər texniki yoxlamaların keçirilməsi ; 
- Müəssisələrin və yaşayış məntəqələrinin müqavilə əsasında yanğınlardan 

qorunması; 
- Yanğınsöndürmə texnikası məhsulunun istehsalı və alınması, sınaqların 

keçirilməsi; 
- Yanğından mühafizə sistemlərinin və vasitələrinin quraşdırılması, texniki xidməti 

və təmiri; 
- Yanğınsöndürmə ləvazimatının, ilkin yanğınsöndürmə vasitələrinin təmiri və 

onlara xidmət, yanğınsöndürmə vasitələrinin keyfiyyətinin bərpası; 
- Yanğından mühafizə binalarının, qurğularının, otaqlarının tikilməsi, yenidən 

qurulması və təmiri. 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi tərəfindən 

aşağıdakı fəaliyyət növünə lisenziya verilir: 
- Dövlət standartlarına uyğun olaraq  I və II məsuliyyət səviyyəli bina və 

qurğuların layihələndirilməsi. 
Beləliklə, qeyd olunanlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, adı çəkilən mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanları bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verərək həmin 
sahədə fəaliyyət göstərmək niyyətində olan kommersiya subyektlərinin fəaliyyətinin 
tənzimlənməsində bu və ya digər formada iştirak edirlər.  

 
 

MЮVZU. ИНФОРМАСИЙА ЩЦГУГУ 

 

1.İnformasiya sferası hüquqi tənzimləmənin obyekti kimi. 
2.Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin formalaşması    
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   istiqamətində dövlət siyasətinin hüquqi təminatı.  
3.Elektron ticarət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.  
4. İnformasiya təhlükəsizliyi sistemi və onun formalaşdırılması mexanizmi. 
5. İnformasiya cəmiyyətinin formalaşması istiqamətində dövlət orqanlarının 

hüquqi vəziyyəti.  
 

ƏDƏBIYYAT SİYAHISI 
 

1.«Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya və kommunikasiya 
texnologiyaları üzrə Milli Strategiyanın » təsdiq edilməsi haqqında 17 fevral 2003-cü il 
1146 nömrəli sərancam   

 2.”Məlumat azadlığı” haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu (19 iyun 1998-
ci il)                                                                                                             

3.”İnformasiya azadlığı” haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu(13 fevral 2010-
cu il)                              
4.”İnformasiya əldə etmək” haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu(16 iyun 2007-ci 
il qanununa əsasən əlavələrlə)(24 yanvar 2010-cu il)                                                                              
5. “Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Nizamnaməsinə və Konvensiyasına, habelə 
düzəliş sənədlərinə qoşulmaq barədə” Azərbaycan Respublikası qanunu (14mart 2000-ci il 
№826) 

6.″Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi″haqqında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 20 fevral tarixli 94 nömrəli Sərəncamı                                                                   
7."Dövlət sirri haqqında"   Azərbaycan Respublikası qanunu 

 9. "Elektron sənəd və elektron imza haqqında"   Azərbaycan Respublikası qanunu  
10. "Elektron ticarət haqqında"   Azərbaycan Respublikası qanunu 
11. "İnformasiya əldə etmək haqqında"   Azərbaycan Respublikası qanunu 
12. "Telekommunikasiya haqqında" Azərbaycan Respublikası qanunu                                                                                              
 
 
1.İnformasiya sferası hüquqi tənzimləmənin obyekti kimi. 
 
Məlum olduğu kimi, iqtisadi paradiqma dedikdə, sosial dəyərlər; o cümlədən istehsal, 

bölgü, maddi nemətlərin mənimsənilməsi və istehlakının xarakteri və strukturu da daxil 
olmaqla, cəmiyyətin iqtisadi sisteminin fəaliyyət qanunları və kateqoriyaları; ictimai və 
iqtisadi institutlar; iqtisadi proseslərin idarə olunmasının təsərrüfat mexanizmini əhatə edən 
əsas prinsiplər başa düşülür. Bu baxımdan, informasiya paradiqması sosial dəyərlər 
sırasında təhsil və biliklərə malik olmanı ön cərgəyə çıxarır və bununla, Frensis Bekonun 
məşhur “Kim informasiyaya malikdirsə, dünyaya malikdir” fikri bir daha təsdiqlənir.  
     İqtisadi nəzəriyyədə informasiya paradiqmasının 
yaranması, intellektual xidmətin yaranması hesabına iqtisadi fəaliyyətin yeni sahəsinin 
yaranmasına və bununla, iqtisadiyyatda struktur dəyişmələrinə səbəb olur. Yeni iqtisadi 
paradiqmada, təbii ki, əsas rol oynayan kateqoriya – informasiya kateqoriyasıdır. 
İqtisadiyyatın informasiyalaşması onun kompyuter texnikası və informasiya texnologiyaları 
əsasında texniki cəhətdən yeniləşməsi ilə yanaşı, informasiyanın mühüm əhəmiyyətli 
iqtisadi resursa çevrilməsi deməkdir. İnformasiya iqtisadi resurs kimi aşağıdakı formalarda 
çıxış edir: 
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1. Bazarın vəziyyətini xarakterizə edən (əmtəə və xidmətlərin qiymət səviyyələri və 
onların dəyişməsi dinamikası, qiymətli kağızların kursları, bank faizləri, birja kotirovkaları) 
konyuktura məlumatları/informasiyaları;  

2. Əmtəə və xidmətlərin tələb və təklifi haqqında, onların xarakteri, rəqabət 
qabiliyyətliliyi, bazarın agentləri, idxal və ixrac, daxili və xarici bazarların qarşılıqlı təsirini 
əhatə edən məlumat toplusundan ibarət kommersiya informasiyaları;  

3.Tərəfdaşların və bazardakı rəqiblərin tədiyyə və kredit qabiliyyətliliyi haqqında 
maliyyə informasiyaları;  

4.İnnovasiyalara şərait yaradan elmi-texniki informasiyalar; statistik informasiyalar;    
5. İstehlakçıların prioritetlərinə və bazarlardakı şəraitə təsir edən kütləvi 

informasiyalar (qəzetlər,teleradio, İnternet və s.). 
İnformasiya əmtəə kimi bir sıra özəl xüsusiyyətlərə malikdir: onun istehsalı şəbəkə 

xarakterlidir, yəni hər bir iştirakçı bu məhsula yeni məlumat əlavə etməklə onun yeni 
məhsula çevrilməsinə, daima zənginləşməsinə, daxilən ziddiyyətli olmayan tam və doğru 
informasiyanın yaranmasına səbəb olur, bu məhsulu, tələb olarsa, dəfələrlə satmaq olar, 
digər məhsullarla müqayisədə informasiya məhsulu üçün “limit faydalılığının azalması” 
qanunu işləmir, informasiya məhsulunun qiyməti onun hazırlanmasının maya dəyəri ilə 
müəyyənləşmir və s. 

İnformasiya kateqoriya kimi, əhəmiyyətinə görə heç də zəif olmayan başqa bir 
kateqoriyanın – biliklərin əsasını təşkil edir. Bilik dərk olunmuş informasiyadır. Yəni bilik 
zaman və təcrübə ilə sınaqdan çıxmış əsaslı informasiya olaraq elmi dünyagörüşün əsasını 
təşkil edir, elmi-texniki tərəqqinin inkişafını təmin edir və istehsal innovasiyaları 
formasında maddiləşir. Biliyin unikallığını qiymətləndirən müasir menecmentin aparıcı 
nəzəriyyəçisi P.Drukerin fikrincə, “bir biznesi digərlərindən fərqləndirən əsas məqam 
müxtəlif sahələrə aid olan biliklərin iqtisadiyyat və menecmentin ayrı-ayrı sahələrində 
istifadə olunmasıdır.” Onun qənaətinə görə, pul və avadanlıqlar, əslində, heç nə ilə 
fərqlənmir, yalnız informasiya və ya bilik həlledici resurs ola bilər. Bir sıra mütəxəssislər isə 
yeni iqtisadiyyatın ən mühüm nailiyyətləri sırasına biznesin informasiya və fiziki tərkib 
hissələrinə ayrılmasını aid edir. Hesab olunur ki, əslində, belə yanaşma ənənəvi biznesdə də 
faydalıdır. Məsələn, məşhur Bill Qeyts hesab edir ki, “biznesin bir çox problemləri, əslində, 
informasiya problemidir, lakin heç kəs bu problemə layiqincə yanaşmır”. 

İnformasiya paradiqmasını müasir sosial-iqtisadi sistemə tətbiq etməklə, bu sistemi 
cəmiyyətlə münasibətdə olduğu kimi, informasiya iqtisadiyyatı adlandırmaq olar. 
İnformasiya iqtisadiyyatını xarakterizə edən xüsusiyyətlərə: qlobal xarakter; biliklərə 
istiqamətlənmə; innovasiya təbiəti; “istehlakçı – istehsalçı” münasibətlərinin dəyişməsi; 
əməyin yaradıcı, intellektual xarakteri aid edilir. 

Mahiyyət etibarı ilə informasiya iqtisadiyyatı bazar iqtisadiyyatı xüsusiyyətlərinə 
malikdir. Yəni burada istehlakçının müstəsna səlahiyyətləri təmin edilir, bazarda rəqabət 
mövcuddur, ”görünməz əl” prinsipi işləyir və dövlət bazarın fəaliyyətinə müdaxilə etmir. 
Lakin sadalanan xüsusiyyətlərin reallaşdırılması özəlliklərə malikdir. Bu baxımdan, ən 
vacibi istehlakçının sərbəstliyinin təmin olunması hesab edilməlidir. Müvafiq bazarın 
xüsusiyyətləri baxımından istehlakçının sərbəstliyinin təmin olunmasında əsas məqam onun 
məhsul və bazar, həmçinin firmaların davranışı haqqında məlumatlılığıdır. 

Azərbaycan Respublikasının ali qanunu olan konstitusiyamızın 50.1-ci  maddəsində 
əsasən  hər kəsin istədiyi məlumatı qanuni yolla axtarmaq, əldə etmək, ötürmək, hazırlamaq 
və yaymaq azadlığı vardır. Ən ali səviyyədə informasiya azadlığının təmin olunmasına 
baxmayaraq ölkəmizin yeni-informasiya iqtisadiyyatına keçidilə əlaqədar olaraq bu 
sahədəki münasibətləri nizama salmaq və tənzimləmək üçün dövlətimiz tərəfindən bir sıra 
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normativ-hüquqi qəbul olunmuşdur. Azərbaycanda bu sahədəki əsas normativ-hüquqi 
aktlara misal olaraq aşağıdakıları göstərə bilərik:                                                                               

1.”Məlumat azadlığı” haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu(19 iyun 1998-ci 
il)     

2.”İnformasiya azadlığı” haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu(13 fevral 2010-
cu il)  

3.”İnformasiya əldə etmək” haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu(16 iyun 
2007-ci il qanununa əsasən əlavələrlə)(24.01.2010)                 
 Bundan əlavə olaraq  Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin 
qurulması istiqamətləri və prioritetləri 17 fevral 2003-cü ildə imzalanan "Azərbaycan 
Respublikasının inkişafı naminə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli 
Strategiya (2003-2012-ci illər)", 2005-ci ilin oktyabr ayında təsdiq edilmiş "Elektron 
Azərbaycan" Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan fəaliyyət planı və vəzifələrlə müəyən 
edilir. Elektron Azərbaycan Dövlət Proqramında milli informasiya fəzasının 
təhlükəsizliyinin beynəlxalq tələblərə uyğun qurulması və idarə olunması sisteminin 
yaradılmasını, eyni zamanda beynəlxalq və milli standartların qəbulunu, informasiya 
təhlükəsizliyi üzrə proqram-texniki vasitələrin sertifikatlaşdırılması mexanizminin 
işlənməsini və sınaq laboratoriyalarının yaradılmasını nəzərdə tutan çox əhəmiyyətli xüsusi 
müddəalar var.    Bu qanunlar vasitəsilə informasiya cəmiyyətinə 
keçidin hüquqi bazası yaradılmış, bir sıra və mahiyyətcə yeni olan anlayışlara aydınlıq 
gətirilmişdir. Azərbaycanda informasiyanın mahiyyəti onun formalaşması, ondan istifadənin 
hüquqi əsasları, bu sahədə yol verilən hüquq pozuntularına görə məsuliyyət və s. 
“Informasiya azadlığı” haqqında qanunda əks etdirilmişdir. Bu qanun informasiya 
azadlığının həyata keçirilməsi üçün qaydalar müəyyənləşdirir, vətəndaşların informasiya 
əldə etmək hüququnun təmin edilməsi sahəsində dövlət orqanlarının, bələdiyyələrin, 
mülkiyyət növündən asılı olmayaraq bütün hüquqi şəxslərin vəzifə və funksiyalarını 
tənzimləyir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 50-ci maddəsinə uyğun olaraq hər kəsin 
istədiyi informasiyanı qanuni yolla axtarmaq, əldə etmək, ötürmək, hazırlamaq və yaymaq 
azadlığı vardır. İnformasiya azadlığının həyata keçirilməsi digər insanların hüquqlarının, 
azadlıqlarının və qanuni maraqlarının pozulmasına səbəb olmamalıdır. 

Informasiya azadlığının həyata keçirilməsinin əsas prinsipləri aşağıdakılardır:  
1.informasiya azadlığına dövlət təminatı;  
2.informasiyanın əldə edilməsinin qanuniliyi;  
3.informasiyanın açıqlığı və əldə olunmasının sərbəstliyi;  
4.informasiyanın əhatəliliyi və etibarlılığı;  
5.informasiyanın  vaxtında təqdim olunması;  
6. vətəndaşların informasiya əldə etmək hüququnun qorunması, o cümlədən 

məhkəmə yolu ilə müdafiəsi;  
7. informasiya əldə etmək hüququnun pozulmasına görə məsuliyyət;  
8. informasiya təqdim olunarkən üçüncü şəxsin hüquqlarının və qanuni maraqlarının 

qorunması; 
9. informasiya əldə etmək hüququnun dövlətin müstəqilliyinin, təhlükəsizliyinin və 

ərazi bütövlüyünün, məhkəmələrin nüfuzunun və tərəfsizliyinin, fiziki və hüquqi şəxslərin 
hüquq və azadlıqlarının, qanuni maraqlarının qorunması üçün lazım olandan çox 
məhdudlaşdırılmaması.  

 Elektron formada təqdim olunan informasiyanın etibarlılığı Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada təsdiq olunur. Kompüterin 
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köməyi ilə yaradılan və telekommunikasiya kanalları ilə təqdim olunan sənədlərdə bu 
sənədlər üçün müəyyənləşdirilmihş bütün rekvizitlər göstərilməlidir.  
   

2.Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin formalaşması 
istiqamətində dövlət siyasətinin hüquqi təminatı.    İnformasiya və 
kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin səviyyəsi hər bir ölkənin intellektual və elmi 
potensialının, dövlət idarəçiliyində şəffaflığın və demokratiyanın inkişafının əsas 
göstəricilərindəndir. Dünya bazarında elektron ticarətin rolunun artdığı müşahidə olunur və 
ümumiyyətlə, gələcəkdə ölkələrin rəqabət aparmaq qabiliyyəti onların informasiya və 
kommunikasiya texnologiyalarından səmərəli istifadəsindən asılı olacaqdır.  
  Dünya təcrübəsi göstərir ki, informasiya və kommunikasiya 
texnologiyalarından geniş istifadə olunması ölkənin hərtərəfli inkişafına xidmət edir və 
məhz bu texnologiyalar əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətində mövcud olan problemlərin həll 
olunması və yoxsulluğun azaldılması üçün tutarlı vasitələrdəndir. Son illərdə 
Azərbaycanda informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə sahəsində 
müəyyən addımlar atılmış, bir sıra sahələrdə bu texnologiyaların tətbiqində ciddi uğurlar 
qazanılmış və ümumiyyətlə, bu istiqamət dövlət siyasətinin prioritetlərindən birinə 
çevrilmişdir.  

Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinin formalaşdırılması istiqamətində dövlət 
tərəfindən atılan addımları mövcud reallıqlar şərtləndirir. Bu amillərdən mənfi olanlarını 
aradan qaldırmağa və müsbət istiqamətlərdən istifadə edərək yüksək inkişafa nail olmaq 
mümkündür. 

Milli Strategiyanın əsas məqsəd və vəzifələri. Milli Strategiya informasiya və 
kommunikasiya texnologiyalarından istifadə və onun genişləndirilməsi sahəsində dövlətin 
siyasətini əks etdirir, əsas məqsəd və vəzifələri, prioritetləri və fəaliyyətin əsas 
istiqamətlərini müəyyən edir. Strategiya cəmiyyətin tələblərini, qabaqcıl dünya təcrübəsini 
nəzərə alır və ölkənin inkişafına, demokratik cəmiyyət quruculuğuna, Azərbaycanın 
beynəlxalq aləmə inteqrasiya olunmasına xidmət edir.Milli Strategiyanın əsas məqsədi 
informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından geniş istifadə etməklə ölkənin 
demokratik inkişafına kömək etmək və informasiya cəmiyyətinə keçidi təmin etməkdir.Milli 
Strategiyanın əsas vəzifələrinə aşağıdakılar aiddir: 

� informasiya cəmiyyətinin hüquqi əsaslarının yaradılması və inkişaf etdirilməsi;  
� cəmiyyətdə insan amilinin inkişaf etdirilməsi, vətəndaşların keyfiyyətli təhsil, tibbi 

xidmət və sosial təminatlar alması üçün əlverişli şəraitin yaradılması;  
� vətəndaşların və sosial institutların məlumat almaq, onu yaymaq və istifadə etmək 

kimi hüquqlarının təmin edilməsi üçün müvafiq mühitin yaradılması;  
� effektiv, şəffaf və nəzarət oluna bilən dövlət idarəetməsi və yerli 

özünüidarəetmənin həyata keçirilməsi, elektron hökumətin yaradılması, elektron ticarətin 
formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi;  

� ölkənin iqtisadi, sosial və intellektual potensialının möhkəmləndirilməsi, 
informasiya və biliklərə əsaslanan, rəqabətə davamlı iqtisadiyyatın qurulması, informasiya 
və bilik bazarının yaradılması və inkişaf etdirilməsi;  

� xalqın tarixi, ədəbi və mədəni irsinin qorunub saxlanması və onun geniş təbliği;  
� inkişaf etmiş informasiya və kommunikasiya infrastrukturunun yaradılması, vahid 

milli elektron informasiya məkanının formalaşdırılması, informasiya və kommunikasiya 
xidmətlərinin genişləndirilməsi;  

� ölkənin informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması;  
� ölkənin ümumdünya elektron informasiya məkanına inteqrasiyası;  
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� milli proqram vasitələrinin yaradılması, informasiya və kommunikasiya 
texnologiyaları məhsullarının istehsalının (İKT sənayesinin) inkişaf etdirilməsi;  

� ölkənin «rəqəmsal geriliyinin» aradan qaldırılması.  
Strategiyanın həyata keçirilməsi nəticəsində dövlət idarəetməsində şəffaflıq təmin 

olunacaq, davamlı iqtisadi dirçəlişə nail olunacaq, əhalinin həyat şəraiti yüksək dərəcədə 
yaxşılaşacaq, ölkədə vahid elektron informasiya məkanı formalaşacaq, bütün vətəndaşlar 
üçün informasiya əldə etmək imkanları yaranacaq və milli maraqlar nəzərə alınmaqla ölkə 
ümumdünya elektron informasiya məkanına inteqrasiya olunacaqdır.   
      İnformasiya cəmiyyətinin formalaşmasında 
dövlətin rolu. Müasir tələblər baxımından ölkədə informasiya və kommunikasiya 
texnologiyalarının inkişaf səviyyəsi bütövlükdə dövlətin hərbi-siyasi və sosial-iqtisadi 
potensialının göstəricilərindəndir. Azərbaycan bu mənada istisna hal təşkil etmir və 
informasiya cəmiyyətinə keçid üçün ölkədə əlverişli şəraitin yaradılması Azərbaycan 
dövlətinin siyasi məqsədlərindən biridir. Ölkənin informasiyalaşdırılması yolu ilə 
informasiya cəmiyyətinin formalaşdırılması təşkilati, sosial-iqtisadi, elmi-texniki, texnoloji 
və ən başlıcası, siyasi amillərə malik olan mürəkkəb prosesdir, onun müvəffəqiyyətlə həyata 
keçirilməsinə cəlb olunan siyasi-inzibati, maliyyə, insan, texniki və s. resurslardan səmərəli 
istifadə olunmasını, prioritetlərin və fəaliyyət istiqamətlərinin düzgün müəyyən edilməsini, 
görülən işlərin tənzimlənməsini və əlaqələndirilməsini tələb edir. Bu səbəbdən informasiya 
və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi və inkişaf etdirilməsi sahəsində «İnformasiya, 
informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda təsbit olunmuş dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi üzrə milli strategiya və 
fəaliyyət planının olması çox vacibdir.İnformasiya cəmiyyətinə keçid üçün əlverişli şəraitin 
yaradılmasında dövlət aparıcı rol oynayır və onun fəaliyyəti əsasən aşağıdakıları əhatə edir: 

� qanunvericilik bazasının formalaşdırılması və mütəmadi olaraq təkmilləşdirilməsi;  
� ölkə daxilində informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı fəaliyyətin təhlili və 

tənzimlənməsi;  
� milli və dövlət informasiya sistemlərinin yaradılması, informasiya resurslarının 

formalaşdırılması, dövlət orqanlarının bu istiqamətdə fəaliyyətinin idarə edilməsi;  
� yeni şəraitə münasib olan, xarici və yerli sərmayələrin cəlb edilməsi və iqtisadi 

fəaliyyətdə ədalətli rəqabətin aparılmasına xidmət edən əlverişli mühitin yaradılması;  
� cəmiyyətin geniş təbəqələrinin strategiyanın həyata keçirilməsinə cəlb edilməsi 

məqsədilə siyasi, hüquqi, iqtisadi və inzibati mexanizmlərdən istifadə etməklə prosesin 
bütün iştirakçıları üçün bərabər şəraitin yaradılması, onların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi;  

� hər bir vətəndaşın hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi, şəxsiyyət haqqında və özəl 
məlumatların qorunmasının təmin olunması;  

� vətəndaşların dövlət informasiya resurslarına müraciət etməsi üçün imkan 
yaradılması;  

� ölkənin informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi;  
� strategiyanın həyata keçirilməsi üçün tələb olunan maliyyə vəsaitlərinin səfərbər 

edilməsi, dövlət əhəmiyyətli və sosial yönümlü layihə və proqramların dəstəklənməsi;  
� milli informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının, texniki və proqram 

məhsullarının istehsalı üçün əlverişli şəraitin yaradılması, onların dünya bazarına 
çıxarılmasının stimullaşdırılması;  

� informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində fəaliyyət göstərən özəl 
şirkətlər, xüsusilə kiçik və orta müəssisələr üçün əlverişli şəraitin yaradılması;  

� müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının iqtisadiyyatın bütün 
sahələrində tətbiqi üçün əlverişli şəraitin yaradılması;  
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� dövlət idarəetməsində və yerli özünüidarəetmədə müasir texnologiyalardan 
istifadə olunması;  

� elektron hökumətin formalaşdırılması istiqamətində ardıcıl fəaliyyətin həyata 
keçirilməsi;  

� informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində ölkənin milli 
maraqlarını təmin edən beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi.   

İnformasiyalaşdırmanın əsas prinsipləri. Cəmiyyətin informasiyalaşdırılmasına   
yönəlmiş Milli Strategiya ayrı-ayrı sahələr üçün yaradılan ənənəvi konsepsiya və 
proqramlardan fərqli olaraq çoxaspektlidir və onun əhatə dairəsinə dövlət siyasəti, sosial-
iqtisadi sfera, texnika və texnologiyalar, elm və mədəniyyət daxildir.Strategiya və onun 
həyata keçirilməsilə bağlı fəaliyyət Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə 
uyğundur, milli maraqların qorunmasına xidmət edir, beynəlxalq qurumların — BMT-nin, 
Avropa Şurasının müvafiq standartlarını, tələb və tövsiyələrini, baxılan sahə üçün mühüm 
olan və Azərbaycan Respublikası tərəfindən qəbul olunmuş digər beynəlxalq aktların 
müddəalarını nəzərə alır. Milli Strategiya Azərbaycan Respublikasında informasiya və 
kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi və inkişaf etdirilməsinin səmərəliliyini təmin 
etmək və bu prosesdə bütün maraqlı tərəflərin (dövlət strukturları, elm və tədris 
müəssisələri, özəl qurumlar, qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai təşkilatlar və vətəndaşlar) 
iştirakı üçün bərabər şərait yaratmaq məqsədilə aşağıdakı əsas prinsipləri müəyyən edir: 

� Maarifləndirmə — ictimaiyyətin dəstəyini almaq, fəaliyyətin effektivliyini təmin 
etmək və bütövlükdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin 
asanlaşdırılması üçün bu texnologiyalara dair bilik və məlumatlar geniş şəkildə əhaliyə 
çatdırılır.  

� Şəffaflıq — informasiyalaşdırma ilə bağlı bütün fəaliyyət aşkar şəraitdə həyata 
keçirilir, fəaliyyətlə əlaqəli əsas qaydalar, tədbirlər bütün vasitələrlə ictimaiyyətə çatdırılır, 
ictimai müzakirələr aparılır, bütün tərəflərin fikri öyrənilir və nəzərə alınır.  

� Bərabərlik — cəmiyyətdəki mövqeyindən və mülkiyyət formasından asılı 
olmayaraq, prosesin bütün iştirakçılarının maraqları eyni dərəcədə nəzərə alınır, sosial 
ədalət prinsipi gözlənilir.  

� İnnovasiya — elmi-texniki tərəqqinin yenilikləri nəzərə alınır, müasir elmi 
tədqiqatların aparılmasına diqqət artırılır.  

� Mərhələlilik — informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının sürətli 
inkişafını nəzərə alaraq və maliyyə imkanlarından səmərəli istifadəni təmin etmək üçün 
informasiyalaşdırma ilə bağlı fəaliyyət mərhələlər üzrə həyata keçirilir, proqram və layihələr 
hazırlanarkən prioritetlər və nəticələrin qısa müddətdə əldə edilməsi nəzərə alınır.  

� Beynəlxalq əməkdaşlıq — informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə 
beynəlxalq layihələrin hazırlanmasında və həyata keçirilməsində respublika fəal iştirak edir, 
ölkədə aparılan informasiyalaşdırma ilə bağlı fəaliyyətin ümumdünya informasiya 
cəmiyyətinin inkişafı ilə sıx əlaqəsi təmin olunur.  

� «Birinci rəhbər» prinsipi — dövlət idarəetmə və yerli özünüidarəetmə 
orqanlarının, təşkilat və müəssisələrin rəhbərləri informasiyalaşdırmanın həyata 
keçirilməsində maraqlıdırlar və onlar bu fəaliyyəti bilavasitə idarə edirlər.  

� Millilik — milli informasiya resurslarının hazırlanmasına, milli proqram 
təminatının yaradılmasına üstünlük verilir, Azərbaycanda yaşayan digər xalqların 
informasiya resurslarının formalaşması üçün şərait yaradılır.  

Prioritetlər və fəaliyyətin əsas istiqamətləri. Milli Strategiyanın əsas prioritetləri 
bunlardır: 
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� vətəndaşların informasiya tələbatının ödənilməsi, insanın hərtərəfli inkişafının 
təmin olunması, ölkənin intellektual potensialının artırılması;  

� informasiya cəmiyyətinə keçidi təmin etmək üçün hüquqi mühitin 
formalaşdırılması, effektiv, şəffaf və nəzarət oluna bilən dövlət idarəetməsi və yerli 
özünüidarəetmənin həyata keçirilməsi;  

� informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə ölkənin iqtisadi 
potensialının gücləndirilməsi;  

� informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməklə milli tarixi, 
ədəbi və mədəni irsin qorunub saxlanması və təbliği.  

Milli Strategiya aşağıdakı əsas fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən edir: 
� informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə təhsilin 

təkmilləşdirilməsi, İKT sahəsində milli kadrların hazırlanması və ölkədə minimal İKT 
savadlılığının təmin olunması;  

� informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməklə sosial 
yönümlü sahələrin inkişaf etdirilməsi;  

� telekommunikasiya infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi;  
� elektron hökumətin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi;  
� informasiyalaşdırma ilə əlaqədar hüquqi normativ bazanın yaradılması və inkişaf 

etdirilməsi;  
� elektron iqtisadiyyatın formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi;  
� milli informasiya resurslarının formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi;  
� informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində elmi-texniki və 

istehsalat potensialının yüksəldilməsi;  
� ölkənin informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, şəxsiyyət haqqında və özəl 

məlumatların qorunması.  
Elektron hökumət. İnformasiya iqtisadiyyatının “-” cəhətlərindən biri də bu sahəni 

əhatə edən və mahiyyətcə yeni məzmun kəsb edən cinayətkarlıq hallarının artmasıdır. Bu 
təhdidlərlə əlaqədar olaraq e-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi ön plana çıxır, milli və 
beynəlxalq təhlükəsizliyin getdikcə daha vacib komponentinə çevrilir. E-dövlət ideyasının 
həyata keçirilməsində müəyyən mərhələləri arxada qoymuş ölkələrin təcrübəsi sübut edir ki, 
e-dövlət quruculuğunda qarşıya çıxan əsas və ən çətin məsələlərdən biri yeni şəraitdə 
fəaliyyət göstərən dövlətin etibarlı informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir . 
      E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyini sosiumun 
elə vəziyyəti kimi müəyyən etmək olar ki, bu zaman şəxsiyyət, cəmiyyət və dövlət təbii və 
süni meydana çıxan, informasiya və kommunikasiya axınları şəklində çıxış edən, ictimai və 
fərdi şüurun qəsdən deformasiya olunmasına, şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin varlığı 
üçün vacib əhəmiyyəti olan infrastrukturun məhv edilməsinə yönəlmiş təhdidlərdən fasiləsiz 
olaraq etibarlı və hərtərəfli qorunsun. Araşdırmalar göstərir ki, e-dövlətin informasiya 
təhlükəsizliyinin komponentləri aşağıdakılardır:   

- informasiya fəzasının təhlükəsizlik vəziyyəti - bu zaman vətəndaşların, təşkilatların 
və dövlətin maraqları naminə informasiya fəzasının formalaşması və inkişafı təmin edilir; 

- informasiyanın özünün təhlükəsizlik vəziyyəti - bu zaman informasiyanın tamlıq, 
konfidensiallıq və əlyetərlilik kimi xassələrinin pozulması istisna edilir və ya olduqca 
çətinləşir.         

İnformasiya sahəsində dövlətin maraqlarına ən ciddi təhdid mənbəyi “informasiya 
silahı”nın nəzarətsiz yaradılması, yayılması və bu sahədə “informasiya müharibəsi”nin 
aparılması cəhdləridir. İnformasiya sistemləri və şəbəkələri ilə əlaqəli hücum və müdafiə 
əməliyyatları sürətlə inkişaf edir, informasiya əməliyyatları müasir silahlı qüvvələrin hərbi 
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doktrinalarında artıq özünə yer tapmaqdadır.  Qlobal informasiya cəmiyyəti şəraitində e-
dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi problemi beynəlxalq, kompleks və 
sahələrarası xarakter kəsb edir və onun ideal həlli (verilən zəmanətlər baxımından) müvafiq 
elmi-metodoloji bazanın mükəmməllik səviyyəsindən birbaşa asılı olur.   
   Təqdim olunan işdə e-dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin idarə 
edilməsi üzrə aktual elmi tədqiqat problemləri analiz edilir. E-dövlətin informasiya 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin elmi problemlərini humanitar, elmi-texnoloji və kadr 
təminatı məsələləri kimi üç əsas istiqamətdə qruplaşdırmaq olar. Qeyd etmək lazımdır ki, 
informasiya təhlükəsizliyinin elmi-texnoloji komponenti nisbətən ətraflı və əsaslı, 
humanitar komponenti isə olduqca zəif tədqiq edilib. Lakin aparılmış elmi tədqiqatlar 
əsasən korporativ şəbəkə miqyasını nəzərdə tutur, qlobal informasiya cəmiyyəti mühitində 
e-dövlətə heterogen korporativ şəbəkələrin məcmusu kimi baxıldıqda belə mövcud texnoloji 
həllərin yetərsiz olmasını etiraf etmək lazımdır. Çünki belə mürəkkəb sistemdə yalnız 
miqyasın böyüməsi və komponentlərin bircins olmaması nəticəsində bir sıra keyfiyyət 
dəyişiklikləri meydana çıxır: 

• komponentlərin sayı artır, nəticədə sistemin mümkün vəziyyətlərinin sayı dəfələrlə 
artır; 

• təhlükəsizlik perimetrinin müəyyən edilməsində çətinliklər meydana çıxır, bəzi 
hallarda bu perimetri müəyyən etmək mümkün olmur; 

• sistemin komponentləri arasında kanalların vəziyyətinə nəzarət etmək mümkün 
olmur; 

• şəbəkənin müxtəlif seqmentlərində resursların istifadəsinə və deməli, mühafizəsinə 
müxtəlif tələbləri nəzərə almaq lazımdır (məsələn, nüvə seqmenti və periferiya seqmenti). 

Milli strategiyanın həyata keçirilməsində prioritet istiqamətlərdən  biri də elektron 
iqtisadiyyatın yaradılmasıdır.″Elektron iqtisadiyyat″ özündə ″elektron ticarət″, ″elektron 
biznes″, ″elektron reklam″ və s. məfhumları birləşdirir.   

 
3.  Elektron ticarət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.  
 
Elektron ticarət ″Elektron Ticarət″ haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu ilə 

tnzimlənir. Qanuna əsasən elektron ticarət dedikdə - informasiya sistemlərindən istifadə 
edilməklə malların alqı-satqısı, xidmətlərin göstərilməsi və işlərin görülməsi üzrə həyata 
keçirilən fəaliyyət nəzərdə tutulur.  Maliyyə bazarında, o cümlədən sığorta və 
qiymətli kağızlar bazarında elektron ticarətlə bağlı münasibətlər Azərbaycan 
Respublikasının digər qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir.   

Elektron ticarətin təşkili. Elektron ticarətin həyata keçirilməsində bir sıra 
prinsiplərdən istifadə olunur. Azərbaycan Respublikasında elektron ticarətin hüquqi 
tənzimlənməsi aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır: 

1. iştirakçıların hüquq bərabərliyi; 
2. iştirakçıların iradə sərbəstliyi; 
3. iştirakçıların əmlak müstəqilliyi; 
4. mülkiyyətin toxunulmazlığı; 
5. müqavilə azadlığı; 
6. sahibkarlıq fəaliyyətinin maneəsiz həyata keçirilməsi; 
7. azad və ədalətli rəqabət; 
8. malların, xidmətlərin və maliyyə vəsaitlərinin sərbəst hərəkəti; 
9. hüquqların məhkəmədə müdafiəsinə təminat verilməsi. 
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Hüquqi və fiziki şəxslərin elektron ticarət sahəsində hüquq və vəzifələr əldə etməsinə 
və həyata keçirməsinə yalnız Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən 
məhdudiyyətlər qoyula bilər.Elektron ticarətin həyata keçirilməsinə xüsusi razılıq 
(lisenziya) tələb olunmur. Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət sahələrində 
elektron ticarət aparıldıqda, satıcı (təchizatçı) qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada 
həmin fəaliyyətə xüsusi razılıq (lisenziya) almalıdır. Hüquqi və fiziki şəxslər elektron ticarət 
sahəsində hüquq və vəzifələrini qanunvericiliyə və bağladıqları müqavilələrə əsasən əldə 
edir və həyata keçirirlər.    Elektron ticarətin iştirakçılarına olan 
tələblər: 

1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq fəaliyyətə xüsusi 
razılıq (lisenziya) nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, mövcud qanunvericiliyə müvafiq 
qaydada hüquqi şəxs dövlət qeydiyyatından keçdiyi və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq 
fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ əldə 
etdiyi andan satıcı (təchizatçı) kimi fəaliyyətə başlaya bilər.  

2. Satıcının (təchizatçının) alıcılara (sifarişçilərə) təqdim etdiyi bütün məlumatlar 
Azərbaycan dilində və ya tərəflərin razılaşdırdığı digər dildə, xüsusi biliyə malik olmayan 
alıcı (sifarişçi) tərəfindən aydın və birmənalı başa düşülən şəkildə ifadə olunmalıdır. 

3. Satıcı (təchizatçı) özü barədə aşağıdakı zəruri məlumatlarla alıcıların 
(sifarişçilərin) və səlahiyyətli dövlət orqanlarının tanış olmasına imkan yaratmalıdır:  

a) hüquqi şəxsin adı, dövlət qeydiyyatı, təşkilati-hüquqi forması, ünvanı və ya fiziki 
şəxsin soyadı, adı və atasının adı, ünvanı; 

b) əlaqə məlumatları (telefon, faks, İnternet və elektron poçt ünvanları); 
c) satıcının (təchizatçının) ticarət reyestrində və ya digər reyestrdə qeydiyyatı olduğu 

halda, reyestrin adı, qeydiyyat nömrəsi və ya digər identikləşdirmə məlumatı (satıcı 
(təchizatçı) peşə üzrə fəaliyyət göstərərkən isə qeydiyyatdan keçdiyi müvafiq dövlət 
orqanının və ya digər qurumun adı, peşə üzrə ixtisas dərəcəsi, peşə qaydaları və bu 
qaydalarla tanışlıq imkanı barədə məlumat); 

d) sahibkarlıq fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) tətbiq olunan halda, xüsusi 
razılıq (lisenziya) və onu vermiş dövlət orqanı barədə məlumat; 

e) vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN); 
f) malların, xidmətlərin və işlərin qiymətinə verginin və malın (xidmətin, işin) 

çatdırılma haqqının daxil olub-olmaması və onların məbləği barədə məlumat. 
Alıcı (sifarişçi) – malları alan (xidmətləri, işləri sifariş edən) elektron ticarət 

iştirakçısıdır. Satıcı (təchizatçı) isə – malları satan (xidmətləri göstərən, işləri görən) 
elektron ticarət iştirakçısıdır. Alıcı  bu Qanunla, mülki qanunvericiliklə, o cümlədən 
istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanunvericiliklə və elektron ticarət 
iştirakçıları arasında bağlanmış müqavilələrlə nəzərdə tutulmuş hüquq və vəzifələrə 
malikdir.Vasitəçi məhkəmənin qərarı və ya qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş səlahiyyətli 
dövlət orqanının müraciəti əsasında hüquq pozuntularının qarşısının alınması məqsədi ilə 
göstərdiyi xidməti dayandırır, informasiyanın saxlanılması xidmətini göstərdiyi halda isə, 
həmçinin informasiyanı silir və ya ona çıxışı məhdudlaşdırır. 

 
  4. İnformasiya təhlükəsizliyi sistemi və onun formalaşdırılması mexanizmi. 
 
İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sistematik, kompleks yanaşma tələb edir. 

Bu sahədə əlaqədar qurumlar tərəfindən konseptual, təşkilati, elmi-metodoloji, qanunvericilik, 
maddi-texniki əsasların yaradılması üzrə işlər aparılır. İnternetin sürətli inkişafı və kütləvi 
halda istifadəçilərin meydana çıxması ilə kompyuter və kommunikasiya sistemlərinə olan 
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təhdidlər daha ehtimallı olur və onların realizəsinin nəticələri daha da geniş miqyas alır. Buna 
görə də informasiya təhlükəsizliyi sistemlərində baş verən anormal hadisələrə və qeyri-qanuni 
hərəkətlərə tez reaksiya verilməsi, kompyuter cinayətlərinin müxtəlif növlərinə əks-təsir 
vasitələrindən biri də dünya təcrübəsində geniş istifadə olunan Kompyuter İnsidentləri üzrə 
Yardım Komandalarının (Computer Emergency Response Team, CERT) yaradılmasıdır. 
Dünyada ilk CERT də məhz 1988-ci ilin noyabr ayında baş vermiş virus epidemiyasından 
bilavasitə sonra yaradılmışdı. Hazırda müxtəlif ölkələrdə çoxlu sayda CERT qurumları 
fəaliyyət göstərir. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin təşəbbüsü və rəhbərliyi 
ilə bu cür komandaların yaradılması istiqamətində məqsədyönlü işlər həyata keçirilir. Artıq 
AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda CERT mərkəzi fəaliyyət göstərməyə 
başlamışdır. Yaxın gələcəkdə CERT qurumların dövlət strukturlarında, özəl şirkətlərdə, ictimai 
təşkilatlarda, təhsil ocaqlarında, internet provayderlərdə yaradılması nəzərdə tutulur. Əlbəttə, 
yaradılacaq bütün CERT-lərin mülkiyyət və təşkilat formasından asılı olmayaraq vahid bir 
platformada milli CERT çərçivəsində əlaqələndirilməsi ölkədə formalaşan korporativ 
informasiya fəzalarının etibarlı mühafizəsi və təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından 
mühüm əhəmiyyət daşıyır.
 Milli eyniləşdirmə sisteminin iki vacib elementinin - biometrik eyniləşdirmə sisteminin 
və elektron imza infrastrukturunun yaradılması, onların imkanlarının səmərəli şəkildə 
birləşdirilməsi və istifadəsi təkcə bu problemin həllində deyil, ümumiyyətlə informasiya 
məkanının təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayacaq. İnformasiya 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin ən vacib vəzifələrindən biri də yüksək ixtisaslı 
mütəxəssislərin hazırlanmasıdır. Bu istiqamətdə ölkədə müəyyən işlər görülür. Bir sıra ali 
məktəblərdə müvafiq ixtisaslar üzrə kadr hazırlanmasına başlanmışdır. 
 Təhlillər göstərir ki, informasiya təhlükəsizliyi təhdidlərinin əsas mənbəyi insan 
amilidir. Statistik hesabatlara görə, sistemin öz istifadəçilərinin hərəkətləri nəticəsində vurulan 
ziyanın həcmi artıq virusların vurduğu ziyanı üstələyir. Təhlükəsizlik üzrə bir çox zəif yerlər 
istifadəçilərin, sistem administratorlarının və digər mütəxəssislərin informasiya təhlükəsizliyi 
sahəsində biliklərinin kifayət səviyyədə olmaması nəticəsində mövcuddur. 
 Vətəndaşlarda informasiya mədəniyyətinin vacib hissəsi olan informasiya təhlükəsizliyi 
mədəniyyətinin formalaşdırılması istiqamətində davamlı və məqsədyönlü tədbirlərin görülməsi 
zəruriyyəti də dövrümüzün reallıqlarıdır. Belə ki, istifadəçilərdə informasiya-kommunikasiya 
sistemlərində iş zamanı təhdidlərin vura biləcəyi ziyan, həmin təhdidlərdən mühafizə 
mexanizmləri haqqında zəruri bilikləri və onlarla işləmək bacarıqları olmalıdır. İnternet 
şəbəkəsindən istifadə mədəniyyətini formalaşdırmaq, neqativ təsirlərə qarşı "immunitet"in 
möhkəmləndirilməsi üçün bu mədəniyyət normalarını təbliğ etmək lazımdır.  

Qlobal informasiya cəmiyyəti şəraitində beynəlxalq və transmilli səviyyədə kompyuter 
və informasiya sistemlərinə olan cinayətlərlə mübarizə aparmaq, müxtəlif ölkələrlə bu sahədə 
səmərəli əməkdaşlığın həyata keçirilməsi məqsədi ilə ölkəmiz siyasi və hüquqi əhəmiyyət kəsb 
edən müxtəlif sənədlərin qəbul olunmasında yaxından iştirak edir. Sevindirici haldır ki, 
respublikamızda informasiya cəmiyyətinin inkişafı yeni keyfiyyət mərhələsinə - elektron 
tranzaksiyaları, elektron xidmətləri dəstəkləyən, aparıcı dövlətlərin təcrübəsinə əsaslanan 
elektron hökumətin formalaşması mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Ona görə də e-hökumətin 
dayanıqlı və təhlükəsiz fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə vətəndaşlara dövlət orqanları 
tərəfindən göstərilən elektron xidmətlər və interaktiv münasibətlər yüksək informasiya 
təhlükəsizliyi tələblərinə cavab verməlidir. Bunun üçün də dövlət, elm, biznes və vətəndaş 
sektorlarında fəaliyyət göstərən müvafiq qurumlar ölkəmizdə formalaşmaqda olan informasiya 
cəmiyyətinin təhlükəsizliyinin təmin olunması işlərində səylərini, intellektual potensialını 
səfərbər etməli və qarşıda duran vəzifələri birgə həll etməlidirlər. 30 noyabr - Beynəlxalq 
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informasiya təhlükəsizliyi gününün əsas məqsədlərindən biri də elə budur.  
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında da informasiya təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsinin qanunvericilik bazasının formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində bir 
sıra mühüm qanunlar, normativ aktlar, sərəncamlar qəbul edilmişdir. "İnformasiya, 
informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında", "Dövlət sirri haqqında", 
"Elektron sənəd və elektron imza haqqında", "Elektron ticarət haqqında", "İnformasiya əldə 
etmək haqqında", "Telekommunikasiya haqqında" qanunlar qəbul edilmiş, kompyuter 
cinayətləri ilə bağlı məsələlər Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsində öz 
əksini tapmışdır. 
 Ölkəmizdə informasiya cəmiyyəti inkişaf etdikcə elektron hökumətin yaradılması 
prosesində vahid və çoxsəviyyəli ümumdövlət informasiya təhlükəsizliyi sisteminin 
yaradılması zərurəti də meydana çıxır. Bu sahədə normativ-hüquqi bazanın yaradılması və 
inkişaf etdirilməsi vətəndaşların məlumatları əldə etmək hüququnun sərbəst, maneəsiz və hamı 
üçün bərabər, demokratik hüquqi dövlətin prinsipləri əsasında təmin edilməsinə şərait yaradır.  

E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyini sosiumun elə vəziyyəti kimi müəyyən etmək 
olar ki, bu zaman şəxsiyyət, cəmiyyət və dövlət təbii və süni meydana çıxan,informasiya və
kommunikasiya axınları şəklində çıxış edən, ictimai və fərdi şüurun qəsdən deformasiya 
olunmasına, şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin varlığı üçün vacib əhəmiyyəti olan 
infrastrukturun məhv edilməsinə yönəlmiş təhdidlərdən fasiləsiz olaraq etibarlı və hərtərəfli 
qorunsun . Araşdırmalar göstərir ki, e-dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin komponentləri 
aşağıdakılardır: 

- informasiya fəzasının təhlükəsizlik vəziyyəti - bu zaman vətəndaşların, təşkilatların və
dövlətin maraqları naminə informasiya fəzasının formalaşması və inkişafı təmin edilir; 

- informasiya infrastrukturunun təhlükəsizlik vəziyyəti - bu zaman informasiya yalnız öz 
təyinatı üzrə istifadə edilir və istifadə edildiyi zaman sistemə (obyektə) mənfi təsir göstərmir; 

- informasiyanın özünün təhlükəsizlik vəziyyəti - bu zaman informasiyanın tamlıq, 
konfidensiallıq və əlyetərlilik kimi xassələrinin pozulması istisna edilir və ya olduqca 
çətinləşir. 

İnformasiya sahəsində dövlətin maraqlarına ən ciddi təhdid mənbəyi “informasiya 
silahı”nın nəzarətsiz yaradılması, yayılması və bu sahədə “informasiya müharibəsi”nin 
aparılması cəhdləridir. İnformasiya sistemləri və şəbəkələri ilə əlaqəli hücum və müdafiə
əməliyyatları sürətlə inkişaf edir, informasiya əməliyyatları müasir silahlı qüvvələrin hərbi 
doktrinalarında artıq özünə yer tapmaqdadır. Qlobal informasiya cəmiyyəti şəraitində e-
dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi problemi beynəlxalq, kompleks və
sahələrarası xarakter kəsb edir və onun ideal həlli (verilən zəmanətlər baxımından) müvafiq 
elmi-metodoloji bazanın mükəmməllik səviyyəsindən birbaşa asılı olur.Təqdim olunan işdə e-
dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi üzrə aktual elmi tədqiqat problemləri 
analiz edilir. E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin elmi problemlərini 
humanitar, elmi-texnoloji və kadr təminatı məsələləri kimi üç əsas istiqamətdə qruplaşdırmaq 
olar . Qeyd etmək lazımdır ki, informasiya təhlükəsizliyinin elmi-texnoloji komponenti 
nisbətən ətraflı və əsaslı, humanitar komponenti isə olduqca zəif tədqiq edilib.  

E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin çətinliyi, həmçinin mühafizə
obyekti kimi informasiya infrastrukturunun yüksək səviyyədə qarşılıqlı əlaqəli olması, 
təhdidlərin bütün çoxluğunu, hücumların mümkün formalarını, növlərini və hücum nöqtələrini 
əvvəlcədən bilməyin və müəyyən etməyin mümkün olmaması, obyektlərin hamısının eyni 
zamanda mühafizəsinə fiziki və maliyyə məhdudiyyətləri, təhdidlərin və hücumların 
mənbələrinin müəyyən edilməsinin çətinliyi, e-dövlətin informasiya infrastrukturunun dünya 
informasiya infrastrukturu ilə sıx qarşılıqlı əlaqəsi və transsərhəd informasiya mübadiləsinin 
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mövcudluğu və s. kimi faktorlarla da müəyyən edilir. 
Əlbəttə, yuxarıda sadalanan faktorların çoxu informasiya təhlükəsizliyi modellərinin 

qurulmasına ənənəvi yanaşmaların böyük miqyaslı paylanmış sistemlər üçün tətbiqi zamanı 
meydana çıxır. Qlobal informasiya cəmiyyətinin formalaşması nəticəsində informasiya 
təhlükəsizliyi üçün tamamilə yeni modellər işləməyi tələb edən mühüm konsepsiyalar və
faktorlar da meydana çıxmışdır. İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə elmi-tədqiqat problemlərini 
analiz etmək üçün bu faktorları nəzərə almaq vacibdir. 

İnformasiya təhlükəsizliyi bir praktiki fəaliyyət sahəsi və bir elmi tədqiqat istiqaməti 
kimi son bir neçə onillikdə formalaşmış, “verilənlərin mühafizəsi”, “kompyuter təhlükəsizliyi”, 
“şəbəkə təhlükəsizliyi” və nəhayət, “informasiya təhlükəsizliyi” adlarını daşımışdır. Solms son 
40-50 il ərzində informasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi sistemlərinə yanaşmaların 
inkişafını analiz edir və onları “dörd dalğa”ya bölür. Hər dalğa verilmiş zaman kəsiyində
informasiya texnologiyalarına və onların idarə edilməsinə ümumi yanaşmanı təsvir edir. İlkin 
yanaşmalarda hansısa bir texnoloji həll vasitəsi ilə problemləri həll etməyə çalışırdılar, belə
həllər çoxaldıqca bu yanaşmanın problemi həll edə bilmədiyi meydana çıxdı. Hazırda əsas 
yanaşma informasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi yanaşmasıdır. Bu yanaşmada 
informasiya təhlükəsizliyi sisteminin əsas komponentləri kimi texnikiaspektlər deyil, idarəetmə
(menecment) komponentləri götürülür. 

İnformasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi sahəsində ilk nəzəri tədqiqatlara 1970-ci 
illərin sonlarında başlanmışdır. 1990-cı illərin sonlarında isə ilk milli və beynəlxalq standartlar 
meydana çıxdı (ISO/IEC 17799). Lakin standartların meydana çıxması o demək deyil ki, 
informasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi sahəsində bütün elmi və praktiki problemlər həll 
edilib. Əksinə, informasiya texnologiyalarının istifadəsinin genişlənməsi ilə əlaqədar 
informasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi problemləri getdikcə çətinləşir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, yaxın vaxtlara qədər informasiya təhlükəsizliyinin idarə
edilməsi dedikdə, yalnız (iri) təşkilat səviyyəsi nəzərdə tutulurdu. Son dövrlər isə daha çox 
milli informasiya infrastrukturunun təhlükəsizliyinin idarə edilməsindən söhbət gedir. Aydındır 
ki, bu səviyyələrin hər birində informasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi məsələləri özünün 
məxsusi metodoloji bazasının inkişafını tələb edir.  

Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında da informasiya təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsinin qanunvericilik bazasının formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində bir 
sıra mühüm qanunlar, normativ aktlar, sərəncamlar qəbul edilmişdir. "İnformasiya, 
informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında", "Dövlət sirri haqqında", 
"Elektron sənəd və elektron imza haqqında", "Elektron ticarət haqqında", "İnformasiya əldə 
etmək haqqında", "Telekommunikasiya haqqında" qanunlar qəbul edilmiş, kompyuter 
cinayətləri ilə bağlı məsələlər Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsində öz 
əksini tapmışdır. 
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1. Nəqliyyat hüququ və onun hüquq sistemində yeri 
Nəqliyyat ölkənin müxtəlif iqtisadi sahələri arasındakı əlaqəni təmin edir və həmin 

sahələr üzrə müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayır. Nəqliyyat 
ölkə iqtisadiyyatını vahid kompleks şəklində birləşdirən bir halqadır. 

Müasir dövrdə nəqliyyat Azərbaycanın iqtisadi infrastruktrunun əsas tərkib hissəsinə 
çevrilmişdir. Onun səmərəli fəaliyyəti bir tərəfdən iqtisadiyyatın təşkilində və sosial sahənin 
işində vacib şərt hesab edilir, digər tərəfdən iqtisadiyyat və cəmiyyət nəqliyyat sistemi üçün 
“ictimai sifarişi” formalaşdırır. Belə ki nəqliyyat sektoru müştərilərin tələb və təkliflərinə 
uyğun xidmət göstərmək xüsusiyyətlərinə malik olmalıdır.  

Nəqliyyatın inkişaf səviyyəsi ölkədə müəyyən dərəcədə sivilizasiyanın inkişafını 
müəyyənləşdirir. Nəqliyyat iqtisadiyyatın çox sahələri ilə bilavasitə əlaqəlidir. Nəqliyyat 
əməyin məhsuldarlığını yüksəltmək və yüklərin çatdırılmasına sərf olunan vaxtı azaltmaqla 
iqtisadiyyatın inkişafına təsir edən mühüm amil hesab olunur. Dünyada baş verən 
qloballaşma dövründə nəqliyyat ölkəmizin milli sərvətlərinin səmərəli istifadəsi və dünya 
iqtisadi sisteminə inteqrasiya prosesində açar rolunu oynayır. 

Nəqliyyat sisteminin əsas funksiyası dəyişməzdir: nəqliyyat vahid milli əmtəə 
bazarını təmin edir, regionlarla qarşılıqlı əlaqə yaradır, vətəndaşların həyat tərzində 
hərəkətlilik yaradır. Nəqliyyatın strategiyası və inkişafı bütövlükdə ölkənin sosial-iqtisadi 
inkişaf səviyyəsindən asılıdır. Müasir dövrdə nəqliyyat sisteminin inkişafının məqsədi 
birmənalı olaraq dövlətin əsas istiqaməti olan sosial-iqtisadi və geosiyasi məqsədlərlə 
uzlaşır. Bütöv iqtisadi sahənin inkişafı, əmtəə hərəkətinin sürətləndirilməsi, müxtəlif 
regionlar arasında nəqliyyat sisteminin inkişafı bu məqsədlərə nail olmaq üçün önəmli rol 
oynayır.  
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Hüquq elmində nəqliyyat hüququ barədə müəlliflərin fikirləri ziddiyyətlidir. 
Nəqliyyat hüququnun hüquq sistemində tutduğu yer barədə üç əsas konsepsiya mövcuddur. 
Birinci konsepsiya tərəfdarlarının mövqeyincə, elə nəqliyyat növləri var ki, bu növlər üzrə 
daşımalar barəsində müstəqil hüquq sahələrinin ayrılması və fərqləndirilməsi zəruridir. 
Məsələn, hava daşımaları barəsində onun müasir inkişaf səviyyəsinə görə “hava hüququ” 
adlı müstəqil hüquq sahəsinin yaradılması təklif olunurdu. Dəniz nəqliyyatı barədə hüquq 
ədəbiyyatlarında daha qəti formada təsdiq olunurdu ki, dəniz hüququ müstəqil sahədir. 

Bir neçə arqumentə görə müstəqil nəqliyyat hüququ konsepsiyasını qəbul etmək 
qeyri-mümkün hesab olunur. Belə ki, nəqliyyat hüququ həm təşkilati-hakimiyyət 
münasibətlərini, həm də əmlak münasibətlərini tənzimləyir. Təşkilati-hakimiyyət 
münasibətləri inzibati hüquqla, əmlak münasibətləri isə mülki hüquqla nizama salınır. 
İnzibati hüquq ümumi hüquq sahəsinə, mülki hüquq isə xüsusi hüquq sahəsinə aid edilir. 
Dünya təcrübəsi göstərir ki, ümumi hüquq normalarından və xüsusi hüquq normalarından 
ibarət müstəqil hüquq sahəsi yaratmaq olmaz. Nəqliyyat hüququnun müstəqil sahə kimi 
ayrılması obyektiv zərurətdən irəli gəlməlidir. Müstəqil hüquq sahəsinin ayrılması real 
ictimai münasibətlərdən irəli gəlməli və bu münasibətləri ifadə etməlidir. Məhz bu 
münasibətlər onun obyektiv xarakterə malik olmasını şərtləndirir. 

Nəqliyyat hüququ barədə ikinci konsepsiyanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu 
konsepsiyaya görə nəqliyyat hüququ kompleks hüquq sahəsinə şamil edilir. V.A.Yegiazarov 
yazır ki, nəqliyyat müəssisələrinin müştərilərlə qarşılıqlı əlaqələri prosesində öz xarakterinə 
görə müxtəlif olan münasibətlər yaranır. Bu münasibətlər hüquqi tənzimlənmə tələb edir və 
elə bu baxımdan kompleks hüquq sahəsi kimi nəqliyyat hüququ yaranır. 

Nəqliyyat hüququ barədə üçüncü konsepsiyanın mahiyyəti odur ki, burada nəqliyyat 
hüququ mülki hüququn yarımsahələrindən biri hesab olunur. Nəqliyyat hüququ əmlak dəyər 
xarakterli nəqliyyat münasibətlərini tənzimləyən mülki hüquq normalarından ibarətdir. Bu 
normalar qanunlarda və qanunqüvvəli aktlarda ifadə olunubdur. Nəqliyyat hüququnu 
sahələrarası hüquq institutu kateqoriyasına aid etmək olar. Çünki bu institut həm mülki, həm 
inzibati, həm də ekologiya hüququnun zəruri və vacib anlayışlarından biri hesab olunur. 

Nəqliyyat fəaliyyəti ilə bağlı yaranan münasibətlər müxtəlif nəqliyyat nizamnamə və 
məcəllələri ilə nizama salınır. Nəqliyyatın məcəllələri və nizamnamələri nəqliyyat fəaliyyəti 
üzrə qanunvericilik sahəsini yaradır ki, bu da nəqliyyat qanunvericiliyi adlanır. Nəqliyyat 
qanunvericiliyi nəqliyyat hüququnun müstəqil bir sahə kimi ayrılmasını və mövcudluğunu 
şərtləndirən əsaslı və tutarlı arqumentdir. Lakin nəqliyyat haqqında qanunvericiliyin 
mövcud olması nəqliyyat hüququ kimi müstəqil və ayrıca hüquq sahəsinin 
fərqləndirilməsinə əsas vermir. Hüquq sisteminin obyektivliyi imkan vermir ki, nəqliyyat 
hüququ kimi müstəqil hüquq sahəsi fərqləndirilsin.  

Nəqliyyat qanunvericiliyi tənzimlənmə və qoruma funksiyası yerinə yetirir. 
Tənzimlənmə funksiyasının mahiyyəti odur ki, o, nəqliyyat hüququnun subyektlərinin 
hüquqi vəziyyətini müəyyənləşdirilir, nəqliyyat münasibətlərini nizama salır. Qoruma 
funksiyası isə nəqliyyat hüququ subyektlərinin hüquqlarını və qanunla qorunan mənafelərini 
müdafiə etmək üçündür. 

Nəqliyyat qanunvericiliyi sisteminə şamil edilən normativ aktlar aşağıdakı kimi 
qruplaşdırılır: 

− qanunlar 
− fərmanlar 
− Nazirlər Kabinetinin qərarları 
− mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktları 
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Nəqliyyat qanunvericiliyinin sistemi müəyyən cəhətlərlə xarakterizə olunur. 
Subordinasiya və ierarxiya prinsipi əsasında qurulmaq bu sistemin ən başlıca xüsusiyyətini 
təşkil edir. Bu prinsipin mahiyyəti odur ki, nəqliyyat qanunvericiliyi sistemində əvvəlcə 
daha yüksək hüquqi qüvvəsi olan normativ hüquqi akt yerləşir, bunun ardınca isə həmin 
akta nisbətən daha aşağı hüquqi qüvvəsi olan digər normativ hüquqi aktlar yer tutur. 

Nəqliyyat qanunvericiliyinin digər xüsusiyyəti bu sistemdə aşağı yer tutan normativ 
hüquqi aktın özündən daha yüksək hüquqi qüvvəyə malik olan normativ hüquqi akta uyğun 
olmalıdır. Belə ki qanunlar Konstitusiyaya, Prezident fərmanları qanunlara və s. zidd 
olmamalıdır. Normativ hüquqi aktlar tətbiq edilərkən müxtəlif hüquqi qüvvəyə malik olan 
aktlar bir-birinə zidd gələrsə, belə halda daha yüksək hüquqi qüvvəyə malik olan akt tətbiq 
edilir. 

Nəqliyyat qanunvericiliyinin şaquli və üfuqi strukturuna daxil olan aktları öz 
məzmununa görə iki qrupa bölünür: 

− kompleks-məcəllələşdirilmiş aktlar 
− sadə aktlar 
Kompleks-məcəllələşdirilmiş aktlar eyni növlü deyil, müxtəlif növlü ictimai 

münasibətləri tənzim edir. Sadə aktlar bir qayda olaraq müxtəlif növlü deyil, bir-birinə 
yaxın olan eyninövlü münasibətləri nizama salır. Nəqliyyat hüquq münasibətlərində iştirak 
edən şəxslərə nəqliyyat hüququnun subyektləri deyilir. Nəqliyyat hüququ subyektlərinin 
əhatə dairəsi genişdir. Onlar üç kateqoriyaya bölünür: 

a) nəqliyyat müəssisələri 
b) daşıyıcılar 
c) müştərilər 
Nəqliyyat müəssisəsi dedikdə, qanunvericiliyə və öz təsis sənədlərinə uyğun olaraq 

fəaliyyət göstərən yük, sərnişin, baqaj və poçt daşımaları, nəqliyyat vasitələrinin 
saxlanması, texniki xidmət və təmir, yükləmə-boşaltma və liman xidmətləri göstərən hüquqi 
şəxs başa düşülür.  

Nəqliyyat müəssisəsinin əsas funksiyası daşıma prosesini həyata keçirmək məqsədilə 
nəqliyyat vasitələrindən istifadə edərək müştərilərə xidmət göstərməkdən ibarətdir. Bu cür 
xidmət göstərilərkən təbii ki nəqliyyat müəssisələri ilə müştərilər arasında müəyyən ictimai 
münasibətlər əmələ gəlir. Həmin münasibətlər yüklərin, sərnişinlərin və baqajın daşınması 
üzrə xidmət göstərilən zaman yaranır. Elə bu ictimai münasibətlər də nəqliyyat hüququnun 
predmetini təşkil edir. 

Nəqliyyat müəssisələrini nəqliyyatın növündən asılı olaraq bir neçə yerə bölmək olar: 
- dəmiryolu nəqliyyat müəssisələri 
- hava nəqliyyat müəssisələri 
- avtomobil nəqliyyat müəssisələri 
- dəniz nəqliyyat müəssisələri 
- daxili su (çay) nəqliyyat müəssisələri 
Dəmiryolu nəqliyyat müəssisələri Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun (ADDY) 

struktur vahidləri kimi dəmir yolunun tərkibinə daxildirlər. bu müəssisələr təsərrüfat hesablı 
olub, yük, baqaj və sərnişinlərin daşınması üzrə xidmətlər göstərirlər. 

Dəmiryolu nəqliyyat müəssisələrinin işinə və fəaliyyətinə ADDY rəhbərlik edir. 
ADDY dövlət təşkilatı olub, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə tabedir. O, 
müvafiq əsasnamə ilə fəaliyyət göstərir. 

Hüquqi şəxs statuslu ADDY-in əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 
- dəmiryolunda yüklərin, sərnişinlərin, baqaj və poçtun daşınması, beynəlxalq 

əlaqədə dəmiryolu daşınmasınn inkişaf etdirilməsi 
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- yüklərin marşrut üzrə daşınmasının təmin edilməsi 
- dəmiryolunun yük və kommersiya işinin təşkili və ona rəhbərlik edilməsi, 

ümumistifadə yerlərində dəmiryolu vəsaitləri ilə yükləmə və boşaltma işlərinin təşkil 
edilməsi, yük göndərən və yük alanlara nəqliyyat-ekspedisiya xidmətinin həyata keçirilməsi 
və s. 

Hava nəqliyyatı müəssisələri hava yolu ilə yük, sərnişin və baqaj daşımalarını həyata 
keçirir. Bu müəssisələr “Azərbaycan Hava Yolları” (AZAL) Dövlət Konserninin tərkibinə 
daxildir. 

«AZAL» Dövlət Konserni Azərbaycan Respublikasının hava nəqliyyatına, aviasiya 
daşımaları ilə məşğul olan hava nəqliyyatı müəsisələrinin fəaliyyətinə edilən rəhbərliyi 
həyata keçirir. “AZAL” Dövlət Konserninin əsas fəaliyyət predmeti də məhz onun tərkibinə 
daxil olan bu cür müəssisələrin vasitəsi ilə sərnişinlərin, yüklərin, baqaj və poçtun daxili və 
beynəlxalq hava xətləri üzrə daşımalarını həyata keçirməkdən ibarətdir. 

«AZAL» Dövlət Konserninin daşıdığı vəzifələrə aşağıdakılar aiddir:  
- mülki aviasiyanın hərtərəfli inkişafını və təkmilləşdirilməsini təmin etmək; 
- mülki aviasiyanın inkişafı sahəsində vahid elmi-texniki siyasəti həyata keçirmək; 
- hava gəmilərinin müntəzəm uçuşlarını və tehlükəsizliyini təmin etmək və s; 
Avtomobil nəqliyyatı müəssisələri “Azəravtonəqliyyat” Dövlət Konserninin tərkibinə 

daxil olan müəssisələr idi. Bu konsern müvafiq nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərirdi. 
«Azəravtonəqliyyat» Dövlət Konserninin əsas vəzifə və funksiyaları bunlar idi: 
- iqtisadiyyatın və əhalinin avtonəqliyyat xidmətlərinə olan tələbatının təmin 

edilməsinə, istehsal potensialından və əmək ehtiyatlarından tam istifadə olunmasına yönələn 
tədbirlər görmək üçün proqram və iqtisadi mexanizmlər işləyib hazırlamaq; 

- avtonəqliyyatın inkişafı sahəsində vahid elmi-texniki siyasəti həyata keçirmek; 
- avtonəqliyyat xidmətlərinin azad və rəqabətə əsaslanan bazarının təşəkkülü üçün 

şərait yaratmaq və s. 
Hal-hazırda bu funksiyaları Nəqliyyat Nazirliyi həyata keçirir.  
Dəniz nəqliyyatı müəssisələri Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinə daxildir. 

Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsi 
(22.06.2001), habelə ticarət dənizçiliyi üzrə beynəlxalq konvensiyalar və müvafiq 
nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərən dövlət təşkilatıdır. Hüquqi şəxs statusuna malik olan 
Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə 
tabedir. 

Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi bir sıra əsas vəzifələr daşıyır: 
- başqa sahibkarlardan icarəyə götürülmüş gəmilər, о cümlədən, kirayə edilmiş xarici 

tonnaj və öz donanması vasitəsilə Azərbaycan Respublikası limanları ilə xarici limanlar 
arasında, həmçinin xarici limanlar arasında yüklərin və sərnişinlərin daşınmasının həyata 
keçirilməsi; 

- əmək kollektivinin sosial məsələlərinin həllinə yönəldilən Azərbaycan Respublikası 
qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş istehsal, kommersiya və xarici-iqtisadi fəaliyyətin 
həyata keçirilməsi; 

- dəniz səfərləri təhlükəsizliyinin, donanmada qəza hallarının maksimum 
azaldılmasının, yüklərin mühafizəsinin və vaxtında yerinə çatdırılmasının, habelə 
sərnişinlərin təhlükəsizliyinin və onlara göstərilən mədəni xidmətin səviyyəsinin 
yüksəldilməsinin təmin olunması sahəsində tədbirlərin işlənib hazırlanması, həyata 
keçirilməsi və s. 

Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Azərbaycan Respublikasında və xaricdə 
yerləşən müəssisə, firma, təşkilat və idarələrlə müxtəlif müqavilələr bağlaya bilər. 
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Dəniz nəqliyyatı müəssisələri arasında Azərbaycan Respublikası Bakı Beynəlxalq 
Dəniz Ticarət Limanı mühüm rol oynayır. Hüquqi şəxs stasuna malik olan bu dövlət 
müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə tabedir. O, öz fəaliyyətində 
Azərbaycan Respublikası Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsini, ticarət dənizçiliyi üzrə beynəlxalq 
konvensiyaları, həmçinin müvafiq nizamnaməni rəhbər tutur. 

Nəqliyyat hüquq münasibətlərində subyekt qismində çıxış edən iştirakçılardan biri 
Bakı Metropoliteni hesab edilir. Bakı şəhərində sərnişinlərin tez və rahat daşınması məqsədi 
ilə yaradılan metropoliten Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1966-ci il 6 avqust tarixli 
444 nömrəli qərarına əsasən təşkil edilmişdir. 

Hüquqi şəxs statuslu Bakı Metropoliteni dövlət müəssisəsidir və Nazirlər Kabinetinə 
tabedir. Metropoliten müvafiq nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərir. 

Bakı Metropoliteninin əsas və başlıca vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir: 
-  şəhər əhalisinin daşınmalara olan tələbatını tam və keyfiyyətlə ödəmək; 
- sərnişinlərə göstərilən xidmet mədəniyyətini yüksəltm ək; 
- qatarların hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin etmək; 
- mütərəqqi texniki vasitələri, hərəkətin idarə olunmasının müasir sistem və 

üsullarını tətbiq etmək və s. 
 
2. Nəqliyyat hüququnun sahə strukturu 
Nəqliyyat sektoru dedikdə, hər bir ölkə daxilində fəaliyyət göstərən nəqliyyat 

sahələrinin qarşılıqlı fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Nəqliyyatın inkişaf etdirilməsi müasir 
şəraitdə dünya ölkələrinin qarşısında duran vacib problemlərdən hesab edilir. Əlverişli 
nəqliyyat sahələrinin inkişafı ölkələrin iqtisadiyyatına müsbət təsir etməklə yanaşı, yeraltı 
və yerüstü təbii resursların istehsal dövriyyəsinə cəlb olunmasına geniş imkanlar açır. 

Avtomobil nəqliyyatı 
Avtomobil nəqliyyatı müəssisəsi və təşkilatının əsas funksiyası bilavasitə nəqliyyat 

fəaliyyətini − daşımanı həyata keçirməkdən ibarətdir. Daşıma prosesinin yerinə yetirilməsi 
zamanı o, müştərilərlə əmlak münasibətinə girir. Belə ki avtonəqliyyat müəssisəsi (daşıyıcı) 
müştərilərə daşıma xidməti göstərir və onun əvəzində müştərilərdən daşıma haqqı alır. 
Bununla avtonəqliyyat müəssisəsi ilə müştəri arasında əmlak münasibətləri yaranır. 

Avtomobil hüququ dedikdə, daşıma prosesini həyata keçirilməsi zamanı avtomobil 
nəqliyyatı müəssisəsi, yəni daşıyıcı ilə müştərilər arasında yaranan əmlak münasibətlərini 
tənzimləyən hüquq normalarının məcmusu başa düşülür. Avtomobil hüququnun predmeti 
daşıma prosesində avtomobi1 nəqliyyatı müştərisi ilə müştərilər arasında  yaranan əmlak 
xarakterli daşıma münasibətlərindən ibarətdir. 

Avtonəqliyyat qanunvericiliyinə həm qanunlar, həm də qanunqüvvəli aktlar 
(Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamları, Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin qərarları), həm də mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının (Nəqliyyat 
Nazirliyinin) normativ hüquqi aktları daxildir. O, kompleks xarakterə malikdir. Belə ki 
avtonəqliyyat qanunvericiliyinə, həm mülki-hüquqi xarakterli, həm inzibati-hüquqi 
xarakterli, həm əmlak-hüquqi xarakterli, həm də maliyyə-hüquqi xarakterli aktlar daxil ola 
bilər. 

Avtomobil nəqliyyatı ilə daşıma müqavilələri daşımanın obyektinə görə 3 növə 
bölünür: 

- avtomobillə yük daşınması müqaviləsi; 
- avtomobillə sərnişin daşınması müqaviləsi; 
- avtomobillə baqaj daşınması müqaviləsi.     
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Avtomobillə yük daşınması müqaviləsi göstərilən müqavilələrə münasibətdə əsas rol 
oynayır. Avtonəqliyyat təşkilatı yükü təyinat yerinə çatdırmaq üçün yükgöndərəndən 
müəyyən haqq alır. 

Avtomobillə yükdaşımalar müxtəlifdir. Ərazi əlamətinə görə onların 2 növü 
fərqləndirilir: 

- Daxili yükdaşıma 
- Beynəlxalq yükdaşıma. 
Yalnız müəyyən bir ölkənin ərazisində həyata keçirilən daşımaya daxili yükdaşıma 

deyilir. Avtomobillə beynəlxalq yükdaşıma dedikdə, avtonəqliyyat vasitəsinin müəyyən bir 
dövlətin sərhədini keçib başqa dövlətin yolu ilə yük daşınması başa düşülür. 

Beynəlxalq avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşımaların rəsmiləşdirilməsi zamanı 
müəyyən prinsiplərdən istifadə edilir. Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşımaları zamanı 
daşıyıcı tərəfindən gömrük orqanlarına qaimə təqdim edilməsi ilə müşaiyət olunur. Bu 
qaimələrdə onların tərtib edilmə yeri və tarixi; mal göndərənin adı və ünvanı; daşıyıcının adı 
və ünvanı; yükün daşınmaya qəbul edildiyi yer; tarixi və təhvil veriməsi nəzərdə tutulan yer; 
alıcının adı və ünvanı; yükün qəbul edilmiş şərti işarəsi və qablaşdırma üsulu; təhlükəli 
yüklər daşındıqda isə onların istifadə olunan şərti işarəsi; yük yerlərinin sayı; onların 
markalanma işarələri və nömrələri; yükün brutto və başqa cür ifadə edilmiş kütləsi; daşınma 
xərcləri göndərilməlidir. 

Sərnişin daşıyan avtonəqliyyat vasitələrinə gömrük nəzarəti həyata keçirilərkən 
onları idarə edənlər gömrük orqanlarına daşıma üçün müvafiq icazə sənədi təqdim 
etməlidirlər. Bu sənədlər: daşıyıcının adı və yerləşdiyi yeri, avtobus xəttinin adını; icazənin 
verildiyi dövlətin ərazisində avtobus xətti trassı göstəricilərinin icazə verən dövlətin 
ərazisində sərnişinlərin mindirildiyi və endirildiyi dayanacaqların; daşınma müddəti və 
avtobusların hərəkət cədvəlini; sərnişinlərin və baqajın daşınması üçün müəyyən edilmiş 
tarif ödənişlərinin daşıyıcının vəzifələrini avtobus xəttinin istismara verilmə tarixini özündə 
əks etdirməlidir. 

Avtomobillə yükdaşımaların başqa əsasa görə iki növü fərqləndirilir: 
- mərkəzləşdirilmiş daşımalar; 
- qeyri-mərkəzləşdirilmiş daşımalar.  
 Mərkəzləşdirilmiş daşımalar zamanı avtonəqliyyat təşkilatı yükgöndərənlə 

müqavilə bağlayır və yük yükgöndərənin göstərişi ilə yükalana çatdırılır. Qeyri-
mərkəzləşdirilmiş daşımalar zamanı isə avtonəqliyyat təşkilatı yükalanlardan hər biri ilə 
ayrıca olaraq müqavilə bağlayır ki, onlar yükün çatdırılmasının avtonəqliyyat müəssisəsinə 
tapşırırlar. Sərnişin daşınması müqaviləsi fiziki şəxslərin öz mədəni-məişət, əmək, şəxsi-ailə 
və digər ehtiyaclarını təmin etmək məqsədilə müəyyən bir yerdən başqa yerə çatdırılmasına 
yönəlir. Avtomobillə baqaj daşınması müqaviləsinə görə daşıyıcı (avtonəqliyyat müəssisəsi 
və ya təşkilatı) sərnişinin verdiyi baqajı təyinat məntəqəsinə çatdırmağı və baqajı almağa 
səlahiyyəti olan şəxsə verməyi öhdəsinə götürür.  

Dəmiryolu nəqliyyatı 
Dəmiryolu nəqliyyatı iqtisadi-texniki üstünlüуə malikdir. Bu nəqliyyat növünün əsas 

cəhətlərini yüksək daşıma qabiliyyəti, universallıq, manevr etmək imkanı, coğrafi-iqlim 
şəraitindən nisbətən asılı olmaması kimi amillər təşkil edir. Buna görə də həm daxili, həm 
də beynəlxalq nəqliyyat bazarında dəmir yolu nəqliyyatına olan tələbat hər zaman 
yüksəkdir. Dəmiryolu nəqliyyatı, demək olar ki, istənilən ölkənin уüк dövriyyəsinin xeyli 
hissəsini təmin edir. Sərnişin daşımalarının həyata keçirilməsində onun rolu böyükdür. 
Dəmirуolu nəqliyyatının əsas fəaliyyəti və işi yüklərin, sərnişinlərin və baqajın 
daşınmasından, yəni onların təyinat yerinə çatdırımasından ibarətdir. 
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Dəmiryolu hüququ dedikdə, daşıma prosesini həyata keçirmək məqsədilə dəmiryolu 
nəqliyyatı vasitələrindən istifadə edilməsi üzrə nəqliyyat xidməti göstərilməsi ilə bağlı 
olaraq dəmir yolu nəqliyyatı müəssisəsi ilə müştərilər arasında yaranan ictimai 
münasibətləri tənzimləyən hüquq normalarının sistemi başa düşülür. 

Məkan baxımından dəmiryolu ilə daşınma iki yerə bölünür: 
- daxili daşınma; 
- beynəlxalq daşınma 
Yalnız eyni bir dövlətin ərazisində həyata keçirilən daşınmaya daxili daşınma deyilir. 

Əgər daşınma xarici dövlətin ərazisi ilə bağlı olarsa, ona beynəlxalq daşınma deyilir. 
Beynəlxalq daşınma zamanı dəmiryol nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşınmalarına 

nəzarət və rəsmiləşdirmə əməliyyatları üzrə standartlar nəzərə alınmaqla, tərəflər 
məlumatların dəqiqliyinə nail olmaq məqsədilə əsas bəyannamənin təqdim edilməsini tələb 
edirlər. 

Mal və nəqliyyat vasitələrinin sərhəddən keçirilməsi zamanı rəsmiləşdirməni həyata 
keçirmək üçün aşağıda qeyd edilən nəzarət formaları həyata keçirilir: 

1) mal və nəqliyyat vasitələrinin sənədləri yoxlanılır; 
2) mal və nəqliyyat vasitələrinə gömrük baxışı keçirilir; 
3) mal və nəqliyyat vasitələri müayinə edilir. 
Daşıma prosesinin həyata keçirilməsində iştirak edən nəqliyyat müəssisəsinə görə 

dəmiryolu ilə daşınmanın 3 növü fərqləndirilir: 
- yerli daşınmalar; 
- birbaşa daşınmalar; 
- birbaşa qarışıq daşınmalar. 
Bir dəmiryolu nəqliyyat təşkilatı (müəssisəsi) tərəfindən həyata keçirilən daşınmaya 

yerli daşınmalar deyilir. Birbaşa daşınmalar dedikdə, eyni bir nəqliyyat sənədi (dəmiryolu 
qaiməsi) əsasında bir neçə dəmiryolu nəqliyyatı müəssisəsinin iştirakı ilə həyata keçirilən 
daşınma başa düşülür. Birbaşa qarışıq daşınmalar dedikdə, eyni bir nəqliyyat sənədi 
əsasında dəmiryolu nəqliyyatı müəssisəsinin iştirakı ilə müxtəlif növ nəqliyyat müəssisələri 
tərəfindən həyata keçirilən daşınma başa düşülür. 

Daşınmanın obyektinə görə dəmiryolu ilə daşınmaların 3 növü fərqləndirilir: 
- dəmiryolu ilə yük daşınması; 
- dəmiryolu ilə sərnişin daşınması; 
- dəmiryolu ilə baqaj daşınması. 
Əgər daşımanın obyekti yükdən ibarət olarsa, ona dəmiryolu ilə yük daşınması 

deyilir. Əgər daşımanın obyektini sərnişinlər təşkil edərsə, bu növ daşınma sərnişin 
daşınması adlanır. 

Baqaj daşınmalarının obyekti rolunda isə baqaj çıxış edir. Daşınmanın bu növü ilə 
sərnişinlərin şəxsi, məişət və s. məqsədləri üçün lazım olan predmetlərin (əşyaların) təyinat 
yerinə çatdırılması təmin edilir. 

Dəmiryolu ilə yük daşınması müqaviləsinə görə dəmiryolu yükgöndərən tərəfindən 
ona tapşırılmış yükü təyinat məntəqəsinə və onu almağa səlahiyyəti olan şəxsə (yükalana) 
verməyi, yükgöndərən isə yükün daşınmasına görə müəyyən məbləğdə haqq ödəməyi 
öhdəsinə götürür. Dəmiryolu ilə yük daşıması müqaviləsi real, əvəzli və ikitərəfli 
müqavilədir. Dəmiryolu ilə yük daşınması müqaviləsinin subyekt tərkibi daşıyıcıdan və 
yükgöndərəndən ibarətdir ki, onlara müqavilənin tərəfləri deyilir. 

Daşıyıcı rolunda dəmir yolu müəssisəsi çıxış edir. Dəmiryolu müəssisəsi dövlət 
müəssisəsi hesab edilir. Dəmiryolu ilə sərnişin daşınması müqayiləsinə görə dəmiryolu 
sərnişin təyinat məntəqəsinə çatdırmağı, sərnişin isə müəyyən edilmiş tarif üzrə daşıma 
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haqqını ödəməyi öhdəsinə götürür. Dəmiryolu ilə sərnişin daşınması müqaviləsi konsensual, 
əvəzli və ikitərəfli müqavilədir. 

Sərnişinin malik olduğu əsas hüquqlardan biri özü ilə baqaj aparmaq hüququdur. 
Sərnişin bu hüququ həyata keçirmək üçün dəmiryolu ilə ayrıca və xüsusi olaraq müqavilə 
bağlayır. Bu müqayiləyə dəmiryolu ilə baqaj daşınması müqaviləsi deyilir. Dəmiryolu ilə 
baqaj daşınması müqaviləsi sərnişin daşınması müqaviləsinə əlavə olaraq bağlanılır. Ona 
görə də bu müqavilə əlavə (törəmə) müqavilə hesab 
edilir. 

Dəniz nəqliyyatı 
Dəniz nəqliyyatının xidmət göstərməsi ilə əlaqədar olaraq nəqliyyat müəssisəsi ilə 

müştərilər arasında müəyyən ictimai münasibətlər əmələ gəlir. Bu münasibətlər mülki 
hüquq normaları ilə tənzimlənir. Həmin normalar sistemi isə dəniz hüququnu əmələ gətirir. 
Dəniz hüququ dedikdə, dəniz nəqliyyatının göstərdiyi xidmətdən istifadə edilməsi ilə bağlı 
olaraq nəqliyyat müəssisələri (daşıyıcılar) ilə müştərilər arasında yaranan ictimai 
münasibətləri tənzimləyən hüquq normalarının sistemi başa düşülür. 

Tədris fənni kimi müstəqil dəniz hüququnun ayrılması mümkün olan məsələdir. 
Tədris fənni kimi dəniz hüququnun predmetini ticarət gəmiçiliyindən yaranan mülki-hüquqi 
(əmlak) xarakterli ictimai münasibətlər təşkil edir. 

Dəniz hüququnun mənbə növlərini üç yerə bölmək olar: 
− dəniz nəqliyyatı barədə qanunvericilik  
− beynəlxalq hüquqi aktlar 
− hüquqi adətlər.  
Dəniz qanunvericiliyi dəniz hüququnun əsas və başlıca mənbə növü sayılır. 
Dəniz qanunvericiliyinə isə aşağıdakılar daxildir: 
- Azərbaycan Respublikasının qanunları (qanunvericilik aktları); 
- qanunqüvvəli aktlar. 
Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsi ticarət gəmiçiliyindən 

yaranan mülki (əmlak) münasibətləri nizama salan əsas və mərkəzi normativ aktdır. Bu akt 
dəniz hüququnun mənbələri arasında xüsusi yer tutur. Həmin normativ akt daşıma 
prosesinin həyata keçirilməsi zamanı dəniz nəqliyyatı ilə müştərilər arasında yaranan 
münasibətləri tənzim edir. Bu münasibətlər yaxın vaxtlara kimi SSRİ Ticarət Gəmiçiliyi 
Məcəlləsi (1968-ci il) ilə qaydaya salınırdı. Bu məcəllə əsasən ticarət gəmiçiliyinden 
yaranan mülki (əmlak) münasibətləri tənzimləyirdi. 

Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsi yenilənmişdir 
(22.06.2001). Bunun iki əsas səbəbi vardır. Birinci səbəb obyektiv amillərlə bağlıdır. Bazar 
münasibətlərinin yaranması, inzibati-amirlik sistemindən bazar iqtisadiyyatına keçid, 
ölkənin iqtisadi təsərrüfat həyatında baş verən köklü dəyişikliklər və həyata keçirilən 
islahatlar obyektiv faktlar kimi Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin yenilənməsini 
şərtləndirmişdi. 

Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin yeniləşməsini şərtləndirən ikinci səbəb isə subyektiv 
amillərlə, yəni beynəlxalq xarakterli əsaslarla bağlıdır. Ticarət gəmiçiliyi üçün gəmilərdən 
istifadə olunması, bir qayda olaraq, hər hansı bir dövlətin ərazisi ilə məhdudlaşmır. Belə ki, 
bu cür istifadə müəyyən dövlətin ərazi hüdudlarını aşır. Buna görə də ticarət gəmiçiliyindən 
gələn mülki xarakterli hüquqi münasibətlərdə müxtəlif dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxsləri 
subyekt rolunda iştirak edirlər. Belə vəziyyət isə həmin münasibətlərin beynəlxalq hüquqi 
aktlarla (beynəlxalq müqavilə və konvensiyalarla) tənzimlənməsini şərtləndirir. 

Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsi kompleks (qarışıq) 
xarakterə malik olan normativ aktdır. Burada ifadə olunan normalar öz hüquqi təbiətinə görə 
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mülki-hüquqi, inzibati-hüquqi, beynəlxalq-hüquqi, maliyyə-hüquqi, əmək-hüquqi, cinayət-
hüquqi, ekoloji-hüquqi və s. xarakterli ola bilər. 

Nazirlər Kabineti təhlükəli yüklərin dəniz nəqliyyatı ilə daşınması məsələsini həmişə 
ön planda saxlayaraq, ona birinci dərəcəli əhəmiyyət verir. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti dəniz nəqliyyatında sərnişin daşınması üzrə tariflərin tənzimlənməsi 
məsələsini də qaydaya salır. 

Beynəlxalq hüquqi aktlar dəniz nəqliyyatı hüququnun əsas mənbə növlərindən 
biridir. Həmin konvensiуalara aşağıdakılar aiddir: 

- «Konosamentə aid bəzi qaydaların unifikasiyası üçün» Brüssel Konvensiyası 
(1924-cü il); 

- 1924-cü il «Konosamentə aid bəzi qaydaların unifikasiyası üçün» Brüssel 
Konvensiyasına dəyişiklik edən Brüssel Protokolu (1968-ci il); 

- «Xətti konfransların keçirilməsi Məcəlləsi haqqında» Konvensiya (1974-cü il); 
- «Hamburq qaydaları» (1978-ci il), yəni «Dənizlə yük daşınması haqqında» BMT 

Konvensiyası (1992-ci ildən qüvvəyə minmişdir). 
Bəzi nəqliyyat konvensiyaları isə dənizlə sərnişin daşınması zamanı əmələ gələn 

münasibətlərin beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsinə həsr edilmişdir. Həmin konvensiyalara 
aşağıdakılar aiddir: 

- «Dənizlə sərnişin daşınmasına aid bəzi qaydaların unifikasiyası üçün» Beynəlxalq 
Konvensiya (1981-ci il); 

- «Dənizlə baqaj və sərnişinlərin daşınmasına aid bəzi qaydaların unifikasiyası üçün» 
Beynəlxalq Konvensiya (1967-ci il); 

- «Dənizlə sərnişinlərin və onların baqajının daşınması haqqında» Afina 
Konvensiyası (1974-cü il) və s. 

Dəniz daşımaları çarter və konosament üzrə həyata keçirilə bilər. Çarterin köməyi ilə 
iri partiya yüklər daşınır. Konosament əsasında isə həcmcə böyük olmayan yüklər daşınır.  

Dəniz daşımalarının aşağıdakı növləri fərqləndirilir: 
- kiçik kabotajda daşıma; 
- böyük kabotajda daşıma; 
- beynəlxalq daşıma. 
Kiçik kabotajda daşıma müəyyən ölkənin eyni bir dəniz limanları arasında həyata 

keçirilən daşımadır. Böyük kabotajda daşıma müəyyən ölkənin müxtəlif dəniz limanları 
arasında həyata keçirilən daşımaya deyilir. Beynəlxalq daşıma dedikdə, isə iki və daha artıq 
dövlət arasında həyata keçirilən daşıma başa düşülür. 

Dəniz daşımalarının obyektinə görə müqavilələrin 3 növü fərqləndirilir: 
- yük daşınması müqaviləsi; 
- sərnişin daşınması müqaviləsi; 
- baqaj daşınması müqaviləsi. 
Bunlardan əlavə, dəniz hüququnda taym-çarter, dimayez çarter, berboyt çarter, 

yedəkləmə kimi müqavilələr də fərqləndirilir. 
Dənizlə yük daşınması müqaviləsinin 2 növü fərqləndirilir: 
- konosamentlə rəsmiləşdirilən yük daşınması müqaviləsi; 
- çarter müqaviləsi. 
Konosamentlə rəsmiləşdirilən müqavilə dənizlə yük daşınması müqaviləsi və ya adi 

yük daşınması müqaviləsi adlanır. Çarter formasında dənizlə yük daşınması müqaviləsi isə 
ya fraxtgötürmə müqaviləsi, ya da gəmilərin kirayələnməsi müqaviləsi adlanır. Dənizlə adi 
yük daşınması müqaviləsinə görə daşıyıcı yükgöndərənin ona verdiyi və ya verəcəyi yükü 
təyinat limanına daşımağı və onu yükü almağa hüququ olan şəxsə (yükalana) təhvil 
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verməyi, yükgöndərən isə daşıma haqqını ödəməyi öhdəsinə götürür. Dənizlə adi yük 
daşınması müqaviləsi ikitərəfli (qarşılıqlı) müqavilədir. Bu  müqavilə həm real, həm də 
konsensual ola bilər.  

Dənizlə sərnişin daşınması müqaviləsi dəniz nəqliyyatından istifadə olunması ilə 
bağlı yaranan münasibətlər sferasında tətbiq edilən əsas əqd növlərindən biridir. Dənizlə 
baqaj daşınması müqaviləsi dənizlə sərnişin daşınması müqaviləsindən ayrıca olaraq 
bağlanan müqavilədir. Ümumiyyətlə, baqaj daşınması müqaviləsinin sərnişin daşınması 
müqaviləsindən ayrıca olaraq bağlanması və mövcud olması məsələsi hüquq elmində 
mübahisə doğuran məsələdir. 

Daxili su (çay) nəqliyyatı 
Daxili su (çay) nəqliyyatı nəqliyyatın ən vacib sahələrindən biridir. O, nəqliyyatın 

digər növləri ilə birlikdə sənaye və kənd təsərrüfatı məhsullarının normal istehsalını və 
mübadiləsini təmin edir, ölkə iqtisadiyyatının yükdaşımalarına olan tələbatını ödəyir. Daxili 
su nəqliyyatına çay nəqliyyatı deyilir. 

Hər bir nəqliyyat növü kimi daxili su (çay) nəqliyyatının da öz üstünlükləri var. Təbii 
su yollarına malik olması, az enerji sərf etməsi (işlətməsi), daşıma vasitələrinin yükgötürmə 
qabiliyyətində məhdudiyyət olmaması daxili su (çay) nəqliyyatının da əsas və başlıca üstün 
cəhətləri sayılır. Bununla belə daxili su (çay) nəqliyyatının işinin mövsumi olması, suyun 
dərinliyinin tələb edilən səviyyədə olmasının təminatı, çay yollarının əyriliyi kimi məhdud 
xüsusiyyətləri də vardır. 

Daxili su (çay) nəqliyyatı hüququ dedikdə, daşımaların həyata keçirilməsi prosesində 
daxili su (çay) nəqliyyatının xidmətindən istifadə olunması ilə bağlı olaraq daşıyıcı və 
müştəri arasında yaranan ictimai münasibətləri tənzimləyən hüquq normalarının məcmusu 
başa düşülür. 

Daxili su yolu ilə yük daşınması müqaviləsi müvafiq daşıma (nəqliyyat) sənədləri ilə 
rəsmiləşdirilir. Bu sənədlər konkret müqavilənin bağlanması faktının təsdiq edilməsi, 
tərəflərin qarşılıqlı hüquq və vəzifələrinin müəyyən olunması, onların bir-birinə olan 
tələblərinin əsaslandırılması üçün hüquqi əhəmiyyətə malikdir. Müqaviləni rəsmiləşdirən 
sənəd qaimədir. 

Daxili su (çay) nəqliyyatı ilə sərnişin daşınması müqaviləsi gediş bileti ilə 
rəsmiləşdirilir. Bilet müqavilə sənədidir. Çünki bu sənəddə sərnişin daşınması 
müqaviləsinin əsas şərtləri nəzərdə tutulur. Ona görə də bilet müqavilənin sadə yazılı 
formasını ifadə edir. 

Daxili su yolu ilə yük və sərnişindən əlavə, baqaj da daşına bilər. Baqajın daşınması 
zamanı sərnişin daşıyıcı ilə ayrıca olaraq (yəni sərnişin daşınması müqaviləsindən ayrı) 
əlavə saziş bağlayır. Bu saziş baqaj daşınması müqaviləsi adlanır. Baqaj daşınması 
müqaviləsi sərnişin daşınması müqaviləsinə münasibətdə yardımçı, əlavə (aksessor), asılı və 
törəmə müqavilədir. 

Boru kəməri nəqliyyatı 
Boru kəməri nəqliyyatı hüququnun predmeti dedikdə, magistral boru kəmərlərinin 

effektiv, təhlükəsiz və etibarlı şəkildə istifadə olunmaq şərtilə layihələndirməsi, yaradılması, 
rekonstruksiyası və ləğv etdirilməsi ilə bağlı əmlak və bəzi qeyri-əmlak münasibətləri başa 
düşülür. 

Əksər hallarda bura aşağıdakı münasibətlər daxildir: 
- boru kəməri mülkiyyəti və onunla daşınan məhsullar 
- bu sahədə yaranan istehsal və kommersiya fəaliyyətinə dövlət müdaxiləsi 
- boru kəmərlərinin texniki cəhətdən etibarlı olması və ekoloji təhlükəsizliyin təmin 

olunması və s. 
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Bu hüquq münasibətlərinin obyekti bunlar hesab olunur: magistral boru kəmər 
nəqliyyatının sistemi; boru kəmərləri və onlara aid olan texnoloji obyektlər və onlardan 
istifadə hüququ; kəmərlərin yaradılmasında, onların istifadəsində yer alan təbii resurslardan 
istifadə hüququ və s. 

Boru kəməri nəqliyyatı hüququnu 3 aspektdə öyrənmək olar;  
- elm sahəsi kimi 
- tədris fənni kimi 
- qanunvericilik sahəsi kimi 
Boru kəməri nəqliyyatı hüququ elm sahəsi kimi araşdırıldıqda hüququn bir sahəsi 

kimi boru kəməri haqqında biliklərin məcmusunu özündə birləşdirir. Bu elmin predmeti 
özündə boru kəməri haqqında bilikləri əks etdirən bir hüquq sahəsini, boru kəmər 
nəqliyyatının təşkilati və texniki xüsusiyyətlərini, nəqliyyat daşımaları müqavilələrini əks 
etdirir. 

Boru kəməri nəqliyyatı hüququ tədris fənni kimi ümumi və xüsusi hissəyə ayrılmaqla 
öyrənilir. Ümumi hissədə fənn haqqında anlayış, metodlar, hüquq mənbələri, subyektlər və 
obyektlər; xüsusi hissədə isə ümumi hissədə olan normaların xüsusiləşdirilmiş versiyası öz 
əksini tapmışdır. 

Xüsusi hissədə müəyyən münasibətləri tənzimləmək üçün yarımsahələr də 
ayrılmışdır: 

- magistral boru kəmərlərinin tikintisi; 
- magistral boru kəmərlərindən istifadə; 
- boru kəmər nəqliyyatında müqavilə münasibətləri; 
- neft, qaz və neft məhsullarının daşınması və çatdırılması; 
- magistral boru kəmərlərinin tikilməsində torpaqdan istifadə hüququ; 
- qiymətlərin müəyyən olunması və s; 
Boru kəmər nəqliyyatı hüququ qanunvericilik sahəsi kimi özündə boru kəməri 

hüququnun tənzimlənməsi üçün istifadə olunan hüquq mənbələrini birləşdirir. 
Hava nəqliyyatı 
Respublikanın əlverişli coğrafi məkanda yerləşməsi başqa nəqliyyat sahələri kimi 

hava nəqliyyatının inkişafına da təsir göstərmişdir. Azərbaycan ərazisində ilk təyyarə 1918–
ci ildə uçuş etməklə hərbi xarakter daşımışdır. Respublika “Zaqafqaziya” aksionerinin 
yaranmasından sonra hava nəqliyyatının inkişaf dövrü başlanmış və birinci dəfə poçt və 
sərnişin daşınması Bakı–Tiblisi arasında 8 yanvar 1924–cü ildə həyata keçirilmişdir. 1931–
ci ildə Bakıda ilk yeni hava limanının tikintisinə başlandı və 1933–cü ildə Yevlaxda 2–ci 
hərbi xarakter daşıyan hava limanının tikintisi başa çatdırıldı. 

Son illərdə respublika miqyasında hava nəqliyyatı ilə sərnişin və xalq təsərrüfatı 
yüklərinin daşınmasında TU–154, TU–134B, K–10, Boinq və s. təyyarələrindən istifadə 
olunur. 

Beləliklə, Azərbaycan şəraitində hava nəqliyyatı ilə sərnişin və xalq təsərrüfatı 
yüklərinin daşınması 3 istiqamətdə inkişaf etmişdir.  

1) Respublikanın daxili iqtisadi rayonları ilə; 
2) MDB üzvü olan respublikaların şəhər və rayonları ilə; 
3) Beynəlxalq və yaxud xarici ölkələrlə olan əlaqələri; 
Azərbaycan Respublikası üçün nəqliyyat, o cümlədən də aviasiya nəqliyyatı 

sahəsində ayrı-ayrı dövlətlərlə və ya beynəlxalq təşkilatlarla daha sıx əməkdaşlıq həm 
nəqliyyat bazarlarının açılması, həm də müasir dövlətlərin bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin 
inkişafı üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Regionlar səviyyəsində bu məsələlər son 
illərdə keçirilimiş ayrı−ayrı beynəlxalq nəqliyyat konfranslarında, məsələn: Nəqliyyata dair 
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ümumavropa konfransının (Krit, mart 1994–cü il; Helsinki, iyun 1997–ci il), BMT Avropa 
İqtisadi Komissiyası (AİK) nəqliyyat və ətraf mühitə dair konfransının (Vyana, noyabr 
1997–ci il) Bəyannamələrində; İnfrastruktur məsələləri üzrə nazirlər səviyyəsində 
konfransın (Nyu–Dehli, oktyabr 1996–cı il) və 1997–2006-cı illər üçün Asiya–Sakit okean 
regionunda infrastrukturun inkişafı üzrə hərəkətlər planı haqqında Dehli konfransının, 
“Avropa–Qafqaz–Asiya” dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında sazişin 
imzalanması ilə başa çatan tarixi İpək yolunun bərpası üzrə Bakı Beynəlxalq konfransının 
(sentyabr, 1998–ci il) qərarlarında; “Avropa–Qafqaz–Asiya nəqliyyat dəhlizi”nin yaranması 
üçün təsis olunmuş və qəbul olunmuş müxtəlif beynəlxalq-hüquqi sənədlərdə öz əksini 
tapmış və təsbit edilmişdir. 

Hava gəmilərinə Gömrük nəzarəti və onların rəsmiləşdirilməsi Beynəlxalq mülki 
aviyasiya barədə 1944–cü il Çikaqo Konvensiası ilə reqlamentləşdirilir. Bu konvensiya ilə 
nəzərdə tutulan vəsiqə və digər sənədlərin yoxlanmasını təşkil edə bilər. Konvensiyanın 29–
cu maddəsinə görə belə sənədlərə ekipajın hər üzvünə şəhadətnamə, yollanmış və təyinat 
məntəqəsi göstərilməklə bütün sərnişinlərin soyadlarının siyahısı, yük üçün manifest və 
ətraflı bəyannamə, bort radiostansiyası siyahısı üçün icazə aid edilir.  

 Bununla bərabər, Konvensiya hava gəmilərinə gömrük nəzarətinin daha geniş 
beynəlxalq–hüquqi reqlamentasiyasını nəzərdə tutur. Bu Konvensiyaya görə nəzərdə tutulur 
ki, tərəfdaşlar elə şərait yaratmalıdır ki, rəsmiləşdirilmə prosedurları hava nəqliyyatına xas 
olan sürət üstünlüyünə xələl gətirməsin. Buna görə də aşağıdakı sənədlərin vahid formaları 
müəyyən edilir: 

 a) əsas (baş) bəyannamə. Bu bəyannamədə digər məlumatlarla birgə hava 
gəmisinin istismarçısı, onun milli mənsubiyyəti, qeydiyyat nişanları, reysin nömrəsi, tarix; 
uçub getmə məntəqəsi, uçub gəlmə məntəqəsi, uçuş marşurutu, ekipaj üzvlərinin ümümi 
sayı, uçuş mərhələsində sərnişinlərin sayı göstərilir; 

 b) yük cədvəlləri, bu cədvəldə hava gəmisinin istismarçısı, yüklənmə 
məntəqəsi, yükü boşaltma məntəqəsi, qaimə nömrəsi, yerlərin sayı, yükün növü qeyd 
olunur; 

 v) sərnişinlərin hava gəmisinə mindirilmə və düşürülmə kartları; 
 q) ekipaj üzvlərinin şəhadətnaməsi, azuqə ehtiyyatı;  
Hava gəmisi qəbul edilərkən gəmi kapitanından bu sənədlər tələb olunur: əsas 

bəyannamənin 3 nüsxəsi, yük cədvəlinin 3 nüsxəsi, bort ehtiyatları siyahısının 2 nüsxəsi. 
Uçuşa hazırlandıqda isə əsas bəyannamənin 2 nüsxəsi, yük cədvəlinin 2 nüsxəsi, bort 
ehtiyatı siyahısının 2 nüsxəsi tələb olunmaqla rəsmiləşdirilir. 

Beləliklə, nəqliyyatın ölkə iqtisadiyyatında əvəzedilməz rolunu nəzərə alaraq onun 
bir fəaliyyət sahəsi kimi xüsusi tənzimləmə obyektinə çevrilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Məhz buna görə də hər bir dövlət müvafiq sahənin fəaliyyəti üçün zəruri normativ 
hüquqi bazanı yaratmağa çalışır.  

 
3. Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat sferasının fəaliyyətini tənzimləyən  

   normativ hüquqi aktlar 
Nəqliyyat sferası ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında mühüm əhəmiyyətə malik 

olduğundan bu sahədə dövlət müdaxiləsi zəruri hesab edilir. Bu baxımdan nəqliyyat 
sahəsində dövlət müdaxiləsinin praktik reallaşmasının təmini üçün normativ hüquqi bazanın 
formalaşdırılması hər bir dövlət üçün başlıca vəzifə hesab olunur. 

Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat sferasını tənzimləmək məqsədilə müvafiq 
hüquqi baza yaradılmışdır. Bu bazada müxtəlif hüquq qüvvəsinə malik olan normativ 
hüquqi aktlar yer almışdır. Respublikada nəqliyyat sferasının tənzimlənməsinin əsaslarını 
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özündə əks etdirən qanun 11 iyun 1999-cu ildə qəbul olunmuş 
“Nəqliyyat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunudur. Bu Qanun nəqliyyat 
fəaliyyətinin hüquqi, iqtisadi və təşkilati əsaslarını müəyyənləşdirir. 

Nəqliyyatın fəaliyyəti ilə əlaqədar münasibətlər müvafiq qanunla, nəqliyyat növləri 
üzrə məcəllələrlə və nizamnamələrlə, Azərbaycan Respublikasının digər normativ-hüquqi 
aktları ilə tənzimlənir.  

Yük və sərnişin daşıma şərtləri, nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydaları, 
nəqliyyatın hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, əmək mühafizəsi, yanğına qarşı 
təhlükəsizlik, texniki-texnoloji, ekoloji və sanitar normaların tələblərinə əməl olunması 
nəqliyyat münasibətlərinin bütün iştirakçıları üçün məcburi olan, müvafiq nəqliyyat 
növlərinin fəaliyyətini tənzimləyən normativ-hüquqi aktlar, həmçinin tərəflərin razılığı 
(bağladıqları müqavilələr) ilə müəyyən edilir. Əgər Azərbaycan Respublikasının tərəfdar 
çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə “Nəqliyyat haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanunda onlardan fərqli qaydalar müəyyən edilmişdirsə, həmin müqavilələrin qaydaları 
tətbiq edilir. 

Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat dövlət, xüsusi və bələdiyyə mülkiyyət 
növlərinə əsaslanır. Bütün nəqliyyat mülkiyyətçiləri bərabər hüquqa malikdirlər və qanunla 
eyni cür müdafiə olunurlar. 

Ümumistifadədə olan və dövlət əhəmiyyəti kəsb edən dəmiryolları və onların 
mühəndis tikililəri və qurğuları, magistral boru kəmərləri, mayaklar, gəmilərin təhlükəsiz 
hərəkətini nizamlayan və ona zəmanət verən qurğular və naviqasiya nişanları, hava 
hərəkətinin təşkili və idarə edilməsi sisteminin aeronaviqasiya vasitələri və avadanlığı, hava 
gəmilərinin uçuş təhlükəsizliyini təmin edən qurğular, aviasiya daşımaları ilə əlaqədar 
mühəndis şəbəkələri və qurğuları, həmçinin metropoliten dövlət mülkiyyətindədir. 

Nəqliyyat sahəsində dövlət tənzimlənməsi hüquqi təminat, vergiqoyma, 
maliyyələşdirmə, qiymətqoyma, investisiya və vahid elmi-texniki siyasətin həyata 
keçirilməsi ilə yerinə yetirilir. 

Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, dövlət və bələdiyyə 
orqanlarının nəqliyyat müəssisələrinin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə etmələrinə, həmçinin 
nəqliyyat müəssisələrinin istismar işçilərini başqa işlərə cəlb etmələrinə yol verilmir. 

 “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 1 aprel 
2008-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən imzalanmışdır. Bu qanun 
Azərbaycan Respublikasının ərazisində avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük 
daşımalarının hüquqi, təşkilati və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir, bu sahədə dövlət 
orqanları, daşıyıcılar və avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımaları üzrə xidmətlərin 
istehlakçıları arasında yaranan münasibətləri tənzimləyir. 

Avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Azərbaycan Respublikasının Mülki 
Məcəlləsindən, “Nəqliyyat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan, 
“Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan, habelə həmin 
sahəni tənzimləyən digər normativ hüquqi aktlardan və Azərbaycan Respublikasının 
tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən ibarətdir. 

Müvafiq sahəni tənzimləyən qanun avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük 
daşınması xidmətlərinin göstərilməsi, həmçinin avtomobil nəqliyyatının infrastruktur 
obyektləri ilə əlaqədar dövlət orqanları, daşıyıcılar, infrastruktur obyektlərinin sahibləri və 
nəqliyyat xidmətlərinin istehlakçıları arasında yaranan hüquqi və iqtisadi münasibətlərə 
tətbiq olunur. 

Müvafiq qanunun müddəaları aşağıdakılara şamil edilmir:  
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- kommunal və təcili tibbi yardım xidmətlərə məxsus, həmçinin müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı tərəfindən təxirəsalınmaz təcili xidmətlərə aid edilmiş avtonəqliyyat 
vasitələri ilə yerinə yetirilən daşımalara;  

- müdafiə, ictimai asayişin qorunması və fövqəladə halların aradan qaldırılması ilə 
əlaqədar olan avtomobil daşımalarına;  

- dövlət hakimiyyəti orqanlarının, büdcə təşkilatlarının və yerli özünüidarəetmə 
orqanlarının, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının, büdcədənkanar dövlət 
fondlarının, xarici ölkələrin diplomatik və konsulluq nümayəndəliklərinin, beynəlxalq 
təşkilatların nümayəndəliklərinin rəsmi və xidməti istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuş 
avtonəqliyyat vasitələri ilə yerinə yetirilən daşımalara;  

- hüquqi şəxslərin və fərdi sahibkarların xidməti istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuş 
minik avtomobilləri ilə yerinə yetirilən daşımalara;  

- hüquqi şəxslərin və fərdi sahibkarların ümumistifadədə olan avtomobil yollarına 
çıxmadan yerinə yetirdiyi texnoloji və təsərrüfatdaxili (müəssisələrin, obyektlərin daxilində) 
avtomobil nəqliyyatı ilə daşımalarına;  

- fiziki şəxslərin mülkiyyətində, yaxud istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə 
şəxsi ehtiyaclar üçün yerinə yetirdikləri daşımalara. 

“Avtomobil yolları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (22 dekabr 1999-
cu il) Azərbaycan Respublikasında avtomobil yollarının və onlarla əlaqədar mühəndisi 
qurğuların layihələndirilməsi, tikilməsi, istifadəsi, saxlanılması və inkişaf etdirilməsinin, 
habelə yol təsərrüfatının idarə edilməsinin hüquqi, texniki-iqtisadi və təşkilati prinsiplərinin 
ümumi əsaslarını müəyyənləşdirir və yol təsərrüfatı subyektləri arasında yaranan əsas 
münasibətləri tənzimləyir. 

Avtomobil yolları Azərbaycan Respublikasının ərazisində avtomobillərlə daxili və ya 
tranzit yük və sərnişin  daşımalarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində bütün 
hüquqi və fiziki şəxslərin, dövlət hakimiyyəti orqanlarının zəruri tələbatının ödənilməsinə, 
habelə dövlətin təhlükəsizliyinin və müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsinə xidmət edir. 

Avtomobil yolları ölkənin digər nəqliyyat-yol infrastrukturu ilə daşınmaların ardıcıl 
və təhlükəsiz paylanmasına və  ötürülməsinə maksimum təminat yaradır. Avtomobil yolları 
mövcud normativ-hüquqi aktların tələbləri həddində piyadaların, əlillərin və müvafiq 
mexaniki nəqliyyat vasitələrinin tələblərinin ödənilməsi məqsədilə də istifadə edilə bilər. 

Avtomobil yolları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyasından, “Avtomobil yolları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanunundan, yol hərəkəti və fəaliyyətinə aid olan digər normativ-hüquqi 
aktlardan və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən 
ibarətdir. Respublika qanunvericiliyində mövcud olan qanunlarla Azərbaycan 
Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr arasında ziddiyyət 
yaranarsa,  beynəlxalq müqavilələr tətbiq edilir. 

"Avtomobil nəqliyyatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 4 iyul tarixli 792 
nömrəli Fərmanının 1.9-cu bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə "Azərbaycan 
Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili 
nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi və onların hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi 
Qaydası", "Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə 
iriqabaritli və ağırçəkili avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsinə görə ödənişlərin 
dərəcələri" və "Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə 
hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit və çəki parametrləri"nin təsdiq 
edilməsi haqqında (07.07.2009); “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan 
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Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2008-ci il 4 iyul tarixli 792 nömrəli Fərmanının 1.5-ci bəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədi ilə “Sərnişin və  yük daşımaları üçün avtonəqliyyat vasitəsinə lisenziya kartı 
verilərkən, habelə lisenziya kartı verildikdən sonra rübdə bir dəfə həmin avtonəqliyyat 
vasitəsinin texniki, istismar, təhlükəsizlik və ekoloji tələblərə uyğunluğunun yoxlanılması 
və həmin yoxlamanın aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında (20.05.2009); 
"Avtomobil yolları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 10 mart tarixli 299 nömrəli Fərmanına 
əlavə edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 30 oktyabr 
tarixli 171 nömrəli Fərmanının 2-ci bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə 
"Avtomobil yollarında yol göstəricilərinin yerləşdirilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi 
haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərarlar qəbul etmişdir.  

 “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (24 iyun 2005-ci il) 
Azərbaycan Respublikasının hava məkanından istifadəni tənzimləyir və aviasiya sahəsində 
fəaliyyətlərin ümumi prinsiplərini müəyyən edir.  

Azərbaycan Respublikasında aviasiya mülki, eksperimental və dövlət aviasiyasına 
bölünür. Mülki aviasiya iqtisadiyyatın, əhalinin, o cümlədən, ayrı-ayrı şəxslərin 
ehtiyaclarının ödənilməsi və xüsusi xarakterli aviasiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün 
nəzərdə tutulan aviasiyadır. Müəyyən haqq müqabilində sərnişinlərin, baqajın, yükün və 
poçtun daşınmasını həyata keçirən mülki aviasiya kommersiya mülki aviasiyası hesab edilir. 
Sınaq-konstruktor, elmi tədqiqat işlərinin aparılması, habelə aviasiya və digər texnikanın 
sınaqdan keçirilməsi üçün istifadə olunan aviasiya eksperimental aviasiya hesab edilir. 
Hərbi ehtiyacların, habelə milli təhlükəsizlik, daxili işlər, sərhəd xidməti və gömrük və ya 
digər dövlət orqanlarının ehtiyaclarının ödənilməsi üçün nəzərdə tutulan aviasiya dövlət 
aviasiyası hesab edilir. 

Eksperimental aviasiyadan və dövlət aviasiyasından kommersiya məqsədləri üçün 
istifadə qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Mülki, 
eksperimental və dövlət aviasiyası üzrə dövlət idarəçiliyi müvafiq icra hakimiyyəti orqanları 
tərəfindən həyata keçirilir. Mülki və eksperimental aviasiya sahəsində dövlət idarəçiliyini 
həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətləri müvafiq əsasnamə ilə 
müəyyən edilir. 

Beynəlxalq nəqliyyat əlaqələrinin beynəlxalq-hüquq reqlamenti kifayət qədər çoxdan 
məlumdur. Beynəlxalq razılaşmalara doğru ilk addım XVII-XVIII əsrlərdə yüklərin ümumi 
daşınması qaydaları və sığortalanması barəsində atılıb. Lakin bu səylər dağınıq şəkildə 
olduğundan çox vaxt uğursuzluqla nəticələnirdi. Möhkəm, sistematik və ümumi qəbul 
edilmiş danışıqlar və konvensiyalar yalnız XIX əsrin sonunda öz təsdiqini tapdı. Beynəlxalq 
iqtisadi münasibətlərin dərinləşməsi və inkişafının ölçüsü ilə bağlı olaraq yükdaşıma 
proseslərinin beynəlxalq norma və razılaşma prinsiplərinə olan tələbatı artdı. 

 Azərbaycan bir çox dünya dövlətləri ilə, Avropa İttifaqı və digər beynəlxalq 
təşkilatlarla müştərək işlər görərək, Tarixi İpək Yolunun bərpa olunması sahəsində – 
TRASEKA Proqramının hazırlanması və yaradılmasında yaxından iştirak etmişdir. 
Azərbaycan Respublikası 1993-cü ilin may ayında Brüssel şəhərində keçirilmiş Konfransda 
AİK-ın TRASEKA Proqramının yaradılmasının təşəbbüskarı olan keçmiş SSRİ dövlətinin 8 
ölkəsindən biri olmuşdur (Gürcüstan, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, 
Türkmənistan və Özbəkistanla birlikdə). Konfransın işində nəqliyyat və ticarət regional 
sistemlərində mövcud olan problemlər və nöqsanlar müəyyənləşdirilmiş və müzakirə 
edilmişdir. Konfransın yekunlarına əsasən, TRASEKA regionlararası Proqramının 
fəaliyyətinin əsaslarını qoymuş Brüssel Bəyannaməsi qəbul edilmişdir. 
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Azərbaycan Respublikasının TRASEKA Proqramında iştirakı ölkəmiz üçün strateji 
əhəmiyyət kəsb edir və Azərbaycanın Avropa ilə iqtisadi əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi 
və genişləndirilməsi, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası və beynəlxalq nəqliyyat qovşağına 
çevrilməsi üçün böyük imkanlar yaradır. Belə ki keçən dövr ərzində TRASEKA Proqramı 
çərçivəsində “Nəqliyyatın idarə edilməsinin treninqi”, “Nəqliyyatın hüquqi və tənzimləyici 
çərçivəsi”, “TRASEKA nəqliyyat dəhlizində vahid tarif siyasətinin tətbiqi”, “Sərhəd-keçid 
proseduraların sadələşdirilməsi”, “Qafqaz dəmir yollarınının bərpası” və onlarla digər 
texniki yardım və investisiya layihələri həyata keçirilmişdir. 

 
4. Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılmasının  

    hüquqi təminatı 
Lisenziya daşıma fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə icazə verən rəsmi sənəddir. O, 

müvafiq şəxsə daşıyıcı statusu verir. Lisenziya bütün nəqliyyat növləri üzrə beş il 
müddətinə nəzərdə tutulur. Burada lisenziya verən dövlət qurumunun adı, lisenziya verilən 
hüquqi şəxsin adı və hüquqi ünvanı (fiziki şəxslər üçün isə adı, atasının adı, soyadı, 
şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd haqqında məlumatlar), həyata keçirilməsinə lisenziya verilən 
fəaliyyət növü, lisenziyanın qüvvədə olma müddəti və digər məlumatlar göstərilir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 oktyabr 1997-ci il tarixli 637 nömrəli 
Fərmanı ilə təsdiq olunmuş “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növləri və 
onları verən icra hakimiyyəti orqanlarının siyahısı”na əsasən dəmiryolu nəqliyyatından 
başqa, bütün nəqliyyat növləri üzrə daşıma fəaliyyətini həyata keçirmək üçün xüsusi icazə 
(lisenziya) alınması tələb edilirdi. Bu siyahı qüvvədən düşmüşdür. Prezidentin təsdiq etdiyi 
yeni siyahıda (2 sentyabr 2002-ci il) yalnız hava və su nəqliyyatı ilə yük və sərnişin 
daşınması xüsusi razılıq tələb olunan fəaliyyət növü hesab edilir. 

Xüsusi razılığı (lisenziyanı) müvafiq dövlət icra hakimiyyəti orqanı (Azərbaycan 
Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi) verir. Bu zaman yenə də hakimiyyət-təşkilati 
münasibətlər yaranır ki, həmin münasibətlərdə inzibati hüququn predmet tərkibinin 
əlamətləri vardır. Ona görə bu qəbildən olan münasibətlər də inzibati hüquq normaları ilə 
rəsmiləşdirilir və qaydaya salınır. 

Xüsusi razılıq (lisenziya) almaq üçün tələb olunan aşağıdakı sənədlər müvafiq dövlət 
orqanlarına (qurumlarına) təqdim edilməlidir: 

- ərizə (hüquqi şəxslər adından verilən ərizədə hüquqi şəxsin adı, təşkilati-hüquqi 
forması, hüquqi ünvanı, bank rekvizitləri, fəaliyyət növü, fiziki şəxslər üçün verilən ərizədə 
isə onun adı, atasının adı, soyadı, şəxsiyyəti təsdiq edən vəsiqə haqqında məlumatlar və fəa-
liyyət növü gostərilir); 

- müəssisənin təsis sənədlərinin surəti; 
- müəssisənin dövlət qeydiyyatı haqqındakı şəhadətnaməsinin surəti; 
- sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin vergi orqanları tərəfindən 

uçota alınması haqqında şəhadətnamənin surəti; 
- lisenziya almaq üçün dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənəd; 
- ərizədə göstərilən obyektlərdən hər biri üçün ərizə verən şəxslərin istifadə 

hüququnu (mülkiyyət hüququnu, icarə hüququnu və s. əsasları) təsdiq edən sənədin surəti. 
Lisenziyanın fəaliyyəti müxtəlif əsaslara görə dayandırıla bilər. Bu cür əsaslara 

aşağıdakılar aiddir:  
- lisenziya sahibi tərəfindən müvafiq ərizə təqdim edildikdə;  
- lisenziya sahibi tərəfindən normativ aktlara əməl edilmədikdə; 
- qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq dövlət orqanları tərəfindən daşıma 

fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxsin fəaliyyəti dayandırıldıqda; 
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- lisenziya sahibi müflis elan olunduqda; 
- lisenziya sahibi tərəfindən müvafiq ərizə verildikdə; 
- lisenziya verilməsi üçün təqdim edilən sənədlərdə düzgün olmayan məlumatlar 

aşkar edildikdə; 
- lisenziyanın qüvvədə olma qaydaları lisenziya sahibi tərəfindən pozulduqda; 
- məhkəmənin müvafiq qərarı olduqda və s; 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997‐ci il 10 yanvar tarixli, 6 

nömrəli qərarı ilə Azərbaycan Respublikası ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını 
tənzimləyən «İcazə Sistemi» haqqında Əsasnamə təsdiq edilmişdir. Bu Əsasnamə 
Azərbaycan Respublikası ərazisində avtonəqliyyat vasitələrinin sahibləri üçün icazə 
sisteminin tələbləri nəzərə alınmaqla beynəlxalq avtomobil daşımalarının yerinə 
yetirilməsinin ümumi qayda və şərtlərini müəyyən edir. Əsasnaməyə əsasən beynəlxalq 
avtomobil daşımalarını həyata keçirən xarici dövlətlərin nəqliyyat vasitələrinə Azərbaycan 
Respublikasının ərazisinə giriş-çıxış, yüklənmə və tranzit keçid hüququnu müəyyənləşdirən 
xüsusi sənəd− “İcazə” blankı” dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində gömrük orqanları 
tərəfindən verilir və nəzarət olunur. 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində (dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələri 
istisna olmaqla) xarici dövlətlərin nəqliyyat vasitələri ilə həyata keçirilən beynəlxalq 
avtomobil daşımalarının tənzimlənməsini və nəzarəti Azərbaycan Respublikasının 
Nəqliyyat Nazirliyi həyata keçirir. 

Azərbaycan Respublikasının ərazisindən tranzitlə keçən yük avtomobilləri istisna 
olunmaqla, xarici avtonəqliyyat vasitələrinin respublika ərazisinə yüksüz daxil olmasına, 
daxili yük və sərnişin daşımalarına və yüklənmə haqqında sərhəddə gömrük orqanları və ya 
ölkə ərazisində Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən verilən ʺİcazəʺ 
blankıʺ olmadıqda yolüstü yüklənməsinə icazə verilmir. 

“İcazə” blankı” növündən (ölkəyə gəlmək haqqında icazə, yüklərin yüklənməsinə 
icazə, üçüncü ölkəyə tranzit gediş üçün icazə) asılı olmayaraq yükdaşımalar ilə məşğul olan 
avtonəqliyyat vasitələrinin sahiblərinə Azərbaycan Respublikasının ərazisinə maneəsiz daxil 
olmaq, yüklənmə aparmaq, ikitərəfli və ya tranzitlə hərəkət etmək hüququ, dövlət sərhədini 
keçmək haqqında tərəflərin qarşılıqlı razılaşması ilə müəyyən edilmiş digər şərtlər 
gözlənildiyi halda verilir. 

“İcazə” blankı” olmayan xarici ölkələrin avtodaşıyıcıları Azərbaycan 
Respublikasının ərazisinə daxil olduqda gömrük orqanlarının səlahiyyətli 
nümayəndələrindən dövlət rüsumunu ödəməklə “İcazə blankı” alır.  

Kvota ilə müəyyən edilmiş, qarşılıqlı razılaşma əsasında ʺİcazəʺ blankıʺnın 
mübadiləsi, beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında hökumətlərarası sazişlərə uyğun olaraq 
Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi və digər tərəfin səlahiyyətli orqanı 
tərəfindən ödənişsiz həyata keçirilir.  

Beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında hökumətlərarası sazişlərə uyğun olaraq 
müəyyən edilmiş kvotalar üzrə mübadilə edilmiş ʺİcazəʺ blanklarının istifadəsinin və 
Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunun çoxtərəfli illik və qısamüddətli icazələrinin uçotunun 
aparılması məqsədi ilə növbəti ayın 10‐dək Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük 
Komitəsi Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyinə məlumat verir.  

Xarici ölkələrin ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını yerinə yetirmək üçün 
xarici ölkələrin icazə blanklarının Azərbaycan avtodaşıyıcılarına verilməsi Nəqliyyat 
Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.  

ʺİcazəʺ blankıʺ avtonəqliyyat vasitəsində olur və nəzarət səlahiyyəti olan şəxsin tələbi 
ilə təqdim edilir.  İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinə «İcazə blankı», 
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onlar yol təşkilatları tərəfindən xüsusi yol marşrut sxemi ilə təmin olunduqda və avtomaşın 
dövlət yol polisi və yerli icra orqanları tərəfindən müşayiət edildikdə verilir.  

Xarici dövlətlərin avtomobil nəqliyyatı vasitələrilə Azərbaycan Respublikası 
ərazisində beynəlxalq daşımaların yerinə yetirilməsi üçün ʺİcazəʺ blankıʺ Azərbaycan 
Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən hazırlanır, təsdiq olunur, mətbəə üsulu ilə 
çap edilir, sıra nömrəsinə malik olur və Nəqliyyat Nazirliyinin möhürü olduqda etibarlı 
sayılır. Beynəlxalq avtomobil daşımalarını yerinə yetirən xarici dövlətlərin nəqliyyat 
vasitələrinə sərhəddə ʺİcazəʺ blanklarının verilməsi məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi Dövlət Gömrük Komitəsini müvafiq blanklarla (tələb 
olan növdə və miqdarda) təmin etməlidir.  

Qəbul edilmiş beynəlxalq normalara və standartlara müvafiq, vahid formalı ʺİcazəʺ 
blankıʺnın üz tərəfində bir qayda olaraq aşağıdakı rekvizitlər olmalıdır:  

a) verilən icazənin hansı ölkənin ərazisində etibarlı olduğu haqqında qeydiyyat 
(ölkənin adı);  

b) ʺİcazəʺ blankıʺnın nömrəsi;  
v) daşıyıcının adı və onun tam ünvanı;  
q) ʺİcazəʺ blankıʺnın verildiyi yer və tarix;  
d) ʺİcazəʺ blankıʺnı vermiş səlahiyyətli orqanın imzası və möhürü;  
e) hərəkət marşrutu;  
z) sərhəd buraxılış məntəqəsi;  
i) nəqliyyat vasitəsinin adı, onun nömrəsi və modeli.  
ʺİcazəʺ blankıʺnın arxa tərəfində aşağıdakı məlumatlar olmalıdır:  
a) ʺİcazəʺ blankıʺnın nəzarət səlahiyyəti olan şəxsin tələbi ilə təqdim olunması barədə 

təlimat. Bu sənəd ancaq beynəlxalq yük və sərnişin daşımaları üçün etibarlıdır və daxili 
daşımaların yerinə yetirilməsinə əsas vermir. İcazənin üçüncü şəxsə verilməsi qadağandır. 
Daşıyıcı Azərbaycan Respublikası ərazisində qüvvədə olan qanunlara əməl etməli, inzibati 
orqanların avtomobil nəqliyyatı və yol hərəkəti üçün təlimatlarını yerinə yetirməlidir.  

b) nəzarət edən orqanın qeydiyyatı üçün yer;  
c) avtomobilin markası göstərilməklə onun tam çəkisi.  
Rekvizitləri doldurulmayan, digər tərəfin səlahiyyətli orqanının imzası, möhürü və 

onu yerlərdə verən icra orqanının möhürü olmadıqda ʺİcazəʺ blankıʺ etibarlı sayılmır.  
ʺİcazəʺ blankıʺna, Azərbaycan Respublikası ilə digər xarici ölkələr arasında 

beynəlxalq avtomobil daşımalarında «İcazə sistemi»nin tətbiqi haqqında Protokolu 
razılaşdırdıqda, müəyyən dəyişiklik edilə bilər, bəzi hallarda isə tərəflərin qarşılıqlı 
razılaşması ilə eyniləşdirilə bilər.  

ʺİcazəʺ blankıʺnın rekvizitlərini doldurmaq üçün rəsmi dil tərəflərin hər birinin 
səlahiyyətli orqanı tərəfindən müəyyən edilir.  

Dövlətlərarası Sazişlərin şərtləri və Azərbaycan Respublikası qanunları xarici 
avtodaşıyıcılar tərəfindən pozulduqda «İcazə Sistemi»ni həyata keçirən icra orqanları 
qaydaları pozanlar haqqında Nəqliyyat Nazirliyinə məlumat verirlər. Nəqliyyat Nazirliyi öz 
növbəsində Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi xətti ilə tədbir görülməsini təmin 
edir.  

ʺİcazəʺ blankʺlarının uçotu, saxlanılması və hesabatının təşkili, Azərbaycan 
Respublikası Maliyyə Nazirliyinin «Ciddi hesabatlı blanklar haqqında»kı təlimatına əsasən 
aparılır.  

Hər rüb Nəqliyyat Nazirliyi ümumiləşdirilmiş şəkildə verilmiş (satılmış) “İcazə 
blankları” (ölkələr və növlər üzrə) haqqında Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Nazirliyinə məlumat hesabat təqdim edir. 
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“Sərnişin və yük daşımaları üçün avtonəqliyyat vasitəsinə lisenziya kartı verilərkən, 
habelə lisenziya kartı verildikdən sonra rübdə bir dəfə həmin avtonəqliyyat vasitəsinin 
texniki, istismar, təhlükəsizlik və ekoloji tələblərə uyğunluğunun yoxlanılması və həmin 
yoxlamanın aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin qərarı (20.05.2009) qəbul edilmişdir.  

"Sərnişin və yük daşımaları üçün avtonəqliyyat vasitəsinə lisenziya kartı verilərkən, 
habelə lisenziya kartı verildikdən sonra rübdə bir dəfə həmin avtonəqliyyat vasitəsinin 
texniki, istismar, təhlükəsizlik və ekoloji tələblərə uyğunluğunun yoxlanılması və həmin 
yoxlamanın aparılması Qaydası" (bundan sonra−Qayda) "Avtomobil nəqliyyatı haqqında" 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq hazırlanmışdır və sərnişin və yük 
daşımaları üçün avtonəqliyyat vasitəsinə lisenziya kartı verilərkən, habelə lisenziya kartı 
verildikdən sonra rübdə bir dəfə həmin avtonəqliyyat vasitəsinin texniki, istismar, 
təhlükəsizlik və ekoloji tələblərə uyğunluğunun yoxlanılması və həmin yoxlamanın 
aparılması qaydasını müəyyən edir. 

Yoxlamaya təqdim edilmiş avtonəqliyyat vasitəsinin texniki, istismar, təhlükəsizlik 
və ekoloji tələblərə uyğun olması yoxlamanı aparan qurumun tərtib etdiyi arayışla təsdiq 
edilir. Tərtib edilmiş arayış ilk dəfə lisenziya kartının rəsmiləşdirilməsi və ya əvvəllər 
rəsmiləşdirilmiş lisenziya kartında müvafiq qeydin edilməsi üçün əsas 
hesab  edilir.  Arayış  iki nüsxədə tərtib olunaraq bir nüsxəsi avtonəqliyyat vasitəsinin 
məxsus olduğu daşıyıcıya təqdim edilir, digər nüsxəsi isə yoxlamanı aparan qurumda 
saxlanılır.  

Yoxlamaya təqdim edilmiş avtonəqliyyat vasitəsi texniki, istismar, təhlükəsizlik və 
ekoloji tələblərə uyğun olmadıqda yoxlamanı aparan qurum aşkar olunmuş texniki 
qüsurlarla bağlı akt tərtib edir. Tərtib edilmiş akt ilk dəfə lisenziya kartının verilməsindən 
imtina edilməsi və ya əvvəllər rəsmiləşdirilmiş lisenziya kartının qüvvəsinin dayandırılması 
üçün əsas hesab edilir. Akt iki nüsxədə tərtib olunaraq bir nüsxəsi avtonəqliyyat vasitəsinin 
məxsus olduğu daşıyıcıya təqdim edilir, digər nüsxəsi isə yoxlamanı aparan qurumda 
saxlanılır. Aktda qeyd edilmiş qüsurlar aradan qaldırıldıqdan sonra avtonəqliyyat vasitəsi 
təkrar yoxlamaya təqdim edilə bilər. 

 
5.  Dövlət nəqliyyat orqanlarının hüquqi vəziyyəti 
 
XX əsrin sonlarında dünyanın siyasi həyatında baş verən proseslər bir çox dövlətlərə, 

o cümlədən, Azərbaycana müstəqil dövlət quruculuğu yoluna qədəm qoymaq imkanı verdi. 
Zəngin iqtisadi potensiala, yeraltı və yerüstü sərvətlərə malik olan Azərbaycan 
müstəqilliyinin ilk illərindən beynəlxalq aləmin diqqət mərkəzinə çıxa bildi. Avropaya və 
beynəlxalq aləmə inteqrasiya prosesi isə daxili islahatların həyata keçirilməsi ilə müşayiət 
olundu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 5 avqust tarixli 743 saylı fərmanı 
ilə Nəqliyyat Nazirliyinin yaradılması respublikada idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi 
istiqamətində aparılan məqsədyönlü struktur islahatlarının tərkib hissələrindən biri oldu. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 10 iyun tarixli 880 saylı fərmanı 
ilə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi haqqında Əsasnamə təsdiq edilmiş və 
nazirlik fəaliyyətə başlamışdır. 

Əsasnaməyə görə Nazirlik dəmiryolu, su, avtomobil, mülki hava nəqliyyatı və 
avtomobil yolları sahələrində  vahid dövlət siyasətini formalaşdıran və həyata keçirən, 
sahələrarası münasibətləri tənzimləyən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. 

Nazirlik öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan 
Respublikasının Qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və 



 211

sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, 
həmçinin Nəqliyyat Nazirliyi haqqında Əsasnaməni rəhbər tutur.  

Nazirliyin saxlanılması xərcləri Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən 
maliyyələşir.  

Nazirliyin əsas vəzifələri aşağıdakılardır:  
- Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat-yol kompleksinin inkişafı, yük və sərnişin 

daşımaları sahəsində vahid dövlət siyasətini formalaşdırmaq və həyata keçirmək;  
- nəqliyyat-yol kompleksi müəssisələrinin etibarlı, səmərəli və fasiləsiz işləməsini 

təmin etmək üçün bu kompleksə daxil olan sahələrin fəaliyyətini əlaqələndirmək;  
- nəqliyyat-yol kompleksində vahid elmi-texniki siyasətin həyata keçirilməsini təmin 

etmək, onun öncül istiqamətlərini müəyyənləşdirmək;  
- nəqliyyat-yol kompleksinin inkişafına yönəldilmiş sahə və sahələrarası proqramlar 

hazırlamaq və onların yerinə yetirilməsini təmin etmək, nəqliyyat-yol kompleksinin sosial-
iqtisadi inkişaf konsepsiyasını hazırlamaq;  

- nəqliyyat-yol kompleksində dövlət əmlakının səmərəli istifadə olunmasına nəzarət 
etmək və bu sahədə dövlət maraqlarının qorunmasını təmin etmək və s. 

Nazirlik bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş vəzifələrə uyğun olaraq aşağıdakı 
funksiyaları həyata keçirir:  

- nəqliyyat-yol kompleksinin inkişafının əsas istiqamətlərini hazırlayır, onları 
aidiyyəti orqanlara təqdim edir;  

- nəqliyyat-yol kompleksi sahəsində dövlət proqramları hazırlayır və onların yerinə 
yetirilməsi üçün öz səlahiyyətləri daxilində müvafiq tədbirlər görür;  

- nəqliyyat-yol kompleksi ilə bağlı qanunvericilik aktları layihələrinin 
hazırlanmasında iştirak edir;  

- nəqliyyat-yol kompleksində islahatların və struktur dəyişikliklərinin aparılması 
barədə təkliflər verir və bu sahədə aparılan işlərə rəhbərlik edir;  

- qanunvericiliyə uyğun olaraq nəqliyyat-yol kompleksində iqtisadi, maliyyə, 
investisiya, tarif və sosial siyasətin formalaşmasında və həyata keçirilməsində iştirak edir və 
s. 

Nazirlik öz vəzifələrini və funksiyalarını həyata keçirmək üçün aşağıdakı hüquqlara 
malikdir:  

- öz səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərin həll edilməsi üçün mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanlarından və digər təşkilatlardan zəruri sənədlər, statistik məlumatlar və sair materiallar 
tələb etmək və onlara zəruri sənədləri və materialları müəyyən olunmuş qaydada vermək;  

- Nazirliyin səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər üzrə qəbul olunmuş normativ-hüquqi 
aktların və sahə standartlarının icrasına nəzarət etmək;  

- nəqliyyat-yol kompleksinin fəaliyyətinin ümumi qaydalarını müəyyən edən 
müvafiq qanunvericilik aktlarının layihələrini hazırlamaq, zəruri hallarda qəbul edilmiş 
qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər edilməsi barədə təkliflər vermək;  

- müəyyən olunmuş qaydalar əsasında mülki hava və dəniz gəmiləri ekipajları, 
beynəlxalq daşımalarla məşğul olan avtomobil sürücüləri üçün pasport və viza məsələlərini 
təşkil etmək və s. 

Müvafiq əsasnaməyə əsasən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyi və 
nəqliyyat-yol kompleksinə daxil olan qurumlar səlahiyyətləri daxilində nəqliyyat sahəsinə 
dair beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr yaratmışdırlar. Nazirliyə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin olunan və vəzifədən azad edilən nazir rəhbərlik edir.  

Avtonəqliyyatservis Departamenti 
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Azərbaycan Respublikasında Dövlət Əmlakının Özəlləşdirilməsi Proqramlarına 
uyğun olaraq 1995-ci ildən nəqliyyat müəssisələrinin özəlləşdirilməsinə başlanılmış və hal-
hazırda erməni qəsbkarları tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdə yerləşən müəssisələr istisna 
olmaqla, demək olar ki, bütün avtonəqliyyat müəssisələri özəlləşdirilmişdir. 

Hazırda “Avtonəqliyyatservis” Departamentinin tərkibinə aşağıdakı müəssisə və 
təşkilatlar daxildir: 

1. Tədris-Kurs Kombinatı− 1934-cü ildə yaradılmış və neft sənayesi üçün nəqliyyat 
üzrə kadr hazırlığı ilə məşğul olmuşdur. Hal-hazırda Kombinat Müdafiə Nazirliyinin sürücü 
kadrlarla təmin olunmasında, respublikada sərnişin və yük daşımaları üçün müxtəlif 
kateqoriyalı sürücülərin hazırlanmasında və onların ixtisas dərəcələrinin artırılmasında 
mühüm rol oynayır. Kombinatda müntəzəm sərnişin daşımalarında çalışan avtobus 
sürücüləri üçün də xüsusi hazırlıq təlimi keçirilir.  Gəncə, Lənkəran, Biləsuvar, Naxçıvan, 
Əli Bayramlı şəhərlərində filialları vardır. 

2. Texniki Müayinə Mərkəzi− Nəqliyyat vasitələrinin texniki tələblərə 
uyğunluğunu müəyyən etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyinin 
2003-cü il 15 sentyabr tarixli 32/Ü saylı Sərəncamı ilə yaradılmışdır. Onun  Sumqayıt, 
Gəncə, Yevlax, Şəki, Göyçay, Əli Bayramlı, Lənkəran və Quba şəhərlərində filialları 
fəaliyyət göstərir. 

3. Bakı Beynəlxalq və Şəhərlərarası Avtovağzalı− dövlət əhəmiyyətli 
obyekt kimi Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayon əhalisinə sərnişindaşıma xidməti 
göstərir, sərnişin daşimaları sahəsində avtobus marşrutları şəbəkəsinin tənzimlənməsi və s. 
tədbirləri həyata keçirir. 

4. “Nəqliyyatservis” Avtonəqliyyat müəssisəsi MMC dövlət tədbirlərinin 
keçirilməsində əhaliyə, xarici qonaqlara, xarici və yerli təşkilatlara avtomobil nəqliyyatı ilə 
nümunəvi, ödənişli nəqliyyat xidməti göstərir. 

5. “İnterterminal” Dövlət Müəssisəsi− ekspedisiya xidməti, avtomobillər üçün 
logistika xidmətləri (yükləmə və boşaltma prosesləri) və s. xidmətlər göstərir. 

6. “Azərnəqliyyatekspedisiya” İstehsalat Birliyi– respublika üzrə nəqliyyat-
ekspedisiya xidmətlərini təşkil edir 

7. Texniki İdman Klubu– avtonəqliyyat sahəsində idman tədbirləri keçirir (hal-
hazırda fəaliyyət göstərmir). 

8. 4 saylı kiçik avtotəmir müəssisəsi– avtotəmir xidmətləri göstərir. Ağdam 
rayonunda yerləşir və hal-hazırda fəaliyyətsizdir. 

9. Tovuz avtotəmir zavodu– avtomobil təmiri xidmətləri göstərir. 
“Avtonəqliyyatservis” Departamentinin mərkəzi aparatına aşağıdakı struktur 

bölmələri daxildir: 
1. Departamentin rəhbərliyi 
2. Daşımaların təşkili idarəsi 
3. Marşrut müqavilələri idarəsi 
4. Texniki idarə 
5. Baş nəqliyyat müfəttişliyi idarəsi 
6. Kadrlar və sosial məsələlər idarəsi 
7. İqtisadiyyat şöbəsi 
8. Mühasibat uçotu şöbəsi 
9. Lisenziyalaşdırma və fərqlənmə nişanlarının rəsmiləşdirmə xidməti 
10. Bakı sərnişin nəqliyyat 
Yolnəqliyyatservis Departamenti 
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Hal-hazırda “Yolnəqliyyatservis” Departamentinin tərkibinə aşağıdakı müəssisə və 
təşkilatlar daxildir: 

- 1-47 saylı Yol İstismar İdarələri və 48-50 saylı Yol İstismar MMC-ləri – 
yerləşdikləri ərazilərdə xidmət etdikləri avtomobil yollarında təmir və saxlanma işlərini 
yerinə yetirirlər. 

- 1-4 saylı Yol Yaşıllaşdırma MMC-ləri – avtomobil yollarının qorunma zolağında 
yaşıllıqların salınması və onlara xidmət işlərini yerinə yetirirlər. 

- 1, 4, 5, 7-10 saylı İxtisaslaşmış Dəmir Yolu Müəssisələri, 1-3 saylı İxtisaslaşmış 
Müəssisələr və 2 saylı Dəmir Yolu Müəssisəsi – dəmir yolunu və dəmir yolu qurğularının 
təmiri, yenidənqurulması, layihələndirilməsi və tikintisi işlərini aparır, inşaat materialları və 
konstruksiyaları istehsal edir, həmçinin bu materialların alqı-satqısı ilə məşğul olurlar. 

- Təyinatlı Vaqonların İstismarı Müəssisəsi – dəmir yolları, vağzallar, depo, körpü və 
dayanacaqların, müxtəlif növ avtomobil yolları təsərrüfatı obyektlərinin, terminalların, 
sosial-məişət obyektlərinin tikintisi, yenidənqurulması və təmiri işlərini yerinə yetirir. 

- Dəmir Yolu Konstruksiyaları Kombinatı – avtomobil və dəmir yollarının tikintisi və 
təmiri üçün lazım olan konstruksiyalarin hazırlanması və quraşdırılması işlərini yerinə 
yetirir. 

- “Yolnəqliyyatlayihə” İnstitutu – obyektlərin layihələrini və əsaslı, orta təmir işləri 
üçün smetaları tərtib edir. 

- Elmi Proqnozlaşdırma və Məlumat Hesablama Mərkəzi – yol-nəqliyyat kompleksi 
üzrə proqnozlar hazırlayır və avtomobil yollarında aparılan təmir işlərinin keyfiyyətinə 
nəzarət edir. 

Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu − 1880-ci ilin 20 yanvar tarixində yaradılmışdır. 
Hazırda Azərbaycan Respublikasında dəmir yollarının uzunluğu 2944, km. istismar 
uzunluğu isə 2122 km təşkil edir. Dəmir yolu xəttinin daha intensiv sahələri, yəni 1277,1 
km-i elektrikləşdirilmişdir ki, bu da ümumi uzunluğunun 60%-nı təşkil edir. 

Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun tərkibində: 
- İdarə aparatı 
- Daşıma Prosesləri İdarəetmə birliyi 
- Sərnişin Daşıma İstehsalan birliyi 
- “Lokomotiv İstehsalat” birliyi 
- “Vaqon Servis” İstehsalat birliyi 
- Yol istehsalat birliyi 
- Elektrik Təçizatı İstehsalat birliyi 
- İşarəvermə və Rabitə İstehsalat birliyi 
- Maddi Texniki Təçizat birliyi 
- Hərbiləşdirilmiş Mühafizə Təsərrüfatı 
- Naçıvan Hissəsi 
- Məlumat hesablama mərkəzi 
- Mətbəə 
- Dəmir yolu nəqliyyati vasitələrinin təminatı müəssisəsi 
- Lokomotiv Sağlamlıq idman mərkəzi 
- Tikilməkdə olan müəssisələrin müdiriyyəti 
- Yolun həkim-sanitar xidməti 
- Yolun fəhlə təçhizatı birliyi 
- Tarif və Nəqliyyat servis xidməti 
- Su təçhizatı və sanitar-texniki qurğular distansiyası 
- Texniki İnzibati binaların istismarı müəssisəsi fəaliyyət göstərir. 
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Su nəqliyyatı 
Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi − Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin rəsmi 

yaranma tarixi 1858-ci il may ayının 21-i sayılır. Məhz bu tarixdə Rusiya senatının fərmanı 
ilə «Qafqaz və Merkuri» Səhmdar Dənizçilik Cəmiyyəti yaradılmışdır. Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi 1992-ci ilə qədər SSRİ Dəniz Donanması Nazirliyinin tərkibindəki 17 gəmiçilik 
idarəsindən biri idi. 

Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin strukturu. ADXDG Xəzər hövzəsində gəmilərə sahib 
olan iri kompaniya kimi çoxsahəli müəssisədir. Onun strukturu aşağıdakı kimidir: 

- Donanma; 
- Gəmi təmiri istehsalat birliyi «Xəzərdənizgəmitəmiri»; 
- Texniki xidmət və təmir bazası; 
- Dəniz yollarının hövzə idarəçiliyi «Xəzərdənizyol»; 
- «Xəzərdənizlayihə» elmi-tədqiqat institutu; 
- İnformasiya-hesablama mərkəzi; 
- Ticarət, təchizat və agentlik təşkilatları; 
- Baza elektroradionaviqasiya kamerası; 
- Radiolakasiya trinajor kompleksi; 
- «CASPIAN» qonaq evi; 
- Hərbiləşdirilmiş mühafizə dəstəsi; 
- Tədris müəssisələri (dəniz akademiyası, peşə məktəbi, məktəblər); 
- «Yaxt Klub» idman kompleksi. 
Nəqliyyat donanması 71 nəqliyyat gəmisindən və 1 ədəd sudaşıyan gəmidən 

ibarətdir. 
Nəqliyyat donanmasına 23 quru yükdaşıyan gəmisi Qara və Aralıq dənizlərində 

taym-çarter müqaviləsi əsasında kommersiya reysləri icra edir, qalan gəmilər Xəzər 
hövzəsində istismar olunur. Gəmiçilik Xəzərdə Avropa-Qafqaz-Asiya (TRASECA) 
nəqliyyat dəhlizində bağlayıcı rolunu oynayır. Transxəzər istiqamətində yüklərin daşınması 
üçün hazırda dəmir yol vaqonları, avtomaşınlar və sərnişin daşıyan gəmi-bərələrindən və 
tankerlərdən istifadə olunur.  

Bakı Dəniz Ticarət Limanı − 1902-ci ildə Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarəti 
Limanının əsası qoyulmuşdur. Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini qazandıqdan 
sonra, 1992-ci il yanvar ayının 1-dən etibarən Liman Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 
strukturundan çıxaraq müstəqil müəssisə olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1994-cü il 28 noyabr tarixli 407 saylı 
qərarı ilə Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarəti Limanının nizamnaməsi təsdiq edilmişdir. Bu 
nizamnaməyə əsasən liman hüquqi şəxs olaraq tam təsərrüfat hesablı və 
özünümaliyyələdirmə prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərir. 

Liman il boyu günün 24 saatı ərzində fasiləsiz iş cədvəli əsasında işləyir. Liman 5 
terminaldan ibarətdir: 

1. Əsas yük terminalı ümumi uzunluğu 858 m-ə bərabər olan 7 körpüdən ibarətdir. 
Bu körpülərdən biri xüsusi olaraq «Ro-Ro» tipli gəmilərin qəbulu üçün nəzərdə tutulub. 
Körpüdə suyun dərinliyi 7 metrə bərabərdir. Terminalın dəmir yolu xətlərinin ümumi 
uzunluğu 8 km-dir. Manevr işləri üçün 4 ədəd teplovozu, lokomotiv briqadası, deposu, 
dəmir yolu və avtomaşın tərəziləri vardır. Terminalın 24000 m² olan açıq anbarı və ümumi 
sahəsi 10000 m²  olan 5 ədəd bağlı anbarları vardır. 

2. Konteyner terminalı ildə 15000 ədəd konteyner qəbul etmək gücünə 
malikdir.  Terminalda konrteynerləri və onların içərisindəki yükləri işləmək üçün sahəsi 
1250 m²  olan bağlı anbarı və sahəsi 1600 m² olan konteyner meydançası vardır. Konteyner 
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əməliyyatlarına nəzarət məqsədi ilə təhvil-təslim məntəqəsində xüsusi proqramlaşdırılmış 
kompüter sistemi quraşdırılmışdır.  

3. Bərə terminalı hər birinin uzunluğu 87 metrə bərabər olan 2 qaldırıcı körpüyə 
malikdkir. Körpülərin yanında suyun dərinliyi 8-10 metrə bərabərdir.  

4. Neft terminalı ümumi uzunluğu 582 metr olan 4 körpüyə malikdir. Onlardan ikisi 
istismardadır. Eyni zamanda 5000 tondan 12000 tona qədər ağırlıqda 4 tankerə xidmət 
göstərilə bilər. Körpülərin yanında suyun dərinliyi 9,6 metrdir.  

5. Sərnişin terminalında uzunluğu 130 metr olan körpü vardır. Terminalda gəzinti 
gəmiləri Bakı əhalisi və şəhərimizin qonaqlarına xidmət edir. Dövlət Neft şirkətinin işçiləri 
Xəzərin dəniz yataqlarına sərnişin terminalından yola düşürlər. 

Bakı Dəniz Limanında həmçinin Liman Donanması  fəaliyyət göstərir. Donanmaya 
20 gəmi daxildir. Bunlar aşağıdakılardır: yedəkçi gəmilər, neft tullantılarını yığan gəmilər, 
yanğınsöndürən gəmilər, losman kateri, çirkab və fekal sular qəbul edən gəmilər, reyd 
kateri, kran gəmisi, gəzinti gəmiləri, yanacaq dolduran gəmi. 

Mülki aviasiya nəqliyyatı 
“Azərbaycan Hava Yolları” Dövlət Konserni − Azərbaycan Respublikasının milli 

aviadaşıyıcısıdır. O, beynəlxalq aviadaşıyıcı kimi 1991-ci ildə yaradılmışdır. Əsas vəzifəsi-
təhlükəsiz və müntəzəm uçuşların təmin edilməsi, hava xidmətlərində beynəlxalq və daxili 
bazarların tələblərinin yerinə yetirilməsidir.  

Mülki aviasiya sahəsində Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun olaraq 
müxtəlif siniflərə daxil olan aeroportlar, aviasiya sahəsində yaranan ayrı-ayrı münasibətləri 
tənzimləyən idarə, müəssisə, şirkət və təşkilatlar fəaliyyət göstərir. Bunlara aşağıdakıları 
misal göstərmək olar: 

1. H.Əliyev adına Binə Beynəlxalq Aeroportu − Azərbaycan Respublikasının əsas 
hava qapısıdır. O, Bakı şəhərinin cənub-şərqindən 20 km kənarda və Binə qəsəbəsinin 
cənub-qərbindən 2 km kənarda yerləşir. 

Aeroportun əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 
- hava gəmilərinin vaxtında və keyfiyyətli qəbulunun və buraxılışının təmin edilməsi; 
- müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinin ciddi təmin edilməsi; 
- nəqliyyat prosesinin yerüstü texnikasına texniki xidmətin təşkilində elmin, 

texnikanın və qabaqcıl təcrübənin yeni nailiyyətlərdən istifadə edilməsinin həyata 
keçirilməsi; 

- Azərbaycan Respublikasında mülki aviasiyanın digər subyektlər ilə iqtisadi 
münasibətlərin təkmilləşdirilməsi; 

- aeroport işçilərinin hazırlığının, təkmilləşdirilməsinin və ixtisaslarının artırılmasının 
təşkil edilməsi; 

- qəza-xilasetmə işlərinin təşkil edilməsi və yerinə yetirilməsi; 
- aeroportun ərazisində yerləşən mülki aviasiya obyektlərinin yanğına qarşı 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi; 
- aeroportun inkişafının perspektiv və illik proqnozunun, məqsədli elmi-texniki və 

sosial-iqtisadi proqramların işlənib hazırlanması; 
- mülki aviasiya sahəsində Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrdə 

qəbul etdiyi öhdəliklərin yerinə yetirilməsi. 
1999-cu ildə H.Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda bütün beynəlxalq standartlara cavab 

verən yeni aerovağzal kompleksi işə salınmışdır. 
Aeroport yeni texnika və avadanlıqlarla (eskalatorlar, hidravlik liftlər, sərnişin və yük 

liftləri, teleskopik sərnişin nərdivanı, baqajın emalı sistemi-uçma və enmənin 2 xətti 
(transportyerlar), nəzarət monitorları və kompüter qeydiyyat avadanlıqları, ventilyasiya və 
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istiliklə təmin sistemləri) təchiz edildi. Aeroportun telefon rabitəsinin səmərəliliyinin 
yüksədilməsi məqsədilə İngiltərənin “AİRSYS ATM” firması tərəfindən beynəlxalq 
standartlara müvafiq olan yeni telefon stansiyası tikilmişdir.  

2. “NAXÇIVAN” Beynəlxalq Aeroportu − Beynəlxalq Standartlara uyğun olaraq 
yenidən qurularaq 2004-cü ildə istifadəyə verilmişdir.  

3. “GƏNCƏ” aeroportu − Gəncə şəhərindən 4 km kənarda yerləşir və və H.Əliyev 
Beynəlxalq Aeroportuna uçub gələn hava gəmiləri üçün ehtiyat aeroportudur. 

4. “YEVLAX” aeroportu − Aeroportun aerodromu “Q” sinifdəndir. Aerodrom III 
və IV sinif təyyarələrin və bütün tipli vertolyotların qəbulu üçün yararlıdır 

5. “ZABRAT” aeroportu − Bakı şəhərinin şimal-şərqindən 18 km və Maştağa 
qəsəbəsinin cənub-qərbindən 5 km kənarda yerləşir. III sinif aeroportudur. Aeroportun 
aerodromu “E” sinifdəndir. 

6. Beynəlxalq Kommersiya İdarəsi (BKİ) − 1997-ci ilin oktyabr ayında birbaşa 
kommersiya fəaliyyət ilə məşğul olan mülki aviakompaniyaların müxtəlif struktur 
bölmələlərinin (Aviasiya daşınmaların satışı idarəsi, xarici ölkə nümayəndələrinin işləri üzrə 
şöbə, beynəlxalq hesablaşmalar şöbəsi, aviakompaniyaların xarici ölkələrlə 
nümayəndəlikləri)birləşdirilməsi yolu ilə yaradılmışdır. 

7. «Ground Handling Company» Birgə Müəssisəsi (GHJ BM) − 1999-cu ilin mart 
ayında «Azərbaycan Hava Yolları» Dövlət Konserni və «İnternational Handling Company» 
Britaniya Kompaniyası tərəfindən təsis edilmişdi. “Ground Handling Company” BM-in 
yaradılmasının əsas məqsədi İATA standartlarına müvafiq olaraq hava gəmilərinin yerüstü 
xidmətinə, eləcə də baqajın, poçtun və yüklərin, həmçinin təhlükəli yüklərin hazır şəklə 
salınmasına qulluq göstərilməsidir. 

8. Aviasiya Təhlükəsizliyi İdarəsi (ATİ) − müstəqil idarə kimi 1996-cı ilin avqust 
ayında Azərbaycan Respublikası dövlət aviaşirkətlərinin aviasiya təhlükəsizliyi Xidməti 
bazasında yaradıldı.  

ATİ-nin əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 
- İJAO (mülki aviasiyanın beynəlxalq təşkilatı) tələblərinə müvafiq olaraq daxili və 

beynəlxalq hava xətlərində sərnişinlərin, baqajın, yükün və poçtun hava daşımalarını həyata 
keçirərkən aviasiya təhlükəsizlik tədbirlərinin təmin edilməsi; 

- hava gəmilərinə qadağa olunmuş əşyaların keçirilməsi hallarını aradan qaldırmaq 
məqsədilə sərnişinlərin, baqajın və əl yüklərinin nəzarəti; 

- hava gəmilərinin və mülki aviasiya obyektlərinin mühafizəsi; 
- mülki aviasiya müəssisələrində, idarələrində və təşkilatlarında buraxılış və 

obyektdaxili rejimin təmin edilməsi. 
 Aviasiya təhlükəsizlik İdarəsi təhlükəsizliyin təmini sistemlərinin aşağıdakı 

növlərindən istifadə edir: 
- telemüşahidə; 
- daxil olmanın idarə edilməsi; 
- sərnişinlərin baqajının yoxlanılması; 
- daxil olma zonası qeyd olunmuş plastik icazənamələrin verilməsi. 
9. «AZƏRAERONAVİQASİYA» müəssisəsi − «AZAL» Dövlət Konserninin 

«Azəraeronaviqasiya» müəssisəsi 01 aprel 1996-cı ildə təşkil olunmuşdur və mülki 
aviasiyanın müstəqil müəssisəsidir. Öz fəaliyyətini tam təsərrüfat hesablı və 
özünümaliyyələşdirmə prinsipləri əsasında qurur və Azərbaycan Respublikasının hava 
məkanında hava hərəkətinə aeronaviqasiya xidməti sahəsində rəsmi dövlət sifarişçisidir. 

Müəssisənin əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 
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- Azərbaycan Respublikasının hava məkanında hava hərəkətinin idarə edilməsi və 
xidməti sisteminin hər vasitə ilə inkişafının və təkmilləşdirilməsinin təmin edilməsi; 

- hava gəmilərinin təhlükəsiz və müntəzəm uçuşlarının təmin edilməsi, hava 
hərəkətinin daha proqressiv idarə edilməsi texniki vasitələrinin, sistemlərinin və 
metodlarının tətbiq edilməsi, Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət strukturu ilə 
birlikdə Azərbaycanın hava məkanından IJAO standartlarına uyğun istifadə qaydasının 
təkmilləşdirilməsi; 

- Azərbaycan Respublikasının hava məkanında beynəlxalq hava yolunun həyata 
keçirilməsinə və inkişafına yönəldilən zəruri tədbirlərin, eləcə də mülki aviasiya sahəsində 
bərabərlik və qarşılıqlı əlverişlilik prinsipləri əsasında beynəlxalq elmi-texniki əməkdaşlığın 
keçirilməsi. 

10. «AZALOİL» müəssisəsi − müstəqil hüquqi şəxs kimi 1997-ci ildən mülki 
aviasiya sistemindədir. 

Müəssisə aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir: 
- Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən bütün aeroportlarda aeroportun 

bütün növ hava gəmilərinin, avtomobil nəqliyyatının və mexaniki vasitələrin müvafiq 
yanacaq-sürtkü materialları (YSM) ilə və xüsusi maye ilə doldurulması; 

- əsas bazanın inkişafı, hava gəmilərinin və avtomobil nəqliyyatının yanacaq-sürtkü 
materialları ilə doldurulması şəraitinin yaxşılaşdırılması; 

- aviasiya texnikası, avtonəqliyyat və aerodrom mexanizmlərinin fəaliyyəti üçün 
vacib olan yanacaq-sürtkü materiallarının doldurulması sahəsində tələb və təkliflərin 
öyrənilməsi və YSM-nın zəruri ehtiyatının yaradılması. 

11. «ATM AZAL» Birgə Müəssisəsi − «AZAL» Aviasiya-Texniki Mərkəz Bağlı 
Səhmdar Jəmiyyəti (BSJ) Aviakompaniyalar-Sifarişçilərin təyyarələrinin dövrü və operativ 
reqlament formaları üzrə hava gəmilərinin tam texniki xidmətlərini təmin edir. 

«AZAL» ATM-in yarandığı ilk gündən texniki xidmətin keyfiyyətinə zəmanət 
uğrunda proqressiv hərəkat genişləndirilmişdir. 

12. Yük Aviasiya Şirkəti (YAŞ) «Azərbaycan Hava Yolları» Dövlət Konserninin 
struktur vahidlərindən biridir. Yük Avia Şirkətinin əsas fəaliyyəti yük avia daşımalarını 
vaxtında, keyfiyyətli və təhlükəsiz yerinə yetirməkdir. 

YAŞ Avropa, Asiya, Afrika regionlarına və MDB ölkələrinə müntəzəm və çarter 
reysləri yerinə yetirir.  

 
 

MЮVZU 14. ЭЮМРЦК ЩЦГУГУ 
 

1. Gюmrцk hцququnun predmeti vя onun hцququn digяr sahяlяri ilя əlaqəsi. 
2. Gюmrцk hцququnun prinsiplяri. 
3. Gюmrцk hцququnun sistemi və mənbələri. 
4. Gömrük hüquq münasibətləri. 
5. Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları 
6. Gömrük hüququnun pozulmasına görə məsuliyyət. 
7. Gömrük orqanlarının hüquq-mühafizə orqanı kimi fəaliyyəti. 

 
1. Gюmrцk hцququnun predmeti vя onun hцququn digяr sahяlяri ilя əlaqəsi. 
Gюmrцk iшinin mahiyyяti və strukturunun izahы və asaslandыrыlmasы problemi 

konseptual-nяzяri deyil, eyni zamanda praktiki яhяmiyyяtя malikdir. Azяrbaycan 
Respublikasынda gюmrцk iшini mallaрыn vя nяqliyyat vasitяlяrinin Azяrbaycan 
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Respublikasinын gюmrцk sяrhяddindяn keчirilmяsinin qaydalaры və шяrtlяri, gюmrцk 
юdяniшlяrinin alынmasы, gюmrцk rяsmilяsdirilmяsi, gюmrцk nяzarяti vя gюmrцk 
siyasяtinin hяyata keчirilmяsinin digяr vasitяlяri tяшkil edir. Bu qısa va sяlis tяrif 
bцtцnluklя gюmrцk iшinin mяьzini tam ача бilməsя də, яsasяn onu xarakterizя edя bilir. 
İlk baxıшda gюmrцk iшi mahiyyяt etibari ilя sadя gorцnsя da, mцrяkkяb vя kompleks 
xaraktеrli, hяm dя onun elementlяrinin hяmcins olmamasы ilя diqqяti cяlb edir. Bu 
gюmrцk iшinin, mцxtяlif yюnцmlц və mцxtяlif mяqsяdli mяsяlяlяrin həlli yollaры ilя 
яlaqяdardыr. Gюmrцk iшinin юzцnяmяxsusluьu da mяhz burada ozцnц biruzя verir. 

Цмумиликдя gюmrцk huququ мцхтялиф щцгуг нормаларын мяжмусундан 
ибарятдир. Gюmrцk huququnun inzibati mяsuliййяt normalaры ilя prosessual gюmrцk 
huquq normalaрыны fяrqlяndirmяk lazыmdыr. Mяsяlяn, qaчaqmaлчылыг,  gюmrцk  
юdяniшlяrindяn yayыnma  vя gюmrцk  iшi  sahяsindяki  digяr  cinayяtляр  cinayяt hüquq 
normalaр ilя tяnzimlяnir vя GM-dя мцвафиг maddяlяrlя gюstяrilmiшdir.  Eyni  zamanda  
gюmrцk  orqanlaры  qacaqmaлчылыг  vя  digяr  cinayяtляр zamanы, hцquq-mцhafizя orqanы 
kimi, cinayяtin tюrяdilmяsi sяbяblяrini vя cinayяti tюrяdяnlяrin шяxsiyyяtinin vаxtыnda 
mцяyyяn edilmяsi uчцn   Azяrbaycan Respublikasыnын cinayяt-prosessual 
qanunvericiliyi яsasыnda cinayяt iшi qaldira hilяr.  

Gюmrцk hцququ-hцquq elmlяri saщяsindя yeni vя яn az tяdqiq olunmuш, saщя 
olduьu цчцн digяr hцquq sahяlяri ilя mцqayisяdя, юz predmeti vя tяnzimlяnmя цsullarы 
barяdя hцquqшцнaslar arasыnda vahid fikir yoxdur. Belя ki, bir qrup hцquqшцnaslar 
gюmrцk hцququnu, ancaq эюmrцk iши haqqыndakы qanunlar barяdя konkret, lakin 
müstəqil olmayan hцquq sahяsi kimi, digяr bir qrupu isя onu inzibati hцquq sahяsinin 
müstəqil bir qolu kimi qяbul edirlяr. Bцtцn hцquq sahяlяrinin юz konkrct  tящqiqat 
sahяsi predmeti vя bu sahяni tяnzimlяmяk цчцn xцsusi hцquqi  normalar toplusu 
vardыr. Яgяr biz gюmrцk hцququnun яhatя etdiyi gюmрцk iшinin strukturuna vя 
xцsusiyyяtlяrinя diqqяt yеtirsяk, onda konkret olaraq belя мцrяkkяb bir sahяnin 
hцquqi tяnzimlяnmяsi цчцn ayrыca sahяyя ehtiyac olduьunu gюrяrik. Bu baxımdan, 
gюmrцk hцququnun predmеti gюмрцk iши sahяsindяki ictimai mцnasibяtlяrin hцquqi 
normalarla tяnzimlяnmяsidir. 

Gюmрцk iшi юz tяrkibinя vя strukturuna gюrя чox mцrяkkяb olub, kompleks 
xarakter daшыйыr. Ona gюrя dя gюmрцk iши sahяsindяki ictimai mцnasibяtlяri, 
tяnzimlяnmя xцsusiyyяtlяrinя gюря mцxtяlif hцquq sahяlяrini яhatя edяn aшaьыdakы 3 
qrupa bюlmяk olar: 

• konstitusiyon hцquqlaр; 
• цstцnlцk tяшkil edяn inzibati vя inzibati-prosessual hцquqlar; 
• mцlki, cinayяt, яmяk vя digяr hцquq sahяlяri, habelя qismяn bеynяlxalq 

hцquq. 
Яgяr gюmrцk iши sahяsindяki ictimai mцnasibяtlяr gюmrцk iшinin strukturuna 

uyьun tяsnif olunarsa, onda aшaьыdakы qruplar alынar: 
• gюmrцk siyasяti sahяsindяki ictimai mцnasibяtlяr; 
•  maл vя nяqliyyat vasitяlяrinin gюмрцk sяrhяддиндян kечirilmяsi ilя яlaqяdar 

prinsiplяr vя mцnasibяtlяr; 
•  gюmrцk rejiminin statusunu xaraktеrizя edяn mцnasibяtlяr; 
•  gюmрцk-tarif tяnzimlяnmяsi sahяsindяki mцnasibяtlяr; 
•  gюmrцk юdяniшляrinin toplanmasы sahяsindяki mцnasibяtlяr; 
•  gюmрцk rяsmilяшdirilmяsi ilя яlaqяdar mцnasibяtlяr; 
•  gюmrцk nяzarяti sahяsindяki mцnasibяtlяr; 
•  gюmrцk statistikasы vя xarici iqtisadi fяaliyyяtin mal nomenklaturasы 
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sahяsindяki mцnasibяtlяr; 
•  qaчaqmalчылыq vя эюmrцk iшi sahяsindяki digяr cinayяtlяrlя яlaqяdar 

mцnasibяtlяr; 
•  gюмрцk qaydalaрынын pozulmasы vя ona gюrя mяsuliyyяtlя baьлы mцnasibяtlяr; 
•  gюmрцk qaydalaрынын pozulmasы ilя яlaqяdar iшляrin icraatы ilя baьлы 

mцnasibяtlяr; 
•  gюmrцk qaydalaрынын pozulmasы ilя baьлы iшляря baxыlmasы ilя яlaqяdar 

mцnasibяtlяr. 
Yuxarыda qeyd olunan ictimai mцnasibяtляr yalnız hцquqi normalarla deйil, 

Azяrbaycan Respublikasыныn Gюmrцk Mяcяlляsindя vя "Gюmrцk tarifi haqqыnda" 
qanununda da юz яksini tapmышdыr. Bu mцnasibятляr iчяrisindя daha чох mal vя 
nяqliyyat vasitяляrinin kечirilmяsi, эюmrцk rejiminin statusu, эюmrцk rяsmiляшdirilmяsi, 
эюmrцk nяzarяti, эюmrцk юdяniшляrinin alыnmasы vя эюmrцk orqaнынын vяzifяli 
шяхсляринин hцquqi vяziyyяti iля яlaqяdar olan ictimai mцnasibяtляr daha цстцнлцйя 
маликдирляр. Bu mцnasibятляр idarяеtmя xaraktеrinя malik olub, daha чох inzibati-
hцquqi tяnzimлянмя sahяsinя aiddir. Lakin, mцnasibятляри yalnız bu sahя иля 
мящдудлашдырмаг olmaz. Beля ki, гачагмалчылыг вя эюmrцk sahяsindяki digяr 
cinayяtlяr Gюmrцk Mяcяlляsindя gюstяrildiyi kimi Cinayяt Mяcяllяsinin nормалары иля 
тянзимлянир. Яэяр бу сащядя olan pozuntular эюmrцk orqanlarыныn sяlahiyyяtinя aid 
edilmiшdirsя, onda bu iшляr Cinayяt-Prosessual Mяcяllяnin normalarыna uyьun hяyata 
kечirilir. 

Gюmrцk iшi sahяsindя gюmrцk tarifi vя эюmrцk юdяniшляrinin alыnmasы iля baьлы 
mцnasibяtляrin tяnzimляnmяsi zamanы inzibati, maliyyя, bank vя vergi hцquqlaры, 
habelя valyuta qanunvericiliyi iля яlaqяdar hцquqi normalardan da istifadя olunur.  

Gюmrцk orqanlarыnda caлышan vяzifяli шяxslяrin statusu ilя baьлы mцnasibяtляr 
яmяk hцququnun normalarыna uyьun hяyata keчirilir. Gюmrцk Mяcяlляsinя gюrя 
эюmrцk orqanlarыныn vяzifяli шяxslяrinin яmяk haqqы, iш vaxtы, яlavя iшлямяйя gюrя 
юdяniшлярин miqdaры, pensiya tяminatы, sosial mцdafiя vя s. habelя оnlaрыn hцquq-
mцhafizя orqanlarыnda чалышан дювлят мямурлары иля eyni statusa malik olmalaры ilя 
яlaqяdar olan bцtцn mцnasibяtляr яsasяn яmяk hцququ normalaры ilя tяnzimляnir. 
Gюmrцk Mяcяlляsindя nяzяrdя tutulan "milli valyuta, milli valyutada qiymяtli kaьыzlar 
vя xarici valyutalaрыn kечirilmяsi" iля яlaqяdar olan mцnasibяtляr isя Azяrbaycan 
Respublikasыныn valyuta qanunvericiliyinin hцquqi normalarыna uyьun hяyata keчirilir. 

Bцtцn deyilяnляri yekunlaшdыrmaq istяsяk, эюmrцk iшindя ictimai мцnasibяtляrin 
tяnzimляnmяsi цчцn konstitusiyon, inzibati, inzibati-prosessual, maliyyя, cinayяt, яmяk, 
bank, pensiya, mцlki, habelя qismяn beynяlxalq hцquq sahяlяrinin normalaры, elяжя dя 
valyuta vя girov qanunvericiliyinin normalaрыndan istifadя edilmяsi, эюmrцk 
hцququnun sяrbяst bir sahя kimi fяaliyyяt gюtяrmяsinя nяinki mane olur, яksinя onu 
vacib edir. Bцtцnlцkdя, gюmrцk iшinin hцquqi cяhяtdяn tяnzimlяnmяsi mexanizmini 
yalnыz gюmrцk hцququnun sяrbяst hцquq sahяsi olmasы nяticяsindя hayata keчирмяк 
mцmkцndцr. 

Gюmrцk hцququnun яsas mяqsяdlяri aшaьыdakыlardыr: 
• gюmrцk iшini hяyata keчirmяk, onun inkiшafыны vя tякмилляшдирилмясини tяmin 

etmяk цчцн, gюmrцk вя digяr mцvafiq dюvляt orqanlaрыna sяmяrяli fяaliyyяt шяраити 
yaratmaq; 

•  gюmrцk siyasяtinin hяyata keчirilmяsi цчцn optimal, elmi жящятдян 
яsaslandырыlmыш вя daha чox demokratik dяйярляря сюйкянмиш gюmrцk sistemi yaratmaq; 

•  юлкя вятяндашларынын hцquq вя azadlыqlarыныn qanuni tяminatы, onlaрыn 



 220

birlяшdiyi ictimai birlikляrin gюmrцk iшi iля яlaqяdar fяaliyyяtляri zamaны, habeля, xarici 
вятяндашлар вя вятяндашлыьы olmayan fiziki шяxsляrin, hяmчinin hцquqi шяхслярин gюmrцk 
qanunvericiliyindя nязярдя tutulan bцtцn hцquqlaрыныn qorunmasы цчцn мющкям, sabit 
hцquqi tяminat yaratmaq; 

• Азярбайжан Respublikasыныn sosial-iqtisadi цstцnlцkляrini вя мaraqlarыны 
qorumaq (ilk nюvbяdя burada sюhbяt юlkяmizin iqtisadi suverenliyi vя iqtisadi 
tяhlцkяsizliyindяn, daxili bazaрыn qorunmasыndan, milli iqtisadiyyatыn inkiшafыnын 
stimullaшdырыlmasыndan, hяmчinin Азярбайжан iqtisadiyyatыныn beynяlxalq яlaqяляrindяn 
getmяlidir). 

 
2. Gюmrцk hцququnun prinsiplяri. 
Gюmrцk hцququnun prinsiplяrinя isя aшaьыdakыlar aiddir: 
•  qanunчuluq; 
•  demokratiklik; 
•  яhatяli вя aydын gюmrцk tяnzimляnmяsi; 
•  gюmrцk hцququnun vasitя вя aляtляrinin сямяряли тяминаты; 
•  gюmrцk iшi sahяsindя beynяlxalq-hцquqi яmяkdaшлыq vя tяcrцbяdяn 

yararlanmaq. 
Qanunчuluq - gюmrцk sisteminin fяaliyyяt gюstяrmяsi вя gюmrцk hцququ цчцn 

яsas prinsip sayıлыr. Bu prinsip digяr sahяlяrdя oлduьu kimi, konstitusiya iля tяsbit 
olunmuшdur. "Азярбайжан Rеspublikasы Konstitusiyasыnыn" 7-ci maddяsinin IV 
bяndindя yazылыr: "Bu Konstitusiyanыn mцddяalarынa яsasяn qanunvericilik, icra вя 
mяhkяmя hakimiyyяtляri qarшылыглы fяaliyyяt gюstяrir вя юz sяlahiyyяtляri чярчивясиндя 
мцстягилдирляр". Konstitusiyanыn bu maddяsi Dюvляt Gömrцk Komitяsinя юz 
sяlahiyyяtlяri чярчивясиндя mцstяqillik vermяsi bir daha Азярбайжан Respublikasынda 
сярбяст gюmrцk siyasяti aparmaq цчцn gюmrцk hцququnun vacibliyini gцndяmя gяtirir. 

Азярбайжан Rеspublikasы Gюmrцk Mяжяlляsinin 2-ci maddяsindя gюmrцk 
siyasяtinin яsas mяqsяdляrindяn biri dя mяhz Konstitusiya вя Азярбайжан 
Respublikasыныn qanunvericilik aktlarыndan irяli gяlяn tяляbляrin icra edilmяsidir. 
Gюmrцk orqanlaры vя onlaрыn вяzifяli шяxslяri tяrяfindяn эюmrцk qaydalaрыnын 
pozulmasыna gюrя tяsir vasitяляrinin tяtbiqi onlaрыn sяlahiyyяtляri daxilindя вя dяqiq 
olaraq Азярбайжан Respublikasы qanunvericiliyinя uyьun hяyata keчirilir.  

Demokratiklik - эюmrцk hцququnun prinsipi kimi юzцnц bir нечя cцr gюstяrir. 
Gюmrцk Mяcяllяsinin  Preambulasынda юz яksini tapmыш "эюmrцk iшi sahяsindя 
tяsяrrцfat subyektляrinin, fiziki шяxslяrin вя dюvляt orqanlaрыnыn hцquqlaрыныn 
mцdafияsinin tяmin olunmasыныn" юzц eля demokratikliyin bir formasыdыr. Mяcяllяnin 
XI bюlmяsindя nяzяrdя туtulan mяlumatlandыrma vя mяsляhяtvermя, ilkin qяrarlaрыn 
qяbul еdilmяsi dя эюmrцk hцququnun demokratik hцquq normalaрыna яsaslaныr.  

Яhatяli vя aydыn gюmrцk tяnzimlяnmяsi - gюmrцk iшi sahяsindяki ictimai 
mцnasibяtляrin hцquqi tяnzimляnmяsini tam vя hяrтяrяfli яhatя edяn gюmrцk hцququ 
prinsipidir. Sюhbяt bu mцnasibятляrin imkan daxilindя maksimum яhatя oluna 
bilmяsindяn gedir.  

Gюmrцk hцququnun vasitя vя alяtляrinin sяmяrяliliyinя tяminat vя onlarыn 
sяmяrяlilяшdirilmяsi - dedikdя, gюmrцk nяzarяti vasitяляrinin geniшдяндирилмяси, mal 
dюvriyyяsindя mцxtяlif gюmrцk rejimляrindяn istifadя, gюmrцk brokeri, gюmrцk 
tяrcцmячisi vя s. kimi yeni formalardan istifadя nяzяrdя tutulur. Eyni zamanda mal vя 
nяqliyyat vasitяляrinin keчirilmяsi, gюmrцk nяzarяti, gюmrцk юdяniшляri dя gюmrцk-
hцquq vasitя vя alяtляrindяn hesab olunur. 
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Gюmrцk iшi sahяsindя beynяlxalq - hцquqi яmяkdaшлыq vя bu tяcrцbяdяn 
yararlanmaq. Gюmrцk iши sahяsindяki dюvляtляrarasы vя beynяlxalq mцnasibяtляrin 
tяnzimляnmяsi zamaны beynяlxalq hцquq normalarыndan geniш istifadя olunur. Bu 
tendensiya gömrük məcəlləsinin mцvafiq maddяляrindя dя юz яksini tapmышdыr. Belə ki, 
mяcяlляsinə əsasən "Azяrbaycan Respublikasы beynяlxalq iqtisadi inteqrasiyanыn inkiшaf 
etdirilmяsi vя mюhkяmlяndirilmяsi цчцn digяr dюvляtляrlя gюmrцk ittifaqlaры, sяrbяst 
iqtisadi zonalar yaradыr, эюmrцk mяsяляляri цzrя beynяlxalq hцquq normalaрыna uyьun 
saziшlяr baьlayыr".  Dюvляtляrarasы mцqaviляляrdя mцяyyяn edilяn qaydalar, respublika 
qanunvеriciliyindя mцяyyян olunan qaydalardan fяrqlяnяrsя, onda dюvляtляrarasы 
mцqaviляляrin qaydalaры tяtbiq olunur. 

 

 

3. Gюmrцk hцququnun sistemi və mənbələri 
 
Hяr hansы bir hцquq sahяsinin mцstяqilliyi barяdя fikir yцrцdцляrkяn, yalnız 

onun mюvzu vя tяnzimlяnmя mеtodlaрыnыn xarakteri vя юzцnя mяxsusluьu deyil, eyni 
zamanda, hяmin mцstяqil hцquq sahяsinin mяqsяdяuyьunluьu, bцtюvlцyц, яsasлылыьы, 
xцsusiliyi vя kompleksliliyi dя nяzяrя alыныr. Bu qayda bцtцnlцkля эюmrцk hцququna da 
шamil olunur. Bu halda эюmrцk iшinя xas olan ictimai mцnasibяtляrin komplеks 
xarakteri vя onlarыn bцtюvlцkdя hцquqi tяnzimляnmяsi sistemi yaradыжы amilляr kimi 
юzцnц gюstяrir. 

Gюmrцk Mяcяllяsinə daxil edilmiш hцquqi normalar, hяr шeydяn юnжя эюmrцk 
sisteminin bцtюvlцyцnц, quruluшunu, mяqsяdяuyьunluluьunu vя ardыcыlлыьыны яks 
etdirir. Mяhz elя bu yюndя эюmrцk hцququnu baшa dцшmяk lazыmdыr. Gюmrцk 
hцququnun bцtюvlцyц vя sistеmli xarakterя malik olmasы, эюmrцk iшиnin vahid vя 
bцtюv olmasыны шяrtляndirir. Digяr hцquq sahяляrindя olduьu kimi, эюmrцk hцququnu 
da шяrti olaraq цmumi vя xцsusi hissяляря bюlmяk olar. 

Gюmrцk iшinin mяьzi vя tяrkibi, эюmrцk siyasяti vя onun mяqsяdlяri, 
Azяrbaycan Respublikasыныn Gюmrцk sяrhяdляri vя gюmrцk яrazilяri, habelя эюmrцk 
iшиndя istifadя olunan vя эюmrцk qanunvericиliyindя юz яksini tapan digяr цmumi 
termin vя anlayiшlar эюmrцk hцququnun цmumi hissяsinя aid edilя biляr. Gюmrцk iши 
sahяsindя ayры-ayры bloklaрыn xцsusiyyяtinя uyьun olaraq, onlarыn hцquqi 
tяnzimляnmяsi gюmrцk hцququnun xцsusi sahяsinя aid edilir. Buraya mal vя nяqliyyat 
vasitяляrinin эюmrцk sяrhяdindяn keчirilmяsi qaydalaры, эюmrцk tarifи, эюmrцk 
юdяniшlяrinin aлыnmasы, эюmrцk rяsmiляшdirilmяsi, эюmrцk nяzarяti, xarici iqtisadi 
fяaliyyяtin mal nomenklaturasыnыn apaрыlmasы vя sairляrinin hцquqi tяnzimляnmяsi 
daxildir. Eyni zamanda эюmrцk orqanlaрыnыn яmяliyyat-axtaрыш fяaliyyяti, ишин иcraata 
gюtцrцlmяsi vя ona baxыlmasы qaydalaры vя s. dя эюmrцk hцququnun xцsusi sahяsinя 
aid edilir. 

Gюmrцk hцququnun mяnbяляri dеdikdя, digяr hцquq sahяляrindя oldugu kimi, 
dюvляt idarяetmя orqanlaры tяrяfindяn verilяn hцquqi normalar toplusu baшa dцшцlцr. 
Gюmrцk hцququnun мянбяляри aшaьыdakыlardыr: 

• konstitusiya; 
• qanunlar; 
• Azяrbaycan Respublikasы Prеzidentinin fяrman vя sяrяncamlaры, habeля 

Nazirlяr Kabinetinin sяrяncam vя qяrarlaры; 
• Dюvляt Gюmrцk Komitяsinin normativ-hцquqi aktlarы; 
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Konstitusiya gюmrцk hцququnun яsas hцquqi bazasы sayыlsa da, burada gюmrцk 
hцququna aid hеч bir konkret maddя yoxdur. Цmumiyyяtля, Konstitusiyada gюmrцk 
sistemi barяdя birbaшa gюstяriш olmasa da, bilavasitя Azяrbaycanda gюmrцk iшinin 
mцstяqil fяaliyyяt gюstяrmяsi цчцn bir нечя mцddяa vardыr. Konstitusiyanыn 7-ci 
maddяsinя яsasяn Azяrbaycan dюvляt hakimiyyяtin bюlцnmяsi prinsipi яsasыnda tяшkil 
edilir. Gюmrцk Komitяsi dювляtin icra hakimiyyяti sisteminя daxildir. Dювляt Gюmrцk 
Komitяsi digяr dювляt orqanlaры iля qarшылыглы fяaliyyяt gюstяrir. 13-cц maddяyə gюrя isə 
mцlkiyyяt toxunulmazлыьы dювляt tяrяfindяn mцdafия olunur. Eyni zamanda, 
mцlkiyyяtdяn insan вя vяtяndaш hцquqlaры vя azadлыqlaры, шяxsiyyяtin ляyaqяti яleyhinя 
istifadя oluna bilmяz. Gюmrцk orqanlaры mцxtяlif gюmrцk rejimляrindя, hцquqi vя 
fiziki шяxsляrin daшыnar яmlakыныn эюmrцk sяrhяdini кечяркян, onlara dювляt tяminatчысы 
kimi чыхыш edir. Gюmrцk hцququnda ictimai mцnasibяtляrin tяnzimляnmяsinin 
Konstitusiyada nяzяrdя tutulan bu hцquqi normalar, Azяrbaycan Rеspublikasыныn 
эюmrцk sisteminin demokratik prinsipляr яsasыnda idarя olunmasыnы zяruri edir. 

Konstitusiyanыn sadalanan чoxsaylы maddяlяrinin gюmrцk sisteminin 
tяnzimляnmяsindя bu vя ya digяr dяrяcяdя istifadя olunmasы, эюmrцk hцququnun nя 
qяdяr mцrяkkяb vя чoxшaxяli olmasыna dяlalяt edir. Lakin эюmrцk hцququnda bu 
mяsяляляrin daha geniш vя яtraflы araшdырыlmaсынa ehtiyac vardыr. 

Qanunlar - bцtцn qanunlaрыn normativ aktlaрыныn hazыrlanmasы dювляtin Яsas 
Qanununa яsaslanыr. Gюmrцk iшi sahяsindяki qanunlar Gюmrцk Mяcяlляsindяn vя 
эюmrцk hцquq normalarыны nяzяrdя tutan digяr qanunlardan ibarяtdir. 

Gюmrцk Mяcяllяsi "Gюmrцk iшinin hцquqi, iqtisadi vя tяшkilati яsaslaрыны 
мцяййян edir, Азярбайжан Respublikasыныn iqtisadi tяhlцkяsizliyinin, suverenliyinin vя 
maraqlaрынын qorunmasыna, Azяrbaycan iqtisadiyyatыnыn dцnya tяsяrrцfatы iля 
яlaqяlяrinin geniшляnmяsinя, эюmrцk иши sahяsindя tяsяrrцfat subyektляrinin, fiziki 
шяхслярин vя dювляt orqanlaрыныn hцquqlaрынын mцdafiяsinin tяmin olunmasыna, onlarын 
юz vяzifяляrini yerinя yetirmяляrinя yюnяlmiшdir". Gюmrцk Mяcяllяsi 1997-ci ildя qяbul 
olunmuшdur.  

Digər gюmrцk qanunvericilik aktlarını, gюmrцk hцququnun mяnbяyi kimi 2 шяrti 
yaрыmqrupa bюlmak olar: 

a)  bilavasitя gюmrцk mяsяlяlяrini тяnzimlяyяn qanunvericilik aktları; 
b)  dolayысы ilя gюmrцk hцquq normalaрыны tяnzimlяyяn qanunvericilik aktları; 
Birinci qrupa "Gюmrцk tarifi haqqыnda", "Яmяliyyat-axtaрыш fяaliyyяti haqqынda" 

Azяrbaycan Rеspublikasыnыn qanunlaры, habelя bundan sonra bilavasitя gюmrцk iшi ilя 
baьлы olaraq qяbul edilяcяk digяr qanunlar daxildir. 

Иkinci qrupa isя "Azяrbaycan Respublikasынын Vergi Mяcяllяsi", "Girov 
haqqыnda", "Valyuta tяnzimi haqqыnda", "Istеhlakчыlarыn hцquqlaрынын mцdafiяsi 
haqqыnda", "Normativ hцquqi aktlar haqqыnda" vя s. qanunlaры daxil etmяk olar. 

"Gюmrцk tarifi haqqыnda" qanun 1995-ci ildя qяbul olunub, 7 fяsil vя 37 
maddяdяn ibarяtdir. Bu qanun Azяrbaycan Respublikasыnda daxili bazaрыn xarici 
bazarla sяmяrяli яlaqяsini tяmin etmяklя, xarici ticarяtin dюvlяt tяnzиmlяnmяsinin 
mцhцm vasitяsi olan gюmrцk tarifinin formalaшdырыlmasы vя tяtbiqi, hяmчinin юlkяnin 
gюmrцk sяrhяdindяn keчяn mallardan rцsum tutulmasы qaydalarыны mцяyyяn edir. 
Qanunun tяtbiq sahяsi Azяrbaycan Respublikasынын vahid gюmrцk яrazisidir. 

"Яmяliyyat-axtaрыш, fяaliyyati haqqыnda" Azяrbaycan Respublikasынын qanunu 17 
noyabr 1999-cu ildя qцvvяyя minmiшdir. Qanun 3 fяsil, 21 maddя vя keчid 
mцddяalaрыndan ibarяtdir. Bu qanun яmяliyyat-axtaрыш fяaliyyяtinin hяyata keчirilmяsi 
ilя baьлы hцquqi mцnasibяtlяri tяnzimlяyir vя яmяliyyat-axtaрыш tяdbirlяrinin tяtbiqindя 
hцquqi tяminatlar sistemini mцяyyяn edir. 
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Qeyd etmяk lazыmdыr ki, bu qanun gюmrцk orqanlaрынын hцquq-mцhafizя orqanы 
kimi fяaliyyяt gюstяrmяsi цчцn lazыm olan hцquqi bazaрыn geniшляndirilmяsi ilя yanaшы 
hяm dя gюmrцk orqanlarынa яmяliyyat-axtaрыш fяaliyyяtinin apaрыlmasыna hцquqi 
tяminat verir.  

Azяrbaycan Respublikasы prezidentinin fяrman vя sяrяncamlaры. 
Azяrbaycan Respublikasынын Konstitusiyasынын 109-cu  maddяsiнin 5-ci bяndinя 

gюrя, Azяrbaycan Respublikasынын prezidenti "Azяrbaycan Respublikasы Nazirlяr 
Kabineti цzvlяrini vяzifяyя tяyin edir vя vяzifяdяn azad edir". Habelя, gюmrцk 
orqanlaрынын bцtцn fяaliyyяtinin tяnzimlяnmяsindя xцsusi rol oynayыr. 

Azяrbaycan Respublikasыnda Gюmrцk Komitяsi "Azяrbaycan Respublikasы 
Dюvляt Gюmrцk Komitяsinin yaradыlmasы haqqыnda" Azяrbaycan Respublikasы 
prezidentinin 1992-ci il 30 yanvar tarixli, 561 sayлы fяrmanы яsasыnda yaradыlmыш vя 
dюvlяt Иcra Hakimiyyяti orqanы kimi hal-hazыrda da dюvlяtin iqtisadi tяhlцkяsizliyini 
qoruyan яn vacib idarяеtmя orqaныdыr. 

Gюmrцk orqanlaры ilя baьлы asas qanunlar, fяrmanlar, qяrarlar vя sяrяncamlar 
daha чох 1995-ci ildяn sonra qяbul olunmuш vя imzalanmышдыр. Gюmrцk Komitяsinin 
hяyata keчirdiyi mяsяlяlяrlя baьлы Azяrbaycan Respublikasы prezidentinin aşağıdakı 
fяrmanlarını qeyd etmək olar: 

- "Azяrbaycan Respublikasыnda idxal-ixrac яmяliyyatlaрыnыn тяnzimlяnmяsi 
Qaydalaры" haqqыnda 609 sayлы, 24.06.1997-ci il tarixli fяrmanı; 

- "Azяrbaycan Respublikasынын Gюmrцk Mяcяllяsinin tяtbiqi haqqынda" 616 sayлы, 
25.07.1997-ci il tarixli fяrmanı; 
- "Azяrbaycan Respublikasы Dюvlяt Gюmrцk Komitяsi haqqыnda Яsasnamяnin" 

tяsdiqi haqqыnda 27.10.1997-ci il tarixli fяrmanı; 
- "Яmяliyyat-axtarыш fяaliyyяti haqqыnda" 206 sayлы, 11.11.1999-cu il tarixli, 

habelя digяr fяrmanlar. 
Azяrbaycan Rеspublikasы Prezidentinin 27 oktyabr 1998-ci il tarixli fяrmanы iля 

tяsdiqляnmиш Dюvляt Gюmrцk Komitяsi haqqыndakы Яsasnamяyя gюря, Azяrbaycan 
Respublikasы Dюvляt Gюmrцk Komitяsi Azяrbaycan Respublikasыnda gюmrцk iши 
sahяsindя dюvляt siyasяtini hяyata keчirяn mяrkяzi icra hakimiyyяti orqanыdыr. Eyni 
zamanda bu Яsasnamя iля gюmrцk Komitяsinin яsas fунksiyalaры, vяzifяляri, hцquqlaры, 
rяhbяrliyin hяyata keчirilmяsi, habeля hцquqi шяxs kimi atributlar da bu normativ 
aktlarda юz яksini tapmышдыр. 

Azяrbaycan Respublikasы Prezidentinin 11 noyabr 1999-cu il fяrmanы isя 
"Яmliyyat- axtaрыш fяaliyyяti haqqыnda" qanunun tяtbiq edilmяsi barяdяdir. Fяrmanla 
Azяrbaycan Respublikasы Dюvляt Gюmrцk Komitяsinя яmяliyyat-axtaрыш fяaliyyяti iля 
mяшьul olmaq sяlahiyyяti verilir. Bu sяlahiyyяt mяhz Azяrbaycan Respublikasыnыn 
prеzidenti tяrяfindяn mцяyyяnляшdirilir. 

Azяrbaycan Respublikasы Nazirlяr Kabinetinin sяrяncamlaры va qяrarlaры bilяvasitя 
Azяrbaycan Respublikasы "Gюmrцk Mяcяlяsin"dя nяzяrdя tutulmuш normativ-hцquqi 
aktlarын icrasы iля baьлыdыr. Odur ki, Nazirlяr Kabinetinin qяrar vя sяrяncamlaрынa daha 
tez-tez ehtiyac duyulur. Чцnki юlkяnin apardыьы iqtisadi siyasяtdя taktiki gediшляrin 
mцtяhяrrikliyinя ehtiyac olduьundan, чыxaрыlmыш iqtisadi sanksiya vя ya iqtisadi 
gцzяштlяrin dя vacib dяyiшkяnliyя mяruz qalmasы tяbии sayыlmaлыdыr. Mяsяляn, "Gюmrцk 
xidmяtляrinin gюstяrilmяsi цчцn alman юdяnclяr haqqыnda tяlimat" haqqыnda 
Azяrbaycan Respublikasы Nazirlяr Kabinetinin 24 aprel 1995-ci il 90 sayлы qяraры 16 
iyun 1997-ci ildя 62 sayлы qяraры iля dяyiшdirilmiшdir. 

Azяrbaycan Respublikasыnыn Nazirlяr Kabinetinin verdiyi qяrarlar яsasяn 
aшаьыдакы gюmrцk mяsяляляrini яhatя edir: 
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• Azяrbaycan Respublikasыnыn idxal-ixrac яmяliyyatlaры цzrя gюmrцk 
rцsumlaрыnыn dяrяcяляri haqqыnda; 

• Gюmrцk rяsmiляшdirilmяsinя gюrя aлыnan gюmrцk yыьыmlaрыnыn miqdaры; 
• Юlkя яrazisinя gяtirilяn Gюmrцk idxal rцsumuna cяlb olunmayan mallarын 

siyahыsы; 
• Azяrbaycan Respublikasы яrazisinя gяtirilяn vя gюmrцk dяyяrinin 5%-i 

hяcmindя gюмrцk-idxal rцsumuna cяlb olunan mallarын siyahыsы; 
• Azяrbaycan Respublikasы яrazisinя gяtirilяn minik avtomobilляrinin aksiz 

vergisinя cяlb edilmяsi haqqыnda; 
• Bеynяlxalq daшыnmalarda iшtirak edяn xarici dюvляtляrя mяnsub avtonяqliyyat 

vasitяляrinin юlkя яrazisindя hяrяkяtinin tяnzimlяnmяsi haqqыnda; 
• Azяrbaycan Respublikasыnda gюmrцk anbarlaрыnыn vя mцvяqqяti saxlanc 

anbarlaрыnыn tяsis edilmяsinя xцsusi razылыq verilmяsi qaydalaры haqqыnda; 
• Azяrbaycan Respublikasы gюmrцk buraxылыш mяntяqяляrindяn fiziki шяxsляr 

tяrяfindяn istehsalat vя ya kommersiya fяaliyyяti цчцн nяzяrdя tutulmayan mallarын 
kечirilmяsi barяdя; 

• Azяrbaycan Respublikasы яrazisinя gяtirilяn MDB цzvц olan dюvляtляrin 
hцdudlaрыndan kяnarda istehsal edilmiш ЯDV-dяn azad olunan mallarын siyahыsы 
haqqыnda; 

• Mцxtяlif Gюmrцk rejimляrinin tяnzimlяnmяsi barяdя vя s.  
 Azяrbaycan Respublikasы Dюvlяt Gюmrцk Komitяsi sяdrinin verdiyi normativ 

hцquqi aktlar Azяrbaycan Respublikasы Gюmrцk qanunvericiliyindя nяzяrdя tutulmuш 
qaydalar яsasыnda tяrtib olunaraq verilir. Komitяnin sяdri, gюmrцk iшi sahяsindя hяll 
edilmяsi tяlяb olunan mяsяляляrin aradan qaldырыlmasы цчцn sяrяncamlar imzalayыr, юz 
яmri iля яsasnamя, qaydalar, tяlimat, tюvsiyyя metodika vя s. kimi тяnzimляyici hцquqi 
sяnяdlяr imzalayыr.   

 

4. Gömrük hüquq münasibətləri 
Gömrük hüququ sahəsində öz məğzinə və xarakterinə görə nəzəri cəhətdən ən az 

araşdırılan sahələrdən biri də gömrük hüquq münasibətləridir. Ümumi şəkildə hüquqi 
münasibətlər hər hansı bir hüquq sahəsinin (və ya bir neçə hüquq sahəsi birlikdə) hüquqi 
normaları ilə tənzimlənən ictimai münasibətlərdir. Gömrük işinin xüsusiyyəti, 
özünəməxsusluğu, mürəkkəbliyi və müxtəlifliyi gömrük hüquq münasibətlərinin daha ətraflı 
öyrənməyə sövq edir. Gömrük hüquq münasibətləri öz xarakterinə görə daha çox inzibati – 
hüquqi münasibətlərə yaxındır. İnzibati – hüquqi münasibətlər inzibati – hüquq normalarına 
əsaslanan hüquqi münasibətlərdir. Bu hüquqi münasibətlər inzibati hüququn subyektləri 
olan dövlət orqanları onların struktur bölmələri, dövlət aparatının vəzifəli şəxsləri və 
məmurları, müəssisə, idarə və təşkilatların, Azərbaycan Respublikasının və xarici 
vətəndaşların, habelə vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquq və vəzifələrindən ibarətdir. 

 İnzibati – hüquqi münasibətlər icra hakimiyyəti sahəsində də eyni cürdür. 
İnzibati – hüquqi münasibətlər dedikdə, tərəflərin götürdüyü öhdəlik və vəzifələrin inzibati 
– hüquqi normalarla tənzimlənməsi başa düşülür. Daha yaxşı təsnifatlaşdırılmış inzibati – 
hüquqi münasibətlərdən gömrük hüquq münasibətlərinin təsnifatında da istifadə etmək olar. 
İnzibati – hüquqi münasibətlər şaquli və üfüqi olur. Şaquli inzibati – hüquqi münasibətlər 
bütünlüklə gömrük hüquq münasibətlərinə də şamil etmək olunur. Çünki şaquli gömrük 
hüquq münasibətlərində də, mülki hüquqi münasibətlərdən fərqli olaraq, tərəflərin 
bərabərliyi deyil, tabeçiliyi əsas götürülür. Üfüqi hüquqi münasibətlərdə isə tərəflər faktiki 
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və hüquqi cəhətdən bərabər olurlar. Bu zaman bir tərəfin digər tərəf üzərində hüquqi 
hakimiyyət üstünlüyü olmur. Məsələn, gömrük idarələri və s.  

 Gömrük hüququnun xüsusiyyətlərinə görə hüquqi tənzimləmə qaydaları icazə 
verilən, qadağan olunan öhdəlik xarakterli gömrük hüquqi münasibətlərinə ayrılır. Bu 
hüquqi münasibətlər gömrük işi sahəsindəki mürəkkəbliyin xarakterindən asılıdır. Məsələn, 
mal və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən keçirilməsi ilə gömrük ödəmələrinin 
aparılasını tənzimləyən hüquqi münasibətlər mahiyyət etibarı ilə bir – birindən kəskin 
fərqlənir. Beləliklə, gömrük hüquq münasibətləri gömrük işi strukturuna blok, element, 
hissə kimi daxil olan və gömrük – hüquq normaları ilə tənzimlənən ictimai münasibətlərdir. 

 Ümumi şəkildə hüquqi norma müvafiq dövlət aktlarında nəzərdə tutulmuş və 
sanksiyalaşdırılmış hüquqi qaydalardır. Buraya Konstitusiyada, qanunlarda, Prezidentin 
fərman və sərəncamlarında, Nazirlər Kabinetinin sərəncam və qərarlarında, müvafoq 
Nazirlik və Komitə rəhbərlərinin qərar və əmrlərində öz əksini tapan hüquqi qaydalar 
daxildir.  

 İnzibati – hüquq normaları təsnifatına görə maddi və prosessual hüquq 
normalarına ayrılır. Gömrük hüquq normaları da eyni cür təsnifləşdirilir. Hər iki hüquqi 
norma öz əksini GM – də tapmışdır. Məsələn, GM – in maddəsində yazılır: “ Azərbaycan 
Respublikasında gömrük işi hüquq – mühafizə orqanları olub vahid sistem təşkil edən 
gömrük orqanları tərəfindən həyata keçirilir”. Bu müddəa gömrük hüququnun maddi 
normalarına aiddir. Ancaq gömrük məcəlləsində nəzərdə tutulan gömrük qaydalarının 
pozulması haqqınbda işlərin icraatı və onlara baxılma qaydaları gömrük hüququnun 
prosessual normalarıdır. İnzibati- hüquq normaların strukturunda olduğu kimi, gömrük 
hüquq normalarının da strukturu hipoteza, dispozisiya və sanksiyadan ibarətdir. Ümumi 
şəkildə gömrük hüquq normaları, malların və nəqliyyat vasitələrinin keçirilməsi, gömrük 
ödənişləri, gömrük rejimləri, gömrük rəsmiləşdirilməsi, gömrük nəzarəti, gömrük 
statistikası və s. sahələrdəki münasibətləri tənzimləyir. 

 Gömrük hüquq normaları hüquqverici, icraedici və qadağaedici kimi şərti 
qruplara bölünür. Hüquqverici normalar subyektlərin bu və ya başqa hərəkətlərini 
müəyyən edir. Məsələn, GM – in 7 –ci maddəsində yazılır ki, “gömrük orqanlarının 
yaradılması, yenidən təşkili və ləğv edilməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı  tərəfindən 
həyata keçirilir”. Bu hüquqverici normadır. İcraedici normalar subyektin üzərinə 
öhdəliklər qoyur. Məsələn, GM-ki “rüsumsuz ticarət mağazasının sahibinə aid olan tələblər” 
icraedici normalara aiddir. Qadağanedici normalar subyektlərə mövcud qaydaların 
pozulmasına qoyulan qadağalardır. GM-də gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə mütəxəssislərə 
konkret qadağalar qoyulmuşdur.  

 
5. Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları 
 
 Bu orqanları xarakterizə edərkən iki spesifik xüsusiyyəti qeyd etmək lazımdır: 
 1. Azərbaycan Respublikasının gömrük orqnları dövlət idarəetmə siseminə 

daxil olan icra hakimiyyəti orqanı adlanır. Gömrük orqanları Konstitusiya, qanunlar və 
qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuş norma və qaydalr əsasında, gömrük işi 
sahəsindəicraedici və sərəncamverici funksiyaları yerinə yetirirlər. Bu orqanların icraedici 
funksiyası gündəlik təcrübədə və təşkilati məsələlərdə özünü biruzə verir. Gömrük 
orqanları, müxtəlif forma və metodlardan istifadə edərək mal və nəqliyyat vasitələrinin 
gömrük sərhədindən keçirilməsi, gömrük ödənişlərinin tutulması, gömrük nəzarəti və s. 
kimi funksiyalarını yerinə yetirir. Gömrük orqanları,gömrük işi sahəsində onlara tapşırılmış 
funksiyaları yerinə yetirərkən inzibati – icra orqanı kimi çıxış edir. 
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 Gömrük orqanları həm sərəncamverici və həm də icraedici orqan kimi çıxış 
etsə də onlar bir – biri ilə sıx bağlıdır və vahid sistem təşkil edir. Lakin gömrük orqanlarının 
sərəncamverici səlahiyyəti xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Çünki onlar normativ xarakter 
daşıyır. Şaquli idarəetmə sistemində Komitə sədrinin sərəncamları sözsüz icra olunmalıdır. 

 2. Mövcud qanunvericiliyə görə gömrük orqanları hüquq – mühafizə sisteminə 
aiddir. Hüquq-mühafizə orqanları sisteminə adətən, məhkəmə və prokurorluq irqanları, 
vəkilklik, notariat, daxili işlər orqanları aid edilir. Gömrük orqanlarının gördüyü işlərin 
xarakterinə görə onlar da hüquq-ühafizə sisteminə aid edilir. Çünki gömrük orqanlarının 
əsas məqsədi, ölkənin iqtisadi suverenliyi və iqtisadi təhlükəsizliyini qorumaqdır. Gömrük 
orqanlarınınm bu əsas funksiyası GM-n Preambluasında öz əksini tapmışdır. Ümumiyyətlə, 
gömrük orqanlarının apardığı işlərin xarakteri və strukturu, əsasən onun hüquq-ühafizə 
orqanı kimi çıxış etməsinə dəlalət edir. GM-də, gömrük oranlarının bu sahədə baş vermiş 
cinayət işlərinin təhqiqatını və istintaqını aparmaq, əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata 
keçirmək kimi səlahiyyətləri müəyyən olunmuşdur. Qeyd edək ki, ancaq hüquq-mühafizə 
orqanlarının hərəkətlərindən daha yuxarı orqanlara şikayət etmək olar. 

 Gömrük orqanlarının əsas funksiyaları aşağıdakılardır: 
 ölkənin gömrük siyasətinin işlənib hazrlnmasında iştirak edir və bu siyasəti 

həyata keçirir; 
• icrasına nəzarət Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarına həvalə olunmuş 

qanunvericilik aktlarına riayət edilməsini təmin edirlər, gömrük işini həyata keçirərkən 
idarələrin, müəssisələrin, təşkilatların və fiziki şəxslərin, həmçinin sahibkarların hüquq və 
mənafelərinin müdafiəsi üzrə tədbirlər görür; 

• öz səlahiyyəti daxilində respulikanın , ıqtisadi təhlükəsizliyini təmin edirlər; 
• Azərbaycan Respublikasının iqtisadi mənafeyini qoruyurlar; 
• Ticarət-iqtisadi münasibətlərdə gömrük tənimləməsi vasitələrini tətbiq edirlər; 
• Gömrük rüsumları. Vergilər və digər gömrük ödənişləri alırlar;  
• Azərbaycan Respublikası gömrük sərhədindən keçirilən mallar barədə iqtisadi 

siyasət tədbirlərinin işlənib hazırlanmasında iştirak edir və bu tədbirləri həyata keçirirlər; 
• Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən malların və nəqliyyat 

vasitələrinin keçirilməsi qaydalarına riayət olunmasını tənim edirlər; 
• Gömrük nəzarətini və gömrük rəsmiləşdirilməsini həyata keçirir və təkmilləşdirir, 

Azərbaycan Respublikası gömrük sərhədindən mal dövriyyəsinin sürətləndirilməsi üçün 
şərait yaradırlar; 

• Xarici iqtisadi fəaliyyətin gömrük statistikasını və Azərbaycan Respublikasının 
xüsusi gömrük statistikasını aparırlar; 

• Xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasını aparırlar; 
• Idarələrin, müəssisələrin, təşkilatların və fiziki şəxslərin xarici iqtisadi əlaqələrinin 

inkişafına kömək edirlər; 
• Dövlət təhlükəsizliyinin, ictimai asayişin, əhalinin mənəviyyatının, insanların 

həyat və sağlamlığının heyvan və bitkilərin, ətraf mühitin qorunması, gətirilən malların 
Azərbaycan istehlakçılarının mənafeyinin müdafiəsi sahəsində tədbirlər həyata 
keçirilməsinə kömək edirlər; 

• Öz nəzarətləri daxilində valyuta nəzarətini həyata keçirirlər; 
• Azərbaycan Respublikasının gömrük işinə aid brynəlxalq öhdəliklərin yerinə 

yetirilməsini təmin edir; Azərbaycan Respublikasının gömrük işi ilə əlaqədar müqavilələrin 
işlənib hazırlanmasında iştirak edir; xarici dövlətlərin gömrük işinə aid məsələlərlə məşğul 
olan gömrük və başqa səlahiyyətli orqanlar ilə beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edirlər; 
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• Gömrük işi sahəsində elmi-tədqiqat işləri aparır və məsləhətlər verirlər; dövlət 
orqanları, idarələr, müəssisələr və təşkilatlar üçün bu sahədəmütəxəssilərin hazırlanmasını 
və onların ixtisaslarının artırılmasını həyata keçirirlər; 

• Müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə, Azərbaycan 
Respublikasının prezidentinə, başqa dövlət orqanlaına, idarə, müəssisə və təşkilatlara, 
vətəndaşlara gömrük məsələləri üzrə məlumatlar verilməsini təmin edirlər; 

• Vahid maliyyə-təsərrüfat siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak edir, gömrük 
orqanlarının maddfi-texniki bazasını inkişaf etdirir, bu orqanların işçiləri üçün lazımı əmək 
və sosial şərait yaradırlar. 

Yuxarıdakılar gömrük orqanlarının fəaliyyətinin nə qədər çoxsahəli olmasını əks 
etdirir. Bu funksiyaları xarakterizə etmək üçün bəzi məsələlərə diqqət yetirək. 

 Beləliklə, gömrük orqanları icra orqanı olub, xarakterinə görə hüquq-mühafizə 
orqanıdır, verilmiş səlahiyyətlər daxilindəgömrük işi sahəsində, habelə onunla əlaqədar olan 
digər idarəetmə sahələri ilə birlikdə, öz vəzifə və funksiyalarını özünəməxsus forma və 
metorlarla həyata keçirən dövlət orqanıdır. 

Gömrük orqanları - Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi, Naxçıvan 
MR Gömrük Komitəsi, gömrük idarələri, gömrükxanalar və gömrük postlarının daxil 
olduğu vahid dövlət orqanları sistemidir. Azərbaycan Respublikası Przidentinin 1999-cu il 
30 dekabr tarixli Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Mərkəzi aparatı” və “Dövlət Gömrük Komitəsinin sisteminə daxil olan gömrük orqanları və 
təşkilatları” təsdiq olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi ona həvalə edilmiş funksiyalara 
əsasən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq aşağıdakı vəzifələri 
yerinə yetirir: 

1)Azərbaycan Respublikasının gömrük siyasətinin həyata keçirilməsi üçün hüquqi, 
iqtisadi, təşkilati mexanizmlər hazırlayır və onların hıyata keçirilməsini təmin edir; 

2) Azərbaycan Respublikasında gömrük işinin inkişaf proqramını hazırlayır və 
həyata keçirir; 

3) gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsini və təkmilləşdirilməsinə təşkil edir, bu cür 
nəzarətin səmərəliliyinə zərər vurmadan onun sadələşdirilməsi və əkmilləşdirilmədi üçün 
tədbirlər görür; 

4) ölkənin gömrük sərhədindən keçən mallar barəsində lisenziyalaşdırma, 
qiymətlərin tənzimlənməsi və digər qeyri-tarif tədbirləri də daxil olmaqlaiqtisadi 
proqramların işlənib hazırlanmasında iştirak edir və öz səlahiyyətləri daxilində onların 
həyata keçirilməsini təşkil edir; 

5) gömrük sərhədindən keçən mallardan vergilərin, gömrük rüsularının, aksizlərin, 
habelə digər gömrük ödənişlərinin alınmasını təşkil edir; 

6) malların gömrük dəyərinin düzgün müəyyən olunması üzərində sistemini təşkil 
edir; 

7) gömrük rüsumlarının, vergilərinin vaxtında və tam həcmdə dövlət b üdcəsinə 
köçürülməsini təmin edir və s. 

Yuxarıdakı funksiya və vəzifəələri yerinə yetirmək üçün, Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olara Dövlət Gömrük Komitəsinə aşağıdakı 
hüquqlar verilmişdir; 

- gömrük işi haqqında qanunvericilik aktlarının və digər hüquqi qktların 
layihələrini hazırlamaq; 

- xarici sərmayələrin cəlb edilməsi və ixracın stimullaşdırılması dadaxil olmaqla, 
iqtisadiyyat sahəsində Azərbaycan Respublikasının dünya birliyi ilə qarşılıqlı 
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münasibətlərinin tənzimlənməsi mexanozmini təkmilləşdirmək haqqında təkliflərin 
hazırlanmsında iştirak etmək; 

- gömrük siyasətinin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər hazırlamaq; 
- dövlət təhlükəsizliyinin, ictimai asayişin, əhalinin mənəviyyatının, insanların 

həyat və sağlamlığının, heyvan və bitkilərin, ətraf mühitin qorunması, daxili bazarın vəterli 
istehlakçıların mənafeyinin müdafiəsi üzrətədbirlərin həyata keçirilməsinda orqanlarının 
işini təmin etmək; 

- ölkə üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən malların və materialların ixracına, 
habeləmədəni sərvətlərin aparılmasına nəzarətin təşkilində iştirak etmək; 

- gömrük sərhədindən keçirilən mallara aid gömrük mallarının, vergilərinin 
habelədigər ödənişlərin dərəcələri və tətbiq mexanizminin təkmilləşdirilməsi haqqında 
müəyyən olunmuş qaydada təkliflə vermək; 

- Xarici İqtisadi Fəaliyyətə müvafiq mal nomenklaturasının aparılmasını, habelə 
onun hazırlanması, dəyişdirilməsi və ona əlavələr edilməsi üzrə işi təşkil etmək; 

- gömrük rejimlərinin hüquqi tənzimlənmə xüsusiyyətlərini müəyyən etmək; 
-  ayrı-ayrı kateqoriyalı malların sərbəst gömrük zonalarına və sərbəst anbarlara 

yerləşdirilməsini məhdudlaşdırmaq və ya qadağan etmək; 
- ticarət məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların fiziki şəxslər tərəfindən 

keçirilməsinin sadələşdirilmiş, güzəştli qaydalarını müəyyən etmək; 
- gömrük brokerlərinin (vasitəçi) və rəsmiləşdirilməsi üzrə mütəxəssislərin 

fəaliyyətinin hüquqi tənzimləmə xüsusiyyətlərini müəyyən etmək və s. 
 
 
6. Gömrük hüququnun pozulmasına görə məsuliyyət 

 
Gömrük işi sahəsində baş verən hüquq pozulmalarına görə qanunvericiliyə uyğun 

olaraq, aşağıdakı məsuliyyət növləri vardır: 
a) cinayət məsuliyyəti; 
b) inzibati məsuliyyət; 
c) intizam məsuliyyəti; 
d) maddi məsuliyyət. 
Cinayət məsuliyyəti. Gömrük qaydalarının pozulmasına görə, GM-də nəzərdə 

tutulan cinayət məsuliyyəti qaçaqmalçılıq, gömrük ödənişlərini verməkdən yayınma və 
incəsənətdən tarixi və arxeoloji sərvət olan əşyaları ölkəyə qaytarmama işlərinə aiddir. 
Gömrük hüquq tənzimlənməsi zamanı baş verən qaçaqmalçılıq və digər cinayətlərə görə 
cəzalar Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulmuşdur. 

Inzibati məsuliyyət. Gömrük işi sahəsində baş verən gömrük pozuntuları zamanı öz 
xarakterinə görə cinayət məsuliyyətinə aid edilmirsə, onda qaydalarıpozmuş hüquqi və fiziki 
şəxslər inzibati xətalar haqqında Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun 
məsuliyyət daşıyır. 

Intizam məsuliyyəti. Bu məsuliyyət öz tələbinə görə daha çox inzibati-hüquqidir. 
Lakin GM-in 274-cü maddəsində göstərilir ki, gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri və digər 
işçiləri hüquqa zidd qərar, hərəkət və hərəkətsizliklərinə görə intizam, inzibati, cinayət və 
digər məsuliyyət daşıyırlar. 

Gömrük orqanlarında çalışan əməkdaşların intizam məsuliyyəti GM ilə tənzimlənir. 
Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri aşağıdakılara əməl etməlidirlər: 
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- peşəkar hazırlığa yiyələnməli,ona tapşırılan işi aydın dərk etməli, xidməti 
vəzifələrini dəqiq və vaxtında yeinə yetirməli, işdə lzımi təşəbbüskarlıq və dönməzlik 
göstərməli, daimi öz ixtisasını təkmilləşdirməli; 

- mövcud qanunvericilik və digər normativ aktlara uyğun olaraq, onun iş fəaliyyətinə 
aid intizam və qaydalara dönmədən riayət etməli; 

- gömrük orqanlarının avadanlıqvə binalarını, xidməti nəqliyyat vasitələrini, texniki 
nəzarət vasitələrini və digər əmlakı qorumalı, gömrük baxışı zamanı götürülmüş malların 
olduğu kimi qorunmasını təmin etməlidir. 

Gömrük orqanlarının rəhbər işçiləri aşağıdakı vəzifələri həyata keçirməlidir: 
- tabeçiliyində olanların işini düzgün təşkil etmək və kollektivdə yaxşı qarşılıqlı 

münasibətlər yaratmaq, gömrük işinin keyfiyyətini və səmərəliliyini artırmaq, əməyin təşkili 
və idarəetmədə elmi naliyyətlərin tətbiqinə çalışmaq; 

- tabeçiliyində olanların dövlət əmlakına qayğı ilə yanaşmalarını təmin etmək, 
qiymətli materialların itirilməsinə şərait yaradan səbəbləri aradan qaldırmaq; 

- qanunçuluğun tələblərini dəqiqliklə yerinə yetirmək, əmr və sərəncamların 
düzgün verilməsinə və yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək, məxfilik rejiminin işçilər 
tərəfindən qorunmasını təmin etmək; 

- nizam-intizamın möhkəmləndirilməsi üçün müvafiq tədbirləri görmək, iş vaxtının 
itirilməsi və kad axınının qarşısını almaq; 

- tabeçiliyində olanların qayğısına qalmaq, yaxşı işləri vaxtında mükafatlandırmaq 
və qaydaları pozanları isə ciddi cəzalandırmaq; 

- görmük işi ilə bağlı normativ aktları vaxtında yerlərə çatdırmaq;gömrük nəzarəti 
zamanı  vaxtında müsadirə edilmiş malların dəqiq hesabatını aparmaq və hesabatını 
qorumaq; 

- xidmət vaxtı və xidmətdən kənar vaxtlarda işçilərə nümunə olmaq. 
Işçilər bütn tapşırıqları, bilavasitə öz rəhbərindən alırlar.alınmış tapşırıqları vaxtında 

və düzgün yerinə yetirmədikdə müvafiq cəza alırlar. 
Gömrük orqanının vəzifəli şəxsi intizam qaydalarını pozduqda ona, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 30 dekabr 1999-cu il tarixli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş 
“Gömrük orqanlarında xidmət haqqında” Əsasnamənin 69-cu maddəsinə görə, aşağıdakı 
intizam tənbehlərindən biri tətbiq edilə bilər: 

1) irad; 
2) töhmət; 
3) sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət; 
4) 6 ay müdətinə aşağı vəzifəyə keçirilmə; 
5)  Xüsusi rütbənin bir pillə aşağı salınması; 
6)  Gömrük orqanlarında xidmətinə xitam vermə. 
Intizam tənbehinin verilməsi əmrlə rəsmiləşdirilir və orada xətanın səbəbləri 

göstərilməklə elan olunur. Əgər növbəti 6 ay ərzində o, yeni intizam tənbehi almamışsa, 
tənbeh onun üzərindən götürülür.  

Gömrük işi sahəsində qaçaqmalçılıq ən ağır cinayətlərdən sayılır. Onunla digər 
cinayələr arasındakı konkret fərqlər öz əksini GM-də tapmışdır. Gömrük sərhədindən ömrük 
nəzarətindən kənar və ya ondan gizli, yaxud sənədlərdən və ya gömrük eyniləşdirilməsi 
vasitələrindən aldatma yolu ilə istifafə edilməsi, yaxud bəyan etməməklə və düzgün bəyan 
etməməklə aşağıdakı malların keçirilməsi qaçaqmalçılıq (kontrabada) hesab olunur:  

a) narkotik vasitələrn, psixotrop, güclü təsirli, zəhərli, zəhərləyici, radioaktiv və 
partlayıcı mallar; 
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b) silahlar, partladıcı qurğulur və onlar üçün döyüş sursatı ( soyuq yivsiz ov silahları 
və onların patronlarından başqa); 

c) nüvə, kimyəvi, bioloji və digər kütləvi qırğın silahlarının, həmin silahların 
hazırlanması üçün istifadə oluna biləcək material və avadanlıqların, strateji əhəmiyyətli 
xammalın; 

d) Azərbaycan Respublikasından çıxarılması üçün müvafiq qaydalar müəyyən 
edilmiş ölkədə yaşayan xalqların və xarici ölkə xalqlarının bədii, tarixi və arxeoloji sərvəti 
olan əşyaların; 

e) külli miqdarda yaxud dövlət orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən öz qulluq 
mövqeyindən  istifadə etməklə, yaxud gömrük nəzarətinin müəyyən formalarından azad 
olmuş ayrı-ayrı malların və nəqliyyat vasitələrinin keçirilməsi üçün müvəkkil edilmiş şəxs 
tərəfindən, yaxud kontrabanda ilə məşğul olmaq üçün təşkil edilmiş bir qrup şəxs tərəfindən 
keçirilən digər malların; 

Azərbaycan  Respublikasının gömrük ərazisindən kənara aparılmış Azərbaycan  
xalqının və xarici ölkə xalqlarının bədii, tarixi və arxeoloji sərvəti olan əşyaların qüvvədə 
olan olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq qaytarılması məcburi olan hallarda və müəyyən 
olunmuş müddətdə geri qaytarılmadıqda da qaçaqmalçılıq sayılır və cinayət qanunvericiliyi 
ilə cəzalandırılır. 

Gömrük hüququnda bir çox  vacib gömrük qaydaları var ki, kommersiya və 
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan idarə, müəssisə, təşkilat, fiziki və hüquqi şəxslər, 
habelə vatəndaşlığı olmayan şəxslər məcburi onları yerinə yetirməlidirlər. Mal və nəqliyyat 
vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük nəzarəti, keçirilmə (gətirilmə, aparılma) 
qaydaları (gömrük rejimlərinin tətbiqi də daxil olmaqla) və ardıcıllığı, gömrük ödənişlərinin 
müəyyənləşdirilməsi və alınması, gömrük güzəştlərinin verilməsi və gömrük 
məhdudiyyətlərinin qiyulması və s.tədbirlər gömrük qaydaları adlanır. Bu qaydaların 
pozulmasına görə gömrük qanunvericiliyində müvafiq cəzalər nəzərdə tutulmuşdur. 

Gömrük qaydalarının pozulması və öz təbiəti və xarakterinə görə inzibati pozuntular 
olduğundan, şəxslər daha çox inzibati pozuntular olduğundan, şəxslər daha çox inzibati 
xətalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Məcəlləsinə uyğun məsuliyyət daşıyırlar. 

Gömrük işi sahəsində gömrük qaydalarının pozulması  Azərbaycan Respublikası 
İnzibati Xətalar Məcəlləsi, Gömrük Məcəlləsi, “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası qanunu və gömrük işi üzrə Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik 
aktları, həmçinin Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələri ilə müəyyən edilən, 
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat 
vasitələrinin keçirilmə qaydasına, gömrük nəzarəti, gömrük işi ilə əlaqədar valyuta nəzarəti, 
gömrük rəsmiləşdirilməsi, eləcə də gömrük ödənişlərinin ödənilməsi, gömrük güzəştləri 
verilməsi və ondan istifadə qaydalarına qəsd edən və törədilməsinə görə İnzibati Xətalar 
Məcəlləsi ilə məsuliyyət nəzərdə tutulan, hüquqa zidd hərəkəti və hərəkətsizliyidir. 

 
 
7. Gömrük orqanlarının hüquq-mühafizə orqanı kimi fəaliyyəti. 
Azərbaycan Respublikası GM-nin 7-ci maddəsinə görə “Azərbaycan 

Respublikasında gömrük işi hüquq-mühafizə orqanları olub, vahid sistem təşkil edən 
gömrük orqanları tərəfindən həyata keçirilir”. Bəs gömrük orqanları nə üçün hüquq-
mühafizə orqanı sayılmalıdır? Birincisi, gömrük orqanları icraedici sərəncamverici orqan 
kimi yüksək dövlət orqanlarının qərarlarını icra etmək üçün, gömrük işi ilə əlaqədar 
normativ aktlar vermək hüququna malikdir. Bu normativ aktlar mallar və nəqliyyat 
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vasitələrinin, habelə vətəndaşların gömrük sərhədini keçməsi ilə əlaqədar verilir ki, bu da 
gömrük orqanlarının inzibati – hüquqi fəaliyyətdə iştirakı deməkdir. 

Ikincisi, malların keçirilməsi ilə əlaqədar, gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri ilə 
xarici iqtisadi fəaliyyətin iştirakçıları arasındakı gömrük, inzibati, cinayət, dövlət, 
beynəlxalq, maliyyə. Mülki və sair sahələrdəki hüquqi minasibətlərin tənzimlənmiş 
normalarla qorunması, gömrük orqanlarının inzibati – prosessual, cinayət – hüquqi və 
cinayət – prosessual kimi hüquq – mühafizə formalarınadn istifadə etmək səlahiyyətinin 
olması, onun hüquq – mühafizə orqanı sayılmasını zəruri edir. 

Gömrük işi sahəsində, XİF iştirakçıları ilə gömrük işçiləri arasındakı münasibətləri 
tənzimləyən yüzlərlə normativ aktlar vardır ki,bunlar da dövlət idarəetmə mexanizminin bir 
hissəsi sayılır. Gömrük orqanları ilə XİF iştirakçıları arasındakı münasibətlər, həddən çox 
mürəkkər xarakter daşıması ilə yanaşı, beynəlxalq, gömrük, dövlət, inzibati, təsərrüfat, 
mülki, əmək, maliyyə, torpaq (yer), nəqliyyat, dəniz, hava, cinayət, cinayət – prosessual, 
hərbi və sair hüquq sahələrinin tənzimlənmə sferalarına da aiddir. 

Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsində iştirak edən gömrük orqanları, hər 
şeydən öncə Azərbaycan və digər ölkələr arasında mal və xidmətlərin optimal hərəkətini 
həyata keçirir, iqtisadi, maliyyə, siyasi, sosial və digər məsələlərin həllini təmin edir. 
Bununla da gömrük orqanları  Azərbaycan Respublikası GM-də “Gömrük tarifi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası qanununda, digər qanunlarda və qanun gücündə olan fərman 
“sərəncam və qərarlarda nəzərdə tutulmuş funksiyaları həyata keçirir. Onlar təşkilatı, dövlət 
idarəetmə, qaydalara nəzarət, hüquqi normalardan istifadə, onun icrası və tətbiqi, 
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər funksiyaları yerinə yetirirlər. 

Lakin bütün hallarda, XİF iştirakçıları heç də həmişə hüquqi normaların yerinə 
yetirilməsinə çalışmırlar. Müəyyən qrup şəxslər bilərəkdən və ya bilməyərəkdən bu 
normaları pozurlar ki, dövlət orqanları (prokurorluq, məhkəmə, DİN, MTN, Vergilər 
Nazirliyi, gömrük orqanları) lazımi tədbirlər görməyə məcbur olur və onların üzərinə 
qoyulmuş mühafizə funksiyasını yerinə yetirərək, bu hüquqpozmaların qarşısını alırlar. 

Gömrük işi sahəsində mühafizə dövlət, cəmiyyət və şəxsiyyət üçün təhlükəli 
münasibətlərin qarşısını almaq, onları aradan qaldırmaq, XİF iştirakçıları və gömrük 
orqanının vəzifəli şəxslərinin qeyri – qanuni və arzuolunmaz hərəkətlərinin qarşısının 
alınması üçün müdafiə öz əksini tapır. Gömrük orqanlarının bu fəaliyyət sahəsi, qanuna zidd 
hərəkət və ya hərəkətsizlik edilməsinə qoyulmuş qadağalar, bu qadağaların pozumasına görə 
sanksiyalar və bu sanksiyaların gömrük orqanları tərəfindən icra olunmasını əhatə edir. 
Beləliklə, hüquqi normaların mühafizə funksiyası müxtəlif üsullarla, o cümlədən hüquqi 
normanı pozanlara məcburi dövlət tədbirlərindən istifadə yolu ilə həyata keçirilir. Məcburi 
dövlət tədbirləri fiziki və hüquqi şəxslərin qayda pozmalara görə onların hüquqlarının 
məhdudlaşdırılması, müəyyən olunmuş vəzifələrin məcburi yerinə yetirilməsinə nail olmaq 
deməkdir. 

Gömrük orqanlarının hüquq-mühafizə fəaliyyəti dövlət fəaliyyətinin bir sahəsi olub, 
gömrük hüquq münasibətləri sferasında dövlətin daxili və xarici funksiyalarını yerinə 
yetirərkən ortaya çıxır. Bu fəaliyyətin məqsədi, gömrük işi sahəsində dövlət, inzibati, 
gömrük mülki və digər hüquq sahələrinin normalarının tətbiqi, icrası, istifadəsi və onlara 
riayət olunmasıdır. 

Gömrük işi sahəsində hüquqi normala riayət olunması dedikdə, gömrük orqanının 
vəzifəli şəxsləri və XİF iştirakçıları kimi hüquqi subyaktlərin qadağan olunmuş normalara 
əməl etməsidir. Məsələn, XİF iştirakçısının GM-nə uyğun malı bəyan etməsi, gömrük 
orqanının vəzifəli şəxsinin bəyannaməni qəbul etməsi hərəkəti buna misaldır. Hüquqi 
normalardan istifadə XİF iştirakçıları və gömrük orqanının vəzifəli şəxsinin öz 
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hüquqlarından norma daxilində istifadəsidir. Hüquq nurmalarının icrası fiziki, vəzifəli və ya 
hüquqi şəxslərin, onların üzərinə qoyulmuş öhdəlik normalarını yerinə yetirməsidir. 

Gömrük orqanlarının hüquq-mühafizə fəaliyyəti müxtəlif formalarda həyata keçirilir: 
1) inzibati – hüquqi; 
2) inzibati – prosessual; 
3) cinayət – hüquqi; 
4) cinayət – prosessual; 
5) əməliyyat – axtarış və s. 
Gömrük orqanlarının hüquq-mühafizə fəaliyyətinin inzibati-hüquqi forması 

aşağıdakılarda özünü göstərir: 
- gömrük və valyuta nəzarətini həyata keçirərkən; 
- malın gömrüq rəsmiləşdirilməsi zamanı; 
- təşkilatdaxili idarəçilik fəaliyyəti ilə bağlı; 
- digər dövlət təşkilatları ilə əlaqələr zamanı inzibati pozuntu faktları, habelə 

cinayət, gömrük valyuta, vargi və digər qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuş hüquq 
normalarının pozulmasındaş 

Gömrük orqanlarının hüquq-mühafizə fəaliyyətinin inzibati-prosessual forması, 
qoyulmuş inzibati-hüquqi normaların, gömrük qaydalarının pozuntu faktının aşkarlanması, 
şəxslərin qanunpozmada iştirakının müəyyənləşdirilmsi və pozuntuya görə cavabdehlik 
tədbirlərinin həyata keçirilməsi, habelə qanunazidd hərəkətlərin dövlət maraqlarınaziyan 
vurmasının qarşısının alınması və ya tamamilə aradan qaldırılması zamanı həyata keçirilən 
inzibati prosessual hərəkətlərdə özünü göstərir. Bu hərəkətlər, inzibati norma və ay gömrük 
qaydalarının pozulması zamanı aktların tərtib formalarında, inzibati pozuntular haqqında 
işin açılmasında, gömrük qaydalarının pozulması, işin icraata götürülməsi, aparılması və 
cəzaləndırılmasında özünü göstərir. 

Gömrük orqanlarının hüquq-mühafizə fəaliyyətinin cinayət-prosessual forması, 
cinayət əməlləri faktına və ya əlamətlərinə görə cinayət işinin qaldırılıb, istintaq aparılmaı, 
qaçaqmalçılıq və digər cinayətlərə qarşı mübarizə və bu işlər üzrə istintaqın aparılmaı 
habelə ilkin istintaq orqanlarının tapşırığı ilə istintaq hərəkətlərində iştirak zamanı ortaya 
çıxır. 

Gömrük orqanlarının hüquq-mühafizə orqanı kimi fəaliyyət formalarından biri də 
şəxsi təhlükəsizliyə təminatdır. Bu daxili inzibati nəzarət tədbirləri, əməliyyat – axtarış 
tədbirləri, əməkdaşlar və onların ailə üzvlərinin habelə gömrük obyektlərinin texniki, hərbi 
və fiziki mühafizəsini özündə birləşdirir. Gömrük orqanlarının digər bir fəaliyyət forması, 
hüquq-mühafizə (kriminalistika) və xüsusi (kəşfiyyat, axtarış) fəaliyyət sahələrinin 
elementlərini özündə birləşdirən əməliyyat– axtarış fəaliyyətidir. 

Gömrük qaydalarının pozulmasının obyektiv tərəfləri, hüquqpozuntusunun dövlət və 
cəmiyyət üçün ziyanında, hərəkət və ya hərəkətsizliyin isə inzibati qaydapozma kimi 
təsnifləşdirilməsində üzə çıxır. Gömrük qaydalarının pozulmasının ziyanlı və ya cəmiyyət 
üçün təhlükəliliyi, XİF iştirakçısının öhdəliklərinə daxil olan hərəkətlərin aktiv və ya passiv 
münasibətlərində öz əksini tapır. Gömrük qaydalarının pozulmasının aktiv hərəkətlə həyata 
keçırılmnəsinə bariz nümunələri kimi, gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərini gömrük 
nəzarəti aparmaq üçün əraziyə və ya binaya buraxmaq, gömrük sərhədindən keçirilən malın 
nəzarətdən gizlədilməsi, keçirilən malın saxta sənədlərlə keçirilməyə çalışılması faktlarını 
göstərmək olar. 

XİF iştirakçısının qanunazidd hərəkətsizliyinə nümunə kimi, mal və nəqliyyat 
vasitələrinin ölkənin gömrük sərhədini keçirərkən bəyan etməməsini və ya mal və nəqliyyat 
vasitələrinin ixracı zamanı xəbərdar etməməsini misal göstərə bilərik. Inzibati hüquqpozma 
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ilə cinayəti bir-birindən fərqləndirən əsas cəhət, onların hansının cəmiyyət üçün dxaha 
təhlükəli olmasıdır. Bir vacib məsələni də qeyd etmək yerinə düşərdi ki, bu fərqlər həm də 
keyfiyyət xarakterinə malik olduğu üçün, hüquqi cəhətdən hər bir cinayət üçün Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyində ayrıca cəza nəzərdə tutulmuşdur. 

Gömrük qaydalarının pozulmasının bilavasitə əss obyektləri aşağıdakılardır: 
1) gömrük sərhəddini keçən mal və nəqliyyat vasitələri (gömrük rejimlərinin tətbiqi 

də daxil edilməklə); 
2) bu malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük 

nəzarəti qaydaları; 
3) onların gömrük ödənişlərinə cəlb edilməsi və ödənilməsi qaydaları; 
4) gömrük güzəştlərinin verilməsi və onlardan istifadə qaydaları. 
Gömrük qaydalarının pozulmasının subyektləri aşağıdakılar hesab olunur: 
1) hüquqi şəxslər XİF iştirakçıları, müəssisələr, idarələr, təşkilatlar, firmalar və s. 

habelə hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan yerli və xarici şəxslər; 
2) fiziki şəxslər XİF iştirakçıları (Azərbaycan vətəndaşları, vətəndaşlığı olmayan 

şəxslər, xarici ölkələrin vətəndaşları); 
3) dövlət orqanlarının, o cümlədən gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri. 
Fiziki şəxslərdən fərqli olaraq hüquqi şəxlər obyektiv əlamətlər olduqda (dövlət və 

cəmiyyət üçün ziyanlılığına görə) məsuliyyətə cəlb olunurlar. 
Azərbaycan Respublikası Silahlı qüvvələrinin həri qulluqçular, daxili, sərhəd və 

digər qoşunların hərbiçiləri, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik 
Nazirliklərinin sıravi və rəhbər heyəti, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin 
sıravi və rəhbər heyəti gömrük qaydalarını pozarkən,mövcud gömrük qanunvericiliyinə görə 
ümumi əsaslarla məsuliyyət daşıyırlar. 

Gömrük qaydalarının pozulmasının ikinci kateqoriya subyektlərinə, xarici iqtisadi 
fəaliyyət iştirakçıları olan müəssisə, idarə və təşkilatların vəzifəli şəxslərini aid etmək olar. 
Bu şəxslər o vaxt məsuliyyətə cəlb olunur ki, onların xidməti vəzifə öhdəliklərinə və 
Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarına həvalə edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsi 
tələblərinə uyğun gəlsin. Belə bir şəraitdə artıq müəssisə, idarə və təşkilatlar deyil, onun 
rəhbəri və vəzifəli şəxsi məsuliyyətə cəlb olunur. əgər bu pozuntu həqiqətən nəzərdə 
tutulmamış (fors major hallar) hallar şəraitində baş vermişdirsə, onda vəzifəli şəxs 
məsuliyyətdən azad olunur. 

Gömrük qaydalarının pozulmasına görə hüquqi şəxslərin inzibati məsuliyyətindən 
danışarkən, qeyd etmək lazımdır ki, hər dəfə hüquqi şəxsin günahlarını dəqiq 
müəyyənləşdirmək üçün onun nizamnaməsini və qeydiyyat sənədlərini tələb etmək 
lazımdır. Çünki inzibati məsuliyyət hüquqi şəxslərin təmsilçilərinə deyil, onun özünə aiddir. 

Gömrük qanunvericiliyinin özəl xüsusiyyətlərindən biri də, gömrük qaydalarının 
pozulmasına görə ikisubyektli məsuliyyətin  qoyulmasıdır. Bu bir tərəfdən qaydaları pozan 
hüquqi şəxsləri inzibati məsuliyyətə, fiziki şəxsləri isə inzibati və ya cinayət (gömrük 
qanunvericiliyinin pozulmasının xarakterinə görə) məsuliyyətinə cəlb olunması zamanı 
ortaya çıxır.    

Gömrük qaydalarının pozulması zamanı ikisubyektli məsuliyyət yalnız ticarət 
dövriyyəsi sahəsində baş verən pozuntularda (məsələn, hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq 
fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxs Azərbaycan Respublikası gömrük sərhədindən keçirdiyi malı 
gömrük orqanlarına bəyan etmədikdə və yaxud istehsal və kommersiya məqsədilə keçirilən 
həmin malları və nəqliyyat vasitələrini müəssisə, idarə və təşkilatların səlahiyyətli 
nümayəndələri də bəyan etməzsə) ortaya çıxa bilir. Bu zaman inzibati məsuliyyət həm 
hüquqi şəxsə, həm də onun səlahiyyətli nümayəndəsinə də şamil olunur. 
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Gömrük qaydalarını qəsdən pozma zamanı şəxs, onun hərəkətinin qanunazidd 
olduğunu bilə-bilə həyata keçirməsidir. Gömrük qaydalarının ehtiyatsızlıq üzündən 
pozulması isə qaydapozan şəxsin öz hərəkətinin nəticələrini dərk etməməsi nəticəsində 
əmələ gələn pozuntulardır. Bu əsasən gömrük qaydalarını anlaqsız vəziyyətdə (xroniki ruhi 
xəstə, ruhi fəaliyyətin müvəqqəti pozulması, kəmağıllıq və s. xəstəliklər zamanı) pozan 
fiziki şəxslərə şamil olunur. Gömrük qanunvericiliyinə görə, gömrük qaydalarının 
pozulması haqqında işə baxılarkən, az əhəmiyyətli hüquqpozmalar ictimai təhlükəlilik 
xarakteri daşımadığına görə, gömrük orqanının vəzifəli şəxsi şifahi xəbərdarlıqla 
kifayətlənərək, hüquqpozan şəxsi məsuliyyətdən azad edə bilər. 
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PLAN 
1. Тясяррцфат щяйатынын бейнялмилялляшмяси və iгтисадиййатын глобаллашмасы. 
2. Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин щцгуги тянзимлянмяси зярурилийи. 
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1. Тясяррцфат щяйатынын бейнялмилялляшмяси və iгтисадиййатын глобаллашмасы 
Бейнялхалг мцнасибятлярин мцасир шяраитиндя, практики олараг щяр йердя дцнйа 

тясяррцфатынын юз мигйасына эюря глобал, йяни даща ашкар ващид, бцтюв организм 
жизэиляринин олмасы гайдасы аксиома кими гябул олунур.  Мясялян, бирлийин инкишафынын 
ясас истигамятляри щаггында МДБ иштиракчыларынын – дювлят башчыларынын 
бяййяннамясиндя (1999-жу ил) эюстярилир ки, мцасир эеосийаси реаллыг «игтисади вя сийаси 
инкишафын глобаллашмасы» иля характеризя олунур. 

И.И.Лукашук щесаб едир ки, «Глобаллашма милли сосиал-игтисади бирляшмялярин ващид 
дцнйа игтисади вя ижтимаи системя гаршылыглы ялагялянмясинин цмумдцнйяви просесдир». 
Алимин мяжази ифадясиля бяшяриййят «ХХЫ ясря глобаллашманын цзяриндя дахил олур». 

Г.М.Велйаминов, глобаллашма дедикдя айры-айры фярдлярин, коллективлярин, 
дювлятлярин вя дювлятляр бирлийинин тижарят, коммуникасийа, информатика, сянайе, елм, 
техника, мядяниййят, дин вя с. сащялярдя конверэенсийа еффекти иля планетар (глобал) 
йюнцмлц експансийа кими баша дцшцр.  

В.М.Шумилов ися гейд едир ки, «глобаллыг (вя йа просес кими глобаллашма) 
тясяррцфат щяйатынын бейнялмилялляшмясиндя, мцяссися вя банкларын трансмиллиляшмясиндя, 
дювлятлярин игтисади интеграсийасында ифадя олунур.» 

Эюстярилян мейллярин инкишафы вя ганунауйьунлугларынын формалашмасынын тядгиги 
ясасында беля бир нятижяйя эялмяк олар ки, дцнйа тясяррцфатынын башлыжа истигамяти 
бяшяриййятин ямтяя, хидмят, инвестисийанын (капиталын) ващид планетар базарынын, башга 
сюзля, ващид игтисади мяканын йарадылмасына доьру щярякятидир. Бу заман 
глобаллашманын ики сявиййяси айрылыр: макроигтисади сявиййя, йяни дювлятлярин игтисади 
интеграсийасы, дювлятлярин вя реэионларын юз сярщядляриндян кянар игтисади фяаллыьы, 
микроигтисади сявиййядя, йяни физики вя щцгуги шяхслярин милли игтисади щцдуддан кянарда 
фяалиййятляринин эенишлянмяси. 

Эюрцндцйц кими глобаллашманын сяляфи тясяррцфат щяйатынын ардыжыл олараг 
бейнялмиллиляшмяси вя онунла сых ялагядар олан дювлятлярин игтисади интеграсийасыдыр. 
Бунунла йанашы, узун дювр ярзиндя, «сойуг мцщарибя» гуртарана гядяр, бейнялхалг 
интеграсийа просесинин шярщи сосиал чярчивялярля мящдудлашырды вя бир-бириля гаршыдурмада 
олан сосиал-игтисади системляря баьланырды –бурада сющбят «капиталист» вя «сосиалист» 
интеграсийалардан эедирди, йяни «АИШ» вя «ГИЙШ». 
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«Интеграсийа» термининин юзц (лат. Интегратио-бярпа, тамамлама) айры-айры 
щиссялярин там ващид щалында бирляшмясидир. Бу мювщум гярб игтисадчыларынын щесаб 
етдикляри кими 1948_жи илдя АБШ-ын «Маршалл планы» щаггында гябул олунмуш ганундан 
эютцрцлцб, щарадакы ясас мягсяд кими «Авропайа интеграсийа» эюстярлирди. 

Дцздцр, бейнляхалг мцнасибятляря интеграсийа анлайышынын тятбиги ютян ясрин   50-
жи илляринин ахырларындан фяал истифадя олунмаьа башланмышдыр. 

Интеграсийа цмумдцнйяви просес кими билаваситя тясяррцфат щяйатынын 
бейнялмиллиляшмяси кими обейктив амилля шяртлянир вя онун инкишафында йени, даща 
ящямиййятли сявиййядир. Бейнялхалг сящнядя консронтасийа вя «блоклу» гаршыдурмадан 
имтина едилмяси, бяшяри дяйярлярин вя бцтцн халглар бирлийинин фундаментал марагларынын 
гябул едилмяси вя щюрмят олунмасы ямякдашлыьа кечилмяси, интеграсийайа даща эениш 
мювгедян йанашмаьа имкан верди, мцасир дцнйанын тамлыьыны характеризя едян, юз 
мащиййяти вя мигйасына эюря ящатяли бу щадисянин йени чаларларыны ачды. 

В.М.Шумилов интеграсийада бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн тязащцрцнц, ващид 
игтисади мяканын гурулмасы мягсядиля мцстягил дювлятлярин бирляшмяси просесини эюрцр, 
щансында ки, ямтяя, хидмят, капитал вя ишчи гцввяси (башга сюзля, истещсалын игтисади 
амилляри) сярбяст дювр едя билир. Бу мювгедян интеграсийанын бир нечя мцгавиля – 
институсионал формалары сечилир: 

- азад тижарят зонасы (цчцнжц юлкялярля тижарятдя милли эюмрцк тарифляри 
сахланылмагла иштиракчы юлкяляр арасында эюмрцк рцсумлары ляэв олунур); 

- эюмрцк бирлийи (цчцнжц юлкялярля мцнасибятлдя ващид эюмрцк тарифи тятбиг 
олунур); 

- цмуми базар (интеграсийа олан дювлятляр групу дахилиндя ямтяялярин йерини 
дяйишмяси заманы эюмрцк рцсумлары вя гейри-эюмрцк сярщядляри арадан эютцрцлцр); 

- игтисади бирлик (интеграсийа олан дювлятляр групу дахилиндя ямтяя, хидмят, 
капитал, иш гцввяси вя малиййянин сярбяст йердяйишмяси); щямчинин ващид харижи-игтисади 
сийасяти, цстмилли тянзимлянмя методлары сферасынын эцжлянмяси вя эенишлянмясини дя 
нязярдя тутур; 

- ващид игтисади мякан (мцвафиг сийаси цстгурум, ващид валйута, конфедератив 
гурулуш мейлляриля характеризя олунур). 

Реал щяйатда, мцасир дцнйада интеграсийа просесляри мцгавиляляр вя реэионал 
институсионал формаларда (бу вя йа диэяр жоьрафи реэион, гитялярин юлкяляр групу) щяйата 
кечирилир, чох вахт щярякятверижи амилляря, тяшяккцлц вя инкишафынын характери вя темпиня 
эюря фярглянирляр. Авропа гитясиндя мцвафиг просесляр АШ вя МДБ чярчивясиндя, 
Америкада - азад тижарятин Шимали Америка Ассосиасийасы (НАФТА), Интеграсийанын 
Латын Америкасы Ассосиасийасы, Анд групу, Кариб бирлийи чярчивясиндя азад тижарят 
зонасы (КАРИКОМ); Асийада – Жянуби-Шярги Асийа юлкяляри Асоссиасийасы (АСЕАН), 
Асийа-Сакит океаны игтисади бирлийи тяшкилаты (АТЕС) вя диэяр тяшкилатлар; яряб юлкяляри 
групунда – Яряб Дювлятляри Лигасы. Африка дювлятляринин тижарят-игтисади бирлийи йаранма 
просесиндядир. Беляликля, бейнялхалг мцнасибятлярин институсионаллыьынын артмасы заманын 
тялябидир. 

Яэяр яняняви игтисади ямякдашлыг шяраитиндя щцгуги тянзимлямя методу кими 
мцвафиг сфераларда милли марагларын ялагяляндирилмясиндян истифадя едилирдися, 
интеграсийа ися ящямиййятли дяряжядя онларын бир-бириня гаршылыглы нцфуз етмяси, щятта  
бирляшмясиня ясасланыр ки, бу да субординасийаны, бязян цстмилли тянзимлянмясини 
нязярдя тутур. В.М.Шумиловун гейд етдийи кими, игтисади интеграсийанын мянтиги игтисади 
федерализмя дювлятляр арасында истещсал шяртляринин мяжмусу вя шяхлярин, ямтяялярин вя 
хидмятлярин дювр етмясинин дярин ащянэляшмяси ясасында цмуми базарын йаранмасына 
апарыр. 
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ХХ ясрин сону – ХХЫ ясрин явввялляри бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин даща 
интенсив инкишафы иля сяжиййялянир. Бунун ися бир сыра сябябляри вардыр. Биринжи, онлар 
бейнялхалг игтисади тящлцкясизлийин вя сцлщцн мющкямлянмясинин мадди базасы 
гисминдя чыхыш едир. Икинжи, инкишаф етмякдя олан юлкялярин игтисади эерилийинин арадан 
галдырылмасында, йени бейнялхалг игтисади гайдаларын гурулмасында, глобал 
проблемлярин щяллиндя мцщцм рол ойнайыр. Цчцнжц, йалныз бейнялхалг игтисади 
мцнасибятлярин, онларын щцгуги тянзимлянмяси ясасында республиканын физики вя щцгуги 
шяхсляринин диэяр юлкялярин контраэентляриля сащибкарлыьын, инвестсийаларын, банк вя диэяр 
фяалиййят сащяляринин инкишафы цчцн ялверишли шяраит йараныр. Дюрдцнжц, бейнялхалг игтисади 
фяалиййят васитясиля кечмиш ССРИ-нин реэионларында даьылмыш цмуми игтисади мяканын 
игтисади вя коммерсийа ялагяляринин (мцнасибятляринин) сабитляшдирилмясиня наил олмаг 
олар. 

Тябии ки, бейнялхалг хцсуси щцгугун беля инкишаф амилляринин, мясялян, ящали 
миграсийасынын кяскин эцжлянмяси, елми-техники тярягги нятижясиндя коммуникасийа, 
няглиййат вя рабитя сащясиндя наилиййятлярдя инсанларын цнсиййятинин 
йцнэцлляшдирилмясиндя бюйцк ящямиййятя маликдир. 

Дцнйа тяжрцбясиндян вя чаьдаш практикадан мялумдур ки, хариждя игтисади 
марагларын мцдафияси вя йеридилмяси щяр бир дювлятин милли марагларынын вя милли 
тящлцкясизлийинин тямин олунмасында харижи игтисади курсун мцщцм 
компонентляриндяндир. 

Мцасир шяраитдя Азярбайжанын дцнйа тясяррцфатына дахил олмасы зярурилийи 
лабцддцр. Мялумдур ки, Азярбайжанын харижи игтисади сийасят консепсийасынын ясасы улу 
юндяр Щ.Ялийев тяряфиндян Ясрин Контракты имзаланан вахт гойулмушдур. 

Харижи игтисади фяалиййятин елми жящятдян ясасландырылмыш стратеэийасы мцасир 
инкишаф мярщялясиндя вя перспективдя онун имканларыны вя конкрет марагларыны там 
нязяря алмалыдыр. Бу ашаьыдакылары нязярдя тутур: 

- Азярбайжан игтисадиййатынын бейнялхалг ялагялярдя рягабятли цстцнлцйцндян 
максимум йарарланма (тябии ещтийатлар, нисбятян ужуз иш гцввяси вя с.), диэяр тяряфдян 
ися мялум чятинлик вя зяиф жящятляринин арадаг галдырылмасы (ясасян хаммал 
йюнцмлцлцйц, няглиййат вя технолоъи инфраструктурун зяиф инкишафы, капитал гойулушунун 
чатышмамасы, ясас фондларын ашынмасы вя с). 

- бейнялхалг игтисади ямякдашлыьын мцтярягги формаларына кечилмяси ( илк нювбядя 
елми-техники вя инвестисийа сащяляриндя), о жцмлядян истещсал кооперасийасы, мящсул 
бюлэцсц, консессийа, лизинг, няглиййат, рабитя вя диэяр сащялярдя хидмятлярля тижарят. 

- дювлятин структур – инвестисийа сийасятинин, щямчинин харижи тижарят дювриййяси 
структурунун машын вя аваданлыгларын, елмтутумлу мямулатларын ихражы щесабына 
артырылмасы, дашынан енеръи ресурсларынын емалы сявиййясинин йцксялдилмяси цзря тядбирляр, 
материалгоруйужу технолоэийаларын тятбиги; 

- етибарлы тядиййя габилиййяти сявиййясиня наил олунмасы, щансы ки, харижи боржларынын 
ардыжыл хидмят олунмасына шяраит йаратсын, мющкям стабилляшмя фондунун йаранмасыны 
тямин едян гызыл – валйута ещтийатларынын йыьымы, манатын мющкямлянмясини ( мцяййян 
щядд дахилиндя) тямин етсин; 

- Азярбайжан игтисадиййатынын имкан вя тялябатларыны, щямчинин бу вя йа диэяр 
реэион вя йа юлкялярин эеосийаси ящямиййяти омплекс гиймятляндирилмякля, харижи-игтисади 
фяалиййятдя реэионларын вя юлкялярин приоритетлярини мцяййянляшдирмяк; 

- базар механизмляринин вя дювлят (дювлятлярарасы) тянзимлянмясинин расионал 
ялагяляндирилмяси ясасында ямтяя истещсалчысы кими перспективдя Азярбайжанын 
бейнялхалг ихтисаслашмасыны тямин едя билян, елми жящятдян ясасландырылмыш, дцшцнцлмцш 
истещсал сащяляринин сечилмяси. 
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Игтисадиййат сащясиндя глобал чаьырышлара уйьун олараг Азярбайжан 
Республикасынын Президенти И.Ялийевин сярянжамына уйьун олараг, ортамцддятли 
перспективя (2005-2008) юлкянин сосиал-игтисади инкишаф Програмынын лайищяси 
щазырланмышдыр. Бу Програмда башлыжа истигамят кими, динамик вя сабит игтисади артым 
ясасында ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси вя йохсуллуьун арадан галдырылмасы 
стратеъи мягсяд кими гябул олунмушдур. Юлкянин мцвяффягиййятли сосиал-игтисади 
инкишафынын башлыжа индикатору кими гыса мцддятдя ЦДМ-ин икигат артмасы гябул 
олунмушдур. Дцнйа бирлийиндя Азярбайжанын сийаси вя игтисади ролунун артмасыны, 
юлкянин рягабят габилиййятинин ардыжыл олараг йцксялмяси тямин етмялидир бура инсанын, 
бизнесин вя дювлятин рягабят габилиййяти аиддир. 

Азярбайжанын БМТ-йя, АТЯТ-я вя диэяр бейнялхалг тяшкилатлара цзвлцйц, 
бейнялхалг конвенсийалара гошулмасы, бейнялхалг щцгуг нормаларындан истифадя етмя 
имканы йарадыр. Диэяр тяряфдян, юлкянин эеосийаси  мювгейи (тарихи Ипяк Йолунун 
цзяриндя олмасы, реэионал гурумларда иштиракы) транзит юлкя кими дя фяалиййят эюстярмяйя 
имкан йарадыр. Бу бахымдан Бакы-Жейщан нефт, Бакы-Тифлис-Ярзурум газ кямярини 
мисал эятирмяк олар.  Бу лайищялярин даща да эенишляниб (Авропайа гядяр) алтернатив 
енеръи дашыйыжылары мянбяйиня чеврилмяси дя лайищяляшдирилир. Лакин бунунла йанашы, 
Азярбайжанын  щям цмумигтисади инкишафына, щям дя бейнялхалг игтисади 
мцнасибятляриня Гарабаь мцнагишяси бюйцк проблемляр йарадыр. Она эюря дя 
Азярбайжан сеператизмдян язиййят чякян юлкяляр иля бирэя тяшкилатын цзвцдцр (ЭУАМ). 

2. Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин щцгуги тянзимлянмяси зярурилийи 
 
Дцнйа тясяррцфатында йаранан йени гайдаларын мягсяд вя принсипляри, щямчинин 

структуру дювлятлярин цмуми разылашмалары ясасында мцяййянляшир. 
Глобаллашма шяраитиндя игтисади мцнасибятлярля ялагяли щцгуги нормаларын 

ащянэдарлашмасынын хцсуи ящямиййяти вардыр. Беля ки, мящз бу нормалардакы фярглилик 
дцнйа игтисадийатынын инкишафы йолунда янэяля чеврилир. 

Мцасир шяраитдя игтисади инкишафда бейнялхалг тижарятин ойнадыьы рол ардыжыл 
сурятдя артмагдадыр. Икинжа Дцнйа Мцщарибясиндян сонра бейнялхалг тижарятин артымы, 
бязи мялуматлара эюря, дцнйа истещсал щяжминин артымыны 1,5 дяфя цстялямишдир, сон 50 
илдя ися дцнйа тижаряти 100 дяфя артмышдыр. 

ХХ ясрин ЫЫ йарысындан етибарян бейнялхалг тижарятин тянзимлянмясинин щцгуги вя 
институсионал формаларынын инкишафы эениш вцсят тапмышдыр. 

Харижи игтисади ялагялярин щцгуги тянзимлянмясинин мцщцм фяргляндирижи жящяти, 
бейнялхалг хцсуси щцгуг дярсликляриндя гейд олундуьу кими, бейнялхалг вя милли щцгуг 
нормаларынын сых гаршылыглы ялагясидир. Диэяр хцсусиййятлярдян бири милли щцгугуну 
мцхтялиф сащяви нормаларынын гаршылыглы фяалиййятидир. Бу заман конститусийа щцгугу 
апарыжы рола маликдир, харижи-игтисади разылашмаларын ясас тянзимляйижиси мцлки щцгугдур. 
Нящайят, тянзимлянмянин хцсусиййятляриндян бири  вя эениш йайылмыш гейри дювлят 
тянзимлянмяси адландырылан формадыр. Бурада бейнялхалг тижарят  яняняляри, мящкямя вя 
арбитраъ тяжрцбяси апарыжы рола маликдир. Игтисади сащядя дювлятляр арасында мцнасибятляри 
тянзимляйян бейнялхалг щцгугун артан ролу ики истигамятдя щяйата кечирилир: бейнялхалг 
игтисади ялагялярин щцгуги ясасларынын, онларын щцгуги реъимляринин мцяййян едилмяси; 
щцгуги нормаларын унификасийасы ясасында харижи-игтисади разылашмаларын щцгуги 
тянзимлянмясинин ейнилийинин (ващидлийинин) йарадылмасы. 

Мялумдур ки, бцтцн бейнялхалг игтисади мцнасибятляр, бейнялхалг мцгавиляляр 
ясасында гурулур. Бейнялхалг мцгавиляляр ися бейнялхалг разылашмалар вя бейнялхалг 
принсипляр ясасында формалашыр. 

Бейнялхалг мцгавилялярин ясас щцгуги мянбяляри ашаьыдакылардыр: 
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1. «Бейнялхалг мцгавиляляр щаггында» 23 май 1969-жу ил тарихли Вйана 
Конвенсийасы; 

2. «Дювлят, дювлятлярарасы тяшкилатлар ыя бейнялхалг тяшкилатлар арасындакы 
мцгавилялярин щцгугу барядя» 21 март 1986-жы ил тарихли Вйана Конвенсийасы; 

Щяр ики конвенсийада эюстярилмишдир ки, бу конвенсийаларда юз яксини тапмамыш 
мясяляляр, бейнялхалг адятляря (яняняляря) уйьун тянзимлянмялидир. Гейд етмяк 
лазфмдыр ки, биринжи конвенсийа 27 йанвар 1980-жы илдя гцввяйя минся дя, щеч дя бцтцн 
дювлятляр бу конвенсийайа гошулмамышлар. Икинжи конвенсийа ися гцввяйя минмямишдир. 

Бейнялхалг мцгавилялярин ижрасы юлкянин Конститусийасы вя ганунлары иля 
тянзимлянир. Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 7 вя 10-жу маддяляриндя 
эюстярилир ки, Азярбайжан Республикасы харижи мясялялярдя, бейнялхалг мцгавилялярдян 
иряли эялян мцддяалары гябул едир вя дювлятлярарасы мцнасибятлярдя, щамылыгла гябул 
едилмиш бейнялхалг нормаларда нязярдя тутулмуш принсипляри ясас эютцрцр. 

Мцгавиляни баьлайан тяряфляр, бейнялхалг щцгугун субйектляри сайылыр. 
Бейнялхалг мцгавиляляр щаггында Вйана Конвенсийасынын 6-жы маддясиндя дейилир:  « 
Щяр бир дювлят мцгавиля баьламаг  щцгугуна маликдир». 

АТЯТ-ин Йекун гятнамясиндя эюстярилир ки, «Мцстягиллик ялдя етмиш дювлят там 
(универсал) щцгуга маликдир. Суверен бярабярлик вя щцгуга щюрмят кими, мцстягиллийя 
хас олан принсипляря уйьун олараг, щяр бир дювлят икитяряфли вя чохтяряфли мцгавилялярдя 
иштирак едя вя йа иштиракдан имтина едя биляр». 

Дювлятин щяр щансы мцгавилядя иштирак етмяси, билаваситя щямин мцгавилянин 
дювлятин марагларына уйьун эялмясиндяфн асылыдыр. 

Дювлятлярдян фяргли олараг, бейнялхалг тяшкилатларын мцгавиля щцгугу даща 
мящдуддур. Беля ки, бейнялхалг тяшкилатлар, онлар тясисчиляринин мягсядляриня уйьун 
мцгавиля баьламаг щцгугуна маликдир. 

Бейнялхалг мцгавилялярин баьланмасы просеси, мцгавилянин баьланмасы цчцн 
едилян тяшяббцсдян тутмуш онун гцввяйя минмясиня гядяр, бцтцн мярщялялярин жямидир. 
Мцгавилянин баьланмасынын мцддяти вя мцряккяблийи, тяряфлярин эцзяштя эетмяляри вя 
компромися эялмяляриндян асылыдыр. Мцгавилянин баьланмасы тяшяббцсц тяряфлярин щяр 
бириндян, щабеля  бейнялхалг тяшкилатлардан ола биляр. Мящз тяряфляр мцгавилянин 
баьланмасы цчцн лазым олан ющдяликляри юз цзяриня эютцрцрляр. 

 
3. Бейнялхалг игтисади щцгугун мязмуну вя онун йаранмасынын мярщяляляри 
Бейнялхалг игтисади щцгуг – бейнялхалг щцгугун сащясидир, щансынын ки, принсип 

вя нормалары дювлятлярарасы игтисади мцнасибятляри тянзимляйир. БИЩ – практикада реал 
олараг бейнялхалг сявиййядя мадди гиймятлярин (ямтяялярин), онларын щярякятинин вя 
малиййя тяминатынын йаранмасы просесини тянзимляйир, милли яразидя, щям харижи истещсал 
амилляринин (шяхс вя капиталын) йерляшмяси, щям дя, милли игтисадиййатлар арасында 
мцбадиля просесини ящатя едир. Бейнялхалг игтисади мцнаисбятлярдя онларын спесификлийи 
нязяря алынмагла тябиятиля фярглянян мцхтялиф субйектляр иштирак едир: дювлятляр, 
бейнялхалг тяшкилатлар, бейнялхалг тясяррцфат тяшкилатлары (трансмилли корпорасийалар вя 
малиййя-сянайе груплары), мцхтялиф дювлятлярин щцгуги вя физики шяхсляри. Беля йекжинс 
олмайан тяркибдя иштиракчыларын мцнасибятляри онларын щцгуги тянзимлянмясинин метод 
вя васитяляриндя спесификлик йарадыр, бир чох щалларда бейнялхалг цмуми щцгуг вя 
бейнялхалг хцсуси щцгуг нормалары чуьлашыр, бейнялхалг щцгуги вя дювлятдахили 
нормалар гаршылыглы ялагяли олур. 

Бейнялхалг игтисади щцгугун тятбигинин бейнялхалг щцгугун диэяр сфераларындан 
фяргляндирян критерийа коммерсийа елементинин (газанж ялдя етмя), щямчинин ямлак 
щцгугунун горунмасыдыр. БИЩ-ун прпредмети мадди вя гейри-мадди субстансийалар 
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(метал, тахыл, мцяллифлик щцгугу) дейил, тянзимлянян  щцгуги мцнасибятляр (алгы-сатгы, 
ижаря вя с) нювцдцр. 

Бейнлхалг игтисади щцгугун предметинин  спесификлий билаваситя щцгуги тямин цсул 
вя васитяляриндя яксини тапыр. Бейнялхалг игтисади щцгуга тятбиг олунан норматив сяртлик, 
бейнялхалг игтисади щцгуг мцнасибятляри сцбйектляринин мягсяд вя мараглары, 
бейнялхалг вя юлкядахили щцгугун гаршлыглы тясирини тянзимляйян сфералар) методларын 
тяснифатыны веряркян, В.М.Шумилов ясас ики эюзячарпан мейли гейд едир: 

а) биртяряфли, икитяряфли, чохтяряфли вя цстмилли тянзимлямя фяалиййяти эюстярян 
методларын ялагяляндирилмяси; бу заман ясас вурьу икиктяряфли тянзимлямя 
методларындан, чохтяряфлилийя, орадан да цстмилли тянзимлямя методларына кечмяйя 
йюнялир; 

б) «йумшаг» (тювсиййяедижи, гейри-щцгуги), диспозитив вя императив тянзимлямя 
методларынын ялагяляндирилмяси; бу заман сас вурьу йумшагдан даща сярт 
тянзимлямяйя йюнялир. 

Дцнйада игтисади асылылыьын мцхтялиф формалары галдыьындан вя йени бейнялхалг 
игтисади гайдаларда бир сыра принсипжя ящямиййятли бейнялхалг щцгуги сянядляр 
демократик принсипляри ещтива ется дя, декларасийадан (бяйяннамядян) артыг бир шей 
олмадыьындан, бейнялхалг игтисади щцгуг бейнялхалг щцгугун бир сащяси олмагла, 
эюстярилян ядалятли мягсядлярин наил олунмасына хидмят етмяли, трансмилли 
корпорасийаларын юз ирадялярини юлкяляря вя халглара диктя етмяляринин ардыжыл олараг 
гаршысыны алмалыдыр. Бу бахымдан Бейнялхалг игтисади щцгугун инкишафынын эюстярилян 
мейлляри чох тящлцкялидир, беля ки, онлар бир нюв мцасир бейнялхалг игтисади 
мцнасибятлярдя мювжуд олан реал гейри-бярабярлийи вя дискриминасийаны щцгуги 
жящятдян мющкямлядир. 

Елми системлилик нюгтейи-нязяринжя Бейнялхалг игтисади щцгугун 2 йеря: цмуми вя 
хцсуси щиссяляр айрылмасы гябул олунмушдур. Бязи мцяллифляр цмуми щиссяйя Бейнялхалг 
игтисади щцгугун тякамцлц вя фялсяфяси, анлайыш вя системини, субйект вя мянбялярини аид 
едирся (Г.М.Велйаминов), диэяриляри цмуми щиссяйя хцсуси (сащяви) принсипляри 
мющкямлядян бейнялхалг-щцгуги институтлары, щцгугун бу сащясинин субйектляринин 
щцгуги тялиматларыны, бейнялхалг игтисади гайдаларын ясасларыны (В.М.Шумилов) вя с. 
дахил едирляр. О ки, галды хцсуси щиссяйя, бурада бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин 
тянзимлянмясинин тяшкилати-щцгуги формаларфына, о жцмлядян универсал вя реэионал 
сявиййялярдя, щямчинин бейнялхалг тижарят щцгугу (эениш мянада-бейнялхалг инвестисийа, 
верэи щцгугу вя с. дахил оллмагла) бахылыр, бейнялхалг игтисади просессуал щцгуг хцсуси 
эюстярилир (Г.М.Велйаминов). В.М.Шумилов ися бейнялхалг тижарят щцгугу, малиййя, 
инвестсийа, миграсийа щцгугу, щямчинин мадди вя гейри-мадди ресурсларын щярякятини 
тянзимляйян нормаларын мяжмуу кими бейнялхалг игтисади йардым щцгугуну хцсуси 
щиссяйя аид едир. 

Мялумдур ки, щяр бир елм тябии-тарихи вярясялик ясасында формалашыр вя системляшир. 
Бу бахымдан да бейнялхалг игтисади щцгуг бош йердян йаранмайыб вя чохясрлик 
тарихдян кечяряк инкишаф етмишдир. Бейнялхалг-щцгуги тянзимлянмянин тямяли илк 
нювбядя дювлятлярин гаршылыглы тижарят ялагяляриндян йаранмыш вя гядим тарихя маликдир. 
Илк яввял мцгавиляляр, сцлщ вя мцттяфиглик характери дашыйыб, бир гайда олараг тижарятин 
тямин едилмяси шяртлярини дахил едирди. 

Бейнялхалг тижарят – игтисади мцнасибятлярин инкишафы, онларын бейнялхалг-щцгуги 
тянзимлянмяси щямишя харижи базарлара йюнялмиш милли тижарят вя аграр сянайе капиталынын 
марагларыны ифадя едирди. Капитализмин, башга сюзля, базар игтисадиййатынын бейнялхалг 
тижарятинин тарихи – сатыш базары вя капиталын йюнялдилмяси уьрунда мцбаризянин тарихидир. 
Тягрибян ХВЫ ясрдян башлайараг ХХ ясрин яввяляриня гядяр бу мцбаризя 
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мцстямлякячилик формасында ифадя олунурду. Йяни метрополийанын эцжц васитясиля йени 
ярази вя торпагларын зябт олунмасы вя истисмары, хцсусиля илк нювбядя тижаря, диэяр 
дювлятлярдян олан рягиблярин азад дахил олмаларынын гаршысы алынырды. Бу, хцсусиля бюйцк 
жоьрафи кяшфляр дюврцнцн башлыжа стимулуну вя щярякятверижи гцввясини тяшкил едирди. 
Авропа мцстямлякичиляри Африка, Асийа, Латын Америкасы юлкяляриня илк яввял шцшя 
бойунбаьы, спиртли ичкиляр, ужуз мануфактура парчалары, полад бычаглар вя с. 
эюндярирдиляр, явязиндя ися гиймятли металлар, фил сцмцйц вя мцстямлякя ямтяяляри (чай, 
кофе, ядвиййат вя с) апарырдылар. Сонралар ися метрополийалар юз мцстямлякя базарларыны 
инщисарлашдырараг, онларын щяртяряфли тижарят-игтисади истисмарыны гайдайа салараг, 
мцстямлякяляри хаммал ялавяляриня чевирирдиляр, йяни капиталы тякжя тижарятя дейил, 
щямчинин аграр, даь-мядян вя мцстямлякя игтисадиййатынын диэяр бюлмяляриня 
йюнялдирдиляр. «Шимал-Жянуб» тижарятин щямин структуру бц эуня гядяр дя галмагдадыр. 

Бейнялхалг игтисади щцгуг – принсип етибары иля дювлятлярарасы игтисади 
мцнасибятляри тянзимляйян щцгугдур вя мцнасибятляр чох ясрлярдир ки, мювжуддур. Бяс 
ня цчцн бейнялхалг игтисади щцгуг там щцгуг сащяси кими ХХ ясрин икинжи  йарысындан 
етибарян йаранмышдыр? Айдындыр ки, жавабы дювлятлярин юзцндя, даща дягиг десяк онларын 
функсийаларында олан дяйишикликлярдя ахтармаг лазымдыр. 

Дювлятин мащиййяти, онун игтисади функсийалары, дювлят игтисадиййаты барядя чох 
ядябиййат мювжуддур. Лакин тяяссцфляр олсун ки, мювжуд олан вя бу эцн фяалиййят 
эюстярян меркантилизм, марксизм, монетаризм, кейнсчилик вя с. кими игтисади 
нязяриййяляр идеал игтисадиййатын садя вя бирмяналы ресептини веря билмямишдир. 

Беля ки, дювлят, илк яввял, ики ашкар функсийаны йериня йетирир, биринжи дювлятин 
башлыжа функсийасы юлкя дахилиндя гайда-ганунун тямин олунмасы, икинжи мцщцм 
функсийасы ися юлкяни харижи тящлцкядян горумаг вя харижи експансийадыр. 

Бяс ХХ ясрдя ня баш верди?  Бу цч мцщцм дяйишикликля изащ олунур. 
Биринжи, дцнйада икинжи (ХВЫЫЫ ясрдян сонра) сянайе, даща дягиг, эюрцнмяйян 

елми сычрайыш ясасында елми-техники ингилаб баш верди. Бцтювлцкдя йени сянайе сащяляри 
ямяля эялди. Бир чох мящсуллары кцтляви истещсал едян сянайе мейдана эялди ки, бунун да 
ясасында кцтляви истещлак жямиййяти йаранды. Дахили милли базарлар кяскин артды вя юз 
щцдудларыны ашараг харижи базарлара чыхышы зярури етди. Паралел олараг хидмят сферасы вя 
хидмят базары, щямчинин, ямтяя вя хидмят базарларынын инкишафыны стимуллашдыран вя 
сябяб олан капитал базары фяаллашды. Сийасятдя вя елмдя информасийа технолоэийаларынын 
даща чох ящямиййят кясб етдийи постсянайе жямиййяти адланан жямиййятдян данышылмаьа 
башланылды. 

Икинжи, Икинжи Дцнйа мцщарибясиндян сонра мцстямлякичилик системи сцрятля 
даьылмаьа башланды, тарихян сонра ися сосиалист адланан системи даьылды. Демяк олар ки, 
щяр йердя мцстямлякя чярчивясиндя бюлцнмяйян ващид базар игтисадиййаты эениш вцсят 
алды. 

Цчцнжц, инкишаф етмиш юлкялярдя – дцнйа базарында габагжыл фяалиййят эюстярян 
щям дахили, щям дя харижи игтисади фяалиййятя тясир эюстяря билян дювлятдахили методлар 
мющкямлянди. Базар игтисадиййаты олмасына бахмайараг дювлят даща фяал хидмят 
етмяйя башлады. Ейни заманда, демократик сийаси гурулуш адландырылан шяраитдя, дахили 
вя харижи игтисади сийасятя цмумилли мянафеляр бахымындан дювлятин мцдахиля етмяси 
имканы йаранды. 

Нятижядя, дювлят юзцнцн икинжи, харижи функсийасы чярчивясиндя ХХ ясрин икинжи 
йарасындан сонра бейнялхалг игтисади сящнядя игтисади марагларын апарыжы гцввцси кими 
даща да фяаллашды. 

Игтисади просесляря ясасланан цмуми тижарят-сийаси доминант, онун мцасир 
бейнялхалг игтисади щцгуг кими щцгуги тяртиб олунмасыны тяляб едирди. 
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Бцтювлцкдя сянайе жящятдян инкишаф етмиш базар игтисадиййатлы юлкяляр, юз 
игтисадиййатынын йцксяк рягабят габилиййятлилийиня эцвяняряк бцтцн дцнйа базарынын 
ачыг олмасына, либераллашмасына мараглыдырлар. 

Лакин, инкишаф етмякдя олан юлкялярдя бяргярар олан сийаси реъимлярин демяк олар 
ки, щеч бирини азад базар шяраитиндя тижарят етмяк гане етмир. 

Цмумиййятля, тяжрцбя эюстярир ки, щявясляндирмя вя ширникляшдирмя сийасяти, зор 
вя эцж ишлятмя сийасятиндян даща еффектлидир. Беля ки, инкишаф етмякдя олан юлкяляря 
мягсядйюнлц малиййя йардымы эюстярмяк даща мящсулдардыр. Ейни заманда, о да 
мялумдур ки, бу йардым юлкянин инкишафына дейил, щаким зцмрянин жибиня ахыр. Беля ки, 
2003-жц илдя Бейнялхалг Валйута Фонду Кенийайа кредит верилмясини дайандырыб, чцнки 
онлар сон сентя гядяр дювлят башчысы тяряфиндян мянимсянилирди. Беля бир зарафат да 
мювжуддур ки, гярб юлкяляринин верэи юдяйижиляри Африканын чох дювлятли инсанларына 
кюмяк едирляр. 

ХХ ясрин орталарындан башлайараг мцстямлякя инщисарчылыьынын йерини, «Цчцнжц 
дцнйа» юлкяляринин базарларынын мянимсянилмясинин консептуал васитяси кими 
неолибераллашма вя неоглобаллашма тутду, йяни бцтцн «ойунчуларын» бярабяр рягабяти 
цчцн дцнйа базарынын ачыглыьы. Дейилянляр, щямин сийасятин щяйата кечирилмясинин шярти 
десяк коллектив мараьын игтисади ясасыны тяшкил едир. Бу сийасятин юнцндя тябии ки, АБШ 
дурур. Она эюря дя бу сийасятя бязян «панамериканизм» дя дейилир. 

 

4. Бейнялхалг игтисади щцгугун алтсистемляри 
Бейнялхалг щцгуга даир ядябиййат вя дярсликлярдя бейнялхалг игтисади 

мцнасибятлярин ики сявиййяси гейд олунур. Бир тяряфдян дювлятлярля диэяр бейнялхалг 
щцгуг субйектляри (хцсусиля, дювлтяляр вя бейнялхалг тяшкилатлар арасында), диэяр тяряфдян 
дювлятляр вя харижи дювлятляря мяхсус олан физики вя щцгуги шяхсляр арасында. Яэяр биринжи 
сявиййяли мцнасибятляр бейнялхалг щцгугун сащяси кими бейнялхалг игтисади щцгугла 
тянзимлянирся, икинжи сявиййядя щяйата кечирилян мцнасибятлярин хейли щиссяси щяр бир 
дювлятин милли щцгугу иля тянзимлянир ки, бурада ясас рол бейнялхалг хцсуси щцгуг 
сащясиня мяхсус олур. Бейнялхалг игтисади щцгуг нормалары хцсуси щцгуг 
мцнасибятляриня милли щцгугда тясбит олунмуш механизм (Конститусийа, Мцлки Мяжялля 
вя с) васитясиля тясир эюстярир. 

Бейнялхалг тижарят щцгугундан башлайан бейнялхалг игтисади щцгуг щазырда бу 
вя йа диэяр шякилдя инсанларын фяалиййятинин тясяррцфат аспекти иля, ямлак вя йа дяйяр 
амилляриля баьлы чохсявиййяли, эениш щяжмли мцнасибятляри ящатя едир. Щяр бир мцвафиг 
аспект, йалныз юзцня хас олан обйектя (тижарят, малиййя, инвестисийа, няглиййат вя с) 
маликдир. Бу ися юз нювбясиндя бу вя йа диэяр ири, игтисади мцнасибятлярин кифайят гядяр 
мцстягил блокларында бейнялхалг ямякдашлыьы тянзимляйян бейнялхалг-щцгуги 
нормаларын цмумилийини, системлийини мцяййянляшдирир. Бу мювгедян чыхыш едяряк 
бейнялхалг щцгуг дярсликляриндя бейнялхалг игтисади щцгугун нисбятян мцстягил 
алтсащяляри гисминдя бейнялхалг тижарят щцгугу, бейнялхалг няглиййат щцгугу, 
бейнялхалг эюмрцк щцгугу, бейнялхалг инвестисийа щцгугу, бейнялхалг технолоъи 
щцгуг, бейнялхалг малиййя, ямяк («ямяк ресурслары» вя йа миграсийа) щцгугу, 
бейнялхалг игтисади йардым щцгугу айрылыр. Гейд олунанларла йанашы сюзцн эениш 
мянасында коммерсийа мцнасибятляриня истещсал, елми-техники, валйута-малиййя, 
няглиййат, рабитя, енерэетика, туризм вя с, щямчинин мцлкиййят щцгугунун мцдафиясиля 
ялагяфли (инвестсийа, интеллектуал мцлкиййят вя с) ямлак мцнасибятляри дя дахил едилир. 

 
5. Бейнялхалг игтисади щцгуг «бейнялхалг ресурс» вя «чярчивя» щцгугу кими 
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Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин мцасир мярщяляси истещсалын инкишафы цчцн 
зярури олан ресурсларын ямтяя формасыны алан (файдалы газынтылар, машын вя аваданлыглар, 
кцтляви истещлак мящсуллары, ярзаг вя с) – игтисади, малиййя, ямяк, интеллектуал вя с. 
мцбадилясини нязярдя тутур. Бура хидмятляри дя дахил етмяк олар. Дювлятляр вя 
бейнялхалг тяшкилатлар арасында ямтяялярин йердяйишмясинин (ямтяя ахынынын щярякятинин) 
идаря олунмасы иля ялагядар щям икитяряфли, щям дя чохтяряфли щцгуги мцнасибятляр 
бейнялхалг игтисади щцгугун щцгуги тянзимлянмясинин мцщцм сфераларындандыр. 
Дювлятляр арасында, дювлятлярля бейнялхалг тяшкилатлар арасында баьланан мцвафиг 
сазишлярдя ресурсларын йердяйишмясинин (гябулу-ютцрцлмяси, алгы-сатгысы, игтисади йардым) 
принсипляри вя конкрет шяртляри мцяййянляшдирилир. Нисбятян мцстягил бейнялхалг сфералар 
пул вя инвестисийа (валйута, гиймятли каьызлар вя кредитляр) ресурсларынын щярякятини тямсил 
едир. Дювлят мцвафиг мцнасибятляри щям микро, щям дя макро сявиййядя тянзимляйир. 
Яэяр бейнялхалг малиййя системинин тянзимлянмяси Бейнялхалг Валйута Фонду, 
Бейнялхалг Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы, диэяр универсал вя реэионал бейнялхалг 
малиййя тяшкилатлары сявиййясиндя кифайят гядяр мцддятдя апарылырса, инвестсийа системиня 
тятбигдя ися сющбят формалашмагда вя инкишаф етмякдя олан чохтяряфли мцнасибятлярин 
тянзимлянмясиндян эедир (1966-жы илдян инвестсийаларын зяманятляшмяси цзря Чохтяряфли 
Аэентлик фяалиййят эюстярир; инвестисийалар цзря Чохтяряфли Сазишин лайищяси данышыглары). 

Даща бюйцк нисби мцстягиллийя ямяк ресурслары (иш гцввяси) маликдир, щансы ки, 
дцнйа истещсалы системиня вя ямяк базарына цзви сурятдя дахил олуб. Яэяр ХВЫЫ-ХЫХ 
ясрлярдя Африкадан гулларын Америка континентиня кцтляви дашынмасы бейнялхалг 
тянзимлямяйя мяруз галмырдыса, сонрадан иш гцввясинин миграсийасы вя онунла ялагядар 
практики мясяляляр ( милли ямяк базарынын мцдафияси, йашайыш щцгугунун алынмасы, 
хидмятлярин юдянилмяси вя с) дювлятляр арасында икитяряфли, реэионал вя чохтяряфли сазишлярин 
баьланылмасы васитясиля бейнялхалг щцгуг сявиййясиндя жидди тянзимлянмяйя башлады. 

Щеч бир гаршылыглы юдянишин олмадыьы игтисади йардымын хцсуси йери вардыр. 
Дювлятлярин игтисади инкишафында кяскин фярглярин азалмасы цчцн ямтяя, малиййя вя 
инвестисийаларын явяз олунмайан щярякятини нязярдя тутан йардымын мцщцм ящямиййяти 
вардыр. 

Милли сярщядлярдян кянардакы ресурсларын истифадя едилмясинин мцяййян 
бейнялхалг-щцгуги гайдасы олмалыдыр. (бурайа башга дювлятлярдя мцлкиййят пайынын 
олмасы, ижаряйя вермя, бяшяриййятин цмуми истифадясиндя олан ресурслар дахилдир). 

Беляликля, дювлятляр вя бейнялхалг тяшкилатлар арасында ресурларла ялагядар 
мцнасибятляр топлусуну тянзимляйяркян, бейнялхалг игтисади щцгуг ресурс щцгугу 
кейфиййятиндя чыхыш едир. Щачан ки, дювлятляр вя бейнялхалг тяшкилатлар ресурсларын 
транссярщяд йердяйишмя статусуну мцяййянляшдирян щцгуги реъимлярля ялагядар 
мцнасибятляри щяйата кечирирся, бейнялхалг игтисади щцгугда «чярчивя» щцгугундан 
сющбят эедир. Чаьдаш дцнйа игтисадиййатынын инкишафынын спесификлийи ондадыр ки, яняняви 
олараг дювлятлярин дахили сялащиййятиня аид олан бязи мясяляляр, ардыжыл олараг 
бейнялмилялляшир, бейнялхалг-щцгуги тянзимлянмя сявиййясиня чыхыр. 

Харижи ямтяялярин бу вя йа диэяр юлкяйя дахил олмасынын ясас вачитяси, мцряккяб, 
чохгатлы щадися олан эюмрцк реъимидир (бурайа эюмрцк тариф тянзимлянмяси, эюмрцк 
гайдалары вя нязарят, физики шяхслярин ямтяяляринин йердяйишмя реъими вя с. дахилдир). 
Ямтяя ахынларыны тянзимляйян заман идхалын квоталашдырылмасы реъими (ихражын 
лисензийалашдырылмасы), валйута вя верэи, санитар вя байтарлыг реъимляри, антидемпинг 
проседурлары реъими вя с. кими инзибати тясир васитяляри эениш тятбиг олунур. айдындыр ки, 
мцвафиг гайдаларла йаранан игтисади мцщит, гаршылыглы файдаланма шяртляриля тижарят-
игтисади мцнасибятлярин инкишафына тясир эюстяря биляр, яксиня, мцвафиг мясялялярин щялли 
цчцн манеяляр дя йарадыр. Реал мювжуд шяраит нязяря алынмагла дювлятляр икитяряфли вя 
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йа чохтяряфли ясасларда оптимал дахили щцгуги реъимлярин йарадылмасы барядя разылыьа 
эялирляр ки, бу да бейнялхалг игтисади щцгугун обйект сферасынын ардыжыл олараг 
эенишлянмясиня эятириб чыхарыр. 

Беля щал бейнялхалг валйута-малиййя вя инвестисийа системляриндя дя, баш верир, 
щансы ки, мцхтялиф юлкялярдя мцвафиг щцгуги мцщит йекжинслийини вя базар 
мцнасибятлярин уйьунлашмасыны нязярдя тутур. Милли щцгуги системляр чярчивясиндя 
юзляринин бцджя, валйута вя верэи реъимляри; банк ямялиййяатлары вя тядиййя балансы 
щесаблары, харижи дювлятлярля щесаблашмалар, инвестисийаларын горунмасы, дювлят 
мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси реъимляр, консессийа, мящсулун бюлцшдцрцлмяси реъимляри 
вя диэяриляри фяалиййят эюстярир. Валйута-малиййя сферасыны идаря едркян, дювлятляр, 
мясялян, ихраж вя инвестисийаларын стимуллашдырылмасы мясялясини дя, щялл едирляр. 
Дювлятлярин беля биртяряфли вя йа груп щалында фяалиййяти бейнялхалг сящнядя милли 
марагларын тоггушмасына  эятириб чыхара биляр, бу да юз нювбясиндя реэионал чярчивядя, 
щятта дцнйада бцтювлцкдя жидди малиййя сарсынтыларына сябяб ола биляр. Ейни зманада 
малиййя вя инвестисийа мцнасибятляринин ащянэдарлашмасы, гайдайа салынмасы 
игтисадиййатда тараразлыьа, онун сабитляшмясиня кюмяк едяр. 

Дцнйада баш верян обйектив бейнялмилялляшмя просеси бейнялхалг игтисади 
щцгугун «чярчивя» щцгугу кими хидмяти ролуну йцксялдир, беля ки, о, харижи дювлятляр, 
щямчинин бейнялхалг тяшкилатлар, щцгуги  вя физики шяхслярля мцнасибятдя дахили щцгуги 
реъимляри «кюкляйян» юзцнямяхсус камертон гисминдя чыхыш едир. Нятижядя яввялляр 
дювлятлярин сялащиййятиндя олан бир чох мясяляляр бейнялхалг игитсади щцгугун 
тянзимлянмяси тясириня дцшцр, чохтяряфли ясасда щялл олунур. Бу заман бейнялхалг щцгуг 
нормаларына приоритетлилик верилир, бейнялхалг игтисади щцгугун даща чох сайда конкрет 
нормалары дахили щцгуга сирайят едир. 

 
6. Бейнялхалг игтисади щцгугун субйектляри 
Бейнялхалг щцгугун бир сащяси олмагла, бейнялхалг игтисади щцгугун субйектляри 

принсип етибариля ейнидир. Онлар игтисади характерли бейнялхалг щцгуг мцнасибятляря дахил 
ола, бейнялхалг мцгавиляляр баьлайан дипломатик цстцнлцк вя иммунитетлярдян истифадя 
етмякля дипломатик ялагяляри дястякляйя биляр. 

Бейнялхалг игтисади щцгугун субйектляри арасында тябии олараг, универсал щцгуг 
габилиййятлилийи (щцгуг субйектлилийи) олан милли дювлятляр хцсуси рол ойнайыр. Ящямиййятли 
дяряжядя бу онунла шяртлянир ки, милли сярщядлярдян кянарда вя яразисиндя рящбярлик вя 
сийаси мцстяггиллликдя тязащцр едян, хцсуси кейфиййятя йяни суверенлийя мящз дювлят 
маликдир. Бу заман Г.И.Тункин ядалятли олараг гейд едир ки, «Дювлятин суверенлийи 
щаггында данышанда мцтляг суверенлик дейил (мцтляг суверенлик йохдур), бейнялхалг 
щцгуг чярчивясиндя суверенлик нязярдя тутулур». 

«Бейнялхалг щцгуг чярчивясиндя суверенлик» формулу БМТ-нин низамнамясиня 
уйьун олараг 24 октйабр 1970-жи ил тарихли «Бейнялхалг щцгугун принсипляри щаггында» 
Бяйяннамядя диалектик олараг ачыгланмышдыр. Принсипжя мцщцм гайдаларла, йяни 
щцгуги бярабярлик, там суверенлийя хас олан щцгуглардан истифадя, сярщядлярин 
бцтювлцйц, яразилярин тохунулмазлыьы вя дювлятлярин сийаси мцстягиллийи иля йанашы ады 
чякилян принсиплярдя диэяр дювлятлярин щцгуг субйектлилийиня щюрмят, сцлщ шяраитиндя 
йашамаг, бейнялхалг ющдяликлярин вижданла ижра етмяк юз яксини тапмышдыр. 

Бейнялхалг игтисади щцгугда тятбиг олунан суверенлик принсипи сонракы инкишафыны 
1 май 1974-жц ил тарихли Йени бейнялхалг игтисади гайдаларын мцяййян едилмяси 
щаггында Бяйяннамядя вя 12 декабр 1974-жц ил тарихли дювлятлярин игтисади щцгуг вя 
вязифяляри Хартийасинда тапмышдыр. Бу сянядлярдя баланслашдырылмыш ясасда дювлят 
суверенлийиня хас олан яламятляр ятрафлы садаланыр ки, онлара тижарятинин даим 
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эенишлянмяси вя либераллашмасынын тямин олунмасында дювлятлярин ямякдашлыьы вязифяляри, 
диэяр юлкялярин марагларынын нязяря алынмасы, дцнйа бирлийи гаршысында цмуми 
мясулиййятин дашынмасы дахилдир. 

1974-жц ил Хартийасынын ЫЫ маддясиндя принсипжя мцщцм гайдалар тясбит 
олунмушдур, щансына ки, мцвафиг олараг «щяр бир дювлятин юзцнцн бцтцн сярвятляри, 
тябии ресурслары вя сащиб олма, истифадя вя истисмар щцгугу дахил олмагла, игтисади 
фяалиййяти цзяриндя там ардыжыл суверенлийи вар вя щяйата кечирилмялидир». Щал-щазырда 
бейнялхалг игтисади щцгуг практики олараг щяр йердя базар игтисадиййаты шяраитиндя 
фяалиййят эюстярир вя онун ганунауйьунлугларыны якс етдирся дя, игтисади сферада 
дювлятин суверен щцгугларына тохунмур. Чцнки дювлят юз вятяндашларынын харижи капитал 
гойулушларыны вятяня репатриасийа едяр, хцсуси мцлкиййяти миллиляшдиряр, вятяндашларын 
дипломатик мцдафиясини щяйата кечиря биляр. Айдындыр ки, дахили ганунчулуг ясасында 
щяйата кечирилян бу фяалиййятин, бейнялхалг-щцгуги норомалары там щяжмдя нязяря 
алмалы, диэяр дювлятлярин, харижи мцяссися вя вятяндашларын мянафеляриня щюрмят 
етмялидир. 

Ямяли олараг, бцтцн мцяллифляр бейнялхалг игтисади щцгугун мцщцм субйектляри 
сырасына бейнялхалг игтисади тяшкилатлары аид едирляр. 

Мцвафиг тяшкилатлар ики група бюлцнцр: игтисади мцнасибятлярин бцтцн сферасыны юз 
фяалиййятиля ящатя едян тяшкилатлар (илк нювбядя юз шахыли органлары системи вя тяшкилатлары 
иля БМТ); бейнялхалг игтисади щцгугун айры-айры алтсащяляри чярчивясиндя фяалиййят 
эюстярян тяшкилатлар (мясялян, тижарят, малиййя, инвестисийа, няглиййат вя башгалары); 

Бейнялхалг игтисади тяшкилатлар, цмцмиййятля бейнялхалг тяшкилатларын тяжрцбясиня 
вя щцгуги статусуна бир чох йениликляр эятириб. Яэяр БМТ вя бир чох бейнялхалг 
структурлар дювлятлярин бярабярлийи принсипиня ясасланараг «бир дювлят-бир сяс» формулу 
цзря бярабяр чякилирдися, бейнялхалг игитсади тяшкилатларда (БВФ, БРИБ вя башгалары) ися 
онларын игтисади чякиляриндян асылы олараг цзв дювлятляря йанашма тятбиг олунур. яэяр 
классик типли бейнфялхалг тяшкилатлар цзв-дювлятлярин вя йа онлардан Ян мцщцмляринин 
(репрезентативлярин) разылыьынын йекдиллийиндян чыхыш едирлярся, бейнялхалг игтисади 
тяшкилатларын низамнамяляри онлара гярарлары садя сяс чохлуьу иля гябул етмяйя имкан 
верир, щярчянд ки, практикада тяшкилатын цзвляри консессуса мейллидирляр. 

Бейнялхалг игтисади тяшкилатларын щцгуг нормаларынын йарадылмасында, хцсусиля юз 
тясис сянядлярини шярщ етмяк вя онларын тятбиги иля ялагяли мцнагишяляри щялл етмяк 
щцгугунун эениш сялащиййятляри вардыр. 

Сон иллярдя ядябиййатларда трансмилли корпорасийаларын бейнялхалг щцгуг 
субйекти кими танынмасы щаггында мясяля фяал мцзакиря олунур. Щягигятян дя цмуми 
стратеэийаны мцяййянляшдирян вя разылашдырылмыш игтисади сийасят щяйата кечирян беля 
чохмилли мцяссисяляр (йарандыьы юлкя вя мцлкиййят формасындан там асылы дейилляр вя ики 
вя даща чох юлкялярдя бюлмяляри вар) мцасир дцнйада дцнйа игтисадиййатынын 
инкишафында бюйцк рол ойнайырлар. ТМК-лар йцксяк инвестисийа мобиллийиня маликдирляр, 
бейнялхалг тижарят вя тясяррцфат дювриййясиндя башлыжа операторлардыр, инновасийа 
технолоэийаларына ясасланан елм тутумлу истещсалын тяшкили имканлдары вардыр. Буну 
нязяря алараг гярбин бир чох нязяриййячиляри ТМК-лары бейнялхалг щцгугун (трансмилли 
щцгуг кими баша дцшцлян) апарыжы субйекти кими бахырлар. 

Бунунла йанашы ТМК-лар юз цзяриляриня эютцрдцкляри ющдяликляря эюря бейнялхалг 
мясулиййят дашымырлар, юз щцгугларыны мцдафия етмяк (игтисади гцдрятляриня 
бахмайараг), йяни бейнялхалг щцгугда нязярдя тутулмуш фярди вя коллектив 
юзцнцмцдафия, Тящлцкясизлик Шурасына вя БМТ-нин Бейнялхалг мящкямясиня мцражият 
етмяк имканлары йохдур. 
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Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярдя щцгуги вя физики шяхслярин, фярдлярин иштирак 
етмяси барядя мясяля хцсуси йердя тутур. Беля ки, онлар дювлят вя гейри-щюкумят 
тяшкилатлары кими тясяррцфат, тижарят, няглиййат вя диэяр ялагялярдя фяал сурятдя гаршылыглы 
фяалиййят эюстярирляр. Яэяр дювлят вя гейри-щюкумят тяшкилатлары, йухарыда гейд етдийимиз 
кими там щяжмли бейнялхалг щцгуги субйектлилийя маликдилярся, физики вя щцгуги шяхсляр 
ися бейнялхалг щцгуги мцнасибятлярин акторлары (операторлары), йалныз мцвафиг 
бейнялхалг – щцгуги нормаларын дестинаторлары ( субйектляри дейил!) гисминдя фяалиййят 
эюстярирляр. 

 

 

 
7. Бейнялхалг  игтисади  щцгугун мянбяляри 
Бейнялхалг тяжрцбядя беля бир доминант йанашма доктринасы ясас эютцрцлцр ки, 

бейнялхалг игтисади щцгугун мянбяляри, бейнялхалг щцгугда олдуьу кимидир. 
(мцгавиляляр, адятляр вя с.) Ганунауйьун бир щалдыр ки, игтисади ямякдашлыг мясяляляри 
БМТ-нин, онун орган вя тяшкилатларынын фяалиййятинин башлыжа аспектляриндян биридир, 
«бейнялхалг апаратдан» истифадя етмякля бцтцн халгларын игтисади вя сосиал тяряггисиня 
тясир эюстярмя мягсядляри тяшкилатын Низамнамясиндя хцсусиля якс олунмушдур. 
Бейнялхалг щцгугун динамик инкишаф едян сащяси кими бейнялхалг игтисади щцгуга бу 
вязифялярин щяллиндя ялащиддя рол айрылыр. 

Бейнялхалг  игтисади щцгугун мцщцм мянбяляриня универсал чохтяряфли 
мцгавиляляр: 1947-жи ил тижарят вя тариф  щаггында Баш сазиш (ГАТТ) (1994-жц илдян бир 
сыра ялавяляр вя йенидян гурулмагла Бейнялхалг Тижарят Тяшкилатынын егидасы алтында 
Мяракеш пакты адланан сазишя дахил олмуш, щазырда иштиракчы юлкяляр цчцн бейнялхалг 
ямтяя тижарятинин бир нюв мяжялляси хидмятини эюрцр); ямтяялярин бейнялхалг алгы-
сатгысынын мцгавиляляри щаггында БМТ-нин  1980-жи ил Вйана конвенсийасы; ямтяялярин 
бейнялхалг алгы-сатгысында иддиа мцддяти щаггында 1974-жц ил Конвенсийасы; БМТ-нин 
Дяниз йцкдашымалары щаггында 1978-жи ил Конвенсийасы (Щамбург гайдалары); мцяллифлик 
барядя 1952-жи ил Цмумдцнйа  (Женевря) Конвенсийасы; инвестсийалара зяманятляр цзря 
Чохтяряфли аэентлийин тясис олунмасы барядя 1985-жи ил тарихли Сеул Конвенсийасы вя с 
аиддир. Даща сонра мянбяляря (мцяййян истисналарла) мцхтялиф тижарят, патент, кредит, 
верэи сазишляри, хаммал ямтяяляри цзря, инвестисийаларын горунмасы щаггында, игтисади вя 
елми-техники ямякдашлыг барядя сазишляр; БМТ-нин баш Ассамблейасынын гятнамяляри; 
мящдудлашдырыжы ишэцзар тяжрцбяйя нязарят цчцн чохтяряфли ясасда разылашдырылмыш ядалятли 
принсип вя гайдалар Комплекси; Щимайядарлыг щаггында; Бейнялхалг игтисади 
мцнасибятлярдя етимадын мющкямляндирилмяси тядбирляри щаггында; Бейнялхалг игтисади  
тящлцкясизлик щаггында вя с; игтисади йюнцмлц бейнялхалг тяшкилатларын тясис актлары 
(ЦТТ, БВФ, БЙИБ, ОПЕК вя с. йарадылмасы щаггында сазишляр); реэионал, о жцмлядян 
дювлятлярин интеграсийа олмуш игтисади бирликляри, щямчинин мцвафиг тяшкилатларын 
конвенсийа вя гятнамяляри. 

Хцсуси групу бейнялхалг хцсуси щцгуги мцнагишялярин арбираъ вя йа диэяр 
йолларла (мясялян, арбитраъ гярарларынын танынмасы вя ижрасы щаггында БМТ-нин 1958-жи ил 
Нйу-Йорк  конвенсийасы) тянзимлянмясиня йюнялмиш чохтяряфли мцгавиляляр, щямчинин 
бир нюв модел (ващид типли) ганунлар – факултятив нцмуняви норматив актлар, щансы ки, 
гисмян вя йа бцтювлцкдя милли ганунверижилик сянядляриндя якс олунур: ямтяялярин 
(хидмятлярин) кредитля алынмасы щаггында Ващидтипли ганун (1994), електрон 
мялуматларын мцбадилясинин щцгуги аспектляри щаггында Ващидтипли ганун (1995) вя с. 
тяшкил едир. Бир чох щалларда игтисади аспектляря няглиййат, рабитя, еколоэийа вя с 
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сфераларда ямякдашлыьын техники-истисмар мясялялярини тянзимляйян сазишлярдя бу вя йа 
диэяр сявиййялярдя тохунулур.  

Чохтяряфли мцгавилялярин ардыжыл артмагда олан ящямиййятиня бахмайараг, 
игтисади сащядя ямякдашлыг ясасян икитяряфли сазишляр базасында щяйата кечирилир: цмуми, 
чярчивя характерли (тяряфлярин ясас сийаси ющдяликляри иля йанашы игтисади ямякдашлыьын 
эенишляндирилмяси, коммерсийа сювдяляшмяляринин баьланмасына кюмяк цзря ющдяликляр 
дя ясас йер тутур); дювлятляр вя онларын физики вя щцгуги шяхсляринин гаршылыглы 
мцнасибятляриндя, бир гайда олараг тижарят-игтисади реъимлярини нязярдя тутан тижарят 
характерли; ямякдашлыьын конкрет сащя вя формаларыны мцяййян едян, узунмцддятли 
тижарят-игтисади характерли (сянайе обйектляринин тикилмяси, аваданлыгларын алынмасы, бирэя 
сащибкарлыг вя с). Беля сазишлярин инкишафында чох вахт игтисади вя елми-техники 
ямякдашлыьын узунмцддятли програмлары гябул олунур, ялдя олунмуш данышыгларын 
реаллашдырылмасы, мцвафиг нязарятин тямин олунмасы цчцн гарышыг щюкумятлярарасы 
комиссийалар йарадылыр. Истещсал ямякдашлыьы щаггында даща дар истигамятли сазишляр дя 
тятбиг олунур, щансылар ки, эюстярилян кюмяклийин эяляжяк мящсулун эюндярилмяси 
щесабына юдянилмяси шяртини нязярдя тутур. 

Тижарят-игтисади ямякдашлыгла, онун валйута юдяниш вя малиййя тяминаты сых 
сурятдя ялагялидир: ямяли фяалиййятдя ямтяя дювриййяси щаггында вя йа ямтяя дювриййяси 
вя юдяниши щаггында сазишлярдя ямтяя вя валйута-малиййя шяртляри бирляшдирилир. 

Айрыжа юдянишляр цзря дя юдямя сазишляри баьланыла биляр, йяни юдянишлярин 
щесабланмасы щям валйута, щям дя клиринг разылашмалары ясасында, башга сюзля ямтяя вя 
хидмятлярля юдянилмяси тямин олунур. Кредит сазишляри бир дювлятлярин диэяриляриня пул, 
ямтяя вя йа гарышыг формада борж вермясини нязярдя тутур. 

Икитяряфли (бязян чохтяряфли) игтисади характерли сазишлярин мцщцм нювляриня 
инвестсийаларын щявясляндирилмяси вя горунмасы щаггында, икили верэигоймадан 
кянарлашма барядя сазишляр дя аиддир. Яэяр биринжилярин мягсяди харижи капиталын мцхтялиф 
нюв «гейри коммерсийа» рискляриндян (миллиляшдирмя вя с), капиталын сярбяст гайыдышы вя 
онун истисмарындан ялдя олунан эялирин чыхарылмасындан горунмасыдырса, икинжилярин 
мащиййяти верэи .дянилмяси олан юлкянин мцяййянляшдирилмясиндян ибарятдир (бир гайда 
олараг, щцгуги шяхсин даим йерляшдийи вя йа гейдиййатдан кечдийи юлкя  вя йа ясас 
ямлакын йерляшдийи юлкя). 

Икитяряфли вя чохтяряфли ясасларда баьланан ямтяя гойулушунун цмуми шяртляри 
мцгавиля формасынын юзцнямяхсус сяжиййяси вардыр. Буна мисал олараг 1992-жи илдя 
МДБ юлкяляри арасында баьланылмыш Сазиши эюстярмяк олар. Беля сянядляр харижи тижарят 
алгы-сатгы контрактларынын йцксяк дяряжядя унификасийасыны вя регламентляшдирилмясини 
нязярдя тутур. 

Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя ящямиййятли рол бейнялхалг 
щцгуги адятляря мяхсусдур. Демяк олар ки, бейнялхалг игтисади щцгуг, онун бариз 
нцмунясидир ки, бейнялхалг щцгугун нисбятян эянж алтсащяси олмагла, «ресурс» вя 
«чярчивя» щцгугунун бир чох мцщцм нормалары сянядляринин мятнляриндя  дайаныглылыг  
тапмаздан яввял мцвяфягиййятля фяалиййят эюстярирди. Бейнялхалг игтисади щцгугда, 
хцсусиля айдын эюстярир ки, бу вя йа диэяр ади характерли мцяййянликляр мцгавиля 
нормаларынын ишлянмясиня вя гябул олунмасына «тякан верир», бязи щалларда, щачан ки, 
ади нормалар мцгавиля нормалары иля гаршылыглы сурятдя ялагялидир, сон нящайятдя 
бейнялхалг игтисади щцгугун мцтярягги инкишафыны вя универсаллыьыны тямин едир, 
перспективдя онун кодлашдырылмасы цчцн реал шяраит йарадыр. 

Беля гаршылыглы ялагяляря мисал олараг, бязи мцяллифляр дянизя чыхышы олмайан 
дювлятляря хцсуси щцгуг вя цстцнлцкляр верилмяси принсипиня истинад едирляр. Илк яввял 
надир щалларда истисна тяжрцбяси,  даща ялверишли щцгуг вя цстцнлцк принсипи бир гайда 
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кими фяалиййят эюстярирди. Сонралар мцгавиля нормасына чевриляряк, ЙУНКТАД-ын 
1964-жц ил тювсиййяляриндя гейд олунду вя дянизя чыхышы олмайан юлкялярин транзит тижаряти 
щаггында 1965-жи ил Конвенсийасына дахил едилди. Мцвафиг нормаларын БМТ-нин дяниз 
щцгугу цзря 1982-жи ил Конвенсийасына (маддя 126) дахил олмагла бу гайда няинки 
универсал, щям дя императив олду. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, милли щцгуг системляриндя ади щцгугда олдуьу 
кими, мцасир шяраитдя бейнялхалг щцгугда бейнялхалг адятляр эетдикжя юз йерини йазылы, 
илк нювбядя мцгавиля щцгугуна верир. Бу гайда нисбятян эянж сащя олан бейнялхалг 
игтисади щцгуга да хасдыр. 

ХХ ясрин икинжи йарысындан бейнялхалг тяшкилатларын сайынын кяскин чохалмасы вя 
ящямиййятинин артмасы иля, ардыжыл олараг онларын гябул етдийи гярарларын да, хцсусиля 
бейнялхалг игтисади мцнасибятляр сфеасында ящямиййяти эцжлянир. Бу заман бейнялхалг 
щцгуги нормаларын гябул олунмасы сялащиййяти йалныз щюкумятлярарасы тяшкилатлара 
мяхсусдур. Бир чох щалларда онларын гярарлары тювсиййя характери дашыйыр, лакин бязи 
тяшкилатларын (илк нювбядя реэионал интеграсийа бирликляринин) гябул етдийи гярарларын 
мяжбури, императив эцжц вардыр. 

Нящайят, бир чох щюкумятлярарасы тяшкилатларын чярчивясиндя, щям тяшкилатларын 
ишинин тяшкилати-проседур мясяляляриня, щям дя онларын щейятинин давраныш щцгугуна аид 
онларын спесифик «дахили щцгуглары» да йараныр. 

БМТ-нин органлары вя ихтисаслашдырылмыш тяшкилатларынын гятнамяляринин хцсуси 
ящямиййяти вардыр. Бейнялхалг игтисади щцгугда-БМТ-нин Баш Ассамблейасынын 1974-
жц илдя гябул етдийи дювлятлярин игтисади щцгуг вя вязифяляринин хартийасы, Йени 
бейнялхалг игтисади гайдалар щаггында Бяйяннамя вя Йени бейнялхалг игтисади 
гайдаларын мцяййян едилмяси цзря фяалиййят Програмы, щямчинин БМТ БА-нын 1979-жу 
илдя гябул етдийи «Йени игтисади гайдаларын щцгуги аспектляри иля ялагядар бейнялхалг 
щцгугун норма вя принсипляринин бирляшдирилмяси вя мцтярягги инкишафы барядя» 
Гятнамясидир. Бу сянядлярдя гейри дискриминасийа, гаршылыглы файдаланма ясасында 
игтисади ямякдашлыг якс олунмушдур. 

 

 
8. Бейнялхалг игтисади щцгугун принсипляри 
 
Бейнялхалг щцгугда гябул олунмуш ясас принсипляр бейнялхалг игтисади щцгугда 

да тятбиг олунур. Бунларын  ичярисиндя (сащянин спесификлийи нязяря алынараг) хцсуси йери 
халгларын щцгуг юз мцгяддаратыны тяйин етмяси вя щцгуг бярабярлийи, дювлятлярин 
ямякдашлыьы, дювлят суверенлийиня щюрмят, зор тятбиг етмямяк вя зорла горхутмамаг, 
инсанын щцгуг вя азадлыгларына щюрмят принсипляри тутур. 

Бейнялхалг щцг угун адлары чякилян ясас принсипляри иля йанашы бейнялхалг игтисади 
щцгугда дцнйа игтисадиййатынын инкишафынын мцасир мярщялясиндя бейнялхалг игтисади 
мцнасибятляри тянзимляйян хцсуси принсип вя нормалар да фяалиййят эюстярир. Игтисади вя 
елми-техники ямякдашлыг сащясиндя мцнасибятлярин сабитлийини тямин едян принсипляря 
игтисади гейри-дискриминасийа, щцгугазидд игтисади мяжбуретмяйя гадаьа принсипи, 
харижи игтисади ялагялярин тяшкили формаларынын азад сечими, дювлятлярин юз тябии ресурслары 
вя игтисади фяалиййятляри цзяриндя суверенлийи, игтисади мцбащисялярин зор тятбиг етмямяк 
вя зорла горхутмамагла сцлщ йолу иля тянзимлянмяси, миллятляря даща ялверишли шяраит 
йарадылмасы принсипи,  гаршылыглы файдаланма принсипи дахилдир. 

Бейнялхалг  игтисади щцгугун бир чох хцсуси принсипляри императив дейил, 
конвенсион характер дашыйыр, йяни мцвафиг бейнялхалг мцгавиляляря дахил олан щалда 
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реал фяалиййятли олур. Бунлар бир нюв, тювсиййяедижи нормалар эцжцня малик эюстяришлярдир, 
лакин бцтцн дювлятляр она кюнцллц риайят едирляр. 

Конвенсион олсалар да, бу принсипляр мцвафиг разылашмаларын иштиракчылары цчцн 
мяжбуридир. Бунунла йанашы бейнялхалг игтисади щцгугун йухарыда адлары чякилян хцсуси 
принсиплярин бязиляринин конвенсион тящким олмаьа ещтийажы йохдур, чцнки ади щцгуги 
нормалар кими бир чох юлкялярин тяжрцбясиндя тятбиг олунур. Диэяр тяряфдян ади 
нормаларын гейри-мцяййянлийи, хцсусиййят вя просесин чятинлийи, эюстярилян нормаларын 
мцгавиля гайдасында тясбит олмасыны зярури едир. 

Гысажа олараг хцсуси принсиплярин ян мцщцмляриня нязяр салаг. 
Игтисади гейри дискриминасийа принсипи – дювлятляря (щямчинин, онун вятяндашлары вя 

милли щцгугун диэяр субйектляриня) верилян щцгугун цмуми шяртляринин, бцтцн диэяр 
тяряфдаш дювлятляря верилянлярдян пис олмамасы. Бу щцгугхцсуси эцзяшт, ялверишли шяраит 
верилмясиня тохунмур, садяжя бурада сющбят бцтцн юлкяляр цчцн фяалиййят 
ющдяликляринин диэяр дювлятин цмуми шяраитини писляшдирмямясиндян эедир. Эюстярилян 
принсип бир чох чохтяряфли бейнялхалг актларда вя икитяряфли мцгавилялярдя юз яксини тапыб. 
Бурада эюстярилир ки, сосиал-игтисади системлярин мцхтялифлилийиня ясасланан, щеч бир 
дискриминасийа олмамалыдыр. 

Бейнялхалг тяжрцбядя цмуми гябул олунмуш гейри-дискриминасийа принсипиндян 
мцяййян истисналар да мялумдур. Бу, инкишаф етмякдя олан вя аз инкишаф етмиш 
дювлятлярин хейриня эюмрцк преференсийаларынын мцяййян едилмяси, сярщядйаны 
дювлятлярля тижарятдя, каботаъ эямичилик цчцн эцзяштляр вя с. дискриминасийа тядбирляри 
кими бахыла билмяз. Лакин бцтцн бу тядбирляр бцтцн дювлятляря, онларын щцгуги вя физики 
шяхсляриня ейни дяряжядя тятбиг олунмалыдыр. 

Мцасир блейнялхалг мцнасибятлярдя сийаси тязйиг васитяси кими мцхтялиф жцр 
игтисади санксийалар вя ембаргодан истифадя щаллары аз дейил, щансы ки,  щцгугазидд 
игтисади мяжбуретмяйя гадаьа принсипинин кобуд шякилдя позулмасыдыр. Игтисади 
мяжбуретмя анлайышы юз инкишафыны БМТ-нин мцхтялиф органларында игтисади тяжавцз 
щаггында мясялянин мцзакиряси просесиндя тапмышдыр. Бейнялхалг  игтисади 
мцнасибятлярдя зор тятбиг етмянин ян тящлцкяли нювц кими, дювлятин вя йа дювлятляр 
групунун игтисади тяжрид олунмасына йюнялмиш, тядбирляр системини нязярдя тутан, 
игтисади блокда гябул олунмушдур. Беля тядбирляр БМТ-нин Низамнамясиня мцвафиг 
олараг, бейнялхалг сцлщ вя тящлцкясизлийи горумаг цчцн Тящлцкясизлик Шурасынын гярары 
иля гябул олуна биляр. Юзбашына игтисади бойкот мцяййянляшдирмя, бу вя йа диэяр 
дювлятля мцнасибятляр гурулмасы вя йа сахланылмасындан имтина етмяк йолверилмяздир. 
Бойкотун формаларындан бири ембаргодур: мцяййян нюв ямтяялярин дашынмасына 
гадаьа, эямилярин сахланылмасы (щябси) вя активлярин дондурулмасы. Щцгугазидд 
игтисади мяжбуретмя щямчинин, диэяр юлкянин игтисади вя тябии ресурсларына тяжавцз, 
еквивалент олмайан мцбадиля, игтисади йардым щаггында зорла гябул етдирилян гейри-
щцгуги сазишляр вя с-дя ифадя олуна биляр. 

Миллятляря даща ялверишли шяраитин йарадылмасы принсипи (реъими) дедикдя дювлятлярин 
тяряфдаш дювлятляря эцзяштли (даща ялверишли) шяраитин йарадылмасынын щцгуги ющдяликляри 
баша дцшцлцр, щансылар ки, щяр щансы цчцнжц дювлят цчцн тятбиг олуна биляр. Бу реъимин 
тятбиги сащяси адятян, бейнялхалг мцгавилялярдя якс олунан конкрет хцсуси 
разылашмаларда мцяййян едилир. 

Хцсуси разылашмалар тижаряти (эямичилийин вя с.) бцтцн сащяляриня вя йа айры-айры 
мцнасибятлярини: эюмрцк рцсумлары, транзит, мцхтлиф нюв мящдудиййят вя гадаьалар; 
няглиййат реъими вя с ящатя едя биляр. Даща ялверишли шяраитин йарадылмасы реъиминдян 
тяряфлярин разылыьы цзря мцвафиг дювлятляря вязиййятин йахшылашдырылмасы цчцн айры-айры 
истисналара да йол вериля биляр, о жцмлядян инкишаф етмякдя олан юлкяляря (кечид 
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игтисадиййатлы юлкяляря) преференсиал эюмрцк системляри, эюмрцк вя диэяр интеграсийа 
бирликляри вя йа сярбяст тижарят зоналары, дянизя чыхышы олмайан юлкяляря вя с сащяляря. 

Яэяр йухарыда характеризя олан гейри-дискриминасийа принсипи дювлятляря цмуми, 
бцтцн дювлятляр цчцн ейни шяраитин тяляб етмяси щцгугуну нязярдя тутурса, арашдырылан 
принсип ися дювлятляря даща ялверишли, эцзяштли шяртлярин цчцнжц юлкяляря верилмясинин тяляб 
олунмасы щцгугуну шяртляндирир. 

Щямин принсипя истиснайа бариз нцмуня кими «Дъекон-Веник дцзялишини» 
эюстярмяк олар. Беля ки, щямин «дцзялишя» ясасян, юз ящалисинин сярбяст емиграсийасына 
(ясасян йящуди миллятиндян олан шяхсляря) гадаьа гойдуьуна эюря ССРИ даща ялверишли 
шяраит реъиминдян истифадя етмякдян мящрум олмушдур. 

Гаршылыглы файдаланма принсипи нязярдя тутур ки, дювлятлярарасы мцнасибятлярдя 
гаршылыглы файдалы олмайанлар (асылылыг, мцсягим вя йа долайы мяжбуриййят) йер 
тутмамалы, онлар ядалятли файдалы бюлэцйя ясасланмалыдыр. Мцряккяб дювлятлярарасы, о 
жцмлядян, игтисади гаршылыглы мцнасибятлярдя сямяря вя ющдяликлярин ядалятли бюлэцсц, 
айдындыр ки, щяр бир конкрет данышыг цчцн садя еталон хидмятини эюстяря билмяз, лакин 
она мящз баланслашдырылмыш цмуми бейнялхалг-щцгуги реъим кими бахылмалыдыр. 

Эюстярилян принсип биртяряфли гайдада (дахили ганунверижиликдя) вя йа бейнялхалг 
мцгавиляляр ясасында мцяййянляшдириля биляр. О юз яксини дювлятлярин игтисади щцгуг вя 
вязифяляринин 1974-жц ил Хартийасында тапыб вя «гаршылыглы вя ядалятли файда» кими 
формалашдырылыб (бурада сющбят дювлятлярарасы игтисади, щямчинин сийаси вя диэяр 
мцнасибятлярин тянзимлянмясиня йюнялмиш принсиплярдян эедир) 

Милли реъим принсипи, бир чох тижарят сазишляриндя нязярдя тутулур, бир гайда олараг, 
гаршылыглы разылашмалар ясасында харижи дювлятлярин физики вя щцгуги шяхсляри юз 
щцгугларында айры-айры щцгуг мцнасибятляри (адятян, мцлки щцгуг габилиййятлилик дя, 
мящкямя ижрааты дахил олмагла) цзря там вя йа гисмян милли физики вя щцгуги шяхсляря 
бярабяр тутулур. 

Айры-айры щцгуг нювляри цзря милли реъим биртяряфли, ганунверижилик гайдасында 
тятбиг олуна биляр. 

Милли реъим, даща ялверишли реъимля мцгайисядя, щеч дя щямишя даща файдалы шяраитин 
йарадылмасыны нязярядя тутмур, беля ки, ахырынжынын ясасында дювлятляр харижи щцгуги вя 
физики шяхсляря юзцнцнкцлярдян даща чох эцзяштляри (мясялян, верэи) нязярдя тута биляр. 

Преференсиал реъим принсипи, илк нювбядя эюмрцк рцсумлары мцнасибятляриндя бу вя 
йа диэяр дювлят вя йа дювлятляр групу арасында тижарят эцзяштлярини нязярдя тутур. 
Бахылан реъимин бариз нцмуняси кими БМТ-нин тижарят вя инкишаф цзря Конфрансын, 
БМТ-нин гярарларынын тялябляриля инкишаф етмиш юлкялярин инкишаф етмякдя олан юлкялярля 
мцнасибятдя, щямчинин инкишаф етмякдя олан юлкялярин юз араларында преференсийалар 
системини эюстярмяк олар. Азад тижарят зоналары, эюмрцк иттифаглары вя диэяр интеграсийа 
бирликляри дя, щямчинин беля бирликлярин иштиракчылары цчцн преференсиал системин 
тязащцрляридир. Бунунла йанашы, гейд етмяк лазымдыр ки, преференсийаларын верилмясини, 
даща ялверишли шяраитин йарадылмасы принсипинин позулмасы кими гябул етмяк олмаз. 

Яввялки дюврлярдя, хцсусиля инкишаф етмиш дювлятлярин мцстямлякя вя 
йарыммцстямлякя юлкяляриля мцгавиля тяжрцбясиндя «бярабяр имканлар», «ачыг гапылар», 
капитулизасийа вя диэр щцгуги реъимляр эениш йайылмышдыр. Ачыг айдын эюрцнцр ки, 
бязиляриля мцнасибятдя бу жцр преференсийалар, диэяриляри цчцн ашкар дискриминасийайа 
чеврилирди. Мцасир дцнйада, бейнялхалг щцгугун гябул олунмуш принсипляриня зидд бу 
жцр шяртляр, щцгуги жящятдян дцзэцн сайыла билмяз. 

Хцсуси реъим принсипиня уйьун олараг, ганунда вя йа бейнялхалг мцгавилялярдя 
харижяляря щцгуг верян хцсуси разылашмалар айры эюстярилир. Бу реъим дювлятляр тяряфиндян 
харижи инвестсийаларын горунмасы, харижи дювлятлярин нцмайяндяликляриня вя онларын 
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ямякдашларына эюмрцк вя верэи эцзяштляринин верилмясинин тянзимлянмяси заманы 
истифадя олунур. 

БМТ-нин Бейнялхалг игтисади щцгуга даир актларына истинад едяряк, бязи 
мцяллифляр, хцсуси принсипляря, йухарыда адлары чякилянлярля йанашы, цмуми иштирак 
принсипини, йяни бяшяри игтисади проблемлярин щамынын мараглары бахымындан щяллиндя 
бцтцн юлкялярин бярабярлийи ясасында там вя сямяряли иштиракыны; бейнялхалг сосиал 
ядалятлилик принсипини; дянизя чыхышы олмайан дювлятляря хцсуси щцгуг вя  цстцнлцкляри 
верилмяси принсипини дя аид едирляр. Эюрцндцйц кими, бурада садаланан цч принсипин щяр 
бири, цмуми гябул олунмуш ясас принсипляр олмасалар да, бейнялхалг игтисади щцгугла 
бирэя бейнялхалг щцгугун диэяр апарыжы сащяляриндя дя фяалиййят эюстярирляр. 

Юз игтисади фяалиййятляри вя тябии ресурслары цзяриндя дювлятлярин даими суверенлийи 
принсипи хцсуси диггят тяляб едир. 1974-жц ил дювлятлярин игтисади щцгуг вя вязифяляри 
Хартийасында дювлят суверенлийи принсипини инкишаф етдиряряк игтисади фяалиййятя тятбиги 
конкретляшдирилир: «Щяр бир дювлятин сащиблик, истифадя вя истисмар дахил олмагла, юзцнцн 
бцтцн сярвятляри, тябии ресурслары вя игтисади фяалиййяти цзяриндя там даими суверенлийи вар 
вя азад щяйата кечирилмялидир». 

Эюстярилян принсипя дахил олан ясас тяркиб щиссяляри ашаьыдакылардыр: 
- тябии сярвятляря азад сащиблик етмяк, сярянжам вермяк, истисмар етмяк, юз 

игтисади фяалиййятляриндя мцстягиллик щцгугу; 
- ТМК-нын фяалиййятиня, инвестсийалара нязарят вя тянзимлянмяси дя дахил 

олмагла, тябии ресурсларын вя игтисади фяалиййятин цзяриндя сямяряли нязарят етмя щцгугу; 
- тябии ресурслардан истифадя етмя реъимини, харижи игтисади ялагялярин 

игтисадиййатынын тяшкилинин инкишафынын форма вя методларыны, юз базарынын либераллашма 
тядбирлярини вя йа щимайядарлыг тядбирлярини (базарын горунмасы) мцяййян етмяк 
щцгугу; 

- идхал-ихраж, валйута вя диэяр харижи-игтисади ямялиййатлар цзяриндя дювлят нязаряти 
щцгугу; 

- юз халгынын, бцтцн вятяндашларын игтисади инкишафы щцгугу; 
- тябии ресурслардан истифадяйя эюря щаггын юдянилмяси вя мцстямлякячилярин 

вурдуьу зийанын компенсасийа олунмасы щцгугу; 
- илкин хаммал истещсалчыларынын тяшкилатларда бирляшмяси щцгугу; 
- явязин юдянилмясиня эюря, харижи хцсуси мцлкиййятин миллиляшдирилмяси щцгугу; 
- тябии ресурслардан истифадяйя мане олмаг мягсядиля игтисади вя йа диэяр мяжбур 

етмяйя гадаьа, харижи инвестсийалара вя йа ТМК-лар цчцн эцзяштли реъим верилмясиня 
мяжбур етмяйя гадаьа гойулмасы. 

Гярб доктринасында бахылан принсип ещтиййатла, бязян дя ачыг сурятдя негатив 
гаршыланыр. 

9. Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин инкишафында БМТ-нин Баш Ассамблейасы  
вя игтисади вя сосиал шурасынын ролу. 

 
«Бцтювлцкдя дювлятлярин бейнялхалг бирлийи»нин (Бейнялхалг мцгавиляляр щцгугу 

щаггында 1969-жу ил Вйана Конвенсийасынын 53-жц маддяси бу анлайыша ясасланыр) 
ардыжыл тяшяккцлц, игтисади мцнасибятлярин чохжящятлилийи  вя онларын давамлы инкишафы  
обйектив олараг она эятириб чыхарды ки, чохтяряфли вя икитяряфли бейнялхалг мцгавиляляр вя 
бейнялхалг-щцгуги адятлярин эениш инкишаф етмиш системи иля йанашы, ХЫХ ясрин 
орталарындан, хцсусиля ХХ ясрдян етибарян, дювлятлярин цнсиййятиндя йени бейнялхалг-
щцгуги формалар – бейнялхалг гурумлар йаранмаьа башлады ки, даими тяшкилатланма 
ясасында, тижарят вя тясяррцфат щяйаты иля баьлы мясялялярля йанашы, вахты чатмыш, цмдя 
проблемлярин щяллиня дя хидмят етмяйя йюнялмишдир. 
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Бейнялхалг тясяррцфат ялагяляринин адекват инфраструктура ещтийажы йаранды вя 
бейнялхалг тяшкилатлар дювлятлярин ямякдашлыьынын оптимал формасы олду, щансы ки, 
онларын суверенлийиня щюрмятля фяалиййятляринин мцяййян бейнялмилялляшмясинин 
ялагяляндирилмясиня имкан йарадырды, чцнки, беля олмазса, дцнйа базары механизминин 
нормал фяалиййяти  вя мцвафиг тясяррцфат системинин формалашмасы чятинляшяр. Мящз бу 
ясасда илк бейнялхалг тяшкилатлар йаранды  вя мцвяфягиййятля фяалиййят эюстярмяйя 
башлады: Эеодезийа иттифагы (1864-жц ил), Цмуми телеграф (индии електрорабитя) иттифагы 
(1865-жи ил), Цмумдцнйа метеоролоэийа тяшкилаты (1871), Цмумдцнйа почт иттифагы 
(1874), Дямирйолу иттифагы (1890). 

Елм вя техниканын, бцтювлцкдя дцнйа тясяррцфатынын ардыжыл олараг инкишафы, 
тижарятин  кяскин артмасы, бейнялхалг тяшкилатларын тятбиги сферасынын эенишлянмясини вя 
онларын сайынын хейли артмасыны шяртляндирди. Беля ки, яэяр ХХ ясрин яввялиндя жями 19 
бейнялхалг тяшкилат вар идися, Биринжи Дцнйа мцщарибясинин яввялиня -37, Икинжи Дцнйа 
мцщарибяси яряфясиндя -73, 1980-жи иллярин яввялиня 500-я йахын идися, щазырда 
ямякдашлыьын мцхтялиф сащяляриндя – сийаси, игтисади, сосиал аспектляр цзря, елм вя 
мядяниййят, тящсил, сящиййядя 20 миндян артыг щюкумятлярарасы вя гейри щюкумят  
тяшкилатлары фяалиййят эюстярир. Игтисади вя щцгуги ядябиййатларда щаглы олараг гейд 
олунур ки, яэяр мцщарибядян яввялки дюврдяки бейнялхалг тяшкилатлары бейнялхалг 
ямякдашлыьын илк тяжрцбяси щесаб етмяк оларса, Икинжи Дцнйа мцщарибясиндян сонра 
онлар бейнялхалг мцнасибятлярин ясас, перспективдя ися мцщцм гурумлары  сявиййясиня 
галхды. 

Бейнялхалг игтисади щцгуг чярчивясиндя бейнялхалг тяшкилатларын ролу, онунла 
мцяййянляшир ки, онлар мцщцм игтисади проблемлярин щялли цчцн форумду, бейнялхалг 
игтисади щяйатын мцряккяб мясяляляринин дювлятляр тяряфиндян оператив щяллини тямин едян 
даими фяалиййят эюстярян механизмдир, щямчинин, универсал, реэионал вя йа локал 
характеря малик, хцсусиля, чохтяряфли игтисади мцгавилялярин лайищяляринин щазырланмасы 
цчцн ихтисаслашмыш апаратдыр. Юзц дя бейнялхалг тяшкилатларын айрыжа игтисади мараглары 
йохдур, онларын ясас фяалиййяти дювлятлярин игтисади ямякдашлыьынын инкишафына 
истигамятлянмишдир. 

Бейнялхалг тяшкилатлар сырасында апарыжы йери юз чохшахяли тяшкилат вя органлары 
системи иля Бейнялхалг Миллятляр Тшяшкилаты (БМТ) тутур, бейнялхалг игтисади 
ямякдашлыьын инкишафы ися башлыжа вязифяляриндян биридир. БМТ Низамнамясинин 
преамбулунун 1-жи маддясинин 3-жц бяндиня мцвафиг олараг онун мягсядляриня 
дахилдир: « бцтцн халгларын игтисади вя сосиал тяряггиси»ня тясир эюстярмяк, « игтисади, 
сосиал, мядяни вя щуманитар характерли бейнялхалг проблемлярин щяллиндя» бейнялхалг 
ямякдашлыьы щяйата кечирмяк.  Нящайят , тяшкилатын мцщцм мягсяди интегратив 
йюнцмлцлцйя дягиг ифадялянмиш «мцгавиля вя бейнялхалг щцгугун диэяр мянбяляриндян 
иряли эялян ющдяликляря щюрмят вя ядалятлилийин горунмасына» шяраит йаратмагдыр. 

Бейнялхалг игтисади щцгуг цчцн принсипиал ящямиййяти олан, дцнйанын вящдятлийи 
идейасы, БМТ низамнамясинин 57-жи маддясинин ясасында дурур, щансына ки, мцвафиг 
олараг «юзляринин тясис актларынын мцяййян етдийи эениш бейнялхалг сялащиййятляри олан» 
щюкумятлярарасы ихтисаслашдырылмыш тяшкилатлар БМТ иля мцгавиля ялагяляриндя 
олмалыдырлар. 

Конкрет планда БМТ-дя бейнялхалг игтисади ямякдашлыг мясяляляриля Баш 
Ассамблейа (БА) вя Игтисади вя Сосиал Шура (ЕКОСОС) мяшьул олур. БМТ-нин 
низамнамясинин 13-жц маддясиня уйьун олараг БА игтисади, сосиал вя диэяр сащялярдя 
бейнялхалг кюмяк эюстярмяк цчцн тядгигатлар тяшкил едир вя дювлятляря тювсиййяляр верир. 
Бунунла йанашы Ассамблейа ЕКОСОС-ла мцнасибятдя рящбяредижи функсийа щяйата 
кечирир, онун Шурайа цнванладыьы тювсиййяляр мяжбури характер дашыйыр (Низамнамянин 
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60 вя 66-жы маддяляри). Беляликля, Тящлцкясизлик Шурасындан фяргли олараг, ЕКОСОС БА-
нын нязарятиндядир. 

БМТ-нин Низамнамяси  тяшкилатын мягсядляриндян бири кими игтисади характерли 
бейнялхалг проблемлярин щяллиндя бейнялхалг ямякдашлыьын щяйата кечирилмясини артыг 1-
жи маддядя елан едир, ики фясил - ЫХ «Бейнялхалг игтисади вя сосиал ямякдашлыг» вя Х фясил 
«Игтисади вя Сосиал Шура» - ясасян игтисади проблемлярин щялли  вя ямякдашлыьын тяшкилиня 
щяср олунмушдур. БМТ-нин БА-сы цмуми универсал вя рящбяредижи сялащиййятя маликдир, 
онун гябул етдийи гярарларын яксяриййяти игтисади проблематикайа щяср олунмушдур. 
БМТ-нин щяр бир сессийасына илкин мцзакиря цчцн Баш ассамблейа игтисади мясяляляр 
цзря Комитянин (Икинжи комитет) эцндялийини тясис едир. БМТ-нин бейнялхалг тижарят 
щцгугу цзря Комиссийасы (ЙУНСИТРАЛ) мцщцм кюмякчи органдыр,  щансынын ки, ясас 
функсийасы бейнялхалг тижарят щцгугунун унификасийасына кюмяк етмякдян ибарятдир. 

Мцвафиг сянядлярин лайищяляри адятян БА вя йа БМТ системинин диэяр тяшкилатлары 
тяряфиндян тясдиг олунур. Мисал  кими електрон тижарят щяггында 1996-жы ил нцмуняви 
гануну, Бейнялхалг тижарятдя дебитор боржлара эцзяшт щаггында 2001-жи ил БМТ 
Конвенсийасыны, Електрон имза щаггында 2001-жи ил Нцмуняви гануну эюстярмяк олар. 
Айры-айры мцщцм мясялялярин щяллиндя БМТ-нин бейнялхалг щцгуг Комиссийасынын ролу 
аз дейил. 

Сцлщцн вя тящлцкясизлийин горунмасы цзря башлыжа мясулиййят дашыйан, БМТ-нин 
Тящлцкясизлик Шурасынын, бир тяряфдян сцлщ цчцн тящлцкяли олан («чиркли» пулларын 
йуйулмасы вя с) игтисади щадисялярля мцбаризя апармаг, диэяр тяряфдян ися – игтисади 
гайдада (тижарят блокадасы, ембарго вя с) эцж фяалиййяти щяйата кечирмяк щцгугу 
вардыр. 

Ясас органлардан, йалныз ЕКОСОС игтисади сферада хцсуси универсал 
сялащиййятляря маликдир. Мящз о, игтисади инкишаф, дцнйа тижаряти, тябии ресурсларын 
мянимсянилмяси, валйута-малиййя фяалиййяти, няглиййат вя рабитя, интеллектуал 
мцлкиййятин горунмасы вя с мясяляляр цзря БМТ-нин ихтисаслашдырылмыш тяшкилатларынын вя 
диэяр чохсайлы органларынын игтисади вя сосиал фяалиййятини ялагяляндирир. ЕКОСОС вя она 
«табе олан» бейнялхалг сащяви тяшкилатлар бир нюв мяркязляря чеврилирляр ки, онларын 
егидасы алтында мцасир бейнялхалг игтисади щцгугун нормаларынын формалашмасы просеси 
эедир. 

ЕКОСОС 3 ил мцддятиня сечилмиш 54 цзвдян ибарятдир, щяр ил цчиллик мцддяти баша 
чатмыш 18 цзвцнцн йериня 3 ил мцддятиня йени 18 цзв сечилир. Игтисади вя Сосиал Шурада 
гярарлар садя сяс чохлцьц иля гябул едилир, щяр бир Шура цзвц бир сяся маликдир. 

Игтисади вя Сосиал Шура глобал вя сащялярарасы характерли бейнялхалг игтисади вя 
сосиал проблемлярин мцзакиряси цчцн вя иштиракчы дювлятляр вя бцтювлцкдя БМТ системи 
цчцн бу проблемляр цзря сийасятя мцнасибят цзря тювсиййялярин ишляниб щазырланмасы 
цчцн мяркязи форум кими хидмят эюстярир;  щамы цчцн ясас азадыгларын, инсан 
щцгугунун горунмасы вя щюрмят олунмасына щявясляндирижи тядбирляр эюрцр; цзвляря, 
щямчинин ихтисаслашдырылмыш тяшкилатлара онларын хащиши цзря, БМТ-нин БА-сы тяряфиндян 
бяйянилмиш хидмятляр эюстярир. ЕКОСОС адяти цзря щяр ил бир айлыг 2 сессийа кечирир: 
бирини - Нйу-Йоркда, диэярини – Женеврядя. Ил ярзиндя ишляр кюмякчи органларда – 
комиссийа вя комитялярдя щяйата кечирилир, щансылар ки, мцтямади йыьылыр вя Шурайа 
мярузяляр тягдим едирляр. 

Шуранын кюмякчи механизми дахил едир:  
- алты функсионал комиссийалары – статистика, ящали мяскунлашмасы цзря, сосиал 

инкишаф, инсан щцгугу цзря, гадынларын вязиййяти цзря вя наркотик васитяляр цзря; 
- беш реэионал комиссийалары: Африка цчцн Игтисади комиссийа (ЕКА), Асийа вя 

Сакит океан цчцн Игтисади вя сосиал комиссийа (ЕСКАТО), Авропа игтисади комиссийасы 
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(ЕЕК), латын Америкасы цчцн Игтисади комиссийа (ЕКЛА), Гярби Асийа цчцн Игтисади 
комиссийа (ЕКЗА); 

- алты даими комитяни: програм вя ялагяляндирмя цзря комитя, тябии ресурслар цзря, 
трансмилли корпорасийалар цзря, йашайыш мянтягяляри цзря, гейри-щюкумят тяшкилатлары 
цзря вя щюкумятлярарасы тясисатларла данышыглар цзря комитяляр; 

- жинайяткарлыьын гаршысынын алынмасы вя онунла мцбаризя, инкишафын 
планлашдырылмасы кими мясяляляр вя диэяриляри цзря даими експерт органлары. 

ЕКОСОС Шуранын сялащиййятиня дахил олан мясялялярля мяшьул олан гейри-
щюкумят тяшкилатларын ряйини соруша биляр. Онлардан щансылар ки, ЕКОСОСун няздиндя 
мяслящятчилик статусу верилиб. (600-дян йухары), Шуранын вя онун кюмякчи органларынын 
ижласларынын ачылышына мцшащидячиляр эюндярмяк, щямчинин шуранын ишиня аид олан йазылы 
яризяляр вермяк щцгугу вар. Онлар гаршылыглы мараг доьуран мясяляляр цзря БМТ-нин 
Катиблийи иля мяслящятляшмяляр апара биляр. 

Игтисади вя сосиал ямякдашлыг сащясиндя БА юз ижласларында мцзакиря цчцн 
мясялялярин сечилмясиндя няинки мящдудлашмыр. (бу БМТ Низамнамясинин 10-жу 
маддясиндян иряли эялир), щям дя ямякдашлыьын конкрет мясяляляри цзря гярар гябул 
етмяк, о жцмлядян ЕКОСОС-да бахылан щяр щансы проблемя тювсиййяляр вермяк 
щцгугу вар. Беляликля, Баш Ассамблейа бир гайда олараг ямякдашлыьын Ян мцщцм 
принсиплярини мцяййянляшдирир; ЕКОСОС ися бу сащядя конкрет вязифяляри щялл едир, 
практики олараг игтисади вя сосиал ямякдашлыьы щяйата кечирир. 

Юз функсийаларыны реаллашдырылмасы просесиндя ЕКОСОС ашаьыдакылара 
сялащиййятлидир: 

- Игтисади, сосиал бейнялхалг мясяляляр вя уйьун фяалиййят цзря тядгигатлар щяйата 
кечирмяк вя мярузяляр щазырламаг, БМТ цзвляриня вя мараглы олан ихтисаслашдырылмыш 
тяшкилатлара БА-нын мцвафиг тювсиййялярини вермяк; 

- юзцнцн сялащиййятиня дахил олан, мясяляляр цзря конвенсийа лайищялярини БА-йа 
тягдим етмяк цчцн щазырламаг; 

- фяалиййятдя олан гайдалара мцвафиг бейнялхалг конфранслар чаьырмаг; 
- БМТ-нин щяр бир ихтисаслашдырылмыш тяшкилатлары иля разылашмалара (БА тяряфиндян 

тясдиг олунмалы)  дахил олмаг, онларын фяалиййятлярини разылашдырмаг, Шуранын вя БА-нын 
тювсиййяляринин ижрас цзря онлардан мцтямади мярузяляр алмаг цчцн мцвафиг тядбирляр 
эюрмяк вя бу мярузяляр цзря юз гейдлярини Ассамблейайа чатдырмаг. 

ЕКОСОС щансыса цстмилли вя йа щятта ижраедижи функсийалара малик дейил. БМТ-
нин низамнамясиня уйьун олараг онун сялащиййятляриня бейнялхалг мцнасибятляр 
сащясиндя БМТ Низамнамясинин мцяййян етдийи Ян эениш ямякдашлыьын тяшкили аиддир. 

ЕКОСОС гаршысында дуран мягсяд вя вязифяляр реаллашдыраркян, мцасир глобал 
сосиал-игтисади вя еколоъи проблемлярин щяллиндя, гаршылыглы марагларын ашкар едилмяси вя 
онлар цзря дювлятлярин эениш диалогун тяшкилиндя, бярабяр игтисади тящлцкясизлийя зяманят 
верян, йени бяшяри игтисади гайданын мцяййян едилмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр.  

Фяалиййятинин илк эцнляриндян БМТ вя онун органларынын ишинин хейли щиссяси, 
низамнамянин 55-жи маддясиндя якс олунмуш «ящалинин щяйат сявиййяси, там 
мяшьуллуьунун йцксялдилмяси вя игтисади вя сосиал тярягги вя инкишафа шяраитин 
йарадылмасына» дястяк ющдялийийнин ериня йетирилмясиня, ящалиси ажлыг, дилянчилик, жящалят 
вя хястялик мянэянясиндя йашайан касыб юлкялярин инкишафы цзря хцсуси кюмяклик 
эюстярилмясиня йюнялдилмишдир. 

БА-нын 1969-жу илдя гябул едилмиш сосиал тярягги вя инкишаф Декларасийасында ясас 
истинад, баланслашдырылмыш вя саьлам инкишафа кюмяк етмяк мягсядиля игтисади вя сосиал 
планлашмайа ващид йанашмайа едилмишдир. Башлыжа мягсяд кими ямяк щцгугунун тямин 
олунмасы там мяшьуллуьа кюмяк вя ишсизлийин ляьви, санитар шяраитин йахшылашдырылмасы вя 
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ямяйин мцщафизяси дахил олмагла, ядалятли вя ялверишли иш шяраитинин йарадылмасы, щеч бир 
дискриминасийа олмадан ямяйя эюря ядалятли юдянишин тямин олунмасы эюстярилмишдир. 
Диэяр мцщцм мягсядляря ися ажлыьын вя касыбчылыьын ляьви, эялирлярин ядалятли вя бярабяр 
бюлэцсцнцн тямин олунмасы, сящиййянин йцксяк сявиййясиня наил олунмасы, савадсызлыьын 
арадан галдырылмасы вя илкин сявиййядя пулсуз ижбари тящсил щцгугунун тямин олунмасы, 
щямчинин щамынын мянзил вя коммунал хидмятляриля тямини аиддир. 

1974-жц илдя БА инкишаф цзря хцсуси сессийада йени бейнялхалг игтисади гайданын  
мцяййянляшдирилмяси цзря Декларасийа вя фяалиййят Программы гябул етмишдир. 
Деклорасийада иштиракчы дювлятляр тянтяняли сурятдя «юзляринин сосиал-игтисади 
системляриндян асылы олмайараг, бцтцн дювлятляр ядалятлилик, суверен бярабярлик, гаршылыглы 
асылылыг, марагларын цмумилийи вя ямякдашлыг ясасында йени бейнялхалг игтисади 
гайданын мцяййян едилмяси» цчцн дурмадан сяй вя гятиййят эюстярмяйи бяйан етдиляр. 
Фяалиййят Программы дцнйа истещсал, истещлак вя тижарят структурунда дяйишикликляря аид 
иди. О, хаммал ямтяяляриндян эцжлц асылылыьы олан инкишаф етмякдя олан юлкялярин 
игтисадиййатынын тядрижян йенидян гурулмасыны, онларын технолоъи юзцнцтямин етмясиня 
наил олмасы цчцн тядбирляри, трансмилли корпорасийаларын ямялиййатларындан максимум 
файдаланмаьы вя юз тябии ресурсларындан истифадя олунмасы цзяриндя там нязарятин 
щяйата кечирилмясини нязярдя тутурду. 

Йени бейнялхалг игтисади гайданын мцяййянляшмясиня эяляжякдя кюмяк етмяк 
мягсядиля БА щямин илдя дювлятлярин игтисади щцгуг вя вязифяляринин Хартийасыны гябул 
етди, щансы ки, щяр бир дювлятин юз сярвятляри вя тябии ресурслары цзяриндя там даими 
суверенлийини азад щяйата кечирмяк, юз милли йурисдиксийасынын фяалиййяти чярчивясиндя 
харижи инвестсийаларын тянзимлянмяси вя харижи мцлкиййятин миллиляшдирилмяси, 
експоприасийа олунмасы вя ютцрцлмяси щцгугуну бяйан етди. Сяняддя милли 
игтисадиййатын инкишафы цчцн илкин хаммал истещсал едян юлкяляря тяшкилатларда бирляшмя 
щцгугу да эюстярилирди. Инкишаф цчцн зярури шяраит кими бцтцн дювлятляря, фярди вя 
коллектив гайдада, мцстямлякячилийин, ирги дискриминасийанын( айры-сечкилийин) вя 
кянардан бцтцн формаларда тяжавцзцн арадан галдырылмасына щцгуг вя вязифяляр вя 
бурадан иряли эялян сосиал-игтисади нятижяляр елан едилди. 

1975-жи илдя кечирилмиш инкишаф вя бейнялхалг игитсади ямякдашлыг цзря диэяр хцсуси 
сессийада, башга нцфузлу форумларда БА эяляжяк тядбирляри мцяййянляшдирди, щансылар 
ки, БМТ системи чярчивясиндя хаммал, енерэетика, тижарят, инкишаф, пул вясаитляри вя 
малиййя сащясиндяки мясяляляр цзря конкрет данышыглар цчцн ясас кими эютцрцлцр. 

Бейнялхалг игтисади ямякдашлыг вя инкишаф проблемляринин там, даща ядалятли вя 
сямяряли бахылмасы цчцн тяшкилатын системинин игтисади вя сосиал бюлмяляринин йенидян 
гурулмасы цзря чаьырышлар якс олунмушдур. 

БМТ чярчивясиндя, мащиййятжя, тяшкилатын фяалиййятинин бцтцн дюврц ярзиндя 
техники ямякдашлыгдан ижмал вя тядгигатлар, бейнялхалг конфрансларын чаьырылмасына 
гядяр вя щяртяряфли инкишафын планлашдырылмасындан тижарят, сянайе вя кянд тясяррцфаты 
кими айры-айры сащялярдя конкрет лайищяляря гядяр мцхтялиф програмларын кюмяйи иля 
инкишаф етмякдя олан юлкялярин игтисади вя сосиал инкишафына истигамятлянмиш сяйляр ардыжыл 
олараг щяйата кечирилир. 

Азярбайжан цчцн тябии ки, БМТ-нин Авропа цзря Игтисади комиссийасы (АИК) 
даща юнямлидир. Бурайа бцтцн Авропа дювлятляри, щямчинин гитядян кянарда олан 
кечмиш ССРИ-нин республикалары, АБШ вя Канада дахилдир; ондан йухары сащяви 
комитяляр, о жцмлядян харижи тижарятин инкишафы цзря Комитя фяалиййят эюстярир. АИК-ин 
ишляйиб щазырладыьы щцгуги сянядляр, факултятив-тювсиййяедижи характер дашыса да, бир чох 
дцнйа юлкяляринин тяжрцбясиндя эениш истифадя олунур. онлардан: 
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- тижарят мялуматларынын компйутер рабитяси васитяляриля бейнялхалг ютцрцлмяси 
заманы унификасийа олунмуш давраныш гайдалары (1998-жи ил); 

- аэент разылашмаларынын тяртиби, форс-маъор шяраити цзря; бейнялхалг тижарятдя 
дялядузлуьун гаршысынын алынмасы цзря; сянайе ямякдашлыьы щаггында мцгавилялярин 
тяртиб олунмасы цзря вя с. бир сыра эюстяришляр; 

- унификасийа олунмуш харижи тижарят сянядляри ( конносаментляр вя с.) цчцн 
нцмуня – формулйарлар; 

- ихражын, о жцмлядян машын аваданлыгларынын, йанажаьын, тахта-шалбанын; 
узунмцддятли истещлак ямтяяляринин вя серийа истещсалы олан метал мямулатларынын идхалы 
вя ихражынын типик цмуми шяртляри. 

АИК-ин лайищяляри ясасында бейнялхалг йцк дашымалары мцгавиляляри щаггында 
Конвенсийа _ ТЦР (1956-жы ил) вя Харижи тижарят арбитраъы щаггында Авропа 
конвенсийасы (1961-жи ил) баьланмышдыр. 

  
 

10. Бейнялхалг игтисади ямякдашлыгда БМТ-нин  ихтисаслашдырылмыш мцяссисяляри 
вя диэяр универсал тяшкилатлар 

 
Йухарыда гейд олундуьу кими, ЕКОСОСун мцщцм функсийаларындан бири, хейли 

щиссяси бейнялхалг игтисади ямякдашлыг мясяляляриля мяшьул олан, БМТ-нин 
ихтисаслашдырылмыш мцяссисяляринин фяалиййятляринин ялагяляндирилмясидир. 

Сянайенин инкишафы цзря Бирляшмиш тяшкилаты (ЙУНИДО) Баш Ассамблейа 
тяряфиндян 1967-жи илдя йарадылмышдыр. (1987-жи илдян БМТ-нин ихтисаслашдырылмыш 
мцяссисясиня чеврилиб.) Онун мягсяди инкишаф етмякдя олан юлкялярин 
сянайеляшдирилмясинин сцрятлянмясиня кюмяк етмяк вя бу сащядя БМТ-нин бцтцн 
фяалиййятини ялагяляндирмякдир. ЙУНИДО инкишаф етмякдя олан юлкяляря, онларын 
сянайесинин ишиндя, эенишлянмяси вя модернляшмясиндя кюмяк эюстярир, сянайе 
истещсалына мцасир методларын сямяряли тятбиг олунмасына тясир эюстярян оператив 
фяалиййяти, програмлашма вя планлашдырманы, сянайе мцяссисяляринин йарадылмасы вя 
мющкямляндирилмясини, технолоэийаларын тятбиги вя ютцрцлмясини вя кадр щазырлыьыны 
щяйата кечирир. Бу форум сянайе жящятдян инкишаф етмиш дювлятлярля инкишаф етмиш юлкяляр 
арасында, ахырынжыларын сянайеляшмясиня йюнялмиш ялагя, мяслящят вя данышыглары щяйата 
кечирмяк цчцн васитя кими  фяалиййят эюстярир, щямчинин сянайе лайищяляри цчцн харижи 
инвестисийаларын, жари сянайе вя технолоъи информасийалара чыхышын алынмасына кюмяк едир. 
ЙУНИДО симпозиумлар, семинарлар вя айры-айры сянайе сащяляри вя истещсал методлары 
цзря тядрис програмлары тяшкил едир. 

ЙУНИДО-нун еэидасы (рящбярлийи) алтында 1975-жи илдя Лима декларасийасы вя 
Сянайенин инкишафы вя ямякдашлыг цзря фяалиййят Планы  ишляниб щазырланмыш вя тясдиг 
олунмушдур, щансыларда ки, дювлятлярин юз тябии ресурслары цзяриндя суверенлийи вя хцсуси 
капитаталын вя трансмилли корпорасийаларын фяалиййятляри цзяриндя нязарят щцгуг тясбит 
олунмушдур. О ки, галды щцгуги тянзимлянмяйя, ямяли олараг мцвафиг дювлятлярин дахили 
милли  щцгуг нормалары вя йа бейнялхалг тижарят щцгугунун сащяляри вя бейнялхалг 
ямлак щцгугу арасында «бюлэц» ясасында щяйата кечирилир. Бейнялхалг игтисади щцгугун 
бу алтсащяляри чярчивясиндя иникшаф етмякдя олан юлкялярдя сянайенин тяряггисиня кюмяк 
цчцн хцсуси, о жцмлядян преференсиал щцгуги шяраитин йарадылмасына да бахылыр. 

БМТ-нин диэяр ихтисаслашдырылмыш тясисатларына, щансылар ки, бу вя йа диэяр 
сявиййядя игтисади сферада фяалиййятя йюнялиб (тижарят, няглиййат, рабитя, хидмят), 
ашаьыдакылары эюстярмяк олар. 
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Бейнялхалг Мцлки Авиасийа Тяшкилаты (ИКАО) 1947-жи илдя йараныб: мягсядляриня 
бейнялхалг щава ялагяляринин принсип вя техникасынын ишлянмяси, бейнялхалг щава  
дашымаларынын плвнлашдырылмасы вя инкишафынын щявясляндирилмяси, тящлцкясиз, ардыжыл, 
сямяряли вя гянаятли щава дашымаларына ящалинин тялябатынын юдянилмяси дахилдир. Тяшкилат 
тяряфиндян щава эямиляринин щцгугларынын бейнялхалг танынмасы (1948-жи ил Женевря 
конвенсийасы), харижи щава эямиляринин йер сятщинин цзяриндя цчцнжц шяхсляря вурдуьу 
зийанын юдянилмяси (Рома конвенсийасы 1952-жи ил) вя башга сазишляри щазырлайыб вя гябул 
етмишдир. 

Бейнялхалг Дяниз Тяшкилаты (ИМО) 1958-жи илдя ясасы гойулуб: онун фяалиййяти 
бейнялхалг тижарят эямичилийинин техники мясяляляриндя щюкумятлярин ямякдашлыьы, дяниз 
навигасийасында, дяниздя тящлцкясизлик сащясиндя ян йахшы стандартларын гябул 
олунмасына кюмяйи, эямилярин дянизин чиркляндирмясиня гаршы мцбаризя вя гаршысынын 
алынмасы, ятраф мцщитин чиркляндирилмясиня гаршы мцбаризянин диэяр аспектляринин 
стимуллашдырылмасына йюнялмишдир. ИМО тяряфиндян дяниздя тящлцкясизлик, дянизлярин 
чирклянмясинин гаршысынын алынмасы, мясулиййят вя диэяр мясяляляр цзря 40 йухары 
конвенсийа гябул олунмушдур. Конвенсийалара ялавя олараг ИМО чярчивясиндя йцк 
дашымалары, технолоэийалар, ятраф мцщит, эямичилик, дяниздя ахтарыш вя хиласетмя, 
радиорабитя, кадр щазырлыьы мясяляляри цзря дя  тювсиййяляр гябул едилмишдир. 

Цмумдцнйа Почт Иттифагы (УПИ) 1874-жц илдя имзаланмагла тясис олунмуш вя 
1875-жи ил Берн конвенсийасында (1878-жи илдян индики аддадыр) гцввяйя минмишдир. Бу 
тяшкилат почт хидмятляринин сямяряли ишини тямин етмяк, почт хидмятляри сащясиндя техники 
кюмяклик эюстярмякля халглар арасында ялагяляри щявясляндирмяк мягсядиня хидмят 
едир. Тяшкилинин щцгуги ясасыны УПИ-нин сазишляр системи тяшкил едир: низамнамя, цмуми 
регламент, ижра регламенти иля цмумдцнйа почт конвенсийасы. Бир сыра почт хидмятляри 
(эюндярмяляр, почт кючцрмяляри вя с) факултятив разылашмаларла тянзимлянир. ЦПИ-нин 
разылашмалар системиня Иттифагын конгресинин ялавя протоколлары, гярарлары вя 
тювсиййяляринин гябул олунмасы йолу иля мцтямади дяйишикликляр апарылыр. 

Бейнялхалг Електрорабитя Иттифагы (БЕИ) 1865-жи илдя Бейнялхалг Телеграф Иттифагы 
кими ясасы гойулмуш, мцасир адыны 1934-жц илдян дашыйыр: електрик рабитясинин сямяряли 
истифадя олунмасы вя йахшылашдырылмасы, мцвафиг сащядя инкишаф етмякдя олан юлкяляря 
техники кюмяк, техники васитялярин инкишафы вя онларын сямяряли истисмары цчцн бейнялхалг 
ямякдашлыьы дястякляйир вя эенишляндирир. Фяалиййятинин ясас истигамятляри 1994-жц илдя 
гцввяйя минмиш йени Низамнамя иля тянзимлянир. 

Цмумдцнйа Интеллектуал Мцлкиййят Тяшкилаты (ЦИМТ), ЦИМТ йарадылмасы 
щаггында конвенсийанын реаллашмасы эедишиндя 1970-жи илдя тяшкил олунуб. Щярчянд ки, 
тяшкилатын йаранма мянбяйи сянайе мцлкиййятинин горунмасы цзря Парис конвенсийасы 
(1883-жц ил) вя ядяби вя бядии ясярлярин гоунмасы цзря Берн конвенсийасындан (1886-жы 
ил) башлайыр. ЦИМТ дювлятляр вя бейнялхалг тяшкилатлар арасында ямякдашлыг васитяси иля 
бцтцн дцнйада интеллектуал мцлкиййятин горунмасына, щямчинин интеллектуал фяалиййятин 
нятижяляринин истифадя олунмасына тясир эюстярмяйя хидмят едир. Тяшкилат дювлятлярин 
бирляшмялярини («иттифаглары») идаря едир вя сянайе мцлкиййяти, мцяллифлик щцгугу вя 
онунла сярщяддя олан сащялярин щцгугуну горумаг сферасында эениш шахяли мцгавиляляр 
системинин реаллашмасына кюмяклик эюстярир. 

Бирляшмиш Миллятлярин ярзаг вя кянд тясяррцфаты (ФАО) 1945-жи илдя йараныб: 
мягсядляриня гидаланманын вя щяйат сявиййясинин, ярзаьын вя диэяр кянд тясяррцфаты 
тяшкилаты (ФАО) 1945-жи илдя йараныб; мягсядляриня гидаланманын вя щяйат сявиййясинин, 
ярзаьын вя диэяр кянд тяссяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя бюлэцсц, кягънд ящалисинин 
щяйат шяраитинин йахшылашмасы, дцнйа игтисадиййатынын инкишафына хидмят вя ажлыгла 
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мцбаризя дахилдир.  ФАО чярчивясиндя  бейнялхалг нормативляр ишляниб щазырланыр вя 
гябул олунур, аграр мящсулу мясяляляри цзря сазишляр баьланылыр. 

Бейнялхалг кянд тясяррцфатынын Инкишаф Фонду (БКТИФ) 1974-жц илдя 
йаранмышдыр: ясас мягсяди ярзаг истещсалыны артырмаг, гида шяритини дяйишдирмяк вя 
ящалинин эялрляринин йцксялдилмяси цзря (хцсусиля аз инкишаф етмиш юлкялярдя) лайищялярин 
планлашдырылмасы, малиййя вясаитляринин сяфярбяр едилмяси йолу иля йохсуллуг иля мцбаризя 
вязифялярини щялл етмякдир. БКТИФ кянд районларында йохсуллуг иля мцбаризя мясяляляри 
цзря мярузяляр, тядгигатлар вя диэяр материаллар няшр етдирир. 

Бейнялхалг ямяк тяшкилаты (БЯТ), Версал мцгавилясинин ХЫЫЫ щиссясиня мцвафиг 
1919-жу илдя йаранмыш, щансы ки, бязи дяйишикликлярля БЯТ-ин Низамнамяси кими щазырда 
фяалиййят эюстярир; Низамнамяйя ялавя кими Филоделфийа бяйяннамяси (1944-жц ил) БЯТ-
ин мягсяд вя вязифялярини йенидян формалашдырмышдыр. Тяшкилат ящалинин ямяк вя щяйат 
шяраитинин йахшылашдырылмасына, мяшьуллуьун стимуллашдырылмасына вя сосиал институтларын 
инкишафына кюмяк эюстярмяйя хидмят едир. Эюстярилян вязифяляри йериня йетирмяк цчцн 
мцвафиг сфераларда минимал нормалары мцяййянляшдирян вя тяшкилатын конвенсийа вя йа 
тювсиййяляриндя якс олунан Бейнялхалг ямяк мяжяллясини няшр етдириб. Ян мяшщур 
конвенсийалара: «Асоссиасийалар азадлыьы вя тяшкилатланма щцгугунун мцдафияси 
щаггында» (1948 вя 1949-жу илляр); «Мяжбури ямяйин ляьв олунмасы щаггында» (1930 вя 
1957-жи илляр); «Бярабяр мцкафатландырмаг щаггында» (1951-жи ил); «Сосиал тяминатын 
минимал нормалары щаггында» (1952-жи ил); «Мяшьуллуг сащясиндя сийасят щаггында» 
(1964-жц ил); «Ямяк мцфяттишлийи щаггында» (1947 вя 1969-жу илляр); «Зящмяткеш-
мигрантлар щаггында» (1949 вя 1969-жу илляр); «Цчтяряфли мяслящятляр щаггында» (1976-
жы ил) аиддир.  Конвенсийаны ратификасийа едян дювлятляр, онун йериня йетирилмяси цзря 
мцтямади олараг щесабатлар тягдим етмялидирляр. Ратификасийа олунмайан конвенсийа 
вя тювсиййялярля ялагядар БЯТ  щюкумятляря милли ганунверижиликдя конвенсийалардакы 
нормалара уйьунлуг барядя мялумат тягдим етмяк щаггында хащишля мцражият едя 
биляр. 

Атом енеръиси цзря Бенялхалг аэентлик (АТЕБА) 1957-жи идя йарадылыб 
(Низамнамяси 1965-жи илдя бейнялхалг конфрансда гябул олунуб); мягсяди бцтцн 
дцнйада сцлщцн, саьламлыьын вя рифащын горунмасы цчцн атом енеръисиндян даща тез вя 
эениш истифадя едилмясиня, щямчинин АТЕБА-нын вя йа онун тяляби иля тягдим олунмуш 
йардым щярби мягсядляря истифадя олунмамасынын тямин едилмясиня наил олмагдыр. 
АТЕБА-нын чярчивясиндя динж мягсядлярля нцвя енерэетикасынын инкишафы, нцвя 
тящлцкясизлийинин тямин олунмасы вя шцаланмадан мцдафиянин програмларынын эениш 
шябякяси фяалиййят эюстярир. Нязарят сащясиндя тядбирляр АТЕБА вя иштиракчы дювлятляр 
арасында сазишляря ( бир гайда олараг икитяряфли нцвя ямякдашлыьы вя нцвя материаллары иля 
тямин олунма щаггында мцгавилялярля ялагдар баьланылыр), щямчинин нцвя силащынын 
йайылмамасы вя нцвясиз зоналарын йарадылмасы щаггында мялум мцгавиляляря уйьун 
щяйата кечирилир. 

БМТ-нин ихтисаслашдырылмыш тяшкилатлары сырасында хцсуси йери Бейнялхалг валйута 
Фонду вя Бейнялхалг банк тутур. Беш тяшкилат групундан (Бейнялхалг инкишаф вя 
реконструксийа банкы, Бейнялхалг инкишаф ассосиасийалары, Бейнялхалг малиййя 
корпорасийасы, Инвестисийа зяманятляри цзря Бейнялхалг Аэентлик, Инвестисийа  
мцнагишяляринин (мцбащисяляринин) тянзимлянмяси цзря Бейнялхалг мяркяз) ибарят 
олмагла, мягсяди малиййя-валйута сферасында бейнялхалг ямякдашлыьы инкишаф етдирмяк, 
бу ясасда тижаряти эенишляндирмяк вя мяшьуллуьу артырмаг, бцтювлцкдя игтисади вя сосиал 
инкишафы щявясляндирмяк, инкишаф етмиш юлкялярдян инкишаф етмякдя олан юлкяляря малиййя 
ресурслары йюнялтмяк йолу иля щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиня кюмяк етмякдир. 
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Бейнялхалг инкишаф вя реконструксийа банкы (БИРБ) юз фяалиййятиня валйута-
малиййя мясяляляри цзря Бреттон-Вудсда (АБШ) 1944-жц илдя кечирилмиш конфрансда 
имзаланмыш сазишя мцвафиг олараг 1945-жи илдя башламышыр; тяшкилатын низамнамяси бир 
нечя дяфя дяйишмишдир. Банк бейнялхалг тижарятин узунмцддятли баланслашдырылмыш 
инкишафына кюмяк етмяйя, тядиййя балансларынын таразлыьынын сахланылмасына, цзв 
дювлятлярин истещсал ресурсларынын инкишафы цчцн бейнялхалг капитал гойулушларыны 
щявясляндирмякля хидмят едир. Низамнамяйя уйьун олараг банк йалныз истещсал 
мягсядляри цчцн борж верир (кянд тясяррцфаты вя кянд районларынын инкишафы, енерэетика, 
тящсил, сящиййя, аиля планлашдырылмасы вя гидаланма, шоссе вя дямирйоллары, електрорабитя, 
шящяр лиманлары вя енерэетика гурьулары кими сащяляря), бу заман боржун перспективдя 
юдянилмясиня зярури диггят йетирир; щяр бир верилян борж, конкрет лайищяляр истисна 
олмагла, мцвафиг щюкумятляр тяряфиндян зяманятляндирилир. Банк ямин олмалыдыр ки, 
вясаитлярин диэяр мянбялярдян йарарлы шяртлярля алынмасы гейри-мцмкцндцр; боржларын 
истифадя олунмасы щансыса бир конкрет юлкядян алышларын едилмяси иля мящдудлашмыр; 
нящайят, боржларын верилмяси гярарлары йалныз игтисади мягсядя мцвафиглийя 
ясасланмалыдыр. 

Бейнялхалг инкишаф ассосиасийасы (БИА) 1960-жы илдя БИРБ-ин структур тяшкилаты 
кими йаранмышдыр. Щяр ики тяшкилат охшар мягсядляр дашыйыр – милли игтисадиййат 
чярчивясиндя приоритет олан, игтисади вя техники ясасландырылмыш лайищяляря борж (кредит) 
верирляр; инкишаф етмякдя олан юлкялярдя игтисади инкишафы, ямяк мящсулдарлыьы вя щяйат 
сявиййясини щявясляндирмякдир. БИА-дан кредит алмаг цчцн юлкя бир сыра критерийалара 
жаваб вермялидир: «чох касыб» олмалыдыр; кифайят гядяр игтисади, малиййя вя сийаси 
стабиллийя малик олмалыдыр; щягигятяндя тядиййя балансында бюйцк чятинликляри олмалыдыр; 
инкишафа жящд етмяли, бу да онун сийасятиндя якс олунмалыдыр. Демяк олар ки, бцтцн 
кредитляр 50 ил мцддятиня фаизсиз, инзибати хяржлярин юдянилмяси цчцн аз мигдар йыьымлар 
истисна олмагла верилир. Малиййя йардымындан даща сямяряли истифадя олунмасы мягсядиля 
БИА-нын малиййяляшдирдийи щяр бир лайищя сийаси-игтисади експертизадан кечирилир. 

Бейнялхалг малиййя корпорасийасы (БМК), Цмумдцнйа банкы групунун цзвц 
кими 1956-жы илдян щцгуги вя малиййя жящятдян асылы олмадан фяалиййят эюстярир. Мягсяди 
- инкишаф етмякдя олан юлкяляря истещсал секторунда юзял мцяссисялярин щявясляндирилмяси 
йолу иля игтисади артыма кюмяк, йерли инвестисийаларын вя харижи капиталын имканларынын 
габагжыл идаряетмя методлары иля ялагяляндирмякдир. Капитал гойулушлары ясасян емал 
сянайесиндя, щямчинин (гисмян) щасилат сянайесиндя, туризм, коммунал мцяссисяляр вя 
кянд тяссярцфаты иля ялагядар лайищялярдя щяйата кечирмякдир. БМК чярчивясиндя инкишаф 
етмякдя олан юлкялярин щюкумятляриня харижи инвестисийаларын узунмцддятли инкишаф 
програмларында сямяряли истифадя олунмасына кюмяк цчцн Мяслящят хидмяти фяалиййят 
эюстярир. 

Инвестисийа зяманятляри цзря бейнялхалг аэентлик (ИЗБА) 1988-жи илдя йарадылмыш, 
щцгуги вя малиййя мцстягиллийиня малик БИРБ-ын структур тяшкилатыдыр. Мягсяди  хцсусиля 
инкишаф етмякдя олан юлкялярдя истещсала харижи инвестсийалары щявясляндирмяк, тяшкилатын 
щяр бир цзв дювлятинин диэяриня инвестсийаларына гейри коммерсийа рискляринин 
сыьорталанмасы вя тякрар сыьорталанмасы дахил олмагла, зяманятлярин верилмясидир. ИЗБА 
сийаси вя мяслящят хидмятляри департаменти васитясиля мяслящят вя реклам хидмятляри 
тяклиф едир, харижи инвестсийалар цзря мяслящят хидмяти васитясиля ися (БИРБ вя БМК иля 
бирэя) цзв юлкяляря бирбаша харижи инвестисийалары жялб етмяк цчцн сийасятин ишляниб 
щазырланмасына кюмяк едир. 

Инвестисийа мцнагишяляринин (мцбащисяляринин) тянзимлянмияси цзря Бейнялхалг 
мяркяз (ИМТБМ), дювлятляр вя диэяр дювлятлярин резидентляри  арасында инвестисийа 
мцнагишяляринин (мцбащисяляринин) щялли щаггында Конвенсийа ясасында 1966-жы илдя 
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йарадылыб. Мягсяди бу вя йа диэяр юлкянин щюкумятляри вя юзял харижи инвесторлар 
арасында йаранан инвестисийа мцнагишяляринин тянзимлянмясидир. 

Беля гябул олунуб ки, «Цмумдцнйа банкы» термини БИРБ вя БИА-ны дахил едир, 
«Цмумдцнйа банкы группу» термини ися, ондан башга БМК, ИЗБА вя ИМТБМ-ы. 
яэяр биринжиляр ясасян кредит верирлярся, галанлары буна шяраит йарадырлар. 

Бейнялхалг Валйута Фонду (БВФ) –БВФ щаггында сазиш 1944-жц илдя Бреттон-
Вудс конфрансында БИРБ сазиши иля йанашы ишляниб щазырланмыш вя фонд 1945-жи илдя 
фяалиййятя башламышдыр, о вахтдан ки, Фондун ресурсларынын цмуми мябляьиндя квоталары 
80% тяшкил едян юлкяляр сахламаг цчцн юз ратификасийа олунмуш Сазиш сянядлярини тягдим 
етдиляр. 

БВФ валйута сащясиндя вя дцнйа тижарятинин эенишлянмясиндя бейнялхалг 
ямякдашлыьа кюмяк етмяйя йюнялтмякля, фонда дахил олан бцтцн юлкялярдя 
мяшьуллуьун цксялмяси вя игтисади вязиййятин йахшылашмасына тясир эюстярир. Бу 
мягсядляря наил олмаг цчцн тядиййя балансында чятинликляр чякян, цзв юлкялярин 
малиййяляшдирилмяси тямин олунур; тясяррцфат методларынын йахшылашдырылмасы мягсядиля 
техники йардым эюстярилир. Юлкяляр ися юз нювбясиндя фондла вя юз араларында ямякдашлыг 
ющдялийи эютцрцрляр ки, юлкялярарасы юдямялярин баланслашдырылмасына кюмяк едян вя 
мящдудиййятлярдян азад чохтяряфли щесаблашма системи иля йанашы валйута мцбадилясини 
гайдайа салмаг вя стабил валйута курсу системини йаратмаг щаггында сазишлярин 
баьланмасыны тямин етсинляр. Фонд малиййя вясаитляри топлусуна маликдир ки, щансылары 
ки, мцвяггяти вя мцяййян шяртлярля цзв юлкяляря верир ки, юзляринин тядиййя 
балансларындакы дефиситин ляьви цзря програмларыны йериня йетирмяк имканлары олсун. 
Юлкяляр БВФ-дан алдыглары вясаитляри гайтарырлар, беляликля онун ресурслары бярпа 
ясасында истифадя олунур вя тядиййя балансында чятинликляри олан диэяр юлкяляр тяряфиндян 
мцтямади алына биляр фонд тяряфиндяг, щямчинин валйутанын девалвасийасына мане 
олмаг вязифяси, чохтяряфли юдямя системинин йарадылмасы вя валйута трансфериня 
мящдудиййятлярин арадан галдырылмасы да щялл едилир. 

Боржланманын хцсуси щцгуглары (СДР) БВФ-нун васитяляриндян биридир, бир нюв 
фондун йаратдыьы бейнялхалг валйутадыр. Онлар бейнялхалг юдянишлярин щяйата 
кечирилмяси цчцн истифадя олуна биляр, мясялян, ямтяяляря наьд сювдяляшмя 
мцгавиляляринин баьланылмасы заманы, малиййя ющдяликляринин йериня йетирилмясиндя 
валйутанын борж алынмасы цчцн. 

Айры-айры юлкяляря мцнасибятдя БВФ-нун сийасяти вя онларын малиййя дястяйи 
механизмляри щям щяр бир юлкянин макроигтисади вя структур проблемляринин тябиятиня 
эюря, щям дя БВФ-дан зярури йардымын алынмасы цчцн шяртлярин йериня йетирилмясиня эюря 
фярглянир. Ади механизмляр адландырылан чярчивядя фонд юз цзвляриня вясаитляри бярабяр 
кредит траншлары иля верир, щансыларын ки, щяр бири цзв дювлятлярин 25%-и квоталарына уйьун 
эялир. Ортафонд кредити (адятян 3 иля) дахили вя харижи игтисади структур яйинтиляринин 
арадан галдырылмасы цчцн вериля биляр. Цзв дювлятляря малиййя йардымынын верилмясинин 
хцсуси механизмляриля нязярдя тутулур: 

- базар игтисадиййатына кечидля ялагядар тижарят вя тядиййя системляриндя чятинлик 
чякянляря (системли трансформасийа Фонду); 

- дювлятляр зийана дцшян щалларда, яэяр бу мцвяггяти характер дашыйырса, 
щямчинин БВФ-нун бяйяндийи разылашмалара мцвафиг кечирилян ислащатларын темпинин 
сахланылмасы зяруриййяти йаранан заман (компенсасийа малиййяляшдирилмяси вя 
эюзлянилмяз щалларын йаранмасынын малиййяляшдирилмяси Фонду); 

хаммал ещтийатларынын бярпасы цчцн (буфер ещтийатларынын малиййяляшдирилмяси 
Системи); 
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- ашаьы эялирли инкишаф етмякдя олан юлкялярдя структур ислащатларынын апарылмасы, 
щямчинин ортамцддятли макроигтисади програмларын реаллашдырылмасы цчцн (структур 
адаптасийасы Фонду вя структур адаптасийасынын эениш фонду). 

Тябии фялакятляр нятижясиндя тядиййя балансында ящямиййятли чятинликляр йаранан 
юлкяляря ямтяя алышы заманы щямчинин жари кюмяклик эюстярилир.  

БМТ-нин мцщцм сащяви органларындан бири тижарят вя инкишаф цзря БМТ 
конфрансыдыр. (ЙУНКТАД), БМТ БА-нын мухтар органы кими 1964-жц илдя 
йаранмышдыр. Щярчянд ки, ЙУНКТАД чохдандыр ки, чохсайлы кюмякчи органлары иля 
мцстягил нцфузлу тяшкилата чеврилмишдир (демяк олар ки, БМТ-нин цзв дювлятляринин 
щамысы иштирак едир), лакин о, яввялки адыны сахламагдадыр. Башлыжа функсийаларындан бири 
илк нювбядя инкишаф етмякдя олан юлкялярдя игтисади инкишафын сцрятлянмясиня тясир 
эюстярмяк мягсядиля бейнялхалг тижарят сащясиндя данышыгларын апарылмасы, принсиплярин 
вя сийасятин мцяййянляшдирилмяси, чохтяряфли щцгуги сянядлярин гябул едилмясиндян 
ибарятдир. Ядалятли демократик ясасларда бейнлхалг игтисади мцнасибятлярин кюклц 
сурятдя йенидян гурулмасы щаггында йени тясяввцрлярин формалашмасында тяшкилатын ролу 
бюйцкдцр. Юз вязифяляринин реаллашмасы просесиндя кюмякчи органларын шахяли системиня 
архаланыр: хаммал ямтяяляри цзря Комитя, сянайе ямтяяляри цзря Комитя, тижарят вя 
малиййяляшмянин тижарятля ялагяли эюрцнмяйян маддяляри цзря Комитя, дяниз дашымалары 
цзря Комитя, технолоэийаларын ютцрцлмяси цзря Комитя, инкишаф етмякдя олан юлкяляр 
арасында игтисади ямякдашлыг цзря Комитя, преференсийалар цзря хцсуси Комитя. 

ЙУНКТАД-ын ясас програмларындан бири идхал эялириндян асылы олан инкишаф 
етмякдя олан юлкялярин хаммал ямтяяляриня эялирли, ядалятли вя сабит гиймятлярин тямин 
олунмасына йюнялмишдир. Програмда мяркязи йери конкрет ямтяяляр цзря – тябии каучук, 
какао вя гурьушун, сазишлярин баьланмасы тутур ки, бунун да мягсяди мцвафиг хаммал 
ямтяяляринин бейнялхалг  тижарятиндя сабит шяраит йаратмаг вя гиймятямяляэялмя вя 
мящсул гойулушу сащясиндя тядбирляр эюрмякдир. Каучук вя гурьушун цзря сазишляр, 
хцсусиля  истещсалчылар вя истещлакчылар тяряфиндян буфер ещтийатларынын мяжбури 
малиййяляшдирилмясини нязярдя тутурду. Ады чякилян хаммал ямтяяляри цзря комплекс 
програмын мцщцм елементи, 1980-жы илдя гябул едилмиш хаммал ямтяяляри  цчцн Цмуми 
фондун тясис олунмасы щаггында Сазишдир. Сонрадан Интеграсийа програмы ясасында 
хаммал ямтяяляри цчцн инкишаф етмякдя олан юлкяляря бюйцк ящямиййяти олан каучук, 
жцт, какао, гянд вя гурьушун цзря бейнялхалг сазишляр ишляниб щазырланмыш, жари оператив 
характерли зярури тядбирляр щяйата кечирилмишдир. 

ЙУНКТАД чярчивясиндя бейнялхалг тижарят сащясиндя баьланмыш чохтяряфли 
сазишляр сырасына дахилдир: 

- хятти конфрансларын давраныш кодекси цзря Конвенсийа (1974-жц ил), щансы ки, 
хятти эямичилийя аидиййаты олан гайдалары мцяййянляшдирир, хцсусиля харижи тижарятдя 
иштирак едян милли эямичилик хятляри иля йцклярин дашынмасы щцгугуну; 

- мящдудлашдырыжы ишэцзар практика цзяриндя нязарят цчцн чохтяряфли ясасда 
комплекс разылашдырылмыш ядалятли принсипляр вя гайдалар (1980-жи ил). Щансына ки, 
мцвафиг олараг бейнялхалг тижарятя, хцсусиля инкишаф етмякдя олан юлкялярдя тижарят вя 
игтисади инкишафа ялверишли олмайан тясир эюстярян мящдудлашдырыжы ишэцзар практика 
цзяриндя (трансмилли корпорасийалар практикасы дахил олмагла) бейнялхалг нязарят 
васитяляри йарадылмышдыр; 

- бейнялхалг гарышыг йцк дашымалары щаггында БМТ-нин Конвенсийасы (1980-жи 
ил), бейнялхалг гарышыг йцк дашыма мцгавиляляри цчцн бейнялхалг щцгуги реъим 
мцяййянляшдирир; 

- мящдудлашдырыжы ишэцзар практика цзяриндя нязарят цзря принсипляр вя гайдалар 
топлусу (1980-жи ил); 
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- игтисади жящятдян инкишаф етмиш юлкяляр тяряфиндян инкишаф етмякдя олан юлкяляря 
ихраж цчцн цмуми преференсиалар системи (1968-жи ил) вя инкишаф етмякдя олан юлкяляр 
арасында тижарят преференсийаларынын глобал системи (1989-жи ил). 

ЙУНКТАД-ын рящбярлийи алтында дювлятлярин игтисади щцгуг вя вязифяляринин 
Хартийасы ишляниб щазырланмышдыр. 

1978-жи илдян технолоэийаларын ютцрцлмяси сащясиндя бейнялхалг давраныш кодекси 
щаггында данышыглар эедир. Лайищянин мцддяалары ики эениш группа бюлцнцр: 
технолоэийаларын ютцрцлмяси щаггында ишлярин тянзимлянмяси вя бурада иштирак едян 
тяряфлярин давранышына аид олан вя кодекся мцвафиг ющдяликлярин йериня йетирилмяси цчцн 
щюкумятлярин щансы тядбирляри эюряжяйиня даир. 

Йухарыда садаланан БМТ-нин башлыжа органлары (БА вя ЕКОСОС), онун 
ихтисаслашдырылмыш оргалары  вя ЙУНКТАД-ла йанашы игтисади ямякдашлыг мясяляляри иля 
БА-нын рящбярлийи алтында ишляйян бир сыра кюмякчи органлар мяшьул олур. Бирляшмиш 
Миллятляр Тяшкилатынын Инкишаф Програмы (БМТИП), 1966-жы илдян фяалиййят эюстярир, 
чохтяряфли техники вя диэяр йардымы эюстярмяк цчцн дцнйада ян ири каналдыр. О, фактики 
олараг щяр бир игтисади вя сосиал бюлмяни ящатя едир, о жцмлядян, кянд тясяррцфаты, 
балыгчылыг, мешячилик, мядян иши, емал сянайеси, енерэетика, няглиййат, рабитя, мянзил вя 
диэяр тикинти, тижарят вя туризм, сящиййя вя коммунал эиэийена, тящсил вя пешя щазырлыьы, 
инкишаф вя игтисади планлашдырма. 

БМТИП лайищяляри (онларын сайы минлярля юлчцлцр), инкишаф етмякдя олан юлкялярдя 
вясаитлярдян истифадянин йахшылашдырылмасында, щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиндя вя 
истещсалын эенишляндирилмясиндя дястяк олмаьа йюнялдилмякля ашаьыдакылары дахил едир: 

- инкишаф етмякдя олан юлкялярин тябии ресурсларынын мювжудлуьу вя игтисади 
дяйяринин мцяййянляшдирилмяси мягсядиля ижмал вя тядгигатларын апарылмасы вя ямтяя вя 
хидмятлярин истещсалы вя сатышынын эенишлянмясинин диэяр потенсиал имканларынын 
гиймятляндирилмяси; 

- бу имканларын реаллашдырылмасы цчцн зярури олан капитал гойулушларынын сяфярбяр 
олунмасына кюмяк едилмяси; 

- ибтидаи тящсилдян университет тящсилиня гядяр тящсил системинин 
мющкямляндирилмяси вя эенишляндирилмяси, хцсуси, пеш явя техники щазырлыьын бцтцн 
диапазонуна кюмяклик эюстярилмяси; 

- инкишафын илк нювбяли проблемляринин щялли заманы техники тядгигатларын мцасир 
методларынын тятбиги цчцн вя йени кяшфлярин вя истещсал методларынын эениш йайылмасы 
цчцн имканларын йарадылмасы; 

- сосиал-игтисади инкишафын планлашдырылмасы имканларынын эенишляндирилмяси. 
Цмумдцнйа ярзаг Шурасы (1974-жц илдя йараныб) ярзаг истещсалы, ярзаг 

тящлцкясизлийи вя йардымы мясяляляриндя ямякдашлыьы ялагяляндирир; инкишаф етмякдя олан 
юлкяляр арасында ярзаг истещсалында ямякдашлыьа хцсуси диггят йетирмякля мцвафиг 
тювсиййяляр ишляйиб щазырлайыр. 

Дцнйа ярзаг программы 1961-жи илдя тясис олунуб вя инкишаф лайищяляринин 
дястяклянмяси вя фювгяладя ещтийажлар цчцн ярзаг йардымы эюстярмяк мягсядини эцдцр. 

Ярзаг йардымы програмлары вя сийасяти цзря Комитя 1975-жи илдя йараныб. Ясас 
вязифяси дцнйа ярзаг програмынын йериня йетирилмясиня рящбярлийин тямин едилмяси 
вязифялярини щялл етмяк, щямчинин, ярзаг йардымынын милли вя бейнялхалг сийасят вя 
програмлары цзря щюкумятлярарасы мяслящятляшмяляри щяйата кечирмякдир. 

Елм вя техника цзря щюкумятлярарасы Комитя 1979-жу илдя йарадылыб. Вязифяси 
БМТ органларынын елми-техники сащядя сийасятинин разылашдырылмасына кюмяк, инкишаф 
етмякдя олан юлкяляр цчцн файдалы, йени елми-техники наилиййятляри ашкар етмяк вя 
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гиймятляндирмякдир. 1980-жи илдян кюмякчи органы кими инкишаф мягсядиля елм вя 
техника цзря Мяслящят комитяси фяалиййят эюстярир. 

Бейнялхалг игтисади щцгугун инкишафына реал тясир эюстярян, БМТ БА-нын мцщцм 
кюмякчи органы, 1966-жы илдя тясис олунмуш (юз ишиня 1968-жи илдян башламыш) бейнялхалг 
тижарят щцгугу цзря Комиссийадыр (ЙУНСИТРАЛ), щансынын ки, мягсяди бейнялхалг 
тижарятя мане олан, щцгуги манеялярин азалдылмасыдыр. Комиссийанын вязифяляриня 
дахилдир: бейнялхалг тижарят щцгугу мяслящятляриля мяшьул олан бейнялхалг тяшкилатларын 
ишинин ялагяляндирилмяси; тижарят щцгугуна даир, мювжуд бейнялхалг конвенсийаларда вя 
йени бейнялхалг сянядлярин ишлянилмясиндя дювлятлярин эениш иштиракына кюмяк етмяк. 
Комиссийа, щямчинин, инкишаф етмякдя олан юлкялярин ещтийажы нязяря алынмагла кадр 
щазырлыьыны щяйата кечирир вя бейнялхалг тижарят щцгугу сащясиндя кюмяклик эюстярир. 
Ясас диггят ямтяялярин бейнялхалг алгы-сатгы сферасында, бейнялхалг юдямялярдя, дяниз 
дашымаларында вя бейнялхалг тижарят арбитраъында щцгуг нормаларынын ейнилийини 
щазырламаьа вя юйрянилмясиня йетирилир. Комиссийанын чярчивясиндя бир сыра мцщцм 
бейнялхалг конвенсийалар щазырланмышдыр, о жцмлядян: Малларын бейнялхалг алгы-
сатгысында иддиа мцддяти барядя (1974-жц ил), Йцклярин дяниз дашымалары щаггында, 
«Щамбург гайдалары» кими мялумдур (1978-жи ил), Ямтяялярин бейнялхалг алгы-сатгы 
мцгавиляляри щаггында (Алгы-сатгы щаггында Вйана конвенсийасы 1980-жы ил), Бейнялхалг 
кючцрмя векселляри вя бейнялхалг садя векселляр щаггында (1988-жи ил), Бейнялхалг 
тижарятдя няглиййат терминаллары операторларынын мясулиййяти щаггында (1991-жи ил), 
Мцстягил зяманятлря вя ещтийат аккредитивляри щаггында (1995-жи ил), Бейнялхалг 
тижарятдя дебитор боржларына эцзяштляр щаггында (2001-жи ил). 

ЙУНИСТРАЛ, щямчинин, бейнялхалг тижарятдя эениш тятбиг олунан нцмуняви 
гайдаларын мятнини ишляйиб щазырламышдыр. Онларын сырасында–Бейнялхалг тижарят арбитраъы 
щаггында нцмуняви ганун (1985-жи ил), сянайе обйектляринин тикилмясиня аид бейнялхалг 
контрактларын тяртиб олунмасы цзря щцгуги эюстяришляр (1987-жи ил), Бейнялхалг кредит 
кючцрцлмяляри щаггында нцмуняви ганун (1992-жи ил), Бейнялхалг бартер ямялиййатлары 
цзря щцгуги эюстяришляр (1992-жи ил), Ямтяялярин алгы-сатгысы, тикинти ишляринин йериня 
йетирилмяси вя хидмятлярин эюстярилмяси цзря контрактларын баьланмасы гайдасы щаггында 
нцмуняви ганун (1994-жц ил), Електрон имзалар щаггында бейнялхалг тижарят щцгугу 
цзря нцмуняви ганун. БМТ БА кюмякчи орган кими бейнялхалг щцгуг комиссийасынын 
(БЩК) тясис олунмасы барядя гятнамяни 1947-жи илдя бяйянмиш вя Ясаснамясини гябул 
етмишдир. БЩК ясасян бейнялхалг цмуми щцгуг мясяляляриня дя баха биляр. Комиссийа 
юз лайищялярини маддяляр формасында щазырлайыр вя шярщи иля БА-йа тягдим едир. О, бу вя 
йа диэяр лайищяни конвенсийалар баьламаг мягсядиля БМТ-нин цзв дювлятляриня  
тювсиййя едя биляр вя йа конвесийаларын баьланмасы цчцн конфранс чаьыра биляр. 
Бейнялхалг щцгуг йарадыжылыьы сащясиндя БЩК апарыжы дцнйа органы кими щюрмят 
газанмышдыр. БМТ-нин Универститети (БМТУ) БА тяряфиндян 1972-жи илдя, онун мухтар 
органы кими тясиси олунмушдур. Университетин илк нювбяли фяалиййят сащяляри сырасына – 
Бейнялхалг игтисади щцгуга аидиййаты олан универсал цмумбяшяри дяйярляр вя глобал 
мясулиййят мясяляляри, дцнйа игтисадиййатында йени истигамятляр дахилдир. 

Бейнялхалг игтисади ямякдашлыг, тябии олараг БМТ системинин чохтяряфли 
структурларынын инкишафы иля мящдудлашмыр. Бу чярчивялярдян  кянарда, юз ишини, бир гайда 
олараг, сащяви принсип цзря гуран чохсайлы тяшкилатлар (щям щюкумятлярарасы, щям дя 
гейри-щюкумят) фяалиййят эюстярир. 

Беля тяшкилатларын сырасында хцсуси йери Цмумдцнйа тижарят тяшкилаты (ЦТТ) тутур, 
щансы ки, Тариф вя тижарят цзря Баш сазишин (ТТБШ) сяляфи олмагла – ири чохтяряфли тижарят 
мцгавиляси кими имзаланыб вя 1948-жи илдя гцввяйя минмишдир. Мящз онун ясасында, 
бейнялхалг тяшкилат жизэиляриня малик механизм йаранмышдыр. 1994-жц иля гядяр сяккиз 
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чохтяряфли тижарят конфранслары (раундлары) кечирилиб, щансыларын ки, мягсяди бейнялхалг 
тижарятин ардыжыл олараг либераллашмасы вя тижарят манеяляринин арадан галдырылмасыдыр. 
1986-1994-жц иллярдя Пунто дел Есте (Уругвай) вя Женеврядя (Исвечря) кечирилян 
сяккизинжи раунд ТТБШ-ын тякамцлцндя яламятдар щадися иди. Уругвай раундунун 
йекуну бейнялхалг тижарятин йени чохтяряфли системинин – ЦТТ-ин йарадылмасы иля 
нятижялянди. Беля ки, функсионал етибаряъы иля ТТБШ чярчивясиндя ямтяя тижарятинин 
тянзимлянмясини ящямиййятли дяряжядя цстяляйяряк хидмятлярля тижаряти, интеллектуал 
мцлкиййят щцгугунун тижарят аспектлярини, инвестисийа тядбирлярини, тижарятдя гейри-тариф 
манеялярини вя диэярилярини ящатя едир. 

Инкишаф етмякдя олан юлкяляря ихражын инкишафы сащясиндя техники тижарят мялуматы 
вя мяслящят хидмяти эюстярилмяси мягсядиля 1964-жц илдя ЙУНКТАД/ЦТТ Бейнялхалг 
тижарят мяркязи йарадылыб. БМТ системинин щюкумятлярарасы тяшкилатыдыр, рящбяр 
органлары ЙУНКТАД-ын тижарят вя инкишаф цзря Шурасы вя ЦТТ-нин Баш Шурасыдыр. 

1928-жи илдян Бейнялхалг сярэиляр бцросу фяалиййят эюстярир, мягсяди ямяли шякилдя 
бейнялхалг (Цмумдцнйа) сярэиляринин кечирилмяси вя тяшкили мясялялярини щялл етмякдир. 

1926-жы илдя хцсуси щцгугун унификасийасы цзря Бейнялхалг институт (УНИДРУА) 
тяшкил олунмушдур, щансы ки, хцсуси щцгуг сферасында бейнялхалг сянядлярин ишляниб 
щазырланмасы иля мяшьул олур. Беля нюв материаллара Бейнялхалг коммерсийа 
мцгавиляляринин принсипляри (1994-жц ил), Франчайзингя даир мялуматларын ачылышы 
щаггында модел гануну (2002-жи ил) вя диэяр мятнляр аиддир. 

Щям тижарят, щям дя мцлки-щцгуги мцнасибятляр сащясиндя бейнялхалг сазишлярин 
ишляниб щазырланмасы иля мяшьул олан гядим щюкумятлярарасы тяшкилат, бейнялхалг хцсуси 
щцгуг цзря Щаага конфрансыдыр (1843-жц илдя йараныб). 

Диэяр универсал сащяви бейнялхалг тяшкилатлара аид оланлар сырасында хаммал 
ямтяяляри цчцн Цмуми фонд = мягсяди дцнйа хаммал ямтяяляри базарларынын 
инкишафына йюнялмиш лайищялярин малиййяляшдирилмясидир; Кянд тясяррцфатынын инкишафы цзря 
Бейнялхалг Фонд (КТИБФ) – кянд тясяррцфаты инфраструктурунун дястяклянмяси вя 
инкишафы цчцн БМТ гурумудур; Бейнялхалг щесаблашмалар Банкы – бейнялхалг малиййя 
тяшкилаты вя ейни зманада Исвечря щцгугуна мцвафиг тясис олунмуш, мящдуд 
мясулиййятли компанийадыр, адларыны чякмяк олар. Цмумдцнйа эюмрцк тяшкилаты (1995-
жи илдя йараныб) эюмрцк иши сащясиндя, милли  эюмрцк системляринин максимум 
ащянэдарлашмасы вя унификасийасы дахил олмагла дювлятлярин щяртяряфли ямякдашлыьына 
кюмяк эюстярмяйя, эюмрцк ганунверижилийини вя онун тятбиги тяжрцбясинин 
тякмилляшдирилмясиня хидмят едир. Тяшкилатын сяляфи олан 1950-жи илдя тясиси олунмуш 
эюмрцк ямякдашлыьы Шурасынын рящбярлийи алтында бир сыраэюмрцк ишинин 
тякмилляшдирилмяси цзря ясас щцгуги актлар ишляниб щазырланмышдыр, о жцмлядян: эюмрцк 
мягсядиля ямтяялярин гиймятляндирилмяси щаггында вя эюмрцк номенклатурасы 
щаггында конвенсийалар (1950-жи ил); эюмрцк проседурларынын садяляшдирилмяси вя 
ащянэдарлашдырылмасы щаггында Киота конвенсийасы (1973-жц ил); интеллектуал 
мцлкиййятин мцщафизяси цзря  эюмрцк хидмятинин фяалиййятинин тянзимлянмяси щаггында 
модел гануну; Брцссел эюмрцк номенклатурасы, щансынын ки, ясасында 1981-жи илдя йени 
эюмрцк тяснифляшдирижиси ишляниб щазырланмыш, ямтяялярин сийащыйаалынмасы вя  
кодлашдырылмасы системинин ащянэдарлашмасы щаггында Конвенсийада яксини тапмышдыр 
(1988-жи илдя гцввяйя миниб вя щазырда фяалиййят эюстярир). 

Эюмрцк тарифляринин няшр олунмасынан Бейнялхалг бцросу 1890-жы илин 
Конвенсийасы ясасында йарадылмышдыр; зярурят олдугда милли эюмрцк тарифлярини вя 
онлардакы дяйишикликляри 4 диля (инэилис, франсыз, алман вя испан) сечиб тяржцмя етмякля 
мяшьулдур. 1996-жы илдя гярб юлкяляринин кечмиш сосиалист дювлятляриля тижарятин 
мящдудлашдырылмасы механизми кими, НАТО чярчивясиндя фяалиййят эюстярян ихража 



 265

нязарят цзря Ялагяляндирмя Комитяси (КОКОМ) бурахылдыгдан бир аз сонра, ади 
силащларын, щямчинин икили тяйинатлы ямтяя вя технолоэийаларын ихражынын хцсуси механизми 
щаггында «Башланьыж елементляр» имзаланмышдыр, Вассенаар мцгавиляси гейри-формал 
адыны алмышдыр. Сазишдя иштирак едян дювлятлярин ямякдашлыьынын мягсяди ади силащларын, 
щямчинин икили истифадя олунан ямтяявя технолоэийаларын трансфери заманы шяффафлыг вя 
бюйцк мясулиййятин инкишаф етдирилмяси васитясиля бейнялхалг тящлцкясизлийи тямин 
етмякдян ибарятдир. 

Бейнялхалг тижарят палатасыны да (БТП) йада салмаг зяруридир – гядим гейри-
щюкумят тяшкилаты олмагла (1919-жу илдя йараныб, онун тяркибиня 1500-дян йухары милли 
тижарят-сянайе палаталары вя бир чох дцнйа дювлятляринин 6000-дян йухары компанийалары 
дахилдир), бейнялхалг игтисади мцнасибятляря фяал тясир эюстярир. Палатанын чярчивясиндя 
щазырланмыш тижарят Терминляринин изащынын бейнялхалг гайдалары (ИНКОТЕРМС) – алгы-
сатгы контрактларында (СИФ, ФОБ, ФАК вя с) ямтяя гойулушунун базис шяртляри, бюйцк 
унификасийа ящямиййяти олан, бир чох диэяр сянядляр щяйатда эениш тятбигини тапмышдыр. 
БТП-нын тяшяббцсц иля икили верэитутманын арадан галдырылмасы щаггында, тясяррцфат 
компанийаларын харижи филиалларынын фяалиййят эюстярмяси шяртляри щаггында вя 
с.щюкумятлярарасы мцгавиляляр баьланмышдыр. БТП-нын рящбярлийи алтында сащибкарлыг 
сашясиндя бейнялхалг щцгуг вя практика Институту,Бейнялхалг експертиза мяркязи, 
бейнялхалг эямичилик Бцросу вя юз функсионал тяйинатына эюря диэяр ящямиййятли 
тяшкилатлар фяалиййят эюстярир. 

Хам мал ямтяяляринин тижаряти сащясиндя бейнялхалг тижарят сазишляринин вя 
ассосиасийаларынын йаранмасы хаммалын ихражындан дахил олмаларын вя гиймятлярин гейри 
стабиллийи, бюйцк тяряддцдлярин олмасы иля шяртлянир. Щазырки дюврдя нефт, мис, боксит, 
банан, дяниз филизи, живя, жцт, кофе, какао, мешя материаллары, ят, гурьушун, истиот, 
каучук, волфрам вя диэяр истещсалчы дювлятлярин ассосиасийалары фяалиййят эюстярир. 
Бейнялхалг ямтяя сазишляри ихражатчы-юлкялярля идхалчы-юлкяляр арасында кянд тясяррцфаты 
мящсуллары вя йа минерал хаммала базарда тяляб вя тяклифин таразлыьына наил олунмасы вя 
базар гиймятляринин мцяййян щцдудларда сахланылмасы мягсядиля баьланылыр. 

Нефт ихраж едян юлкялярин тяшкилаты (ОПЕК) 1960-жы илдя  Венесуелланын тяшяббцсц 
иля йарадылыб, башлыжа мягсядляри иштиракчы-юлкялярин нефт сийасятинин ялагяляндирилмяси вя 
унификасийасы, иштиракчы юлкялярдян ихраж заманы разылашдырылмыш минимал сявиййяли 
гиймятляр мцяййянляшдирмякля дцнйа базарларында нефтин гиймятинин сабитлийини тямин 
етмяк вя мцвафиг олараг, гаршылыглы разылыг иля щяр бири цчцн нефтин истещсалы вя ихражы 
квоталарыны мцяййянляшдирмякдир. 

Мцасир шяраитдя ики ясас груп юлкялярин – нефт истещсалчылары вя истещлакчыларынын-
дцнйа енеръи базарларында стабиллийини сахланылмасы цзря бирэя сяйляриндя мараглары 
ардыжыл олараг артыр. Бярпа олунмайан енеръи ресурсларындан сямяряли истифадя мясяляляри, 
жидди еколоъи вя дцнйа енерэетика фяалиййятинин диэяр проблемляринин щялли, Бейнялхалг 
енерэетика форумунун (БЕФ) рящбярлийи иля бир чох дцнйа юлкяляринин нефт вя енерэетика 
назирликляринин рящбярляринин иштиракы иля мцтямади олараг (2 илдя бир дяфя) гейри формал 
глобал диалог чярчивясиндя мцзакиря едилир. Сон илляр беля бир тяклиф иряли сцрцлцр ки, рясми 
планда мцвафиг бейнялхалг тяшкилат йарадылсын (бир нюв «дцнйа енеръи щюкумяти»), 
фяалиййятиндя ОПЕК, Бейнялхалг енеръи аэентлийи, щямчинин бу тяшкилатларла ящатя 
олунмайан юлкяляр дя иштирак етсинляр. 

Минерал сянайе хаммалы базарларында гядим ямтяя ассосиасийаларындан бири мис 
ихраж едян юлкянин щюкумятлярарасы Шурасыдыр (СИПЕК), 1968-жи илдян фяалиййят эюстярир. 
Метал вя мцвафиг хаммал материалларынын дцнйа базарында щямчинин Боксит щасил едян 
юлкялярин бейнялхалг ассосиасийасы (БЮБА)-1974-жц илдян; Дяниз филизи ихраж едян 
юлкялярин ассосиасийас (АПЕФ)-1975-жи илдян; Волфрам ихраж едян юлкялярин тяшкилаты 
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(ОТЕК)-1975-жи илдян; Гурьушун истещсал едян юлкялярин ассосиасийас (ГИЮА)-1983-жи 
илдян фяалиййят эюстярирляр. 

Бязи мцяллифлярин фикриня эюря (Г.М.Велйаминов) айры-айры хаммал ямтяяляри 
базарларынын чохтяряфли тянзимлянмяси жящди ня гиймятлярин сабитляшмясиндя, ня дя, 
истещсал, тяляб вя тяклифин гайдайа салынмасы сащясиндя щисс олунажаг нятижяляр вермяди. 
Мащиййятжя, хаммал мящсуллары, щям бярпа олунан, щям бярпа олунмайан тябии 
ресурсларла тижарят сферасы, щям дя, бцтцн ямяк базарынын бюйцк сферасы универсал 
бейнялхалг-щцгуги тянзимлянмядян кянара галды. 

Бейнялхалг игтисади мцнасибятляр сферасында ардыжыл артмагда олан ролу «Бюйцк 
сяккизлик» адландырылан тяшкилат ойнайыр. Йедди апарыжы юлкянин (Бюйцк Британийа, 
Италийа, Канада, АБШ, Франса вя Йапонийа) форматында «елитар клубун» йцксяк 
сявиййядя эюрцшляри 1975-жи илдян кечирилмяйя башламышдыр, 1997-жи илдян ися онлара 
Русийа да гошулду. «Бюйцк сяккизлик» щяр щансы бир глобал вя йа локал ящямиййятли 
бейнялхалг игтисади проблемлярин бахылмасында практики олараг универсал сялащиййятя 
маликдир. «Сяккизлийин» гярарлары щцгуги олмаса да, кардинал ящямиййят дашыйыр. 

 

 


