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НЕЙРОННОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
Р.Р.Рзаев
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1. Введение
В [1], на произвольном примере текущих бухгалтерских отчётов четырёх
альтернативных предприятий, предложен метод для выбора наиболее кредитоспособного предприятия. Для оценки кредитоспособности использованы пять критериев качества, сформированных по образцу нечётких множеств на опорных векторах
рассматриваемых альтернатив (предприятий-клиентов банка).
Количественные данные, содержащиеся в бухгалтерских отчетах предприятий-соискателей кредитов, не могут считаться абсолютными или, другими словами,
структурируемыми. В силу разнородности источников информации и многоэтапности её вычисления, в распоряжение банка запрашиваемые данные, скорее всего,
поступят в искажённом или в лучшем случае, приближённом виде. Собственно,
именно этими соображениями и был продиктован нечёткий подход описания
критериев и последующей численной оценки кредитоспособности заёмщиков.
Нечёткий (вербальный) характер модели, используемой в [1], позволяет
более «гибко» отнестись к обозначенным искажениям в транслируемых данных и
получить соответственно более адекватные решения. Поэтому, имеющиеся в
наличии финансовые показатели предприятий за истекший год будем
интерпретировать как слабо структурируемые или, в терминологии Fuzzy Logic,
как нечёткие.
2. Постановка задачи
Как и в [1], через a1, a2, a3, и a4 обозначим альтернативные предприятия –
соискателей кредитов, характеризующихся своими бухгалтерскими отчётами за истекший год (Табл. 1). Тогда, полагая данные отчётов нечёткими унимодальными переменными, сформируем слабо структурируемые (нечёткие) временные ряды по
каждому финансовому показателю и по полученным прогнозным данным методом
пересечения нечётких множеств оценим перспективную кредитоспособность пред4
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приятий.
3. Нечёткие временные ряды финансовых коэффициентов предприятий
Основными коэффициентами, характеризующими кредитоспособность
соискателей кредитов, являются: F1 – коэффициент абсолютной ликвидности; F2 –
промежуточный коэффициент покрытия; F3 – общий коэффициент покрытия; F4 –
коэффициент финансовой независимости; F5 – коэффициент рентабельности
покрытия. По существу, они являются критериями качества кредитоспособности
предприятий и рассчитываются по формулам [2].
⎧
⎪ F1 =
⎪
⎪F =
⎪ 2
⎨
⎪ F3 =
⎪
⎪
⎪ F4 =
⎩

ДС + КФВ
;
КО
ДC + КФВ + ДЗ
;
КО
ДC + КФВ + ДЗ + ЗЗ
;
КО
СК
П
; F5 =
.
ИВ
ВВ

(1)

Табл. 1. Данные респондентов о финансовых показателях за 12 месяцев
Финансовые
показатели
предприятий
ДС

Денежные средства

КФВ

Краткосрочные
финанс.
вложения

ДЗ

Дебиторская
задолженность

ЗЗ

Запасы и
затраты

СК

Собств.
капитал

КО

Кратко
срочные
обязатель
ства

ИБ

Итог
баланса

a1
a2
a3
a4
a1
a2
a3
a4
a1
a2
a3
a4
a1
a2
a3
a4
a1
a2
a3
a4
a1
a2
a3
a4
a1
a2
a3
a4

Распределенные по месяцам данные бухгалтерской отчётности (тыс. AZN)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

250
960
955
1230
395
470
475
2050
4680
8402
8652
10912
6030
21550
21370
17426
12380
35265
41249
53934
4055
13842
16826
25035
16450
49075
58069
78965

259
1007
973
1236
439
505
499
2070
4708
8447
8656
10921
6076
21574
21402
17472
12405
35280
41258
53981
4074
13855
16852
25045
16474
49107
58090
78969

286
984
992
1267
433
512
501
2091
4697
8424
8667
10948
6055
21570
21406
17453
12407
35272
41290
53953
4094
13877
16870
25067
16471
49121
58105
78989

266
983
967
1271
428
503
513
2085
4702
8435
8692
10946
6055
21584
21371
17454
12401
35266
41266
53947
4084
13875
16831
25061
16479
49115
58081
78974

271
961
991
1276
437
513
488
2091
4696
8436
8669
10935
6034
21588
21413
17433
12408
35292
41292
53955
4091
13873
16873
25044
16484
49120
58074
78966

279
993
1004
1242
425
473
485
2071
4685
8437
8659
10927
6043
21588
21379
17454
12389
35273
41287
53947
4068
13863
16857
25072
16466
49086
58090
78967

263
981
964
1245
420
519
484
2094
4687
8444
8698
10952
6075
21571
21407
17437
12400
35306
41287
53964
4058
13887
16836
25048
16470
49080
58087
79007

277
990
989
1243
398
472
516
2065
4710
8450
8665
10940
6070
21576
21383
17427
12398
35315
41251
53971
4102
13888
16863
25067
16478
49117
58076
78987

264
978
974
1242
438
500
478
2059
4716
8424
8682
10947
6069
21560
21407
17449
12386
35271
41253
53951
4077
13875
16842
25055
16494
49094
58096
78981

257
965
991
1253
432
509
507
2071
4684
8406
8693
10925
6071
21572
21414
17447
12411
35303
41266
53934
4097
13871
16869
25056
16479
49079
58109
79013

289
966
997
1254
419
509
520
2088
4723
8414
8674
10942
6038
21572
21410
17454
12420
35301
41257
53941
4101
13853
16836
25077
16466
49111
58088
78999

276
1006
977
1246
432
472
476
2075
4710
8415
8654
10953
6059
21580
21400
17465
12394
35304
41293
53961
4061
13881
16832
25052
16476
49093
58078
79004
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ВВ

Валовая
выручка

П

Прибыль

a1
a2
a3
a4
a1
a2
a3
a4

58438
38565
43598
28353
16648
4451
65395
3406

58484
38596
43617
28375
16663
4490
65435
3418

58478
38576
43626
28364
16692
4460
65408
3426

58463
38568
43638
28389
16677
4495
65417
3455

58469
38597
43608
28370
16654
4483
65406
3423

58450
38579
43646
28381
16659
4468
65437
3421

58479
38579
43611
28369
16661
4493
65434
3434

58458
38599
43631
28382
16659
4491
65421
3449

58469
38597
43604
28392
16651
4453
65410
3435

58449
38569
43601
28397
16660
4483
65417
3413

58444
38593
43626
28399
16661
4494
65426
3442

58485
38568
43616
28370
16652
4481
65432
3428

На основании данных Табл. 1 и равенств (1) сформируем временные ряды
расчётных значений критериев качества для рассматриваемых альтернатив (Табл. 2).
Табл. 2. Рассчитанные по месяцам значения критериев качества
Финансовые
коэффициенты

F1

F2

F3

F4

F5

Распределенные по месяцам расчётных значений качества (у/е)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

a1

0.159

0.171

0.176

0.170

0.173

0.173

0.168

0.165

0.172

0.168

0.173

0.174

a2

0.103

0.1091

0.1078

0.1071

0.1062

0.1057

0.1080

0.1053

0.1065

0.1063

0.1065

0.107

a3

0.085

0.0873

0.0885

0.0879

0.0877

0.0883

0.0860

0.0892

0.0862

0.0888

0.0901

0.086

a4

0.131

0.1320

0.1340

0.1339

0.1344

0.1321

0.1333

0.1320

0.1318

0.1327

0.1333

0.133

a1

1.313

1.3270

1.3229

1.3213

1.3209

1.3247

1.3233

1.3128

1.3289

1.3114

1.3243

1.334

a2

0.710

0.7188

0.7149

0.7150

0.7143

0.7143

0.7161

0.7137

0.7137

0.7123

0.7139

0.713

a3

0.599

0.6010

0.6023

0.6044

0.6014

0.6020

0.6026

0.6031

0.6017

0.6041

0.6053

0.600

a4

0.567

0.5681

0.5707

0.5707

0.5711

0.5680

0.5705

0.5684

0.5687

0.5687

0.5696

0.57

a1

2.800

2.8184

2.8019

2.8039

2.7959

2.8102

2.8204

2.7925

2.8175

2.7933

2.7966

2.826

a2

2.267

2.2759

2.2692

2.2706

2.2705

2.2716

2.2694

2.2673

2.2675

2.2675

2.2711

2.267

a3

1.869

1.8710

1.8711

1.8741

1.8705

1.8703

1.8741

1.8711

1.8728

1.8736

1.8770

1.872

a4

1.263

1.2657

1.2670

1.2671

1.2672

1.2641

1.2667

1.2636

1.2651

1.2650

1.2656

1.267

a1

0.753

0.7530

0.7533

0.7525

0.7527

0.7524

0.7529

0.7524

0.7509

0.7531

0.7543

0.752

a2

0.719

0.7184

0.7181

0.7180

0.7185

0.7186

0.7194

0.7190

0.7184

0.7193

0.7188

0.719

a3

0.710

0.7102

0.7106

0.7105

0.7110

0.7107

0.7108

0.7103

0.7101

0.7101

0.7102

0.711

a4

0.683

0.6836

0.6830

0.6831

0.6833

0.6832

0.6830

0.6833

0.6831

0.6826

0.6828

0.683

a1

0.285

0.2849

0.2854

0.2853

0.2848

0.2850

0.2849

0.2850

0.2848

0.2850

0.2851

0.285

a2

0.115

0.1163

0.1156

0.1165

0.1161

0.1158

0.1165

0.1164

0.1154

0.1162

0.1164

0.116

a3

1.500

1.5002

1.4993

1.4991

1.4999

1.4993

1.5004

1.4994

1.5001

1.5004

1.4997

1.500

a4

0.120

0.1205

0.1208

0.1217

0.1207

0.1205

0.1210

0.1215

0.1210

0.1202

0.1212

0.121

4. Нейронное прогнозирование временных рядов
Для прогнозирования нечётких временных рядов рассмотрим временные особенности постановки задачи. Прежде всего, необходимо ввести априорные допущения об инвариантах динамики временного ряда. Это физико-математическое понятие
способно существенно повысить качество прогнозов. Как известно, нечёткая переменная (нечёткое число) характеризуется кортежем: {x j /μ x j (u )}, μ x j (u ) → [0,1],

j = 1, J . Для данного случая такими инвариантами могут быть следующие понятия.
Характер функции принадлежности μ x ( t ) (u ) остаётся неизменным на протяжении всего времени существования временного ряда. Предположим, что временной ряд создан нечёткой переменной «примерно x » ( ~
x j = U ( xij /μ x j (u )) ). В этом слуj

чае временной ряд характеризуется двумя параметрами:
6
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x(t ) , rx (t ) = [ x max , x min ] ,
где rx (t ) – размах значений, и значением μ x ( t j ) ( u ) .
Прогнозирование нечёткого временного ряда можно выполнить независимо
для x(t ) , rx (t ) и μ x (t ) (u ) . В этом случае имеют место три комитета нейронных сетей
для x(t ) , rx (t ) и μ x (t ) (u ) с соответствующими рядами:
x = {x1 , x 2 ,..., x n } , rx = {r1 , r2 ,..., rn } , μ x (u ) = {μ x1 (u ), μ x2 (u ),..., μ xn (u )} ,
которые автономно прогнозируют искомые значения.
Как известно, для решения задачи прогнозирования необходимо
сформировать три последовательности: обучающую, валидационную, и тестовую.
Первая используется для обучения; вторая – для выбора оптимальной архитектуры,
если прекращается параметрическое обучение; третья, которая вообще не
использовалась в обучении, служит для контроля качества прогноза обучения
нейронной сети. С этой целью весь временной ряд длины n разбивается на окна
длиной l :
⎧ x1 , x 2 , ..., x l
⎫
⎪ x , x , ..., x
⎪
⎪
⎪
2
3
l +1
⎨
⎬.
.........
⎪
⎪
⎪⎩
x k , x k +1 , ..., x l + k −1 , x n ⎪⎭

Обучающая последовательность имеет вид: ( xi , xi +1 , ..., xl −i +1 ) → xl +i , i = 1, n − l .
Значение xl +i «снимается» с выхода нейронной сети при подаче на вход вектора
( xi , xi +1 , ..., xl −i +1 ) , валидационная выборка конструируется таким образом, чтобы в её
состав входили значения, которые принадлежат двум окнам, но не входят в состав
обучающих выборок. Тестовая выборка может совпадать с валидационной.
Если считать для упрощения анализа, что μ x ( t j ) (u ) будет неизменной на
протяжении [t1 ÷ t 2 ] , то задачу прогнозирования можно проводить двумя путями:

создать отдельные независимые комитеты нейронных сетей для прогнозирования значений кортежа {x(t ), rx (t ), μ x (t ) (u )} (Рис. 1);

расширить множество входных признаков, т.е. все элементы предшествующего кортежа считать компонентами входного вектора.
Данный подход можно применять практически для всех ( L − R ) – функций.
При этом унимодальная нечёткая переменная ~x с модой x0 (т.е. μ ~x ( x0 ) = 1 ) с
помощью L ( y ) и R ( y ) задаётся в форме:
⎧ ⎛ x0 − x ⎞
⎪ L⎜ α ⎟, если x ≤ x0 ,
⎠
⎪ ⎝
μ ~x ( x ) = ⎨
⎪ R ⎛⎜ x − x0 ⎞⎟, если x > x ,
0
⎪⎩ ⎜⎝ β ⎟⎠
7
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где α > 0 , β > 0 – левый и правый коэффициенты нечёткости.

Рис. 1. Прогнозирование нечётких временных рядов независимо для комитетов по
числовым рядам x = {x1 , x 2 ,..., x n } и rx = {r1 , r2 ,..., rn }

Таким образом, при заданных L ( y ) и R ( y ) нечёткая унимодальная
x = {x 0 , α , β } . Следовательно, прогнозирование
переменная задаётся тройкой ~
нечёткого числа ( L − R ) – сводится к системе трёх комитетов нейронных сетей с
последовательностями:
x0 = {x01, x02 , ..., x0n } , α = {α1 , α 2 , ..., α n } , β = {β1 , β 2 , ..., β n } .

При этом основной проблемой на этапе обучения является выбор
подходящей функции ошибки, которая минимизируется для трёх выходов {x0 , α , β } .
Таким образом, прогнозирование слабо структурированных временных
рядов, значения которых могут быть заданы в виде нечёткой переменной (или
нечёткого числа), целесообразно выполнять с использованием традиционных для
нейронной сети методов, в частности методов погружения, расширив входное
множество таким образом, чтобы оно включало все компоненты кортежа, которым
отображается применяемые нечёткие множества.
5. Оценка перспективной кредитоспособности предприятий
Исходя из приведённых выше рассуждений, каждое данное из Табл. 2 может
x kir , r = 1,4; k = 1,5;
быть представлено в виде унимодальной нечёткой переменной ~

i = 1,12 , с модой x kir , т.е. μ ~x r ( xkir ) = 1 . Такая переменная может быть задана с поik
x kir = {x kir , α kir , β kir } (Табл. 3), где элементы α kir и β kir
мощью (1) в виде тройки ~
созданы по следующему принципу:

α kir = x kir − 0.01 ⋅ rand(1) ⋅ x kir , β kir = x kir + 0.01 ⋅ rand(1) ⋅ x kir .
В данном случае мы исходим из того, что каждая величина из Табл. 1
представляет собой унимодальное нечёткое число с соответствующими α и β , значения которых определяются в каждом конкретном случае. Вообще, в широком
смысле, эти параметры характеризуют степень рассеивания точек вокруг моды
(центра) как с левой, так и с правой стороны. По существу, их величины зависят от
степени неточности или неоднозначности данных проводимых вычислений.
Итак, для прогнозирования слабоструктурированных временных рядов по
каждому критерию Fi (i = 1,5) воспользуемся системой трёх комитетов нейронных
8
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сетей (Рис. 2) с соответствующими последовательностями:
x kr = { x kr1 , x kr 2 , ..., x kr ,12 } , α kr = {α kr1 , α kr 2 , ..., α kr ,12 } , β kr = {β kr1 , β kr2 , ..., β kr,12 } .

Рис. 2. Представление прогнозируемого слабо структурируемого временного ряда и его
нейросетевая реализация с толерантными нечёткими переменными

Финансовые
коэффициенты
a1

a2

F1

a3

a4

a1

a2

F2

a3

a4

a1

a2

F3

a3

a4

x11

β11
α11
x12

β12
α12
x13

β13
α13
x14

β14
α14
x21

β21
α21
x22

β22
α22
x23

β23
α23
x24

β24
α24
x31

β31
α31
x32

β32
α32
x33

β33
α33
x34

β34
α34

Табл. 3. Данные нечётких временных рядов
Распределенные по месяцам расчётные значения качества (у/е)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.159
0.160
0.159
0.103
0.104
0.103
0.085
0.085
0.085
0.131
0.132
0.130
1.313
1.322
1.306
0.710
0.714
0.703
0.599
0.599
0.598
0.567
0.569
0.564
2.800
2.823
2.800
2.267
2.273
2.246
1.869
1.887
1.859
1.263
1.276
1.257

0.171
0.173
0.170
0.109
0.110
0.109
0.087
0.087
0.087
0.132
0.133
0.131
1.327
1.330
1.322
0.719
0.721
0.716
0.601
0.604
0.599
0.568
0.569
0.565
2.818
2.820
2.814
2.276
2.283
2.257
1.871
1.881
1.862
1.266
1.267
1.256

0.176
0.176
0.174
0.108
0.109
0.107
0.089
0.089
0.088
0.134
0.135
0.133
1.323
1.323
1.320
0.715
0.716
0.710
0.602
0.607
0.602
0.571
0.575
0.568
2.802
2.829
2.786
2.269
2.292
2.247
1.871
1.880
1.863
1.267
1.272
1.255

0.170
0.172
0.169
0.107
0.107
0.107
0.088
0.088
0.088
0.134
0.134
0.133
1.321
1.327
1.317
0.715
0.717
0.710
0.604
0.610
0.604
0.571
0.576
0.570
2.804
2.817
2.799
2.271
2.276
2.262
1.874
1.890
1.864
1.267
1.269
1.266

0.173
0.174
0.173
0.106
0.107
0.105
0.088
0.088
0.087
0.134
0.135
0.134
1.321
1.327
1.316
0.714
0.716
0.711
0.601
0.602
0.601
0.571
0.572
0.569
2.796
2.804
2.769
2.271
2.277
2.257
1.871
1.882
1.852
1.267
1.279
1.262

0.173
0.174
0.172
0.106
0.106
0.105
0.088
0.089
0.088
0.132
0.133
0.131
1.325
1.329
1.320
0.714
0.718
0.711
0.602
0.604
0.600
0.568
0.571
0.563
2.810
2.811
2.805
2.272
2.281
2.250
1.870
1.877
1.867
1.264
1.276
1.257

0.168
0.169
0.168
0.108
0.109
0.108
0.086
0.086
0.085
0.133
0.135
0.133
1.323
1.329
1.323
0.716
0.723
0.715
0.603
0.608
0.601
0.571
0.574
0.570
2.820
2.843
2.802
2.269
2.281
2.257
1.874
1.881
1.857
1.267
1.267
1.255

0.165
0.166
0.165
0.105
0.106
0.105
0.089
0.089
0.089
0.132
0.133
0.131
1.313
1.314
1.306
0.714
0.715
0.712
0.603
0.604
0.601
0.568
0.574
0.568
2.793
2.794
2.781
2.267
2.271
2.267
1.871
1.879
1.857
1.264
1.270
1.256

0.172
0.172
0.171
0.107
0.107
0.106
0.086
0.087
0.086
0.132
0.133
0.131
1.329
1.339
1.328
0.714
0.719
0.711
0.602
0.606
0.600
0.569
0.571
0.565
2.818
2.843
2.794
2.268
2.288
2.260
1.873
1.882
1.861
1.265
1.266
1.259

0.168
0.169
0.167
0.106
0.107
0.106
0.089
0.089
0.089
0.133
0.134
0.131
1.311
1.315
1.307
0.712
0.714
0.709
0.604
0.605
0.603
0.569
0.571
0.565
2.793
2.818
2.784
2.268
2.285
2.249
1.874
1.880
1.870
1.265
1.269
1.258

0.173
0.174
0.172
0.107
0.107
0.106
0.090
0.091
0.090
0.133
0.135
0.133
1.324
1.334
1.322
0.714
0.719
0.712
0.605
0.610
0.604
0.570
0.570
0.566
2.797
2.819
2.786
2.271
2.283
2.262
1.877
1.882
1.874
1.266
1.270
1.261

0.174
0.176
0.174
0.107
0.108
0.106
0.086
0.087
0.086
0.133
0.134
0.132
1.334
1.342
1.328
0.713
0.720
0.708
0.601
0.604
0.596
0.570
0.572
0.566
2.826
2.841
2.810
2.267
2.275
2.254
1.872
1.883
1.864
1.267
1.276
1.256
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a1

a2

F4

a3

a4

a1

a2

F5

a3

a4

x41

β41
α41
x42

β42
α42
x43

β43
α43
x44

β44
α44
x51

β51
α51
x52

β52
α52
x53

β53
α53
x54

β54
α54

0.753
0.759
0.751
0.719
0.719
0.718
0.710
0.713
0.704
0.683
0.684
0.681
0.285
0.286
0.283
0.115
0.116
0.115
1.500
1.509
1.487
0.120
0.121
0.119

0.753
0.758
0.753
0.718
0.719
0.716
0.710
0.711
0.708
0.684
0.690
0.677
0.285
0.285
0.282
0.116
0.117
0.116
1.500
1.512
1.498
0.121
0.121
0.120

0.753
0.758
0.747
0.718
0.724
0.718
0.711
0.717
0.706
0.683
0.688
0.678
0.285
0.287
0.283
0.116
0.117
0.115
1.499
1.501
1.491
0.121
0.122
0.120

0.753
0.756
0.751
0.718
0.724
0.714
0.711
0.712
0.707
0.683
0.684
0.678
0.285
0.288
0.284
0.117
0.117
0.116
1.499
1.502
1.495
0.122
0.123
0.121

0.753
0.758
0.749
0.719
0.726
0.718
0.711
0.717
0.706
0.683
0.689
0.681
0.285
0.286
0.284
0.116
0.117
0.116
1.500
1.506
1.495
0.121
0.122
0.120

0.752
0.754
0.752
0.719
0.726
0.718
0.711
0.716
0.709
0.683
0.685
0.681
0.285
0.287
0.284
0.116
0.117
0.115
1.499
1.514
1.498
0.121
0.121
0.120

0.753
0.753
0.749
0.719
0.723
0.714
0.711
0.718
0.710
0.683
0.684
0.680
0.285
0.287
0.284
0.117
0.117
0.116
1.500
1.507
1.488
0.121
0.122
0.121

0.752
0.755
0.752
0.719
0.720
0.717
0.710
0.716
0.705
0.683
0.685
0.677
0.285
0.287
0.282
0.116
0.117
0.116
1.499
1.506
1.493
0.122
0.122
0.121

0.751
0.758
0.746
0.718
0.725
0.713
0.710
0.714
0.707
0.683
0.687
0.681
0.285
0.286
0.284
0.115
0.117
0.115
1.500
1.508
1.489
0.121
0.122
0.120

0.753
0.757
0.748
0.719
0.721
0.714
0.710
0.716
0.705
0.683
0.685
0.676
0.285
0.285
0.283
0.116
0.116
0.116
1.500
1.500
1.487
0.120
0.121
0.119

0.754
0.758
0.748
0.719
0.723
0.713
0.710
0.716
0.710
0.683
0.684
0.679
0.285
0.286
0.284
0.116
0.117
0.115
1.500
1.508
1.492
0.121
0.121
0.121

0.752
0.756
0.746
0.719
0.721
0.717
0.711
0.713
0.710
0.683
0.686
0.677
0.285
0.286
0.284
0.116
0.117
0.115
1.500
1.513
1.491
0.121
0.121
0.121

Для нашего случая в качестве L − R функции выберем треугольную функцию
принадлежности (Рис. 3):

Рис. 3. Треугольная функция принадлежности

На Рис. 4 представлены результаты прогнозирования нечётких временных
рядов при заданных тройках параметров: {x kj , α kj , β kj } .

Рис. 4. Результат прогнозирования нечёткого временного ряда
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QEYRİ-MÜƏYYƏNLİK ŞƏRAİTİNDƏ MÜƏSSİSƏLƏRİN KREDİTLƏRİ
QAYTARMA QABİLİYYƏTLƏRİNİN NEYRON PROQNOZLAŞDIRILMASI
R.R.Rzayev, N.A.Umarova
XÜLASƏ

Məqalədə dörd alternativ müəssisənin aylıq mühasibat hesabatlarının timsalında
onların kredit qaytarma qabiliyyətini əks etdirən maliyyə göstəricilərinin müvafiq zaman
sıralarının proqnozlaşdırılması məsələsi həll olunur. Bunun üçün feedforward neyron
şəbəkələrinin müvafiq komitələrindən istifadə olunmuşdur.
ENTERPRISE’S CREDITWORTHINESS NEURAL FORECASTING
UNDER UNCERTAINTY
R.R.Rzayev, N.A.Umarova
SUMMARY

On the example of monthly accounting reports of four alternative enterprises, the
problem of forecasting the corresponding time series of financial indicators characterizing
creditworthiness of these enterprises is solved in this paper. For this purpose, committees
of three-layer feedforward neural networks are used.
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Восстановление Азербайджаном независимости послужило новым толчком
для развития экономических связей, а также внешнеэкономического оборота с
соседними и мировыми странами. Осуществляемые во внешнеэкономической сфере
меры стали причиной преобразования внешнеэкономического сектора в ведущую
сферу экономики страны, а также расширения внешнеэкономических связей.
Свободная экономическая среда и развитие частного сектора в Азербайджане, а
также политический и экономический авторитет страны, выгодное географическое
расположение создали прекрасные условия для еще большего роста объема и
масштабов внешнеэкономических связей. Внешнеэкономическая политика
Азербайджанской Республики основана на таких принципах, как открытость
экономики, стремление к широкомасштабному и многовекторному сотрудничеству,
достижению сбалансированности экономики.
Азербайджан уделяет особое внимание двухсторонним отношениям с
отдельными иностранными государствами, которые создают логическое единство с
его многосторонними отношениями, в том числе отношениям с соседними
странами.
Связи между Азербайджаном и Турцией имеют давнюю историю. Общие
корни, язык, религиозное единство, похожие культуры, обычаи и традиции
находятся в ряду обуславливающих эти связи факторов. Турция и Азербайджан в
самые сложные периоды своей истории оказывали друг другу поддержку. Турция одно из трех основных государств региона (наряду с Россией и Ираном), играющих
важную роль в судьбе не только Азербайджана, но и всего Кавказа. Еще с древних
времен эта страна придавала серьезное значение своей политике в отношении Кавказа
и отличалась активным вмешательством в происходящие в регионе события.
Турция испытывает необходимость в союзничестве с Азербайджаном,
налаживании с ним тесных отношений. Турция, у которой, можно сказать, нет
прямой сухопутной связи с Азербайджаном (за исключением связи с
изолированным Нахчываном), имеет возможность всесторонней интеграции с
Азербайджаном.
Азербайджанская Республика играет для Турции важную роль посредника
как на Кавказе, так и в Средней Азии и Каспийском регионе в осуществлении связи
12
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с другими, в частности, с тюркоязычными государствами.
В развитии азербайджано-турецких отношений заинтересованы обе стороны.
Если Турция для Азербайджана - союзник и опора на международной арене, то
могущество азербайджанского государства означает рост могущества и роли
Турции в мировой политике. Поэтому необходимо развитие отношений между
этими двумя государствами на основе принципов, исходящих из норм
международного права.
Турция является стратегическим партнером Азербайджана и первой страной,
признавшей независимость Азербайджанской Республики (9 ноября 1991 г.). Это
государство последовательно оказывает Азербайджану всестороннюю поддержку.
Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 2-3
мая 1992 г., в ходе официального визита в Баку правительственной делегации
Турции во главе с премьер-министром Сулейманом Демирелем.
8 февраля 1994 г. Президент Гейдар Алиев совершил первый визит в
Турцию, где подписал договор «О дружбе и сотрудничестве», а также соглашения о
создании смешанных рабочих групп по урегулированию пограничных вопросов, о
защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения, сотрудничестве в
области сельского хозяйства.
Представление в консорциуме зарубежных нефтяных компаний
подписанного 20 сентября 1994 года «Контракта века» компании «Тюрк
петроллары» было реальным проявлением развития стратегического сотрудничества
между Турцией и Азербайджаном. В целом, во всех 5 договорах, связанных с
азербайджанским нефтегазовым сектором, имеется доля Турции: в проекте БакуТбилиси-Джейхан - 6,53%; В проекте «Азери-Чыраг-Гюнешли» - 6,75%; в проекте
«Шахдениз» - 9%; в проекте «Кюрдашы» - 5%; в проекте «Араз-Алов-Шерг» - 10%.
29 октября 1999 г. президентами Турции, Азербайджана, Грузии,
Узбекистана, Казахстана, а также премьер-министром Турции и министром
энергетики США Биллом Ричардсоном в Анкаре была подписана декларация,
регламентирующая транспортировку энергоресурсов Каспия на международные
рынки по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан.
18 ноября 1999 г. президенты Азербайджана, Грузии, Казахстана, Турции.
Туркменистана и США подписали в Стамбуле декларацию о строительстве
трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).
12 марта 2001 года, в ходе официального визита в Турцию Президента
Азербайджанской Республики Гейдара Алиева был подписан «Договор о продаже и
приобретении природного газа между Азербайджанской и Турецкой Республиками
по поставке природного газа из Азербайджана в Турецкую Республику».
30 апреля 2002 г. в Трабзоне состоялся саммит лидеров Азербайджана,
Турции и Грузии с целью усиления сотрудничества между тремя странами в
области безопасности, обеспечения охраны нефтепровода Баку-Тбилиси- Джейхан и
газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум. По итогам саммита министры внутренних дел
трех стран подписали соглашение о сотрудничестве.
25 мая 2005 г. официальные представители Грузии, Турции, Азербайджана,
Казахстана, США подписали в Баку соглашение о строительстве железной дороги
Каре (Турция) - Ахалкалаки (Грузия) - Тбилиси - Баку.
13 июля 2006 года в терминале Джейхан на турецком побережье Средиземно13
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го моря был запущен трубопровод по экспорту нефти Баку-Тбилиси-Джейхан, и,
тем самым, был осуществлен международный трансконтинентальный проект, в
котором приняли участие две страны. Общая протяженность этого трубопровода
составляет 1769 км (азербайджанская часть - 443 км, грузинская часть - 250 км,
турецкая часть - 1076 км), годовая пропускная способность - 50 млн. тонн.
В январе 2007 года был сдан в эксплуатацию газопровод Баку-ТбилисиЭрзурум. 690 км части трубопровода, проходящей по территории Азербайджана и
Грузии, составляет Южнокавказский трубопровод (ЮКТ), часть трубопровода же
турецкой компании ВОТАŞ, присоединенная к ЮКТ на границе Грузии и Турции,
преодолев расстояние 280 километров, доходит до Эрзурума.
Договор, подписанный в 2010 году между Государственной нефтяной
компанией Азербайджана и турецкой компанией ВОТАŞ, уже реализует продажу
азербайджанского газа в Турцию и другие страны Европы. Эти проекты играют
важную роль в обеспечении энергетической безопасности Азербайджана и Турции,
а также других регионов Европы.
Совет стратегического сотрудничества на высшем уровне создан в 2010 году
в соответствии с Договором о стратегическом партнерстве и взаимопомощи между
Азербайджаном и Турцией, подписанным 16 августа 2010 года президентами
Ильхамом Алиевым и Абдуллой Гюлем. Совет стратегического сотрудничества был
создан с целью еще более тесной интеграции существующих двусторонних
отношений между двумя странами. Совет определяет стратегию отношений в
политической, экономической, военной, энергетической, культурной, научной и
гуманитарной сферах, в области торговли, транспорта, а также будет поощрять
реализацию совместных проектов в этих направлениях.
Азербайджано-турецкое
межправительственное
соглашение
по
строительству газопровода ТАNАР был подписан 25 июня 2012 года в Стамбуле. По
предварительным данным, строительство трубопровода, протяженностью около
1750 км и первичной пропускной способностью 16 млрд. кубометров, должно
начаться в конце 2014 года и завершится в начале 2018 года. В настоящее время
80% акции компании ТАNАР Со., зарегистрированной в Нидерландах, принадлежит
Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), а 20% - турецкой государственной
трубопроводной компании - ВОТАŞ.
В сфере зарубежных инвестиций Турция является одним из главных
партнеров Азербайджана. Бизнесмены и компании Турции за 2002-2012 годы
вложили в нефтяной и ненефтяной секторы Азербайджана инвестиции в объеме
2,113 млрд. AZN, что составило 6,5% инвестиций, вложенных в страну в этот
период.
Отметим, что около 35% работающих в Азербайджане турецких компаний
приходится на торговую сферу. Более 60 тысяч азербайджанцев работают в них. На
сегодняшний день в Азербайджане в разных сферах экономики занято 750 компаний
с турецким капиталом, причем эти компании продолжают увеличивать объемы
инвестиций.
В то же время азербайджанские инвестиции в основном вложены в турецкую
экономику. Так, в эту экономику вложено более $4,5 млрд. инвестиций. На
сегодняшний день 500 азербайджанские компании работают в Турции в различных
сферах деятельности.
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В 2012 году объем внешнего торгового оборота Азербайджанской
Республики с Турецкой Республикой составил 2120,42 млн. долларов, в том числе
объем импорта – 1520,40 млн. долларов, объем экспорта - 600,02 млн. долларов.
О сотрудничестве между двумя государствами в экономической сфере по сей
день подписано более 30 документов.
Динамика внешнеторгового оборота Азербайджанской Республики с
Турцией представлена в Таблице 1.

№
1
2
3
4

Таблица 1
Динамика внешней торговли Азербайджанской Республики с Турцией
Показатели
Ед. изм.
Годы
2010
2011
2012
Товарооборот
Млн.долл.
942,33
1758,20
2120,42
США
%
100
186,58
120,6
Экспорт
Млн.долл.
170,89
455,76
600,02
США
%
100
266,7
131,7
Импорт
Млн.долл.
771,44
1302,44
1520,40
США
%
100
168,8
116,7
Сальдо
Млн.долл.
-600,55
-846,68
-920,38
США
Источник: «Azərbaycanın statistik göstəriciləri», Bakı, 2013

Согласно данным, за 2012 год внешнеторговый оборот Азербайджана с
Турцией составил 2120,42 млн. долл. США и увеличился на 20,6 % по сравнению с
2011 г., и также положительная динамика наблюдалась и в 2011 г., когда
товарооборот составил 1758,2 млн. долл. США и увеличился на 86,58% по
сравнению с 2010 г., когда товарооборот был 942,33 млн. долл. США.
Положительная динамика наблюдалась соответственно в экспорте между
Азербайджаном и Турцией за 2010-2012 гг. Т.о. экспорт в 2012 г. составил 600,02
млн. долл. США и увеличился на 31,7% по сравнению с 2011 г.; экспорт в 2011 г.
был равен 455,76 млн. долл. США и тем самым был больше на 166,7%, чем в 2010
г., когда экспорт составлял 170,89 млн. долл. США.
В соответствии с данными, указанными в таблице импорт между
Азербайджаном и Турцией за 2012 г. составил 1520,40 млн. долл. США и
увеличился на 16,7% по сравнению с 2011 г., также положительная динамика
наблюдалась и в 2011 г., когда импорт был равен 1302,44 млн. долл. США и
увеличился на 68,8% по сравнению с 2010 г., когда импорт составлял 771,44 млн.
долл. США.
Сальдо внешней торговли сложилось отрицательным в размере минус 920,38
млн долл. США в 2012 г., минус 846,68 млн долл. США в 2011 г минус 600,55 млн
долл. США в 2010 г. соответственно. Этот факт объясняется преобладанием во
внешнеторговом сотрудничестве экспорта над импортом в значительном объеме.
Для более детального и полного представления об экспортно-импортных
отношениях между Азербайджаном и Турцией рассмотрим данные динамики импор15
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та Азербайджанской Республики с Турцией по видам продукции, представленные в
Таблице 2.
Таблица 2
№
1
2
3
4
5
6

Динамика импорта Азербайджанской Республики с Турцией
по видам продукции
Наименование товарной
Ед. изм.
Годы
группы
2010
2011
Продовольственные товары
Млн.долл.
34,74
37,09
и сельскохозяйственное
США
сырье
%
100
106,7
Минеральные ресурсы, в
Млн.долл.
14,90
6,01
том числе электроэнергия
США
%
100
40,3
Продукция химической
Млн.долл.
87,10
105,15
промышленности
США
%
100
120,7
Древесина и целлюлозноМлн.долл.
42,66
68,85
бумажные изделия, мебель
США
%
100
161,4
Строительные материалы и
Млн.долл.
65,40
109,48
металлы
США
%
100
167,4
Машины, оборудование и
Млн.долл.
35,99
162,16
транспортные средства
США
%
100
450,5
Источник: «Azərbaycanın statistik göstəriciləri», 2013

2012
32,13
86,6
9,82
163,4
112,47
108,8
46,13
67,0
132,15
120,7
107,66
66,4

В товарной структуре импорта преобладают сырье, строительные материалы,
металлы и металлические конструкции, продукция химической и текстильной
промышленности, минеральные продукты, комплектующие, транспортные средства,
механические и электрические машины и оборудование.
Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2012 г.
составил 32,13 млн долл. США и тем самым уменьшился на 13,4%, чем в 2011 г.,
когда импорт данных товаров был равен 37,09 млн долл. США, что в свою очередь
было больше на 6,7%, чем в предыдущем году.
Импорт минеральных ресурсов и электроэнергии, в том числе
электроэнергии в 2012 г. составил 9,82 млн долл. США и тем самым увеличился на
63,4%, чем в 2011 г., когда импорт данных товаров был равен 6,01 млн долл. США,
что в свою очередь было меньше на 59,7%, чем в 2010 г., когда импорт составлял
14,90 млн долл. США.
Импорт продукции химической промышленности в 2012 г. составил 114,47
млн долл. США и тем самым увеличился на 8,8%, чем в 2011 г., когда импорт
данных товаров был равен 105,15 млн долл. США, что в свою очередь было больше
на 20,7%, чем в предыдущем году.
Импорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий, мебели сырья в 2012 г.
составил 46,13 млн долл. США и тем самым уменьшился на 33%, чем в 2011 г.,
когда импорт данных товаров был равен 68,85 млн долл. США, что в свою очередь
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было больше на 67,4%, чем в 2010 г., когда импорт составлял 42,66 млн долл. США.
Импорт строительных материалов и металлов в 2012 г. составил 132,15 млн
долл. США и тем самым увеличился на 20,7%, чем в 2011 г., когда импорт данных
товаров был равен 109,48 млн долл. США, что в свою очередь было больше на
67,4%, чем в 2010 г., когда импорт составлял 65,40 млн долл. США.
Импорт машин, оборудования и транспортных средств в 2012 г. составил
107,66 млн долл. США и тем самым уменьшился на 33,6%, чем в 2011 г., когда
импорт данных товаров был равен 162,16 млн долл. США, что в свою очередь было
больше на 350,5 %, чем в 2010 г., когда импорт составлял 35,99 млн долл. США.
Основной прирост импорта пришелся на сырье, транспортные средства,
электрооборудование, материалы и комплектующие, что обусловлено ростом
объемов промышленного производства.
Для полного и четкого представления роли Турции во внешнеторговой
деятельности Азербайджанской Республики рассмотрим основных торговых
партнеров Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с различными
странами мира. Десять ведущих партнеров Азербайджана по импорту представлены
в Таблице 3.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 3
Десять ведущих партнеров Азербайджана по импорту
Страна
2010 год
2011 год
2012 год
в%
место
в%
место
в%
место
РФ
17,3
1
16,8
1
14,3
2
Турция
11,7
2
13,4
2
15,8
1
Германия
9,2
3
8,7
3
8,1
3
Китай
8,9
4
6,4
5
6,5
5
Украина
7,1
5
5,7
7
5,6
6
Великобритания
4,6
6
5,0
8
5,1
7
Казахстан
4,4
7
2,2
10
3,5
8
США
3,1
8
6,5
4
7,4
4
Франция
2,1
9
6,2
6
1,9
10
Италия
1,8
10
2,6
9
2,7
9
Источник: «Azərbaycanın statistik göstəriciləri», Bakı, 2013

Согласно данным, в 2012 г. Турция занимает 1-ое место среди партнеров
Азербайджана по импорту, что составляет 15,8% , но в 2011 г. и 2010 г. Турция
занимала 2-ое место, учитывая объем импортных операций 13,4% и 11,7%
соответственно.
Ведущие партнеры Азербайджана по экспорту указаны в Таблице 4.
Таблица 4
№

Страна

1
2
3
4
5
6

Италия
Франция
Израиль
США
Украина
Индонезия

Ведущие партнеры Азербайджана по экспорту
2010 год
2011 год
в%
место
в%
место
33,0
1
35,2
1,
8,7
2
15,2
2
8,2
3
3,1
7
7,6
4
6,8
3
4,2
5
3,4
5
3,7
6
3,4
6
17

2012 год
в%
место
23,2
1
7,4
2
7,0
4
6,7
5
5,6
6
7,4
3
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7
8
9
10
11

РФ
3,6
7
4,5
4
Малайзия
3,5
8
2,5
9
Греция
2,3
9
2,5
8
Грузия
1,9
10
2,0
10
Турция
0,8
22
1,7
13
Источник: «Azərbaycanın statistik göstəriciləri», Bakı, 2013
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Проанализировав данные Таблицы 4, можно сделать выводы, что основными
партнерами Азербайджана по экспорту являются страны Европы, Россия и США.
Турция в данном случае занимает 11-ое место в 2012 г., 13-ое место в 2011 году и
22-ое место в 2010 г., соответственно с процентным соотношением к другим
странам 2,5% - 2012 г., 1,7% - 2011 г., 0,8% - 2010 г.
Таким образом, для Азербайджана Турция - образец для подражания в
экономическом плане, в плане интегрированности в атлантические структуры. Как
мы знаем, Турция была первой страной, которая признала независимость
Азербайджана и начала развивать с нашей страной дружеские отношения. Так
началась новая многообещающая эра в экономических и торговых отношениях
между Турцией и Азербайджаном. Этот этап характеризуется более
институциональными экономическими связями, привлекающими крупные турецкие
компании. Связи между Азербайджаном и Турцией имеют большую историю.
Общие корни, язык, религиозное единство, похожие культуры, обычаи и традиции
находятся в ряду обуславливающих эти связи факторов.
Изречения Мустафы Кемаля Ататюрка «Радость Азербайджана - наша
радость, его горе - наше горе» и Гейдара Алиева «Мы - одна нация, два
государства» как в Турции, так и в Азербайджане принимается как самая
совершенная формула, точно выражающая историю, реальность и перспективы
отношений между двумя странами.
Турецко-азербайджанские отношения в настоящее время основываются на
материальных областях сотрудничества, имеющих стратегическое значение для
обеих стран. Несмотря на свои небольшие размеры, в настоящее время
Азербайджан является одним из основных игроков в сфере экономики, и важным
дипломатическим партнером для Турции на международной арене и в исламском
мире.
Можно заключить, что итоги внешнеэкономического сотрудничества
Азербайджана с Турцией за последние 2 десятилетия подтвердили, что основные
макроэкономические показатели демонстрируют положительную динамику в
развитии отношений между странами. Несмотря на то, что объем импортных операций значительно больше экспортных, и тем самым образуется отрицательное
сальдо, внешнеторговые отношения Азербайджана с Турцией развиваются
достаточно устойчиво и динамично, существует перспектива развития и
расширения внешнеэкономических связей с каждым годом.
Таким образом, основными направлениями улучшения внешнеэкономических отношений Азербайджана с Турцией в ближайшие годы должны стать:
увеличение объемов внешнеторгового оборота; сотрудничество в научноисследовательских областях; развитие транспортной системы, что способствовало
бы увеличению грузооборота; совершенствование правового поля, регулирующего
торговую деятельность; проведение гибкой таможенно-тарифной политики по отно18
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шению к Турции; дальнейшая либерализация внешнеэкономической деятельности в
стране; повышение качества национальной продукции, для дальнейшего его вывоза
в Турцию; развитие туристического сотрудничества; повышение доли инвестиций в
экономику Турции; расширение транспортных связей и др.
Несомненно, что в будущем между Азербайджаном и Турцией продолжится
сотрудничество и реализация энергетических проектов, увеличится взаимные
инвестиции, продолжится и расширится сотрудничество в политической,
экономической, торговой и культурной сфере.
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AZƏRBAYCAN-TÜRK İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏRİNİN İNKİŞAFININ
ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ
L.H.İsmayılova
XÜLASƏ
Məqalədə Azərbaycan və Türkiyə arasındakı iqtisadi əlaqələrin əsas istiqamətləri
və perspektivləri araşdırılmış, iki ölkə arasında xarici ticarət əlaqələrinin dinamikası təhlil
olunmuşdur.
MAIN DIRECTIONS AND PROSPECTS OF
ECONOMIC RELATIONS BETWEEN AZERBAIJAN AND TURKEY
L.H.Ismayilova
SUMMARY
This article studies the main directions and prospects of economic relations
between Azerbaijan and Turkey. Trade relations between two countries are also analyzed.
Məqalə Odlar Yurdu Universitetinin “Biznes, iqtisadiyyat və menecment” kafedrasının 13 oktyabr
2014 tarixli iclasının qərarı ilə çapa tövsiyə olunmuşdur (Protokol № 2)
Məqalə redaksiyaya 15 oktyabr 2014 tarixində daxil olmuşdur
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AQRAR-ƏRZAQ TƏSƏRRÜFATININ İNKİŞAFININ
VƏ TƏNZİMLƏNMƏSİNİN NƏZƏRİ-METODOLOJİ MƏSƏLƏLƏRİ
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Aqrar-ərzaq təsərrüfatının aparıcı həlqəsi olan kənd təsərrüfatının inkişafı mühiti
həlledici şəkildə makroiqtisadi stabillikdən, onun inkişafa yönümündən asılıdır. Milli
iqtisadiyyatın inkişafının аrtаn tеmpi, davamlı və dinamik xarakter alması, getdikcə
genişlənən miqyası ərzaq resurslarının artırılması və onlardan səmərəli istifadə şəraitinin
yaxşılaşdırılmasını tələb edir. Qloballaşma dövründə dünyа təsərrüfаtı sistеminə
intеqrаsiyаnın güclənməsi, ərzaq məhsulları bazarında rəqаbətin əhəmiyyətli dərəcədə
kəskinləşməsi bu məsələni daha da aktuallaşdırır. Aydındır ki, bu və digər аmillərin
fоrmаlаşdırdığı müasir mühitdə еkstеnsiv inkişаf imkаnlаrı məhduddur və intеnsivləşmə
alternativsiz prioritet istiqamət hesab edilir. Aqrar-ərzaq təsərrüfatının inkişаf strаtеgiyаsı
hər bir ölkə üçün iqtisadi təhlükəsizlik və onun əsas istiqamətlərindən olan ərzaq
təhlükəsizliyinin təminatı kimi həyаti əhəmiyyətli məsələlərin təxirə salınmadan həllini
nəzərdə tutur. Belə ki, аqrаr-ərzaq təsərrüfatının inkişaf strаtеgiyаsının məqsədi ölkənin
ərzаq təhlükəsizliyinin təmin оlunmаsından, istеhsаl və idхаl оlunаn ərzаğın kеyfiyyətini
аrtırmаqlа əhаlinin ərzаq istеhlаkı strukturunun quruluşunu yахşılаşdırmаqdan, sosial
xarakterli bir sıra məsələlərin həllindən ibаrətdir.
Aqrar-ərzaq təsərrüfatının inkişafı kоnsеpsiyası
- kənd həyаt tərzinin qоrunmаsı və kənd ərаzilərinin dаyаnıqlı inkişаfı; аqrаr
sаhədə çаlışаnlаrın gəlirlərinin milli iqtisаdiyyаtın digər sаhələri səviyyəsinə yaxınlaşdırılmаsı;
- istеhsаl və sоsiаl infrаstrukturun inkişаfı; sənаyе və kənd təsərrüfаtı аrаsındа
sоnuncunun хеyrinə оlmаyаn qiymət dispаritеtinin аrаdаn qаldırılmаsı; rеsurslаrdаn
səmərəli istifаdə;
- аqrаr pоtеnsiаlın inkişаfındа еkоlоji tələblərin ciddiləşdirilməsi;
- аrzuоlunmаz miqrаsiyа prоsеslərinin qаrşısının аlınmаsını nəzərdə tutur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 aprel 2009-cu il tarixli Fərmanı ilə
təsdiq edilmiş, Azərbaycan Respublikasi regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi
inkişafi Dövlət Proqramında qeyd olunduğu kimi, sahibkarlığa dövlət dəstəyinin mühüm
istiqamətlərindən biri də sahibkarların güzəştli kreditlərlə təmin edilməsi mexanizmidir.
2004-2008-ci illər ərzində Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi nəzdində
fəaliyyət göstərən Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitləri hesabına ölkə üzrə 6991
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sahibkarlıq subyektinə 323,4 milyon manat kredit verilmişdir [1].
“Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 23 yanvar tarixli Sərəncamına [2] uyğun olaraq kənd
təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının istifadə etdikləri yanacağın, motor yağının və
mineral gübrələrin dəyərinin orta hesabla 50 faizinin dövlət tərəfindən ödənilməsi kənd
təsərrüfatı istehsalına, sahədə iqtisadi fəallığa güclü təkan vermişdir.
Ölkədə aparılan aqrar siyasət texniki və texnoloji təminatın yeni keyfiyyət
səviyyəsinə qaldırılmasını nəzərdə tutur. Hazqqında danışılan siyasətin mühüm tərkib
hissəsi kimi lizinq münasibətlərinin inkişafı məqsədilə “Aqrolizinq” ASC yaradılmış və
ötən müddət ərzində Səhmdar Cəmiyyətinin nəzdində müxtəlif bölgələrdə fəaliyyət
göstərən aqroservis filialları tərəfindən sifarişlər əsasında kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalçılarına 20 növə yaxın aqrotexniki xidmət göstərilmişdir.
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına verilən vergi tətilləri aqrar-ərzaq
təsərrüfatının inkişafında, sahədə sahibkarlığın təşəkkülündə əhəmiyyətli rol oynamışdır.
2009-2013-cü illərdə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına tətbiq edilən vergi
güzəştlərinin müddətinin uzadılması müvafiq proseslərin tənzimlənməsinin nəzərimetodoloji məsələlərinin həlli mexanizmində nəzərdə tutulmalıdır.
Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafi
Dövlət Proqramında aqrar bölmənin inkişafı istiqamətləri kimi:
- aqrar bölmənin normativ hüquqi bazasının, elmi-metodik təminatının və kadr hazırlığı sisteminin təkmilləşdirilməsi; aqrar bölmənin xammal istehsalı və emalı sahələrinin
əlaqəli inkişafı;
- rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalının artırılmasının stimullaşdırılması; aqrar
bölməyə maliyyə dəstəyinin artırılması;
- aqrar sahənin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi;
- aqrar sahəyə xidmət edəcək və bazar prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərəcək yeni strukturlara dəstək verilməsi;
- kənd təsərrüfatında suvarma və meliorasiya təminatının yaxşılaşdırılması; torpaq
və su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsi xüsusi qeyd olunur.
Sаhələrаrаsı münаsibətlərin tənzimlənməsində аqrаr sаhənin mаrаqlаrının lаzımi
səviyyədə qоrunmаsı qlоbаllаşmа şərаitində kənd təsərrüfаtının inkişаf kоnsеpsiyаsının
mühüm istiqamətidir.
Son onilliklərin təcrübəsi göstərir ki, inkişaf edən ölkələrdə kənd təsərrüfаtının
dаyаnıqlı inkişаfı və аqrаr islаhаtlаr kоnsеpsiyаsı üzvi vəhdət təşkil еtmədikdə ərzаq
bаzаrındа tələb-təklif nisbəti pisləşir, ərzаq mаllаrı qıtlığı yaranır, sonuncu isə bаzаrа
böyük miqdаrdа və bəzi hallarda keyfiyyətcə əsas tələblərə belə cavab verməyən idхаl
mаllаrının gəlməsi ilə nəticələnir.
Azərbaycan Respublikasında аqrаr islаhаtlаr bazar sistеminin müаsir tələbləri
kоntеkstində həyаtа kеçirilir. Aqrаr sаhənin həlledici əhəmiyyəti, ölkənin iqtisаdi
təhlükəsizliyində ərzаq təhlükəsizliyinin prioritetliyi və digər cəhətlər sistemli və davamlı
islаhаtlаr prоsеsində nəzərə аlınır. Eyni zamanda аpаrılаn аqrаr islаhаtlаrlа əlаqədаr
ölkənin “ ...ərzаqlа özünütəminаt səviyyəsində ciddi irəliləyişlərə bахmаyаrаq, bu hеç də
ölkənin аqrаr-ərzаq kоmplеksinin pоtеnsiаlındаn kifаyət qədər səmərəli və tаm istifаdə
оlunmаsı dеmək dеyildir. Ölkəmizin əhаlisinin zəruri ərzаq məhsullаrı ilə öüzünütəminаt
səviyyəsini dаhа dа yüksəltmək, bəzi məhsullаr üzrə iхrаc imkаnlаrını dаhа dа аrtırmаq
üçün bаzаr təsərrüfаtçılığı sistеminə uyğun dövlət tənzimləmə mехаnizmləri işlənib hazır21
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lаnmаlı və tətbiq оlunmаlıdır” [3, s.109].
Müasir dövrdə planetin mаlik оlduğu аqrоbiоlоji pоtеnsiаlın, o cümlədən, mövcud
tоrpаq rеsurslаrının, оnlаrın cаri və pеrspеktiv vəziyyətinin qiymətləndirməsini zərurətə
ərzаq prоblеminin qlоbаllаşması səbəbindən zərurətidir.
Dünyada kənd təsərrüfаtınа yаrаrlı tоrpаq sаhələrinin təqribən 30%-i dünyа
əhаlisinin 26%-nin yаşаdığı iqtisаdi cəhətdən inkişаf еtmiş ölkələrin, 70%-i isə dünyа
əhаlisinin 74%-nin yаşаdığı inkişаf еdən ölkələrin pаyınа düşür. “Inkişаf еtmiş və еdən
ölkələr аrаsındа kənd təsərrüfаtınа pоtеnsiаl yаrаrlı tоrpаqlаr аz-çох dərəcədə bərаbər
“pаylаnmışdırsа”, fаktiki istifаdə оlunаn tоrpаqlаr bаrədə bunu dеmək mümkün dеyildir.
Bеlə ki, 90-cı illərin оrtаlаrınа оlаn məlumаtа görə, inkişаf еtmiş ölkələrdə аdаmbаşınа
0,55 hа, inkişаf еdən ölkələrdə isə bundаn 3 dəfə аz, yəni 0,19 hа bеcərilən tоrpаq sаhəsi
düşür” [4, s.143-144].
Aqrar-ərzaq təsərrüfatının intensiv və ekstensiv inkişafı fərqləndirərkən bir çox
mənbələrdə başlıca əlamət resurslardan istifadə hesab olunur və maddi, əmək və maliyyə
resurslarının istifadəsi nisbətləri inkişafın xarakterini müəyyənləşdirməyə imkan verən
göstəricilər kimi tətbiq edilir. Eyni zamanda, kənd təsərrüfatı və onunla sıx əlaqədə olan
sahələrdə intensiv inkişafın istehsalın genişlənməsinə müsbət təsir etmək imkanı vardır.
Bu miqyas effektinin təzahürlərindən biridir. Deyək ki, əkin sahələrinin genişlənməsi
texnikanın daha səmərəli istifadəsi üçün şərait formalaşdırır” [5, s.11].
Aqrar islahatların ikinci mərhələsi, respublikamızda kooperasiyanınn təşviq
edilməsinin səmərəli mexanizmini formalaşdırmaqdadır. Bu isə aqrar-ərzaq təsərrüfatının
inkişafında inteqrasiya amillərinin rolu hərtərəfli qiymətləndirilməsini, sahələrarası
əlaqələrin səmərəliliyinin yüksəldilməsini və kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının
maraqlarının qorunmasında dövlətin dəstəyinin rəqabət mühitinə neqativ təsirinin aradan
qaldırması tədbirlərinə artan diqqət tələb edir.
Razılaşmaq lazım gəlir ki, аqrаr sаhənin inkişаfı kоnsеpsiyаsındа intеqrаsiyа
аmilinin аrtаn rоlu hərtərəfli qiymətləndirilməli, kənd təsərrüfаtı, еmаl, istehsal
infrastrukturu elementləri аrаsındа əlаqələr intensivləşdirilməlidir.
İstеhsаl və ictimаi münаsibətlərin inkişаfınа təkаn vеrən аmil kimi qəbul еdilən
koopеrаsiyа xırdа əmtəə istеhsаlçılаrının müdаfiəsinə yönəlmiş koopеrаtivlərin inkişаfı
təsərrüfаt müstəqilliyini, təşəbbüskarlığı və digər sаhibkаrlıq kеyfiyyətlərini inkişаf
еtdirmək vаsitəsi kimi çıхış еdir.
Aqrar-ərzaq təsərrüfаtındа koopеrаsiyа təsərrüfаtlаrаrаsı, sаhərəlаrаsı, regionlararаsı və rаyonlаrаrаsı səviyyələrdə əməkdаşlığı nəzərdə tutur və bu аnlаyış аltındа əmtəə
istеhsаlçılаrı tərəfindən özlərinin iqtisаdi və digər tələbаtının təmin еdilməsi məqsədilə
yаrаdılmış müхtəlif koopеrаtivlər və onlаrın аssosiаsiyаlаrı sistеmi qəbul еdilir.
Aqrar istеhsаlçılаrı tərəfindən iqtisаdi əlаqələr sistеmində onlаrа хidmət еdən və
onlаrın mənаfеlərini qoruyаn koopеrаtiv birliklər yаrаdılmаsı həm istеhsаl, həm də
əhаlinin məşğulluğu problеmlərini həll еtməyə imkаn vеrir.
Kənd krеdit koopеrаtivləri və sığortа koopеrаtivləri, koopеrаtivlərin əmlаkının
formаlаşmаsı, gəlirlərin bölüşdürülməsi, torpаqdаn istifаdə və koopеrаtivlərin fəаliyyəti
ilə bаğlı bir sırа problеmlər təxirə saalınmadan həll еdilməlidir.
Şübhə yoxdur ki, aqrar-ərzaq təsərrüfatında "intеnsivlik istifаdə оlunаn аmillərdən,
rеsurslаrdаn əldə еdilən fаydа ilə ölçülür" [6, s.240].
Texnoloji yeniləşdirmə, əsas və dövriyyə fondlarından istifadənin təkmilləşdirilməsi, əməyin elmi təşkili səviyyəsinin yüksəldilməsi kənd təsərrüfatı istehsalının intensiv22
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ləşməsi prosesində torpaq, əmək, maddi-texniki və maliyyə resurslarından istifadə
səviyyəsinin yüksəldilməsinin mühüm istiqamətləri hesab olunur [7, s.27-28]. Aqrar-ərzaq
təsərrüfatında intensivləşmə və keyfiyyətin yüksəldilməsi qarşılıqlı əlaqəli, daha doğrusu
bir-birini tamamlayan göstəricilər olmalıdır.
Araşdırmalar göstərir ki, innovasiyalardan bəhrələnmək bахımındаn inkişаf еtmiş
və inkişаf еdən ölkələr аrаsındа fərq azalmaq əvəzinə artır. Bu qloballaşma dövrünün
ziddiyyətli xarakterinin təzahürlərindən biridir.
İnnоvаsiyа bazarında fəallıq ölkənin iqtisadi qüdrətindən asılıdır. Belə ki, “...hər
bir dövlət tехnоlоji inkişаfа bu və yа digər dərəcədə dəstək vеrir. Məhz həmin dəstək
tехnоlоji inkişаf ssеаrilərini və gözləmələrini şərtləndirməklə tехnоlоji pеrspеktivləri
müəyyənləşdirən mühüm аmilə çеvrilir” [7, s.14].
Aqrаr sаhənin inkişаfında rəqаbət qаbiliyyətli məhsul istеhsаl еtmək və оnun аlıcı
tələblərinə müvаfiq şəkildə dахili və хаrici bаzаrа çıхаrmаq əsas priоritеtlərindəndir.
Aqrаr-ərzaq təsərrüfatının dаyаnıqlı inkişаfı və rəqаbətədаvаmlığı bir-birini tаmаmlаyаn
kеyfiyyətlər kimi qəbul еdilməlidir.
Kənd ərаzilərinin tarazlı inkişаf еtdirilməsinin vаsitə və üsullаrının kоnkrеt ölkə
üçün məqbulluğu məsələsi aktualdır. Iqtisаdi qlоbаllаşmа şərаitində “...kənddə yoxsulluğun аzаldılmаsı əhəmiyyətli dərəcədə аqrаr bölmənin dövlət tənzimlənməsi üzrə həyаtа
kеçirilən tədbirlərdən аsılı оlаcаqdır. Hаzırdа həyаti əhəmiyyətə mаlik bu bölmənin
tənzimlənməsi üzrə tədbirlər həyаtа kеçirilir. Lаkin həmin tədbirlərin spеktri bаzаr
iqtisаdiyyаtının inkişаf еtdiyi ölkələrdə аqrаr bölmənin tənzimlənməsi üzrə həyаtа
kеçirilən tədbirlərin spеktri ilə müqаyisədə хеyli dərəcədə dаrdır” [8, s.158].
Keyfiyyətli kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalı və onların insan
sağlamlığı üçün təhlükəsizliyi məsələlərinin hüquqi əsasları “Ekoloji təmiz kənd
təsərrüfatı haqqında” Azərbaycan Respublikasinin Qanununda (13 iyun 2008-ci il) öz
əksini tapmışdır [9]. Bu baza torpağın münbitliyinin və strukturunun bərpası, qorunması,
saxlanması və artırılması, ətraf mühitin mühafizəsi və sağlamlaşdırılması, təbii
ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması, bazarda ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq
məhsullarına olan tələbatın ödənilməsi kimi məsələlərin həlli üçün zəruri normativ-hüquqi
baza formalaşdıran müvafiq fəaliyyətin ümumi prinsipləri və ekoloji təmiz kənd
təsərrüfatının tənzimlənməsində dövlətin vəzifələrini müəyyənləşdirməklə aqrar-ərzaq
təsərrüfatının inkişafının konseptual istiqamətlərinin əsaslandırılmasında mühüm rola
malikdir.
İntensiv inkişaf dövründə kəndin və aqrar iqtisadiyyatın xarakterində və tempində
çoxcəhətli dəyişiklər baş verir. Təbii ki, bu ilk növbədə xərc amili ilə əlaqədardır.
“Dəyişkən amilin hər əlavə vahidindən istehsal artırsa, işgüzar adam dəyişkən amilə
çəkdiyi hər hansı bir əlavə xərc üçün artan sayda istehsal əldə edir. Başqa sözlə, istehsal
genişləndikcə hər əlavə vahidin xərci azalır. Dəyişkən amilin marjinal məhsulu azaldıqca,
istehsalın əlavə vahidinin xərci artmır” [10, s.150].
Texnoloji baxımdan istеhsаl vаsitələrini təkmilləşdirməklə dаhа çох məhsul əldə
еtmək aqrar-ərzaq təsərrüfatında inkişаfın mаgistrаl хətti hesab edilə bilər. İntеnsiv
inkişаfın texnloloji əlаməti kimi kənd təsərrüfаtı istеhsаlınа mаddiləşmiş və cаnlı əmək
məsrəfində sоnuncunun аzаlmаsı mahiyyət etibarı ilə istifаdə оlunаn tоrpаq sаhəsini
gеnişləndirmədən məhsul istеhsаlını аrtması ilə müşayiət olunmalıdır.
Yeni texniki vasitələrdən istifadə və mütərəqqi aqrotexnologiyaların tətbiqi aqrarərzaq təsərrüfatının müxtəlif aspektlərdə intensivləşməsinin səmərəliliyinin qiymətləndiril23
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məsində texniki-texnoloji yeniləşmənin maddi və intellektual bazasının səciyyələndirilməsini tələb edir. Bu baxımdan,
“ - yeni texnika və texnologiyalar, onların tətbiqi mühiti, başqa sözlə yeniləşmə
şəraiti səciyyələndirilməli; artıq uzun müddət istifadə edilən və müqayisə üçün baza
qismində qəbul edilən texniki vasitələrin əsas göstəriciləri müəyyənləşdirilməli;
- gözlənilən texniki-iqtisadi parametrlər dəqiqləşdirilməli; yeni və baza qismində
qəbul edilmiş texniki vasitələrin parametrləri müqayisə olunmalıdır” [11, s.143-152].
İnnovasiyaların təşviq edilməsi kənd təsərrüfatının və ərzaq kompleksinin
müqayisəli və rəqabət üstünlüklərinin, məhz innovasiyalar hesabına reallaşdırılmasına
əlverişli şərait yaradır. Təbii ki, bu halda intensiv inkişaf amili həlledici rol oynayır.
Aqrar-ərzaq təsərrüfatının rəqabətə davamlılığında intensivləşmənin müstəsna rolu,
istehsalçıların ərzaq bazarındakı dəyişiklikləri nəzərə almaqla, artan əmtəəlik məhsulun
satışı üçün mütərəqqi texnologiyalardan istifadə baxımından çevik fəaliyyətini tələb edir.
Elmi-tехniki və təcrübə-kоnstruktоr işlərinin nəticələrinin bilаvаsitə istеhsаlа
qədər çаtdırılmаsınа хidmət еdən fəаliyyət kоmplеksi kimi injinirinq yеniliklərin
kоmmеrsiyаlаşmаsındаn tutmuş, оnlаrın tətbiqinə qədər bütün əsas mərhələləri əhаtə еdir.
Aqrar-ərzaq təsərrüfatında injinirinq – “istеhsаl və məhsullаrın rеаllаşdırılmаsı prоsеsinin
hаzırlаnmаsı və təminаtı, tikinti və sənаyе оbyеktlərinin istismаrı və оnlаrа хidmət, hаbеlə
infrаstruktur, kənd təsərrüfаtı və digər оbyеktlərin istismаrı və оnlаrа хidmət üzrə
kоmmеrsiyа хаrаktеrli kоmplеks хidmətlərin хüsusiləşmiş sərbəst fəаliyyət sаhəsi" [12,
s.141] kimi daha çox diqqət tələb edir.
Aqrar-ərzaq təsərrüfatının intensiv inkişafının səmərəliliyi, artıq qeyd olunduğu
kimi, təbiətdən səmərəli istifаdə аspеktində qiymətləndirilməlidir. Bu səmərəlilik iqtisadi,
sosial, ekoloji və texnoloji aspektlərin vəhdəti halında təmin olunur. Sözün geniş
mənasında səmərəlilik və iqtisadi səmərə anlayışlarından çıxış edərək demək olar ki,
iqtisadi səmərə “iqtisadi fəaliyyətin nəticəsidir, adətən, hər hansı bir fəaliyyətdən əldə
olunan pul gəlirləri və həmin fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün çəkilən pul xərcləri
arasındakı fərqlə ölçülür. İqtisadi səmərə dedikdə müəyyən miqdar resurs sərf etməklə
daha yüksək nəticə əldə edilməsi nəzərdə tutulur” [13, s.353-354].
Ərzaq kompleksinin inkişafının iqtisadi səmərəliliyi:
- istehsalın optimal strukturunun formalaşması;
- mütərəqqi texnika və texnologiyaların tətbiqi;
- fəaliyyətin institutsional təminatının yaxşılaşdırılması;
- əməyin elmi təşkili, vəsait mənbələrinin könüllü birləşməsi sayəsində maliyyələşmənin etibarlılığı və digər amillərin təsiri altında formalaşır.
Əlbəttə, qeyd olunan amillərlə yanaşı aqrar-ərzaq təsərrüfatının intensiv inkişafı
üçün öncül əhəmiyyətə malik təbii-iqlim şəraitinə ayrıca münasibət bildirilməlidir. Aqrar
istehsalın “təbii şəraitdən birbaşa asılılğı vardır. Kənd təsərrüfatında yüksək intensivlikli
texnologiyalar tətbiq edən və böyük aqrar mədəniyyətə malik ölkələrdə belə, aqrar
istehsalın nəticələrini öncədən, kifayət qədər dəqiqliklə müəyyənləşdirmək çətindir” [14,
s.17].
Aqrar-ərzaq təsərrüfatında və aqrar sahədə inkişafı xarakterizə edən göstəricilərə
münasibət bildirmək üçün, ilk növbədə inkişafın iqtisadi səmərəliliyinin səciyyələndirilməsində, əsas amillərin yeri və rolunun müəyyənləşdirilməsində adekvat göstəricilərin
seçiminin əsaslandırılması dərəcəsi önə çəkilməlidir. Eyni zamanda, bura “məhsul
satışından əldə olunan mənfəətin istehsala sərf olunan resurslara olan nisbəti, məhsul satı24

Q.T.Zeynalov

şından əldə olunan mənfəətin əsas istehsal fondlarına və dövriyyə vəsaitlərinə olan nisbəti,
məhsul satışından əldə olunan mənfəətin kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsinə olan
nisbəti, mənfəətin kənd təsərrüfatına yatırılan investisiyaya olan nisbəti göstəriciləri” [15,
s.133] də aid edilməlidir.
Ararşdırılan məsələləri ümumiləşdirərək qeyd edək ki, sаhələrаrаsı münаsibətlərin
tənzimlənməsində аqrаr sаhənin mаrаqlаrının lаzımi səviyyədə qоrunmаsı qlоbаllаşmа
şərаitində kənd təsərrüfаtının inkişаf kоnsеpsiyаsının mühüm istiqamətidir. Aqrаr-ərzaq
təsərrüfatının inkişаfı kоnsеpsiyаsındа intеqrаsiyа аmilinin аrtаn rоlu hərtərəfli
qiymətləndirilməli, kənd təsərrüfаtı, еmаl, istehsal infrastrukturu elementləri аrаsındа
əlаqələr intensivləşdirilməlidir.
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SUMMARY
This work is dedicated to the problems of agro-food industry in today’s
Azerbaijan. The author makes some suggestions to improve the situation in this field.
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Müasir şəraitdə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi bütövlükdə milli
təhlükəsizliyin təmin edilməsinin başlıca tərkib hissəsi olmaqla, siyasi suverenliyin
qorunub saxlanılmasında mühüm vasitə hesab edilir. Təsadüfi deyil ki, dünyanın inkişaf
etmiş ölkələrində milli təhlükəsizlik konsepsiyası qəbul edilməklə yanaşı, hər bir ölkədə
ərzaq təhlükəsizliyi doktrinası da işlənib hazırlanmış və həyata keçirilməkdədir.
Ərzaq təhlükəsizliyi ölkə iqtisadiyyatının elə bir vəziyyətini özündə əks etdirir ki,
bu situasiya tam mənası ilə ölkənin ərzaq müstəqilliyinin qorunub saxlanılmasına imkan
versin. Eyni zamanda ərzaq təhlükəsizliyi ölkə əhalisinin qida məhsulları ilə fiziki və
iqtisadi cəhətdən yetərli səviyyədə təmin edilməsinə xidmət edir. Ərzaq təhlükəsizliyi ilk
növbədə əhalinin qida məhsulları ilə rasional normalardan aşağı olmamaq şərtilə
qidalanmasına, eləcə də qida məhsullarının onların fəal və sağlam şəraitinə xidmət
etməsini nəzərdə tutur, və bu zaman ərzağın təhlükəsizliyi və qida məhsullarının
keyfiyyəti də ön plana çəkilir. Təsadüfi deyil ki, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində ərzaq
müstəqilliyinin qorunub saxlanılması milli təhlükəsizliyin başlıca qarantlarından biri
hesab edilir. Artıq dünya miqyasında ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə xüsusi
diqqət yetirilir və dünya üzrə kənd təsərrüfatı və ərzaq təşkilatı (FAO) fəaliyyət göstərir.
Adı çəkilən təşkilat dünyanın bütün ölkələrində kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının
istehsalı, istehlakı, onların keyfiyyəti və əhalinin qida məhsullarına olan tələbatın
ödənilməsi sahəsində davamlı olaraq monitorinqlər həyata keçirir. Adı çəkilən təşkilat
tərəfindən ölkənin əmtəə resursları hesabına kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarına olan
tələbatın ödənilməsinin hədd göstəriciləri müəyyənləşdirilmişdir. Bu baxımdan taxıl və
kartof üzrə bu göstərici 95%, bitki yağı, şəkər tozu, balıq məhsulları üzrə 80%, ət və ət
məhlulları üzrə 85% və süd məhsulları üzrə 90% götürülür.
Beynəlxalq münasibətlər sistemində qloballaşma dalğasının güclənməsi, hər bir
ölkənin dövlət təhlükəsizliyi istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsini aktuallığa
çevirmişdir. Bu baxımdan ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi yerli məhsul istehsalının
artırılmasına, idxalı əvəzləməsinə istiqamətlənmiş tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə
tutur. Qlobal iqtisadi böhran ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinə də bu və ya digər şəkildə təsir
göstərir. Belə ki, xüsusilə idxal kanallarından asılı olan ərzaq bazarlarında təbii ki, ərzaq
məhsullarına olan ehtiyaclarının ödənilməsi sahəsində müəyyən problemlər yaranır. Bu
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problemlər ilk növbədə ərzaq bazarında davamlı konyunktur dalğalanmalarının baş
verməsi, qiymətlərin səviyyəsinin yüksəlməsi ilə də sıx bağlı olur.
Aparılan araşdırmalar göstərir ki, qlobal maliyyə böhranının yalnız Amerikada
ipoteka bankının yanlış siyasəti kimi səciyyələndirmək düzgün olmazdı. Belə ki, qlobal
maliyyə böhranı, əslində son nəticədə inkişaf etmiş ölkələrin sosial-iqtisadi siyasəti
sahəsində çatışmazlıqlardan və sistemli disproporsiyalardan irəli gəlmişdir. Bu proses
xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi həyatına, o cümlədən ərzaq bazarına
əhəmiyyətli dərəcədə mənfi təsir göstərmişdir. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, ərzaq
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində problemlər, əslində iki aspektdə özünü büruzə
verir ki, bunlardan birincisi, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi, ikincisi isə kənd
təsərrüfatı ərzaq məhsulları istehsalının həcminin azalması. Beləliklə iqtisadiyyatda qlobal
maliyyə böhranı nəticəsində hər bir ölkənin iqtisadiyyatında təsərrüfat subyektlərinin
fəaliyyətinin dayandırılması, işsizliyin davamlı olaraq özünü büruzə verməsi, inflyasiyanın
artması, əhalinin gəlirlərinin aşağı düşməsi prosesləri baş verir və təbii ki, bütün bunlar
əhalinin istehlak qabiliyyətinin aşağı düşməsinə də gətirib çıxarır. Belə bir şəraitdə əslində
qlobal maliyyə böhranının doğurduğu problemlər ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
sahəsində birinci adı çəkilən problemi aktuallaşdırır. İkinci məsələ isə, xüsusilə postsovet
ölkələri məkanında, xüsusilə bu respublikalarda kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları
istehsalının tələbatı ödəyəcək qədər istehsal edilməməsi ilə bağlıdır. Beləliklə ərzaq
təhlükəsizliyi problemi əslində qlobal maliyyə böhranı şəraitində özünü daha çox
aktuallığa çevrilir. Bu yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi ilk növbədə alıcılıq qabiliyyəti tələbin
səviyyəsindən aşağı düşməsi və əmtəə təklifinin səviyyəsinin azalması təbii ki bütün
bunlar ərzaq bazarında konyunktur dalğalanmaları yaratmaqla, daha doğrusu qiymətlərin
səviyyəsinin yüksəlməsinə gətirib çıxarmaqla hər bir şəxsin sosial-iqtisadi həyatına da
nüfuz edir. Bunun nəticəsidir ki, bir sıra hallarda inkişaf etməkdə olan ölkələrdə daha ucuz
və keyfiyyət baxımından aşağı olan məhsullara daha çox üstünlük verilir. BMT yanında
Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Təşkilatı (FAO) hesablamalarına görə son 40 ildə dünya üzrə
əhalinin sayı 9 milyarda çatmış əhalinin ərzaq məhsullarına olan ehtiyacı isə 1,7 dəfəyə
qədər yüksəlmişdir. Təbii ki, ərzaq məhsullarına olan ehtiyacların artımı fonunda kənd
təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalı bu prosesi qarşılamaq iqtidarında olmamışdır.
Belə ki, əhalinin sayı həndəsi silsilə ilə artdığı halda əhalinin qida məhsullarına olan
ehtiyacını ödəyən sahələrdə məhsul istehsalı isə ədədi silsilə ilə artmışdır.
İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin
edilməsinə kifayət qədər makroiqtisadi aspektdən yanaşılmalıdır. Daha doğrusu xüsusilə
böhranlı situasiyalarda əhalinin qrupları üzrə gəlirlərin səviyyəsindəki diferensiasiyaya
xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Təhlil göstərir ki, dünya ölkələri üzrə əhali qrupları
arasında gəlirlərin səviyyəsindəki fərq bir sıra hallarda 4-6 dəfəyə qədər özünü büruzə
verir. Ərzaq təminatı baxımından ən çox problemlərlə üzləşən kateqoriya əhalinin aşağı
təminatlı təbəqələri, daha doğrusu aşağı təminatlı ailələri hesab edilir. Həmin ailələr bu və
ya digər şəkildə minimal istehlak problemini həll etməyə çalışsalar da lakin həmin qida
məhsulları sağlam xarakter daşımır. Təkcə bir faktı qeyd etmək lazımdır ki, dünyanın ən
inkişaf etmiş və qüdrətli ölkələrindən biri olan ABŞ-da əhalinin təxminən 80 min nəfərinə
müxtəlif formada ərzaq yardımları göstərilir ki, bu yardım alan əhali kateqoriyaları da
bütövlükdə ölkə üzrə məcmu əhalinin təxminən ¼-ni təşkil edir. Ümumiyyətlə, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından liberal yanaşmada səmərəli məşğulluğun təmin
edilməsi və etibarlı formada gəlir əldə edilməsi əsas götürülür.
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Modernləşmə şəraitində ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin ən mühüm
istiqamətlərindən biri kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarının stabil maliyyə fəaliyyətinə
nail olunması və onların davamlı inkişafının əldə edilməsi ilə bağlıdır. Bu da həqiqətdir ki,
kütləvi müflisləşmə, eləcə də rentabelliyin aşağı hədləri, qiymət münasibətlərinin
tənzimlənməməsi, kredit qabiliyyətinin olmaması və digər bu kimi tendensiyalar kənd
təsərrüfatının inkişafı üçün əlverişli şərait yaratmır. Aparılan araşdırmalar göstərir ki,
modernləşmə şəraitində ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı həyata keçirilən
tədbirlər çərçivəsində ilk növbədə struktur və institusional xarakterli problemlərin həllinə
də nail olunması ilə bağlıdır. Bu zaman ölkənin təbii-iqtisadi regionları üzrə kənd
təsərrüfatı istehsalının məqsədəuyğun yerləşdirilməsinə nail olunması vacib şərtlərdəndir.
Bu baxımdan bazar konyunkturu əsas götürülməklə yanaşı, eyni zamanda dövlətin iqtisadi
vasitələrlə stimullaşdırma tədbirlərindən də istifadə edilməsi vacibdir. Bu baxımdan
xüsusilə kənd təsərrüfatının davamlı inkişafına nail olunmasına istiqamətlənmiş torpaq
bazarının formalaşdırılması, xırda təsərrüfatların kooperasiya və assosiasiyalarda
birləşdirilməsi, satış kooperativlərinin yaradılması və s. ön plana çəkilməlidir. Ərzaq
təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin strateji məqsədi ölkə əhalisinin kənd təsərrüfatı və
ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına nail olmaqdan ibarətdir. Bu prosesin təminatı isə
kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının daxili resurslarını formalaşdırmaqdan ibarətdir.
Daxili və xarici şəraitin dəyişməsindən asılı olmayaraq, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin
edilməsinin əsas vəzifələrinə aşağıdakıları şamil etmək olar:
- əsas növ məhsullar üzrə yerli məhsullar hesabına ölkə əhalisinin tələbatının ödənilməsi;
- istehlak olunan qida məhsullarının yüksək keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə dövlət
tərəfindən təminatın verilməsi;
- ərzaq təhlükəsizliyinə təhdid doğuran daxili və xarici faktorların qarşısının alınması.
Dünya təcrübəsi göstərir ki, ərzaq təhlükəsizliyinin və cəmiyyətdə sosial sabitliyin
əsasını aqrar istehsalın davamlılığının nail olunması təşkil edir. Bu baxımdan aqrar
sahənin modernləşməsinə nail olunması dövlətin aqrar siyasətinin başlıca məqsədini təşkil
etməklə, kənd təsərrüfatı istehsalının dəyişən şəraitə adekvat şəkildə fəaliyyət göstərməsi
ilə sıx bağlıdır. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə kənd təsərrüfatının davamlı
inkişafına nail olunması və ərzaq bazarının tənzimlənməsi aspektindən yanaşılmalıdır. Bu
baxımdan ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin prioritet istiqamətlərini aşağıdakı kimi
dəyərləndirmək mümkündür:
- kənd təsərrüfatında torpaq resurslarının şoranlığının qarşısının alınması və meliorasiya
tədbirlərinin həyata keçirilməsi. Təbii ki, bu istiqamət ilk növbədə kənd təsərrüfatında
faktiki məhsuldarlıq və potensial məhsuldarlıq arasında səviyyə fərqlərinin aradan
qaldırılmasını özündə ehtiva edir;
- kənd təsərrüfatının emalı və saxlanılması ilə bağlı geniş miqyaslı müəssisələr
şəbəkəsinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi. Bu ilk növbədə ərzaq bazar
infrastrukturunun mühüm sahəsi olmaqla prinsip etibarilə kənd təsərrüfatı məhsullarının
mövsümi situasiyalardan sonrakı dövrlərdə qıtlığının aradan qaldırılmasını nəzərdə tutur
və ərzaq bazarında sabitliyə nail olunmasına və eləcə də ərzaq bazarının yerli istehsal
hesabına təmin edilməsinə istiqamətlənir;
- daxili və xarici ticarət infrastrukturlarının inkişaf etdirilməsi. Daxili ticarət
infrastrukturlarına əsasən aşağıdakıları şamil etmək olar:
- a) kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə ticarət şəbəkələrinin inkişaf etdirilməsi;
- b) iri yaşayış məntəqələrində super marketlərin yaradılması;
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- c) xüsusi infrastruktur sisteminin və topdan və pərakəndə satış bazarlarının yaradılması;
- d) dövlət və xüsusi sektorun qarşılıqlı əməkdaşlığı əsasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehlakçılara çatdırılması istiqamətində topdan ticarət şəbəkələrinin yaradılması;
- kənd təsərrüfatı klasterlərinin formalaşdırılması və onların idarə edilməsinin optimal
strukturlarının müəyyənləşdirilməsi;
- kənd təsərrüfatında kooperasiya münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi. Bu ilk növbədə
xırda təsərrüfatların iri təsərrüfatlarda kooperasiya münasibətləri formasında birləşdirilməsini və könüllülük prinsiplərinə əsas götürülməsini özündə əks etdirir.
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SUMMARY
Food safety clearly stipulates the provision of all population with food products
provided that the nutrient conditions are not under rational norms. The most important
thing here is to meet conditions of safety and quality of food products.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
РЫНКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
И.Р.Султанлы
РЕЗЮМЕ
Продовольственная безопасность предусматривает обеспечение населения
продуктами питания с условиями не ниже рациональных норм питания. При этом
первостепенное значение приобретают условия безопасности продуктов питания и
их качество.

Məqalə Odlar Yurdu Universitetinin “Biznes, iqtisadiyyat və menecment” kafedrasının 10 dekabr
2014 tarixli iclasının qərarı ilə çapa tövsiyə olunmuşdur (Protokol № 4)
Məqalə redaksiyaya 10 dekabr 2014 tarixində daxil olmuşdur
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XX əsrin təcrübəsi göstərir ki, milli iqtisadiyyatın və onun təşkilati formalarının
sənaye strukturunun inkişafı iqtisadi artım və iqtisadiyyatın dövriliyi, bazarın inkişafının
ümumi istiqaməti ilə sıx bağlıdır. Son illər yeni bir faktor olan qloballaşma milli
iqtisadiyyatı determinasiya edə və fərqli şəkildə ona təsir göstərərək artan əhəmiyyət kəsb
etməyə başlamışdır. Bununla əlaqədar olaraq, yuxarıda adları çəkilən amillərin milli
sənaye strukturunun təkmilləşdirilməsi proseslərinin müasir mərhələsində, təsərrüfatın
həyata keçirilməsinin bazar formalarına aktiv şəkildə keçidin sona çatdığı və iqtisadiyyatın
stabilliyə çatdığı bir dövrdə baş verən hadisələrə təsirini qiymətləndirmək
məqsədəuyğundur.
Ümumiyyətlə, milli iqtisadiyyatın neoliberal sosial-iqtisadi modelini aşağıdakı
şəkildə göstərmək olar.
Qida məhsullarının istehsalının təşkil edilməsinə bir elmi istiqamət kimi, istehsal
sistemlərinin yaradılması və inkişafının qanunauyğunluqlarını öyrənən və qida məhsullarının istehsalının təşkili metodlarını formalaşdıran elmi biliyin forması kimi baxmaq olar.
Sənaye müəssisəsinin istehsalının təşkili özünə istehsala hazırlığı və buraxılan qida
məhsulu növlərinin müasirləşdirilməsini, məhsulların istehsalı texnologiyalarının
təkmilləşdirilməsini, rəqabət qabiliyyətli məhsulların buraxılması yolu ilə tələbatın təmin
edilməsi üzrə bütün istehsal halqalarının işinin cari tənzimlənməsi və nəzarəti daxil edir.
Qida sənayesi əhalinin yüksək keyfiyyətli ərzaq məhsullarına qarşı tələbatının tam
şəkildə təmin edilməsi məsələsinin həllində mühüm rol oynayır. Qida sənayesi, istehsalın
təşkilinin ictimai formalarına, istifadə olunan istehsal texnologiyaları üzrə özünəməxsus
sahə xüsusiyyətlərinə, material və xammal təminatına, innovasiya proseslərinə malikdir.
Azərbaycanın ÜTT-na daxil olması ərəfəsində istehsalçıların möhkəm rəqabət
mövqelərini saxlaması, milli qida sənayesi məhsullarının keyfiyyətinin təmin edilməsi,
ölkənin ekspert potensialının möhkəmlənməsi problemləri kifayət qədər kəskin şəkildə
təzahür edə bilər. Bu şəraitdə qida sənayesi müəssisələri istehsalın intensivləşdirilməsinə,
onun effektivliyinin, texniki təkmilləşdirilməsinin artırılması, elmi-texniki tərəqqinin ən
yeni nailiyyətlərinin reallaşdırılması zərurəti ilə qarşılaşacaqlar və bu da milli
iqtisadiyyatın inkişafına stimullaşdırıcı təsir göstərəcəkdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, keyfiyyətin yüksək səviyyəsini ayrı-ayrı icraçı və
rəhbərlərin təkbaşına səyləri vasitəsilə təmin etmək mümkün deyil. Bunun üçün təcrübədə
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öz üstünlüyünü sübut etmiş kompleks yanaşma tələb olunur.
Qida məhsullarının istehsalı və reallaşdırılması bazar təsərrüfatının ayrılmaz
elementidir. Onlar onun mahiyyətini müəyyən edir və əhalinin və təsərrüfat sahələrinin
tələbatlarının təmin edilməsi üzrə iqtisadi münasibətlərin əsası kimi çıxış edirlər. Qida
məhsulunun təyinatı qida məhsulları üzrə tələbin və ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin
edilməsindən ibarətdir.
Ümumi şəkildə sənaye məhsulunun istehsalı özündə yenidən işləmə və
şəkildəyişmə prosesini əks etdirir; əmtəə və xidmətlərin istehsalı üçün nəzərdə
tutulmuşdur; peşəkar bilik və səylərin mövcud olmasını nəzərə alır; qərar və fəaliyyətin
mürəkkəb uyğunluğunu tələb edir; idarəetmənin əsas vəzifəsi kimi çıxış edir; biznesdə
investisiya üçün əsas sahəni əks etdirir; kadr seçimin böyük hissəsi üzrə cavabdehdir;
istehlakçıların tələblərinin təmin edilməsinin əsas vasitəsi kimi çıxış edir; mənfəət və
artımın həlledici amilidir. Eyni zamanda qida məhsulunun istehsalının təşkili – yüksək
keyfiyyətli məhsulun istehsalı, istehsaldan, fondlardan və əmək resurslarından ən yaxşı
şəkildə istifadə edilməsi əsasında yüksək səviyyəli əmək məhsuldarlığına nail olunması
məqsədilə əməyin istehsalın maddi elementləri ilə birləşməsi formasıdır.
Rəqabətli bazar şəraitində istehlakçıya müxtəlif istehsalçılardan geniş qida
məhsulu seçimi təklif olunur. Hələ bir neçə ilə əvvəl alıcıların diqqətini gözəl
qablaşdırmalarda gələn idxal məhsulları cəlb edirdi, lakin onların keyfiyyəti çox vaxt aşağı
səviyyədə olurdu. Bu gün alıcının tələbi əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmişdir, o, artıq milli
istehsalçılar tərəfindən istehsal olunan keyfiyyətli, təbii məhsullara üstünlük verir.
Bütün bunlar öz əksini bazarı məhsulla təchiz edən və öz alıcısını əldə etməyə
çalışan müəssisələrin istehsal fəaliyyətində də öz əksini tapır. Xammalın keyfiyyətinə
qarşı yüksək tələb, texnoloji parametrlərə ciddi riayət olunması və hazır məhsula qarşı
tələb sənaye müəssisələrini istehsal və idarəetmə fəaliyyətinin effektiv təşkili sahəsində
yeni həllər axtarmağa vadar edir.
Kapitalın konsentrasiyası və müəssisələrin ölçülərinin böyüməsi arasında aşağıdakı
qarşılıqlı əlaqə mövcuddur - kapitalın mərkəzləşməsi müəssisənin ölçülərinin artmasına
gətirib çıxarır. Bu halda toplu kapital yeni analoji müəssisələrin yaradılmasına sərf olunur.
Kapitalın konsentrasiyasının sənaye müəssisəsinin ölçüsünün artmasına nisbətdə daha
aşağı templə artması zamanı o, kapitalın mərkəzləşməsi ilə müşayiət olunmalıdır.
Eyni zamanda, nəzərə almaq lazımdır ki, sənaye müəssisəsinin ölçülərinin
artmasını məhdudlaşdıran obyektiv amillər də mövcuddur. Bunların arasında satış
bazarlarının həcmini, istehsalın təbii şəraitini, istehsal həcmi ilə müəssisənin idarə
olunması dərəcəsini, onun effektivliyi arasındakı nisbəti fərqləndirmək olar.
Nəticə etibarilə, müəssisənin ölçüsünün böyüməsi ilə onun fəaliyyət effektivliyi
göstəriciləri də artır və daha sonra isə azalırlar, bununla da amil və şəraitlərin müvafiq
dəsti çərçivəsində onun rasional ölçülərinin sərhədi məhdudlaşır.
Müasir şəraitdə sənaye müəssisələrinin fəaliyyət göstəricilərinin artırılması çox
halda kredit siyasətindən asılı olur, bunların sırasına faktorinqi aid etmək olar.
Faktorinq kommersiya kreditinin, daha doğrusu, satıcılar tərəfindən alıcılara
satılmış əmtəənin dəyərinin möhlətlə ödənilməsini nəzərdə tutan və açıq hesabla
rəsmiləşdirilən əmtəə formasında kredit verilməsinin mövcud olmasını nəzərdə tutur.
Sənaye müəssisəsinin inkişaf strategiyasının formalaşdırılması da mühümdür, bu
zaman mövcud infrastrukturun dəyişdirilməsinin müəssisənin effektiv fəaliyyətinə, sahə
spesifikasiyasına, habelə strategiyanın reallaşdırılması anına müəssisənin istehsal infra32
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strukturunun həyat dövrünə uyğun gələn optimal variantı seçilir. İstehsal infrastrukturunun
inkişaf strategiyasının formalaşdırılması prinsipləri aşağıdakılardır: təşkilatın həyat dövrü
nəzəriyyəsinə əsaslanan baza strategiya ilə uyğunluq; istehsal infrastrukturuna təsir
göstərən xarici amillərin nəzərə alınması prinsipi; istehsal infrastrukturunun inkişafının
investisiya proqramlarının iqtisadi effektivliyi prinsipi.
M.P.Stepanova tərəfindən işlənib hazırlanmış reytinq qiymətləndirməsi metodikası sənayenin müxtəlif sahələrinin müəssisələrinin reytinq qiymətlərinin hesablanmasına və
onların iqtisadi inkişafının müəyyən edilməsinə əsaslanır. Bu metodika lider təşkilat və
sahələri, habelə böhran vəziyyətində olan istehsal müəssisələrini müəyyən etməyə, bundan
başqa isə sənaye sahələrinin və sahələrarası komplekslərin iqtisadi inkişaf səviyyəsini
təyin etməyə imkan verir. M.P.Stepanovanın fikrincə, işlənib hazırlanmış metodika
məqsədli proqramları işləyib hazırlayan dövlət hakimiyyəti orqanları, iqtisadiyyatın real
sektoru müəssisələrinin kreditorları kimi çıxış edən bank strukturları, investorlar, potensial
və real malgöndərənlər və sənaye məhsulunun alıcıları və başqa maraqlı istifadəçilər üçün
aktualdır.
A.S.Nasibudzenin nəticələrinə görə, fərdlər üçün qida məhsulları üzrə tələbatların
prioritet xarakteri kompleks makroiqtisadi qeyri-sabitlik şəraitində qida sənayesinin
inkişafına zəmanət verir. Qida sənayesi böhran şəraitində sənayenin digər sahələrinin
risklərini kompensasiya etmək üçün sığorta rolunda çıxış edə bilər. Buna baxmayaraq,
indiki dövrdə mövcud olan normativ çərçivələr belə layihələrin reallaşdırılmasını
məhdudlaşdırır, bu zaman üstünlüyü həm sığorta bazarının iştirakçıları, həm də qida
sənayesi müəssisələri əldə edirlər, bu isə belə layihələrin xüsusilə ölkə iqtisadiyyatının
böhrandan sonrakı dövründə mühüm olduğunu iddia etməyə imkan verir.
Hazırki dövrdə məhsulların həyat dövrü əhəmiyyətli dərəcədə ixtisar olmuşdur,
bunun səbəbləri isə aşağıdakılardır:
- kompaniyalar üçün bazara yeni markalar çıxarmaq daha asandır, xüsusilə əgər
onların yüklənməmiş istehsal gücləri mövcuddursa;
- istehlakçıların yeni markaları, gördükləri reklamı sınaqdan keçirməyə hazırlığı
artır;
- istehlak bazarlarındakı situasiya silahlanma yarışına bənzəyir, çünki hər bir yeni
marka mövcud markaların satışını əlindən alır;
- istehsalçılar onlar üçün nəzərdə tutulmuş məhdud məkandan daha yaxşı istifadə
etmək üçün brendlərin idarə edilməsindən kateqoriyaların idarə edilməsinə keçid alırlar.
Ancaq buna baxmayaraq, həyat dövründə əmtəənin özü yenə də mühüm yer tutur.
C.A.Ceyliyə görə, i nisbi məqsədi dedikdə, i-ci əmtəədən bir vahid əldə etmək
üçün imtina edilməli olan hansısa başqa bir j əmtəəsinin vahidlərinin sayı başa düşülür.
Eyni zamanda o, real gəlir dedikdə, istehlakçının bütün gəlirini sərf edərək əldə edə
biləcəyi hansısa əmtəənin maksimal sayını başa düşür. Real gəlir istehlakçının bir real
nemət üzrə sərəncam vermək qabiliyyətinin ölçülməsi yolu ilə onun bütün resurslar üzrə
sərəncam verməsi qabiliyyətini əks etdirməlidir.
Bazar münasibətləri şəraitində istehsal fəaliyyətinin genişlənməsində aparıcı yer iş
yerləri ayardan, onları avadanlıqlarla təchiz edən, məhsul və xidmətlərin rəqabət
qabiliyyətliliyinin təmin edilməsi məqsədilə aparıcı texnologiyalar tətbiq edən, əldə
edilmiş vəsaitləri istehsalın yenilənməsinə və genişlənməsinə sərmayə edən sahibkarlıq
strukturlarına məxsusdur.
Qeyd etmək lazımdır ki, iş verən və muzdla işə götürülən işçilərin maraqlarının
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ziddiyyətliliyi, hər şeydən əvvəl, əməyin ödənilməsinə təzahür edə bilər. Sosial-əmək
münasibətlərindəki bu ziddiyyətlər tədricən ictimai razılığa nail olunması, administratorluğun özbaşnalığının məhdudlaşdırılması məqsədilə müqavilə münasibətləri sferasına
ötürülür.
İqtisadi ədəbiyyatda sahibkarlıq fəaliyyəti və ya bazar subyektləri – hüquqi şəxsləri
müəssisələr adlandırılır və bu, qanunla müəyyən edilmiş qaydada, məhsul istehsalı, işlərin
və ictimai tələbatların və mənfəət əldə edilməsinin təmin edilməsi məqsədilə xidmətlərin
yerinə-yetirilməsi üçün yaradılmış müstəqil təsərrüfat subyekti başa düşülür.
Bizim tədqiqatlarda “müəssisə” termini bütün kommersiya təşkilatı və firmalarının
sinonimi kimi istifadə olunur.
Müəssisə öz fəaliyyətini müstəqil olaraq həyata keçirir, məhsul və vergilərin və
başqa ödəniş öhdəliklərinin ödənilməsindən mənfəət üzrə sərəncam verir. Müəssisə dövlət
qeydiyyatından sonra hüquqi şəxs statusu əldə edir, hüquqi şəxs dedikdə, xüsusi əmlaka
malik olan, öz öhdəlikləri üzrə məsuliyyət daşıyan və iddiaçı və cavabdeh kimi çıxış edən
təşkilat başa düşülür.
Ərzaq məhsullarının istehsalı üzrə müasir sənaye müəssisələrində menecerlər
istehsal təhlükəsizliyi haqqında təsəvvürə malik olmalıdır, buraya isə daxildir:
- istehsal proseslərinin texnoloji təhlükəsizliyi üzrə əsas elmi-texniki problemlər və
qida istehsalı müəssisələrindəki avadanlıqlar haqqında;
- müasir istehsalın təhlükəli amilləri və onların intensivliyinin mənbələri haqqında;
- elmi-texniki tərəqqi şəraitində təhlükəsiz texnoloji proseslərin təkmilləşdirilməsi
və inkişafının perspektiv istiqamətləri haqqında;
- müdafiə vasitələri texnikasının inkişaf perspektivləri, dünya tendensiyalarının nəzərə alınması ilə təhlükəsizlik davranışları haqqında.
Bundan başqa, onlar aşağıdakıları bacarmalıdırlar: istehsal prosesi və
avadanlıqların təhlükəli amillərini təhlil etməli və qiymətləndirməli; əməyin hüquqi və
normativ-texniki təhlükəsizliyindən istifadə etməli; texnoloji proses və avadanlıqların
təhlükəliliyinin azaldılması üzrə metod və vasitələri işləyib hazırlamalıdırlar.
Sənayenin ilkin halqası kimi, məhsul istehsalı üzrə maddi elementləri özündə
birləşdirən müəssisə çıxış edir. Iqtisadi ədəbiyyatdan məlumdur ki, müəssisə iqtisadi
anlayış kimi, özündə müxtəlif fəaliyyət sahələrində fəaliyyət göstərən və kompleksin
xüsusiləşmiş əmlakı şəklində mülkiyyət obyekti kimi çıxış edən sahibkarlıq istehsal
vahidini əks etdirir. Çoxtəbəqəli bazar iqtisadiyyatında yalnız əmlakın mülkiyyətçisi
müəssisə təsis etmək və ləğv etmək hüququna malikdir. Mülkiyyət nəzəriyyəsindən o da
məlumdur ki, əmlakın mülkiyyətçisi bütün hüquqlar məcmusuna sahibdir, bu isə özünə
mülkiyyət hüququnu, yəni məhz sahib olma, istifadə etmə və sərəncam vermə hüququnu
ifadə edir.
İstənilən halda müəssisə məhdud resurslar şəraitində fəaliyyət göstərir. Buna görə
də iqtisadi əlamətlərə uyğun olaraq müəssisə aşağıdakıları həyata keçirə bilər:
- öz nəticəsini maksimumlaşdıra bilər: istehsal resurslarının verilmiş həcmində ən
çox məhsul buraxılışına nail olmaq;
- öz nəticəsini maksimumlaşdıra bilər: məhsul buraxılışının müəyyən həcmi
istehsal resurslarının ən az sərf edilməsi yolu ilə reallaşdırılmalıdır;
- öz nəticəsini optimallaşdıra bilər: xərclər və nəticələr müəyyən optimal
əlaqədədirlər.
Sənaye müəssisələri, özündə süni olaraq yaradılmış institutsional xarakterə malik
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sosial qruplar şəklində yaradılmış, istehsal sferasında müəyyən sahədə qarşılıqlı əlaqəli və
spesifik məqsədlərə nail olunmasına oriyentasiya edən müəyyən ictimai funksiyanı yerinəyetirən müxtəlif korporasiyalar qismində çıxış edə bilərlər.
Sənaye müəssisələrinin özündə kollektiv birliyi, hüquqi şəxs statusuna malik və
kapitalların birləşdirilməsi yolu ilə formalaşmış təşkilatı əks etdirdiyini nəzərə alsaq, belə
korporativ birliklərin formalaşmasını xarakterizə edən müəyyən əlamətləri fərqləndirə
bilərik: qrup maraqlarına tabe etdirilmiş assosiasiya, şəxslərin ittifaqı, təşkilati kollektiv;
ölçüsü ciddi şəkildə müəyyən olunan kapital birlikləri; korporasiyaların müxtəlif fəaliyyət
sahələri (istehsal, emaledici sahələr və s.); dövlət orqanında qeydiyyat faktı ilə
təsdiqlənmiş hüquqi şəxslərin statusu.
Sistemli yanaşma mövqeyindən sənaye korporasiyasını birbaşa, dolayı, dövri və
sinergetik əlaqələr dəstinə malik çoxsəviyyəli sistem kimi nəzərdən keçirmək olar. Belə
yanaşmada baş istehsal müəssisəsi həm yuxarı səviyyələrdəki sistemin elementi, həm də
aşağı səviyyə sisteminin tərkib hissəsi kimi nəzərdən keçirilə bilər. Bir səviyyədən olan
elementlərin nəzərdən keçirilməsi zamanı idarəetmə subyekti və obyektinin, daxili və
xarici mühitin, birbaşa və dolayı əlaqələrin fərqləndirilməsi daha asandır.
Sənaye korporasiyasının, investisiya kapitalı kimi ayrı-ayrı tərkib hissələrinin
fərqləndirilməsi xüsusi maraq kəsb edir, bu isə makro səviyyədə nəzərdən keçirildikdə
sistemin bütün əlamətlərinə malikdir: idarəetmə subyekti (investor), idarəetmə obyekti
(sənaye müəssisəsi), birbaşa əlaqələr (investisiya resursları), dolayı əlaqələr (resursların
ötürülməsi və yerinin tamamlanması) [143, s. 9].
Ayrı-ayrı sənaye müəssisələri səviyyəsində iqtisadiyyatda sistem dəyişiklikləri
nəticəsində bazar fəaliyyətinin yeni tələblərinə uyğunluq çün sistem dəyişikliklərinə qarşı
zərurət və bu dəyişikliklərin aktuallığı meydana çıxır.
İqtisadi ədəbiyyatda müəssisələrdə sistem dəyişiklikləri onların təşkilati və istehsal
strukturlarının məhsulun istehsal həcmi ilə uyğunlaşdırılması ilə əlaqələndirilir, bu isə
müəssisənin gəlir və xərcləri arasındakı nisbəti optimallaşdırmağa, onlar tərəfindən
buraxılan məhsulların rəqabət qabiliyyətliliyini və təşkilatın investisiya cazibədarlığını
təmin etməyə imkan verir.
Sənaye müəssisələrində sistem dəyişikliklərinin həyata keçirilməsi zamanı
aşağıdakı tələblərə cavab vermək lazımdır:
- formalaşmış elmi, texnoloji, istehsal və kadr dəyişikliklərinin saxlanması;
- iqtisadi müstəqilliyin təmin edilməsi vəzifələrinin nəzərə alınması ilə bütün tərəflərin maraqlarının uzlaşdırılması;
- kreditorlar qarşısında borcların ödənilməsi üzrə problemlərin həll edilməsi;
- büdcəyə real daxilolmaların artırılması;
- səhmdar və iştirakçıların hüquqlarının müdafiəsi;
- qüvvədə olan qanunvericiliklə, müqavilə və razılaşmalara uyğun olaraq işçilərin
hüquqlarına riayət edilməsi.
Müasir iqtisadi ədəbiyyatda sənaye kompleksi institutsional aspektdə özündə,
işlənib hazırlanmış rəngarəng sosial-iqtisadi prosesləri zaman və məkan üzrə birləşdirən
və sistemli multiplikativ effektlərdən istifadə yolu ilə iqtisadi nəticələrə malik
özünəməxsus iqtisadi inteqrator, bütöv iqtisadi subyekti əks etdirir. Burada əsas məsələ
zaman üzrə inteqrasiyadır, daha doğrusu, sənaye kompleksinin inkişafının, təhlükəsizliyin
və stabilliyin təmin edilməsidir.
XXI əsrin astanasında tələbatların qlobal şəkildə təmin edilməsinə yönəlmiş və is35
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tehlakçının prioritetliyini təmin edən istehsalın təşkilinin yeni sistemi formalaşmışdır.
Yeni sistem üçün iqtisadi inkişafın intensiv tipi xarakterikdir, bu zaman istehsalın artımı
resurslardan daha effektiv şəkildə istifadə edilməsi yolu ilə təmin edilir.
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COMPETITIVENESS STRATEGY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
IN MODERN CONDITIONS
U.Y.Jafarova
SUMMARY
This article presents a detailed study of the production activities of institutions that
try to get their buyers in a competitive market for industrial products, particularly in the
food industry. The author explains the methodology of evaluation rating introduced by
M.P.Stepanova, comparing the results of A.S.Nasibudze with the ideas of G.A.Jehle.
СТРАТЕГИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
У.Ю.Джафарова
РЕЗЮМЕ
В статье приведен подробный анализ производственной деятельности
учреждений, старающихся заполучить своего покупателя на конкурирующем
рынке промышленных продуктов, в частности в пищевой промышленности. Автор
исследует методику оценивания рейтинга, разработанную М.П.Степановой, сравнивая результаты А.С.Насибудзе с идеями Дж.А.Джейли.
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Влияние глобализации не может не сказываться на развитии отдельных
отраслей и институтов международного права, поскольку “система международного
права существенно трансформируется под воздействием законов глобализации [1,
c.85]. Ярким примером в этом контексте может быть международно-правовое сотрудничество государств в контексте предупреждения и противодействия
преступности в финансовой сфере. Ведь, с одной стороны, “зависимость
преступности от экономических, социальных, политических, демографических,
культурологических процессов и их глобализация неизбежно сказываются на
глобализации преступности [2, c.49]. С другой стороны, преступность в финансовой
сфере достигает угрожающих размеров, что требует объединения усилий
государств. К примеру, по оценкам Р. Мерфи, только от такого вида преступлений в
финансовой сфере как уклонение от уплаты налогов 27 государств-членов ЕС
теряют ежегодно около 860 млрд евро [3]. Как следствие, “у государства ослабевают
финансовые рычаги управления экономическими процессами, обостряются
социальные проблемы из-за того, что оно теряет способность выполнять бюджетные
обязательства [4, с.84].
Принимая во внимание вышеизложенное, вызывает интерес определение
характерных черт международно-правового сотрудничества государств в сфере
предупреждения и противодействия преступности в финансовой сфере под
влиянием глобализационных процессов, особенно связанной с использованием
оффшорных схем уклонения от уплаты налогов.
Оффшорные зоны известны миру еще со времен Античности. К примеру,
одним из самых известных примеров оффшоров в их современном понимании в
Древнем мире стал о. Делос во II в. до н.э. Ведущим центром морской торговли в то
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время был о. Родос, который, благодаря своему географическому расположению,
обеспечил себе центральное место в торговых операциях на восточном побережье
Средиземного моря. Со всей морской торговли на его территории взыскивался
двухпроцентный налог, за счет которого жители острова обещали обеспечивать
безопасность морских торговых путей. В ответ на недружественное поведение
Родоса в войне с Македонией римляне основали в непосредственной близости к
упомянутому острову – на о. Делос – освобожденный от налогообложения порт. Как
следствие, только на протяжении первого года его существования налоговые
поступления на о. Родос уменьшились на 85 %, а в дальнейшем такой шаг римлян
привел к утрате о. Родос своего статуса ведущего центра морской торговли [5, c.X].
Это не позволяет нам согласится с тем, что “возникновение оффшорных
территорий, как экономического явления, датируется концом 50-х–началом 1960-х
годов [6, c.15]. Однако же следует признать то, что именно с указанного периода
постепенно возрастает интерес к функционированию оффшорных зон, которые в
условиях глобализации мировой экономики играют особую роль. В частности, “на
сегодняшний день около 20 % всех банковских операций приходится на
оффшорные банковские зоны” [7, c.132]. Таким образом, становится очевидным
ключевое влияние глобализации, которая постепенно набирала обороты после двух
мировых войн, на активизацию использования оффшоров в практике уклонения от
уплаты налогов во второй половине ХХ в., поскольку, несмотря на длительную
историю существования оффшоров, только в этом историческом промежутке
соответствующая проблема приобрела характер межгосударственной и всеобщей.
Усиление негативных проявлений функционирования оффшорных зон и
увеличение их влияния в глобальной экономике привело к тому, что со второй
половины 1990-х годов все более активной становится кампания, направленная
против оффшорных зон и инициированная Организацией экономического
сотрудничества и развития (далее – ОЭСР), Большой семеркой, Управлением ООН
по наркотикам и преступности и Европейским Союзом (далее – ЕС) [8, c.1659].
Впервые проблема оффшоров привлекла к себе внимание на многостороннем
уровне на министерском саммите Большой семерки в мае 1996 г., за результатами
которой ОЭСР предлагалось подготовить доклад о последствиях функционирования
оффшорных зон и возможных средствах их предотвращения [9, c.7]. C того времени
именно ОЭСР взяла на себя функции “локомотива” в кампании по борьбе с
оффшорными зонами [10, c.32].
В апреле 1998 г. ОЭСР представила доклад “Недобросовестная налоговая
конкуренция. Возрастающая глобальная проблема”, в которой Комитет по
фискальным связям ОЭСР отобразил свое видение проблемы оффшоров и
возможные пути их решения. В качестве критериев идентификации налоговых
гаваней (оффшоров) были предложены следующие: 1) полное отсутствие
налогообложения или его номинальный характер; 2) неэффективный обмен
налоговой информацией с другими государствами; 3) недостаточная прозрачность
операций; 4) отсутствие требования существенной деятельности для субъектов
хозяйствования [9, c.23]. Для борьбы с недобросовестной налоговой конкуренцией
со стороны оффшоров предлагались такие мероприятия: 1) принятие руководства
относительно преференциальных налоговых режимов; 2) создание Форума по недобросовестным налоговым практикам; 3) разработка перечня налоговых гаваней на
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протяжении одного года с проведения первой встречи вышеупомянутого Форума;
4) включение предложенных в докладе рекомендаций как в национальное
законодательство, так и международные договора; 5) продолжение работы
относительно недобросовестной налоговой конкуренции [9, c.9]. На особенное
внимание здесь заслуживает формирование списка налоговых гаваней, поскольку те
страны, которые были включены в него, могли попасть под санкции со стороны
государств-членов ОЭСР [11, c.36]. Такой список был подготовлен и представлен в
2000 г. и изначально включал в себя 35 оффшорных зон.
Продолжением работы относительно противодействия негативному
влиянию оффшоров стало учреждение Глобального форума по прозрачности и
обмену информацией в налоговых целях, в рамках которого как государства-члены
ОЭСР, так и другие государства активно сотрудничают в сфере разработки и
внедрения общепринятых стандартов прозрачности и эффективного обмена в сфере
налогообложения. Упомянутые стандарты требуют: 1) обмена информацией по
запросу, если такая информация является “ожидаемо важной и необходимой для
выполнения требований законодательства другого участвующего государства; 2)
отсутствие ограничений на обмен, обусловленных банковской тайной или ссылками
на внутригосударственные налоговые интересы; 3) возможность получения
надлежащей информации и соответствующих полномочий; 4) уважение к правам
налогоплательщиков; 5) строгое следование требованиям конфиденциальности
относительно информации, полученной в результате обмена. Основным
результатом такого сотрудничества стала разработка в 2002 г. Модельного
соглашения относительно обмена информацией в сфере налогообложения, которое
по состоянию на 2009 г. было использовано для ведения переговоров относительно
заключения более чем 100 двусторонних договоров об обмене информацией [12,
c.3-5]. Кроме того, с 2006 г. в рамках Глобального форума по прозрачности и
обмену информацией в налоговых целях готовится ежегодный доклад о правовых и
административных основах обеспечения прозрачности и обмена информацией более
чем в 80-ти странах. По состоянию на 01.07.2014 г. этот международный орган
включает более 122 членов и играет ключевую роль в обеспечении внедрения
согласованных на международном уровне стандартов прозрачности и обмена
информацией в сфере налогообложения [13].
Следует отметить, что Глобальный форум по прозрачности и обмену
информацией в налоговых целях не может быть назван таким межгосударственным
объединением, которое бы полностью отвечало требованиям к классической модели
международной организации, принимая во внимание, в первую очередь, отсутствие
собственной правосубъектности. Такой формат сотрудничества скорее можно
назвать одним из проявлений “многоуровневой регуляторной системы”,
формирующейся вокруг государств-членов ОЭСР и носящей характер трансправительственной сети, как утверждает А.-М. Слотер [14, c.8, 11]. В свою очередь,
П. Берман считает, что подобные глобальные публичные политические сети в
разных сферах международной жизни объединяют правительственные учреждения,
международные организации, корпорации и неправительственные международные
организации, а также образуют собой часть “зарождающегося международного
гражданского общества” [15, c.505]. С учетом приведенного, Ф.Гарсиа приходит к
такому заключению: если наблюдается возникновение глобального сообщества,
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пусть даже и в ограниченной форме, то тогда нам потребуется глобальное
публичное право для его структурирования, что формирует трансформационный
вызов для современного международного права и теории права [16, с.9]. Таким
образом, можно утверждать о том, что институциональный механизм
международно-правового сотрудничества государств в сфере предупреждения и
противодействия преступности в финансовой сфере в контексте использования
оффшорных схем уклонения от уплаты налогов находится под ощутимым
давлением глобализационных факторов, заставляющих расширять не только круг
его участников, но и формат их взаимодействия.
Инициатива относительно борьбы с оффшорами нашла свое проявление и
в измерении общих международных налоговых договоров, а не только
двусторонних договоров об обмене налоговой информацией. В 2003 г. к Модельной
налоговой конвенции ОЭСР и комментариям к ней, на основе которых заключено
более 2000 двусторонних договоров об избежании двойного налогообложения, были
внесены
существенные
изменения,
направленные
на
предотвращение
ненадлежащего использования договорных преимуществ в схемах избежания от
налогообложения. В частности, измененные комментарии к ст. ст.1 и 10 Модельной
налоговой конвенции ОЭСР позволили устранить неопределенность относительно
совместимости внутригосударственных правил предотвращения избежанию
налогообложения и требований международных налоговых договоров. Такой шаг
дал возможность договорным государствам применять внутригосударственные
правила о предотвращении избежания от налогообложения в борьбе с оффшорными
схемами минимизации налогов, которые часто требуют использования выгодных
договорных режимов. Также была добавлена новая ст.27 к Модельной налоговой
конвенции ОЭСР относительно содействия во взыскании налогов. В июле 2012 г.
были утверждены изменения к ст. 26 “Обмен информацией” Модельной налоговой
конвенции ОЭСР и к комментарию к ней.
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что ни Модельная налоговая
конвенция ОЭСР (п.3 и п.29 вступления), ни упомянутое выше Модельное
соглашение относительно обмена информацией в сфере налогообложения (п.4
вступления) не являются юридически обязывающими актами в строгом смысле
слова [17, c.7, 14; 18, с.2]. Иными словами, несмотря на их активное использование
со стороны государств, они являются актами рекомендательного характера с
формальной точки зрения и принадлежат к актам т.н. модельного нормотворчества.
Широкое распространение последних не может пониматься вне контекста
углубления глобализационных процессов в мире. По мнению Ю.С.Безбородова,
“многие явления мирового масштаба, такие как межгосударственные
интеграционные
объединения,
международные
религиозные
конфликты,
подтверждают вывод, что единственным спасением человечества … является
возникновение «всеобщей общности», в первую очередь, правовой общности.
Думается, что на пути к глобальной правовой общности правовая гармонизация и
унификация, в т.ч. осуществляемые посредством модельного нормотворчества,
будут востребованы в гораздо большей мере” [19, c.38].
Еще более четко взаимосвязь между глобализацией и модельным нормотворчеством становится очевидной в свете позиции С.Кассесе: “правовая глобализация разрешает разнообразие национальных законов и оставляет за ними право отлиГ.Д.Гамбаров
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чаться друг от друга по одному из следующих способов – или оставляя какие-то
сферы полностью нетронутыми – для урегулирования их национальным правом –
через обеспечение специальных сдерживающих мер, или же применяя техники,
которые сохраняют простор, резерв или интервал, образуют сети, устанавливают
баланс и создают компенсаторы” [20, c.987-988]. Не вызывает сомнения то, что
модельное нормотворчество может быть непосредственно отнесено ко второму из
упомянутых способов влияния глобализации на развитие национальных правовых
систем, поскольку модельные нормы “не обеспечивают единообразия будущих
норм и, следовательно, будущие нормы, созданные в соответствии с ними, не станут
унифицированными” [19, c.50]. Иными словами, государства сохраняют для себя
возможность маневра при внедрении тех или иных актов модельного
нормотворчества.
В контексте сказанного не вызывает сомнения то, что в распространении
модельных актов в сфере предупреждения и противодействия преступности в
финансовой сфере в контексте использования оффшоров не последнюю роль
сыграли глобализационные процессы. Ведь именно они формировали объективную
необходимость поиска общих решений в тех сферах международно-правовых
отношений, в которых возможно эффективное использование модельных норм, но
никак не традиционных международно-правовых норм. Объясняется это тем, что
модельные нормы чаше всего используются там, где “обеспечение полного
единообразия труднодостижимо в связи с существенными различиями в их
регламентации в разных государствах” [19, с.50].
По мнению Б.В.Макогона, “правовая глобализация создала предпосылки и
дала толчок правовому объединению государств в борьбе с преступностью.
Стремление к единению соответствующих национальных правовых норм, создание
и признание большинством государств в качестве приоритетных международных
норм в области борьбы с преступностью, все это оказывает влияние на
предупреждение противоправных деяний и борьбу с ними, на организацию
деятельности национальных органов уголовной юстиции. Как следствие, на
качественно новый уровень переходит объединение усилий государств как
непосредственно (в рамках международного сотрудничества по борьбе с
международными преступлениями и преступлениями международного характера, а
также по борьбе с внутригосударственной преступностью), так и опосредованно
путем интеграции в законодательство государств прогрессивных, апробированных
норм” [21, c.72].
Вместе с тем, почти не существует исследований, в которых процессы
глобализации оценивались бы однозначно позитивно, поскольку все более и более
преобладающей становится точка зрения, согласно которой процесс глобализации
даже при наличии определенных позитивных черт является в достаточной мере
стихийным и плохо управляемым. Как следствие, потенциально возможным
становится возникновение множества рисков и угроз различного характера в
финансовой, внешнеэкономической, правовой, социальной и других сферах
государственной и общественной жизни [22, c.14, 18].
Несмотря на внутреннюю противоречивость глобализации как явления, ее
нельзя остановить или развернуть вспять, поскольку “мировой опыт второй половины ХХ в. убедительно показал, что никакие специфические условия, особенности
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национального развития, кризисные состояния и внутренние трансформации не
могут ни отменить, ни отложить неумолимое действие объективных законов
глобализационного развития” [23, c.87]. По этой причине возникает значительный
потенциал для дальнейшего углубления международно-правового сотрудничества
государств по разным вопросам под действием вызовов глобализации, в т.ч. и в
сфере предупреждения и противодействия преступности, особенно в финансовой
сфере. Убедительным подтверждением этому является современный механизм
ограничения практики использования оффшорных схем уклонения от уплаты
налогов.
Таким образом, глобализация оказала значительное влияние и на развитие
международно-правового сотрудничества по предупреждению и противодействию
преступности в финансовой сфере. На примере механизма сотрудничества
государств по борьбе с оффшорными схемами уклонения от уплаты налогов можно
выделить
следующие
характерные
черты
влияния
глобализации
на
соответствующую сферу сотрудничества:
1) несмотря на то, что в исторической ретроспективе примеры оффшоров в их
современном понимании можно найти еще в Древнем мире, только после Второй
мировой войны соответствующий феномен под влиянием глобализационных
процессов сумел приобрести характер межгосударственной и всеобщей проблемы,
решение которой невозможно без надлежащих усилий международно-правового
сообщества;
2) лавинообразное распространение практики использования оффшоров в схемах
уклонения от уплаты налогов привело международное сообщество к необходимости
поиска широкого формата институционального сотрудничества, который лишен
признаков международной организации, однако обеспечивает как можно большее
представительство заинтересованных субъектов разных уровней (Глобальный
форум по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях);
3) глубокие отличия государств в сфере нормативно-правового регулирования
финансовых правоотношений в сочетании с озабоченностью государств
относительно сохранения фискального суверенитета и необходимостью
объединения усилий государств по борьбе с оффшорными схемами уклонения от
уплаты налогов привели к активному использованию актов модельного
нормотворчества, которые лишены обязательной юридической силы, однако
оказывают значительное влияние на формирование соответствующей политики
государств, как это подтверждает практика использования рекомендательных актов
ОЭСР.
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VERGİ ÖDƏMƏKDƏN YAYINMANIN OFFŞOR SXEMLƏRİNDƏN
İSTİFADƏ KONTEKSTİNDƏ MALİYYƏ CİNAYƏTLƏRİNƏ QARŞI
DÖVLƏTLƏRARASI ƏMƏKDAŞLIĞA
QLOBALİZASİYANIN TƏSİRİ
H.D.Qəmbərov
XÜLASƏ
Məqalədə vergi ödəməkdən yayınmanın offşor sxemlərindən istifadə kontekstində
maliyyə cinayətlərinə qarşı dövlətlərarası əməkdaşlığa qlobalizasiyanın təsiri tədqiq
olunur. Müəllif əsas diqqətini belə əməkdaşlığın institusional və normativ əsaslarında baş
verən keyfiyyət dəyişikliklərinin səbəblərinə yönəltmişdir.
IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE COOPERATION OF STATES IN THE
FIELD OF FIGHTING FINANCIAL CRIMINALITY IN THE CONTEXT OF
ABUSIVE OFFSHORE TAX AVOIDANCE SCHEMES
H.D.Gambarov
SUMMARY
This article is dedicated to the study of the impact of globalization on the
cooperation of states in the field of fighting financial criminality in the context of abusive
offshore tax avoidance schemes. The author pays special attention to the reasons of
qualitative changes in institutional and normative bases of such cooperation.
Məqalə Odlar Yurdu Universitetinin Hüquq fakültəsinin 10 sentyabr 2014 tarixli iclasının qərarı
ilə çapa tövsiyə olunmuşdur (Protokol № 1)
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Осуществление своей деятельности Судебно-правовым советом вне
зависимости от законодательной и исполнительной власти соответствует сущности
классического разделения власти. Считаем, что с законодательной точки зрения это
правильный подход, однако ветви власти, будучи самостоятельными, также
действуют в единстве при осуществлении государственной власти. Полагаем, что
независимость органов власти также зависит от взаимоотношений сферы
деятельности, но считаем, что взаимоотношения не должны превращаться в прямое
вмешательство. Такие взаимоотношения внешне могут казаться относительной
зависимостью.
В соответствии со статьями 93-1 и 93-2 Закона Азербайджанской Республики
«О судах и судьях» [1], Судебно-правовой совет и Избирательный Комитет судей
являются органами, осуществляющими организацию судебной системы, формирование судейского корпуса и избрание кандидатов на должность судей.
Избирательный комитет судей является органом, формируемым Судебноправовым советом и осуществляющим избирание кандидатов на должность судей.
Деятельность настоящего Комитета регулируется Законом Азербайджанской
Республики «О судах и судьях», Законом Азербайджанской Республики «О
Судебно-правовом совете» [2], а также утвержденным Судебно-правовым советом
Положением об Избирательном комитете судей.
Судебно-правовой совет на правовых основах, предусмотренных законодательством, оценивает деятельность и работу судей, заместителей председателя суда
и председаталей судебных коллегий касательно организации судебной работы и
обсуждая вопросы по смене места работы судей, их продвижению, продлению
срока полномочий, принимает решения по назначению председателей, заместителей
председаталей судов, председателей судебных коллегий Азербайджанской
Республики, за исключением председателей Верховного Суда Азербайджанской
Республики, судов апеляционной инстанции, Верховного Суда Нахчыванской
Автономной Республики, а также освобождения от должности этих лиц или
перевода на другую должность.
Действующее законодательство обращает особое внимание на постоянное по45
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вышение уровня профессионализма судей. В наше время общество неустанно
развивается и сформированные новые общественные отношения в обязательном
порядке создают необходимость их урегулировании в правовой плоскости. Такая
тенденция развития обуславливает принятие новых нормативно-правовых актов и
усовершенствование действующей правовой базы. Несомненно, при осуществлении
правосудия правильное применение новых нормативно-правовых актов
непосредственно зависит от профессионального уровня судей.
По этой причине одним из основных направлений деятельности Судебноправового совета является повышение профессионального уровня судей,
осуществление мер для подготовки кандидатов на должность судьи. Судебноправовой совет обращает особое внимание на организацию курсов обучения для
повышения профессионализма и осуществляет материальное обеспечение судей,
которые проходят стажировку на этих курсах. Это их обязаность, возлагаемая на
них законом.
Положения Конституции Азербайджанской Республики закрепляя
независимость судей, декларируют их подчинение только Конституции и законам
Азербайджанской Республики, несменяемость в течение срока своих полномочий
[3]. В Законе Азербайджанской Республики «О судах и судьях» вопросы, связанные
с независимостью, неприкосновенностью и безопасностью судей также
предусмотрены специальными нормами.
Основываясь на такую прочную законодательную базу, основные
направления деятельности Судебно-правового совета – осуществление мер в
обеспечении независимости судей и недопущение внешнего вмешательства в
деятельность судов также определены в качестве основных задач.
В тоже время судебно-правовой совет оказывает информационно-правовое
обеспечение деятельности суда, вносит предложения по материально-техническому
и финансовому обеспечению его деятельности. Также совет утверждает Кодекс
судейской этики, образцы удостоверений судей; рассматривает предложения
награждения судей и привлечение их к административной ответственности.
Одним из основных направлений деятельности Судебно-правового совета
является рассмотрение обращений о прекращении полномочий судей и
рассмотрения поступивших жалоб и заявлений, в том числе жалоб на решения
Комитета по избранию судей.
Кроме того, Судебно-правовой совет в своей деятельности также
осуществляет другие обязанности, установленные законодательством.
В целях выполнения требований законодательства, устанавливающего
основные направления деятельности Судебно-правового совета, права, которыми
владеет настоящий совет предусмотрены как отдельная норма.
В статье 12 Закона Азербайджанской Республики «О Судебно-правовом
совете» закреплено, что в связи с выполнением возложенных на него задач
Судебно-правовой совет имеет следующие права:
- определять правила письменного и устного экзаменов для избрания кандидатов на
должность судей, выставлять оценки кандидатам по результатам долгосрочного
обучения, проведения заключительного собеседования;
- формировать аппарат Судебно-правового совета;
- утверждать Положение об Избирательном Комитете судей и формировать Комитет
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по избранию судей;
- в рамках общего количества судей устанавливать число судей в судебной системе
Азербайджанской Республики;
- вносить предложение в соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики о назначении председателей, заместителей председаталей
судов и председателей судебных коллегий Азербайджанской Республики, а также об
освобождении с должности этих лиц или переводе на другую должность, за
исключением председателей Верховного Суда Азербайджанской Республики, судов
апеляционной инстанции, Верховного Суда Нахчыванской Автономной Республики,
судей судов по тяжким преступлениям;
- вносить предложения в соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики о премировании судей;
- премировать судей;
- привлекать судей к административной ответственности;
- обсуждать вопрос о прекращении полномочий судей и вносить предложения по
этому вопросу в соответствующий орган исполнительной власти;
- давать согласие на проведение уголовного преследования в отношении судей, временно отстранять их от исполнения своих полномочий;
- организовывать специальную врачебную комиссию в целях установления невозможности выполнения судьей своих обязанностей по медицинским причинам;
- получать сведения и документы из судов и государственных органов, юридических
и физических лиц по рассматриваемым вопросам в судебно-правовом совете;
- привлекать к совместной работе сотрудников, специалистов и экспертов государственных органов, научных предприятий и организаций;
- принимать акты нормативного характера для осуществления и регулирования задач, возложенных на Судебно-правовой совет;
- принимать соответствующие решения по вопросам, рассматриваемым в Судебноправовом совете;
- осуществлять контроль за исполнением своих решений;
- анализировать деятельность судей;
- проводить собеседование с кандидатами, предложенными Комитетом по избранию
судей;
- заслушивать отчёт председателя Комитета о деятельности Комитета по избранию
судей;
- вносить предложения по усовершенствованию законодательства о судах и судьях;
- проводить в образовательных учреждениях курсы, семинары и занятия по повышению квалификации судей;
- организовать в образовательных учреждениях первоначальные долгосрочные курсы для кандидатов на вакантные должности судьи;
- предлагать председателям судов первой инстанции учитывать квалификацию конкретного судьи при распределении дел между судьями;
- создавать международное сотрудничество, осуществлять обмен опытом в сфере
судебной деятельности;
- привлекать средства местных и иностранных организаций, получать гранты для
осуществления задач, возложенных на Судебно-правовой совет;
- сотрудничать с неправительственными организациями и средствами массовой ин47
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формации для информирования общественности о судебной деятельности;
- вносить предложения по улучшению условий труда и материального обеспечения
судей и работников судебного аппарата;
- осуществлять другие полномочия, возложенные на него законодательством.
Судебно-правовой совет при осуществлении деятельности, предусмотренной
законодательством, рассматривая какой-либо вопрос на основе обсуждений, в итоге
принимает решения по рассматриваемым вопросам. За исключением, случаев,
предусмотренных в вышеупомянутом законе, решения по вопросам вынесенным на
обсуждение Судебно-правового совета принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого
голосования, и председательствующий на заседании при принятии решений
голосует последним. Согласно требованию закона, при принятии решения по
дисциплинарному производству, в голосовании по данному вопросу участвуют
лишь члены Судебно-правового совета, являющиеся судьями, за исключением
председателя Верховного суда и судьи-докладчика.
При принятии решения об обеспечении или отклонении представления Генерального прокурора Азербайджанской Республики о согласии на осуществление в
отношении судьи уголовного преследования, в голосовании участвуют только
судьи-члены Судебно-правового совета. Решение Судебно-правового совета по
этому вопросу является окончательным.
Принимая решения при наличии специального заключения члена Судебноправового совета, участвующего в голосовании по данному вопросу, это
заключение прилагается к принятому советом решению. Законом устанавливается,
что решения Судебно-правового совета по исполнению дисциплинарного взыскания
публикуются в течение одного месяца после вступления в силу.
Решение всех вопросов, отнесенных к компетенции Судебно-правового
совета рассматривается на заседаниях совета. Правила процедуры проведения
заседания также регулируются законодательством. Согласно порядку, предусмотренному законом, заседания Судебно-правового совета ведет его председатель,
функцию секретаря на заседаниях выполняет сотрудник Аппарата Судебноправового совета. Что касается времени проведения заседания Судебно-правового
совета, то предусмотрено проведение заседаний не реже одного раза в квартал.
В статье 27 Закона Азербайджанской Республики «О Судебно-правовом
совете» права и обязанности членов совета предусмотрены в следующей последовательности:
- участовать в заседаниях Судебно-правового совета, выражать мнение в ходе
проведения заседания;
- участвовать в разрешении вопросов, отнесенных к компетенции Судебноправового совета;
- задавать вопросы докладчику при рассмотрении дела в Судебно-правовом
совете, другим лицам, участвующим в заседании совета;
- получить сведения и документы от законодательных, исполнительных и
судебных органов, органов местного самоуправления, а также юридических и физических лиц по вопросам, которые готовятся к рассмотрению в Судебно-правовом совете;
- ознакомиться с заявлениями, представлениями и другими материалами, пред48
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ставленными на заседании судебно-правового совета;
- высказывать мнение о решениях Судебно-правового совета;
- выдавать специальное заключение в случае полного или частичного
несогласия с решением Судебно-правового совета;
- вносить предложения для рассмотрения на заседании совета вопросов,
отнесенных к компетенции Судебно-правового совета;
- ознакомиться с решениями, протоколами и другими документами Судебноправового совета;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Азербайджанской Республики.
Участники совета не позднее, чем за три дня до начала заседания
информируют о дате, времени и месте проведения и также вопросах, обсуждение
которых предусмотрено на заседании Судебно-правового совета. В зависимости от
содержания вопроса, который будет обсужден на заседании Судебно-правового
совета, помимо членов совета законодательством также предусмотрено участие
других лиц.
Заседание Судебно-правового совета считается правомочным при участии
восьми членов совета Совета, за исключением некоторых случаев, предусмотренных
законодательством. Заседания совета протоколируются его аппаратом не более, чем
в течение десяти дней. В протоколе отмечаются участвующие на заседании члены
совета и приглашенные, обозначается повестка дня, содержание обсуждений, вопросы, поставленные на голосование и решения, принятые по этим вопросам, а также
результаты голосования. В конце протокол заседания подписывается председаталем
совета и секретарем заседания.
Таким образом, организация Судебно-правового совета и направления его
деятельности регулируются законом. Закон выступает в качестве нормативноправовой базы, регулирующей деятельность Судебно-правового совета. C точкизрения современных требований, а также международной практики, правовая
организация и направления деятельности Судебно-правового совета должны быть
усовершенствованы в контексте развития национального законодательства и
обеспечения верховенства закона.
Поскольку основная цель и задачи судебно-правовых реформ, осуществляемых конституционными гарантиями, направлены на обеспечение верховенства
закона, становление судебной власти в системе государственного управления как
самостоятельного института; обеспечение прав и свобод человека и гражданина
при осуществлении правосудия, непосредственно зависят от формирования в стране
профессионального судейского корпуса, их прозрачной деятельности и независимости.
Для выполнении этих задач, в соответствии с Законом Азербайджанской
Республики «О Судебно-правовом совете», организация Совета и направления его
деятельности имеют особое значение.
Судебно-правовой совет продолжает свою деятельность как орган, осуществляющий обеспечение организации судебной системы и независимости судей в Азербайджанской Республике, организицию избрания на вакантные должности судей
кандидатов, не являющихся судьями, оценку деятельности судей, изменение их
места работы, продвижения по службе, привлечение к административной ответст49
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венности, а также исполняющий функции самоуправления судебной власти,
решающий другие вопросы, связанные с судами и судьями в рамках своей
компетенции и усовершенствование его деятельности согласно отмеченным
предложениям послужит укреплению законодательной базы в этой сфере.
Учитывая рекомендации международного законодательства можно прийти к
выводу, что нужно, чтобы члены совета и законодательная база были в гармонии
справедливости, кроме того баланс в правосудии ни в коем случае не должен быть
нарушен.
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cəmiyyətin maraqlarına təsir etdiyini vurğulayır və mövcud məhkəmə icraatının
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi təkliflər irəli sürür.
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SUMMARY
The structure and main areas of activity of Judicial Council of the Republic of
Azerbaijan are analyzed in this article. The author states that the activities of this
institution directly affects the interests of whole society. Some suggestions are made to
improve the existing judicial proceedings.
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Необходимость детального изучения проблемы использования торговых
марок в качестве ключевых слов третьими лицами в рекламе и предотвращение
такого незаконного использования не вызывает сомнений. По меньшей мере пять
Верховных судов государств-членов ЕС (Франции, Германии, Австрии,
Нидерландов и Бельгии) в своих решениях обратились к прецедентному праву Суда
Европейских Сообществ по поводу случаев рекламы с помощью ключевых слов.
Цель автора статьи – оценить законность продажи знаков торговой марки в
качестве ключевых слов и проанализировать законодательную практику государствчленов ЕС, уже столкнувшихся с указанной проблемой. В исследовании содержится
краткий обзор основных функций торговых марок, т.к. это имеет решающее
значение для общего понимания сущности споров о рекламе с помощью ключевых
слов.
Автор настоящей работы констатирует, что рекламная функция торговой
марки не менее значима, чем индивидуализирующая, особенно когда целью
исследования в данной статье является анализ рекламы с помощью ключевых слов в
контексте права торговых марок. Это особенно актуально, т.к. большинство ученых,
которые разрабатывали эту тематику, уделяли большое внимание индивидуализирующей функции торговых марок, когда речь шла о рекламе с помощью ключевых
слов, среди которых Охли A., Севилле К., Фима И.С., Блейкени С., Дэвис Дж.,
Гриффитс A., Oтт С. и др.
С точки зрения Oхли А., Суд Европейских Сообществ акцентировал свое
внимание на ответственности рекламодателя в соответствии со статьей 5 абзацем (1)
пунктом (а) Директивы о торговых марках и статьей 9 абзацем (1) пунктом (а)
Регламента о торговых марках Сообщества [10; 1; 6, с.879].
Один из вопросов, обсуждаемый учеными – случаи «двойной идентичности»
(дело L’Oreal SA, пункт 300) [22]. А именно, использование знаков конкурентов
можно рассматривать как нарушение только тогда, когда оно «влияет или может
повлиять на функции торговой марки, в частности, на индивидуализирующую»
(дело Arsenal, пункт 51) [13].
Яркий пример – дело футбольного клуба Arsenal [13], где знак был использо51
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ван для создания впечатления о существующей финансовой связи между товарами с
логотипом данного футбольного клуба и владельцем торговой марки.
Автор статьи полагает, что функции имеют важнейшее значение при
правовом анализе торговых марок. Эта точка зрения в значительной степени
совпадает с результатами последних исследований по данному вопросу. Согласно
преамбулам Директивы о торговых марках и Регламента о торговых марках
Сообщества, гарантийная функция торговой марки (гарантия происхождения
товаров) является наиболее значимой. Более того, после оглашения решений Google
France [14] и Bellure [15], появились дополнительные функции торговых марок:
гарантия качества товаров, коммуникативная, рекламная и инвестиционная.
Основная причина их существования – предотвращение риска нарушения
индивидуализирующей функции. Очевидно, что в настоящее время вышеуказанная
функция бренда охватывает более широкий круг вопросов, нежели исключительно
подтверждение происхождения продукции.
Индивидуализирующая функция. Суд Европейских Сообществ регулярно
отмечает, что первоначальной функцией бренда является гарантия происхождения
товаров, «гарантия того, что все продукты, имеющие этот знак, были изготовлены
под контролем одного предприятия, отвечающего за их качество» [8, с.352].
Тем не менее, до сих пор без ответа остается вопрос о том, каков был
функциональный подход в деле Google France [14]. Суд предоставил лишь узкое
руководство, в котором говорится, что вопрос о функции, содержащей указание на
происхождение товаров, зависит от типа и содержания рекламы. На самом деле,
согласно мнению Суда Европейских Сообществ, на рекламодателей возлагается
юридическая ответственность в случаях оказания отрицательного влияния на
функции торговых марок (т.е., когда рекламодатель и владелец торговой марки
экономически связаны между собой (решение Суда Европейских Сообществ по
делу Celine Celine Sarl v Celine SA [15])).
Вполне вероятно, Суд Европейских Сообществ предполагает, что другие
функции товарных знаков самостоятельно обладают исковой силой в соответствии
со статьей 5 абзацем (1) пунктом (а) Директивы о торговых марках.
Так, Генеральный адвокат (член Суда Европейского Сообщества,
назначаемый общим решением правительств государств-членов Сообщества на
шестилетний срок, консультирующий судей по юридическим вопросам,
представляющий на рассмотрение дела и оказывающий иную другую помощь в
процессе принятия судебного решения) в пункте 55 постановил, что Суд
Европейских Сообществ не проводит различий между резервированием ключевого
слова и его отображением по запросу пользователя [11].
В то же время в пункте 84 дела Google France говорится, что:
«...рекламное объявление не позволяет или с трудом позволяет внимательному
и хорошо информированному пользователю Интернета установить, что товары или
услуги, указанные в объявлении, выпускаются владельцем торговой марки или
предприятием экономически связанным с ним или, наоборот, выпускаются третьей
стороной» [14].
Если торговый знак используется для определения товаров, принадлежащих
владельцу торговой марки, конфликтной ситуации с индивидуализирующей
функцией не возникает.
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Автор согласна с мнением ученых Института Макса Планка (Мюнхен,
Германия), что, имея дело с правилом «двойной идентичности», в статью 5 абзац (1)
пункт (а) Директивы о торговых марках и статью 9 абзац (1) пункт (а) Регламента о
торговых марках Сообщества необходимо внести определенные поправки. Это,
однако, может привести к еще большей путанице из-за существующего
игнорирования в настоящее время в сфере прав собственников, особенно когда речь
идет о борьбе с разрешением бизнес структурам использовать товарные знаки,
помещенные на продукции, не принадлежащей собственнику торговой марки [5,
с.104].
В деле Arsenal, а именно в пунктах 48 и 51, Суд Европейских Сообществ
постановил следующее:
«... индивидуализирующая функция торговой марки заключается в обеспечении
указания происхождения отмеченных товаров или услуг для потребителя или
конечного пользователя, позволяя им без каких-либо сомнений отличить товары или
услуги от других, имеющих иное происхождение», и
«… по этой причине, осуществление прав может относиться к случаям, когда
использование знака третьей стороной влияет или способно повлиять на функции
торговой марки, в частности, на основную функцию – обеспечение происхождения
товаров для потребителей» [13].
В деле Adam Opel v Autec первоначальная функция бренда не была нарушена,
потому что, хотя знаки на товары и были идентичными, использование не влияло на
индивидуализирующую функцию торговой марки [17].
В целом, вопрос о том, как спроектировать рекламу с помощью ключевых
слов так, чтобы она не ограничивала индивидуализирующую функцию торговых
марок, остается открытым.
Рекламная
функция.
Следует
обратить
внимание,
что
индивидуализирующая функция представляет рекламную функцию, не менее
значимую, чем первая. Одними из первых дел, связанных с рекламной функцией
были Dior v Evora [18] и Copad SA v Christian Dior Couture SA [19]. Собственники
торговой марки уделили большое внимание рекламной функции, инвестируя в нее
значительные суммы денег, и в то же время, скупая свои знаки в качестве ключевых
слов, что повлияло на рентабельность их продаж и инвестиционную функцию [6,
р.880].
Некоторые теоретики, такие как И.А.Фима, утверждают, что «выделение, как
отдельно существующей рекламной функции, было неизбежным из-за дополнения
Директивы статьей 5 абзацем (2)» [4, с.325]. Помимо этого, он считает, что не
рентабельно сосредотачиваться на ущербе, нанесенном рекламной функцией,
поскольку более важно проанализировать мошеннические действия конкурентов,
которые, скорее всего, посягали на защиту бренда [4, с.325].
Рекламная функция не будет использована, если поисковая система
поставила сайт собственника торговой марки на топовые позиции. Oхли А., однако,
утверждает, что это не лучший способ решения проблемы, потому что не у всех
владельцев торговой марки есть свой собственный сайт. Примером этого могут
служить компании Австрии, где наличие официального веб-сайта не так популярно
[9]. Если товарный знак не известен, нет никакой гарантии, что соответствующий
официальный сайт будет первым среди результатов поиска. Нет объяснения тому,
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каким образом рекламодатели ключевых слов смогут проконтролировать, будет ли
сайт собственника находиться на видном месте [6, с.880]. Аналогично, ученые Отт
С. и Шуберт М. считают, что размещение сайта в списке поиска зависит от
«сложных алгоритмических формул» и от множества других факторов [7, с.5]. Для
сравнения, по мнению Суда Европейских Сообществ, является очевидным факт, что
веб-сайт владельца торговой марки будет находиться на видном месте. Необходимо
отметить, что, как правило, все результаты поиска отображаются в порядке
убывания релевантности.
Особое внимание следует уделить проблеме делистинга – временному или
постоянному удалению сайта из индекса Интернет-сервис провайдеров, который
имеет место тогда, когда администраторы сайта признаются виновными в
использовании незаконных способов улучшения своих рейтингов, что было
предметом рассмотрения немецкого дела BMW [16]. Как заявляют Отт С. и Шуберт
М., делистинг может способствовать дополнительной защите торговой марки, т.к.
веб-сайт владельца торговой марки не «виден среди результатов веб-поиска» [7,
с.5]. В отличие от этой точки зрения, автор данной статьи считает, что делистинг
можно рассматривать как справедливое наказание за использование незаконных
средств с целью более эффективного рекламирования, но не для улучшения защиты
торговой марки. На самом деле, было бы не правильно покупать ключевые слова,
зная, что официальный сайт собственника торговой марки будет исключен.
Ранее упоминалось, что перед тем как бронировать ключевое слово,
рекламодатель должен проверить, соответствуют ли бренду желаемая фраза / слово.
В связи с возможностью удаления из индекса провайдера, рекламодатель должен
знать, что, купив ключевые слова, он может нарушить права владельца товарного
знака. Представленные здесь перспективы являются теоретическими на данный
момент, однако, необходимо иметь
в виду возможность возникновения
потенциальных споров.
В результате исследований о влиянии покупки ключевых слов на рекламную
функцию, Суд Европейских Сообществ признал, что владелец товарного знака
(который хочет купить ключевое слово, соответствующее его торговой марке)
должен внести определенную плату, чтобы обеспечить этой ссылке первое место
среди других ссылок в конкретном поиске.
Важно отметить, что в соответствии с особенностями статьи 4 Директивы
2006/114/EC, владельцы торговой марки не могут запрещать другим лицам
использовать свою торговую марку в рекламе, независимо от того, принесет ли это
вред функции торгового знака [2].
Автор статьи согласна с утверждением Гриффита А., что защита рекламной
функции согласно статье 5 абзацу (1) пункту (а) Директивы о торговых марках
может ограничить свободу выбора потребителя, что приведет к увеличению
конкуренции [3, с.312].
Теоретики Отт С., Шуберт М. [7, с.2] и Охли А. [6, с.879] уверены, что
решение Суда Европейских Сообществ требует более детального толкования в его
функциональном подходе. Не было дано ответа относительно того, затронуты ли
дополнительные функции товарного знака рекламой с помощью ключевых слов.
Единственная функция, которая привлекает больше внимания и более ясна –
рекламная функция. Однако до сих пор не получен ответ на вопрос, будут ли при54
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влечены к ответственности рекламодатели ключевых слов, когда официальный сайт
собственника бренда не фигурирует среди первых результатов поиска [7, с.5-6].
Следует отметить, что дополнительные функции торговых марок, признанные недавно вынесенными решениями Суда Европейских Сообществ, не являются
независимыми и свободно функционирующими в отношении защиты бренда
согласно статье 5 абзацу (1) пункту (а) Директивы о торговых марках и статье
9 абзацу (1) пункту (а) Регламента о торговых марках Сообщества.
Суд Европейских Сообществ поручил урегулировать этот проблемный
вопрос национальным судам государств-членов ЕС, что привело к принятию
совершенно разных судебных решений на территории действующих государствчленов. В настоящее время, подход к функционированию, созданный в Bellure [15]
не работает. Должен быть создан четкий принцип, который будет регулировать
защиту индивидуализирующей функции.
Решения во всех вышеупомянутых делах уже известны, кроме дела Interflora
в Великобритании [12], которое находится на рассмотрении. В настоящее время
можно только догадываться, будет ли Interflora [12] содержать ответы на
многочисленные вопросы, по поводу ответственности рекламодателей согласно
статье 5 абзацу (1) пункту (а) Директивы о торговых марках.
Из-за ограничения объема настоящей работы, не представляется возможным
более детально проанализировать рекламную функцию торговой марки, но можно
сделать вывод, что разъяснение этой функции и многие другие вопросы требуют
неотложного внимания.
Гарантия качества, коммуникативная и инвестиционная функции.
Статья 5 абзац (1) пункт (а) Директивы о торговых марках консолидирует защиту
дополнительных функций бренда: «гарантия качества товаров или услуг,
коммуникативная, инвестиционная и рекламная функции», но не дает объяснение,
являются ли эти функции независимыми и могут ли быть использованы отдельно
[15].
Функция качества, известная ещё как гарантийная функция, фокусируется на
гудвилле (репутации) торговой марки, который оказывает существенное влияние на
конкурентоспособность и эффективность ведения бизнеса.
Автор статьи считает, что выделение функции качества (гарантии) в
отдельную является искусственным, потому что во многом она похожа на
индивидуализирующую функцию товарного знака. Однако, согласно современным
исследованиям, автор не могла проигнорировать тот факт, что существование такой
функции было одобрено международными экспертами.
Создается впечатление, что наряду с другими функциями Суд Европейских
Сообществ сосредоточился в своих решениях только на рекламной, не уделив
внимание инвестиционной функции, тесно с ней связанной.
Другие дополнительные функции также основаны на индивидуализирующей
функции, но их роль зависит от способности привлекать внимание потребителя.
Решающим фактором для потребителей при выборе бренда является его имя,
который может быть нарушен ненадлежащим использованием товарного знака
конкурентами, совершаемое посредством рекламы с помощью ключевых слов.
Вышеупомянутые решения Суда Европейских Сообществ не дали
исчерпывающий ответ на все существующие вопросы, но они привели к возникно55

Г.О.Михайлюк

вению новых функций торговой марки и доктрины «среднего потребителя»
(классического потребителя определенного товара). Например, типичным
потребителем конкретного товара является человек определенного пола, возраста,
профессии и уровня дохода. В этой работе статья 5 абзац (1) пункт (а) Директивы о
торговых марках была проанализирована в рамках прецедентного права ЕС. Тем не
менее, необходимо принять новые базовые нормативно-правовые документы, более
детально анализирующие функциональный подход к торговым маркам.
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TİCARƏT MARKALARININ FUNKSİYALARININ ANALİZİNİN NƏZƏRİ
ASPEKTLƏRİ VƏ PRAKTİKİ PROBLEMLƏRİ:
AVROPA İTTİFAQI QANUNVERİCİLİYİNİN TƏCRÜBƏSİ
Q.O.Mihaylyuk
XÜLASƏ
Məqalədə Avropa İttifaqı presedent hüququ əsasında ticarət markalarının
funksiyalarının hüquqi analizinin nəzəri aspektləri və praktiki problemləri tədqiq
olunmuşdur. Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, Avstriya, Hollandiya və Belçikanın
tanınmış şirkətlərinin böyük bir qismi İnternet provayderləri tərəfindən üçüncü şəxslərə
ticarət markalarına oxşar və ya onların eyni olan açar sözlərin ötürülməsi problemi ilə
üzləşmişdir. Bu problem onunla nəticələnmişdir ki, həmin ticarət markalarının sahibləri öz
hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar şikayət etməyə başlamışlar.
THEORETICAL ASPECTS AND PRACTICAL PROBLEMS OF
TRADEMARK FUNCTIONS ANALYSIS: EU LEGISLATIVE EXPERIENCE
G.O.Mykhailiuk
SUMMARY
This article is dedicated to the study of theoretical aspects and practical problems
of trademark functions legal analysis based on the European Union case law. A great
number of well-known companies in the UK, France, Germany, Austria, the Netherlands
and Belgium are faced with the problem of Internet service providers (ISPs) selling
keywords, which correspond or are identical to famous trademarks, to third parties. This
situation led to a number of claims against ISPs.
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Bankların normal fəaliyyət göstərməsi və öz funksiyalarını lazımi qaydada yerinə
yetirməsi üçün onların təhlükəsizliyi təmin edilməlidir. Əks halda banklar nə üzərlərinə
düşən vəzifələri icra edə, nə də qarşılarına qoyduqları məqsədlərə çata bilərlər. Olduqca
vacib məsələ olması səbəbindən Qanunvericilik (daha dəqiq desək, bank Qanunvericiliyi)
bankların təhlükəsizliyini təmin edir.
Bankların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi anlayışına məhdud mənada baxmaq
olmaz. Belə ki, bu anlayış (bankların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi) təkcə onların
təhlükəsizliyinin cinayətkar qəsdlərdən (məsələn, oğurluqdan, soyğunçuluqdan və s.)
müdafiə edilməsi vasitəsilə təmin edilməsinə yönələn tədbirlər sistemi demək deyildir.
Həmin anlayışa bankların təhlükəsizliyini təmin etmək texnikası (mühafizə, seyf,
siqnallaşdırma və s.) da daxildir. Fikrimizin məğzi və mahiyyəti ondan ibarətdir ki,
bankların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi anlayışına daha geniş mənada yanaşmaq
lazımdır. Belə ki, bankların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi kifayət dərəcədə əhatəli olan
tədbirlər sistemi deməkdir. Tədbirlər sistemi isə ayrı-ayrı elementlərdən (məsələn,
müəyyən iqtisadi normativlər müəyyən etmək vasitəsilə bank fəaliyyətinin qaydaya
salınmasından, bank əmanətlərinin qorunmasından, bank böhranının aradan
qaldırılmasından və s.) ibarətdir. Belə sistemin tərkibinə element kimi həmçinin
bankların informasiya təhlükəsizliyi də daxildir.
Qeyd etməliyik ki, XX əsrin sonları və XXI əsrin əvvəlləri dünyada təhlükəsizlik
probleminə marağın artması ilə müşayiət olunur. Təhlükəsizlik dedikdə isə şəxsiyyətin,
cəmiyyətin və dövlətin mövcudluğunu təmin edən mənafelərin təhlükədən müdafiə
olunmaq (qorunmaq) vəziyyəti başa düşülür. BMT-nin İnkişaf Proqramı (BMTİP)
(United Nations Development Program) çərçivəsində 1994-cü ildə hazırladığı məruzədə
təhlükəsizlik konsepsiyasının əsas müddəaları formulə edilmişdir ki, burada
təhlükəsizliyin bir neçə başlıca aspekti (növü) fərqləndirilmişdir: 1) iqtisadi təhlükəsizlik;
2) ərzaq təhlükəsizliyi; 3) ekoloji təhlükəsizlik; 3) sağlamlıq təhlükəsizliyi; 4) şəxsi
təhlükəsizlik; 5) siyasi təhlükəsizlik; 6) ictimai-mədəni təhlükəsizlik.
Müasir tədqiqatçılar haqlı və düzgün olaraq göstərilən siyahıya informasiya təhlükəsizliyini də daxil edirlər. Ona görə ki, informasiya indiki dövrdə materiya və enerjidən
sonra üçüncü əsas amil kimi tanınır. Digər tərəfdən, informasiya və informasiya sahəsi
yeni iqtisadi, mədəni və siyasi kapital sayılır. Elə bir kapital ki, cinayətkarlığın yeni for58
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malarına məruz qalır. “Böyük Səkkizliyə” daxil olan dövlətlərin Ədliyyə və Daxili İşlər
Nazirlərinin 9-10 dekabr 1997-ci il tarixində Vaşinqtonda keçirilən görüşündə qəbul
edilmiş sənəddə deyilir ki, “informasiya sistemindən cinayət törətmək məqsədi ilə
istifadə etmək ictimai təhlükəsizliyə ciddi ziyan vurur”.
Son zamanlar informasiya texnologiyaları sahəsində baş verən elmi-texniki proqres
cinayətkarların əlində başlıca vasitəyə çevrilmişdir. Söhbət hər şeydən əvvəl kompyuter
texnikasından gedir. XXI əsrdə mütəşəkkil cinayətkarlığın inkişafını proqnozlaşdıran
müəlliflər yazırlar ki, cinayət “istehsal olunmasının” əsas aləti kompyuter sayılır. Belə ki,
ayrı-ayrı maraqlı şəxslər kompyuter informasiyasına qanunsuz olaraq daxil olur,
informasiyanı məhv edir, onun surətini çıxarır və kompyuter texnikasından istifadə ilə
bağlı digər növ hüquq pozuntularına yol verirlər. “Kompyuter sabotajı”, “kompyuter
terrorizmi” və “kompyuter reketi” kimi əməllər xüsusi həyəcana səbəb olur. Kompyuter
texnologiyasından cinayətkar aləmin nümayəndələri geniş səviyyədə istifadə edirlər.
Buna görə də hələ keçən yüzilliyin 80-ci illərində kompyuter texnikasından istifadə ilə
bağlı yeni növ hüquq pozuntuları ilə mübarizə aparmaq üçün bir çox dövlətlərin cinayət
Qanunvericiliyi kompyuter informasiya təhlükəsizliyini öz mühafizə obyektinə daxil etdi.
Bu gün demək olar ki, bütün ölkələrin hamısında kompyuter informasiya təhlükəsizliyi
cinayət hüquqi mühafizənin obyekti sayılır. Belə yanaşma təbii olub, təsadüfi xarakter
daşımır və obyektiv zərurətdən irəli gəlir. Nəticədə ayrı-ayrı dövlətlərdə kompyuter
cinayətlərinə görə məsuliyyət nəzərdə tutan Qanunvericilik qəbul edildi. Ayrı cür də ola
bilməzdi. Nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Y.Fişerin verdiyi
məlumata görə kompyuter cinayətləri hər il 45 milyard ABŞ dollarından çox zərər vurur.
Qeyd etmək vacibdir ki, kompyuter cinayətləri “kompyuter informasiyası
sferasında cinayətlər”, “informasiya təhlükəsizliyi əleyhinə cinayətlər” və “informasiya
kompyuter cinayətləri” kimi terminlərlə də ifadə edilir ki, aralarında prinsipial fərq
olmadığından həmin terminlər eynimənalı (sinonim) sayılır. Həmçinin diqqət
yetirməliyik ki, kompyuter cinayətləri beynəlxalq xarakterə malikdir, yəni beynəlxalq
xarakterli cinayətlər sırasına daxildir. Belə ki, əgər kompyuter cinayətlərində hər hansı
xarici element iştirak edərsə, onlar beynəlxalq xarakterli kompyuter cinayətləri adlanır.
Buna görə də həmin cinayətlərlə nəinki dövlətdaxili (milli) – hüquqi məkanda, həmçinin
beynəlxalq səviyyədə də mübarizə aparılır.
Beynəlxalq səviyyədə kompyuter cinayətlərinə ilk dəfə olaraq ümumiləşdirilmiş
anlayış hələ 1983-1985-ci illərdə verilmişdir. Regional dövlətlərarası beynəlxalq avropa
qurumlarından (təşkilatlarından) biri olan İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (İƏİT)
keçən yüzilliyin 80-ci illərinin ortalarında göstərmişdir ki, hansı ictimai təhlükəli əməllər
kompyuter cinayətlərinə aid olunur.
Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin Nazirlər Komitəsi 13 sentyabr 1989-cu il
tarixində kompyuterlə bağlı cinayətlər haqqında qəbul etdiyi sənəddə təklif olunur ki, üzv
ölkələrin cinayət Qanunvericiliyinə aşağıdakı hüquq pozuntusu tərkibləri daxil
edilməlidir: kompyuter dələduzluğu; kompyuter saxtakarlığı; kompyuter məlumatlarına
və ya kompyuter proqramlarına ziyan vurulması; kompyuter sabotajı; kompyuter
informasiyasına icazəsiz daxil olma və s. Bundan başqa tövsiyyə olunur ki, aşağıda göstərilən əməllərə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulsun: kompyuter məlumatlarını və
ya kompyuter proqramlarını dəyişdirmək; kompyuter “casusluğu” etmək; qanunla
qorunan kompyuter sistemindən və ya kompyuter informasiyasından icazəsiz istifadə
etmək və s.
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Avropa səviyyəsində kompyuter cinayətləri ilə (informasiya texnologiyaları
sahəsində cinayətkarlıqla) mübarizə aparmaq üçün Avropa Şurası tərəfindən xüsusi
olaraq 23 noyabr 2001-ci il tarixində “Kibercinayətkarlıq haqqında” Konvensiya qəbul
edilmişdir. 01 iyul 2004-cü il tarixindən qüvvəyə minən həmin Konvensiya kompyuter
cinayətləri ilə mübarizədə dövlətlərin səylərini birləşdirməyin yekunu oldu.
Konvensiyanın əsas vəzifəsi iştirakçı dövlətlərin kompyuter cinayətlərinə vahid yanaşma
nümayiş etdirmələrini təmin etməkdən ibarətdir. Bu vəzifəni yerinə yetirmək üçün isə
iştirakçı dövlətlərin öz milli (daxili) cinayət Qanunvericiliyinə kompyuter cinayətləri
haqqında müvafiq maddələr daxil olunması, habelə milli hüquq-mühafizə orqanlarına
kompyuterlərdən və internetdən istifadəyə aid istintaq aparmaq üçün səlahiyyət verilməsi
nəzərdə tutulur. Konvensiya kompyuter cinayətlərini geniş və ümumiləşdirilmiş anlayış
kimi işlədərək onların sırasına bir neçə kriminal əməl daxil edir.
Kompyuter cinayətləri ilə mübarizədə cinayət hüquq elminin (doktrinasının) rolu
xüsusi olaraq qeyd edilməlidir. Unutmaq olmaz ki, bəzi müəlliflərin, məsələn,
Y.M.Baturin, A.Q.Volevodz, V.V.Krılov, E.İ.Panfilov və başqa alimlərin yazdıqları
monoqrafiyalar kompyuter cinayətləri ilə mübarizə işində vacib rol oynayır.
Azərbaycan Respublikasına gəldikdə, qeyd etməliyik ki, bizim ölkənin yeni
Cinayət Məcəlləsi qəbul olunana kimi Azərbaycan Respublikasının cinayət
Qanunvericiliyi informasiya (kompyuter) texnologiyaları sahəsində ictimai təhlükəli
əməllərə görə məsuliyyət müəyyənləşdirən hər hansı xüsusi norma nəzərdə tutmurdu.
Yeni Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi (bundan sonra - AR CM) qəbul
olunduqda isə vəziyyət tamamilə dəyişdi. Belə ki, yeni AR CM-də “Kibercinayətlər” adlı
30-cu fəsil mövcuddur. Həmin fəslə daxil olan maddələr məhz kompyuter cinayətləri ilə
mübarizəyə həsr olunaraq həmin cinayətlərə görə məsuliyyət nəzərdə tutan hüquq
normaları ifadə edir. Bununla qurumların informasiya təhlükəsizliyi, o cümlədən
bankların informasiya təhlükəsizliyi cinayət-hüquqi mühafizənin obyektinə daxil olundu.
Şübhəsiz, kompyuter cinayətləri informasiya təhlükəsizliyi əleyhinə törədilən
ictimai təhlükəli əməllərdir. Təsadüfi deyildir ki, MDB iştirakçıları – dövlətlər üçün
Model Cinayət Məcəlləsində kompyuter cinayətlərinə həsr edilən müvafiq bölmə
“İnformasiya təhlükəsizliyi əleyhinə cinayətlər” adlanır.
Qeyd etmək lazımdır ki, kompyuter (informasiya) texnologiyaları sahəsində
cinayətkarlıq Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyini ciddi şəkildə təhdid edir,
onun üçün “qorxu” törədir ki, o, son zamanlar transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq
xarakteri almışdır. Həmin cinayətkarlığın belə xarakter alması BMT-nin XI Konqresinin
(2005-ci il) yekinlarına dair Banqkok bəyənnaməsində xüsusi olaraq nəzərə çatdırılmış
və qeyd edilmişdir.
Bunun nəticəsidir ki, “Milli təhlükəsizlik haqqında” AR Qanununun 20.1-ci
maddəsində, Azərbaycan Respublikasının informasiya sahəsində milli təhlükəsizliyinin
təmin olunmasını dövlət, ictimai və fərdi informasiya ehtiyatlarının qorunmasına, habelə
informasiya sahəsində milli maraqların müdafiəsinə yönəlmiş tədbirlər kompleksinin
həyata keçirilməsi kimi qiymət verilmişdir. Həmin Qanunun 20.2-ci maddəsinə görə isə,
Azərbaycan Respublikasının informasiya sahəsində milli təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün görülən əsas tədbirlər aşağıdakılardır: 1) Azərbaycan Respublikasında informasiyanın, həmçinin dövlət informasiya ehtiyatlarının müdafiəsi sahəsində milli sistemin
yaradılması və möhkəmləndirilməsi; 2) dövlət orqanları və vəzifəli şəxslər tərəfindən
qərarların qəbul edilməsinin informasiya təminatının həyata keçirilməsi məqsədilə obyek60
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tiv və qabaqlayıcı məlumatların toplanılması; 3) informasiya infrastrukturunun inkişaf
etdirilməsi; 4) dövlət sirlərinin qorunmasının hüquqi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi;
5) kibercinayətlərə qarşı mübarizə; 6) informasiya təhlükəsizliyinin və azadlığının təmin
olunması.
Kompyuter cinayətləri ilə effektiv mübarizə aparmaq üçün MDB iştirakçıları –
dövlətlər arasında əməkdaşlıq haqqında Minsk şəhərində 2001-ci ildə Saziş qəbul
edilmişdir ki, Azərbaycan Respublikası həmin Sazişi imzalamışdır. Sazişdə göstərilir ki,
kompyuter informasiyası sahəsində cinayət dedikdə, qəsd predmeti kompyuter
informasiyası olan ictimai təhlükəli (cəzalandırılmalı olan) əməl başa düşülür.
Bu məqamda ortaya belə bir sual çıxır: kompyuter cinayətlərini bank fəaliyyəti
əleyhinə törədilən cinayətlərə aidiyyatı vardırmı? Onları bank fəaliyyəti əleyhinə
törədilən cinayətlər sırasına daxil etmək olarmı? Bu suallara cavab olaraq bildirmək
istəyirik ki, kompyuter-informasiya texnologiyalarının tətbiq olunduğu sahələrdən biri
bank sferasıdır. Banklarda informasiya texnologiyalarının tətbiqi müvafiq qayda ilə
tənzimlənir ki, həmin qayda AR Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 13.03.2006-cı il
tarixli, 07 saylı protokolu ilə təsdiq edilmişdir.
Nəzərə almalıyıq ki, kompyuter texnikasından istifadə etmədən müasir bank
sisteminin mövcudluğu, fəaliyəti və inkişafı qeyri-mümkündür. Digər tərəfdən bank
sahəsində kompyuter texnikasından geniş səviyyədə istifadə edilməsi bəzən müəyyən
ictimai təhlükəli əməllərin törədilməsinə səbəb olur ki, belə əməllər kompyuter cinayətləri
adlanır. Başqa sözlə banklar kompyuter cinayətlərinin törədildiyi sahələrdən biridir. Buna
görə də AR CM-nin 30-cu fəslində nəzərdə tutulan kompyuter informasiyası sahəsində
olan cinayətləri mübahisəsiz olaraq bank fəaliyyəti əleyhinə törədilən cinayətlər sırasına
aid etmək üçün tam haqqımız, kifayət dərəcədə əsasımız vardır, bu şərtlə ki, kompyuter
cinayətləri bank sferasında törədilsin. Unutmaq olmaz ki, əgər hər hansı şəxs bankda
kompyuter cinayəti etmiş olarsa, belə əməl sözsüz ki, bank fəaliyyəti əleyhinə törədilən
əməl hesab ediləcəkdir.
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INFORMATION SECURITY IN BANKING SYSTEM
AS AN OBJECT OF CRIMINAL LEGAL PROTECTION
S.O.Aliyev
SUMMARY
Being a subject of entrepreneurship, bank acts as an important mediator for
economic development, continuously adapting itself to existing circumstances and to
international community and demanding innovations in legislation. Today, characterized
by large cash turnover, the banks are engaged in wide range of activities and form a basis
for economic progress by financing various fields of economy.
Prevention of crimes against cash and financial turnover, against economic
relations related to bank activities, in other words crimes against financial-credit sphere
(financial-credit sector of economy), is one of the vital missions of criminal law.
Considering popularization of bank activities throughout the country and the special
attention paud to this area, it is very urgent to conduct scientific research on criminal and
judicial aspects of the regulation of this kind of activities and offer relevant suggestions.
In the above context, this article characterizes breaking into the information
security of banks as a crime committed against banking activities and briefly analyses
legal norms against such crime provided by the Criminal Code of the Republic of
Azerbaijan.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВ
КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
С.О.Алиев
РЕЗЮМЕ
Являясь субъектом предпринимательства, банк выступает в роли важного
посредника развития экономики, постоянно изменяющегося для адаптации к существующим обстоятельствам и международной среде, и параллельно требующего
инноваций в правовой среде. Современный банк осуществляет многогранную
деятельность, характеризуется крупным денежным оборотом и создает базу экономического прогресса, финансируя различные сферы экономики.
Борьба с преступлениями, посягающими на денежный и финансовый оборот,
экономические отношения, связанные с банковской деятельностью, иными словами,
на финансово-кредитную сферу (кредитно-финансовый сектор экономики), является
одной из актуальных задач уголовного права. В период, когда банковская деятельность приобрела немалый масштаб внутри страны, и этой сфере уделяется особое
внимание, крайне необходимо ведение научных исследований об уголовноправовых аспектах регулирования данной деятельности и подготовка соответствую62
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щих предложений.
В данном контексте, представленная статья характеризует нарушение информационной безопасности банков как преступное деяние, совершаемое против
банковской деятельности, и кратко анализирует уголовно-правовые нормы,
предусмотренные Уголовным Кодексом Азербайджанской Республики в отношении
данного преступления.
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Barəsində danışacağımız və cinayət-hüquqi təhlilini verəcəyimiz kriminal əməlin
dörd cür obyekti vardır. Cinayət-hüquq nəzəriyyəsindən (doktrinasından) məlumdur ki,
istənilən cinayət tərkibi həm ümumi, həm xüsusi, həm növ, həm də bilavasitə obyektə
malikdir. Cinayət-hüquqi xarakterinə aydınlıq gətirdiyimiz və şərh etdiyimiz kriminal
əməlin ümumi obyekti dedikdə AR cinayət qanunu ilə qorunan bütün ictimai
münasibətlərin sistemi başa düşülür. Nəzərə almaq lazımdır ki, cinayətin, o cümlədən
bank fəaliyyətinə mane olma kriminal əməlinin ümumi obyekti cinayət-hüquqi
mühafizənin predmetini təşkil edən ictimai münasibətlərin sistemidir. Ona görə də bütün
cunayətlərin bir (vahid) ümumi obyekti vardır.
Bank fəaliyyətinə mane olma cinayətinin xüsusi obyektinə gəldikdə qeyd etməliyik
ki, cinayət-hüquq nəzəriyyəsində göstərildiyi kimi, istənilən kriminal əməlin xüsusi
obyekti Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin (daha sonra - AR CM) xüsusi
hissəsinin bölmələrinin adı ilə müəyyənləşdirilir. Məhz cinayətlərin xüsusi obyektinə görə
AR CM-nin xüsusi hissəsi müxtəlif bölmələrə (6 bölməyə) ayrılmışdır. Bu səbəbdən də
AR CM-də nəzərdə tutulan cinayətlərin altı xüsusi obyekti vardır. Bank fəaliyyətinə mane
olma cinayətinə görə məsuliyyət nəzərdə tutan AR CM-nin 190-cı maddəsi “İqtisadi
sahədə cinayətlər” adlı IX bölməyə daxildir. Məhz bu bölmənin adının köməyilə bank
fəaliyyətinə mane olma cinayətinin xüsusi obyektini müəyyənləşdirə bilərik. Həmin
bölmənin adından bəlli olur ki, orada nəzərdə tutulan cinayətlərin, o cümlədən bank
fəaliyyətinə mane olma kriminal əməlinin xüsusi obyektini iqtisadi sahədə yaranan ictimai
münasibətlər (iqtisadi münasibətlər) təşkil edir. Bank fəaliyyətinə mane olma cinayətinin
növ obyektinə gəldikdə isə qeyd etməliyik ki, cinayət hüquq nəzəriyyəsinə görə
cinayətlərin növ obyekti AR CM-nin xüsusi hissəsinə daxil olan fəsillərin adı ilə müəyyən
edilir. Belə ki, fəsillərin adının vasitəsilə bu və ya digər cinayətin növ obyektinin hansı
ictimai münasibətlərdən ibarət olmasını müəyyənləşdirmək mümkün olur. AR CM-nin
xüsusi hissəsinin bölmələri məhz cinayətlərin növ obyektinə görə fəsillərə ayrılır.
Bank fəaliyyətinə mane olma cinayətinə görə məsuliyyət nəzərdə tutan 190-cı
maddə AR CM-nin 24-cü fəslinə daxildir. Həmin fəsil “İqtisadi fəaliyyət sahəsində olan
cinayətlər” adlanır. Bu adın köməyi və vasitəsilə müəyyənləşdirə bilərik ki, AR CM-nin
XXIV fəslində sadalanan cinayətlərin, o cümlədən bank fəaliyyətinə mane olmanın növ
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obyekti iqtisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsini təmin edən ictimai münasibətlərdən
ibarətdir. Kriminal əməlin bilavasitə zərər vurduğu konkret ictimai münasibətlər cinayətin
bilavasitə obyekti sayılır. Başqa sözlə, cinayət bilavasitə hansı konkret ictimai
münasibətlərə ziyan yetirmişsə, həmin münasibətlər cinayətin bilavasitə obyekti hesab
edilir. Cinayət hüquq nəzəriyyəsindən (doktrinasından) məlum olduğu kimi, cinayətin
bilavasitə obyekti adətən AR CM-nin xüsusi hissəsinin fəsillərinin adının köməyi ilə və ya
cinayət hüquq normasını təhlil etmək yolu ilə müəyyənləşdirilir. Biz bu qaydadan istifadə
etməklə bank fəaliyyətinə mane olma cinayətinin bilavasitı obyektini müəyyənləşdirməyə
təşəbbüs göstərək. Belə ki, bank fəaliyyətinə mane olmağa görə cinayət məsuliyyəti
nəzərdə tutan cinayət hüquq norması AR CM-nin 190-cı maddəsində ifadə edilmişdir;
həmin normanı təhlil etsək görərik ki, bank fəaliyyətinin normal həyata keçirilməsini
təmin edən ictimai münasibətlər, barəsində danışdığımız cinayətin bilavasitə obyekti
sayılır. Başqa sözlə, bank fəaliyyətinə mane olma cinayətinin bilavasitə obyekti qismində
normal (qanuni) bank fəaliyyətini təmin edən ictimai münasibətlər çıxış edir.
Bank fəaliyyətinə mane olma cinayətinin həm də əlavə obyekti barədə məsələyə
toxunmağı vacib sayırıq. Məsələ burasındadır ki, bank fəaliyyətinə mane olma cinayəti
qanuni sahibkarlıq fəaliyyətinə mane olma kriminal əməlinin növlərindən biri sayılır.
Qanuni sahibkarlıq fəaliyyətinə mane olma cinayətinin isə əlavə obyekti vardır.
Müəlliflərdən İ.A.Klepiskiy, N.L.Denisov və başqaları göstərirlər ki, qanuni sahibkarlıq
fəaliyyətinə mane olma cinayətinin əlavə obyektini vətəndaşların (şəxslərin) öz
qabiliyyətindən və əmlakından sərbəst istifadə etməklə azad sahibkarlıq fəaliyyəti və ya
qanunla qadağan edilməmiş digər iqtisadi fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq barədə
konstitusion hüququ təşkil edir. Qanuni sahibkarlıq fəaliyyətinə mane olma cinayətinin
əlavə obyekti barədə söylənilmiş bu fikri dəyişdirilmədən, qeyd-şərtsiz bank fəaliyyətinə
mane olma cinayətinin əlavə obyekti haqqında da demək olar.
Bank fəaliyyətinə mane olma kriminal əməlini törədən fiziki şəxsə cinayətin
subyekti deyilir; cinayətin subyekti isə həmin kriminal əməli xarakterizə edən
əlamətlərdən (elementlərdən) biri sayılır. Xüsusilə qeyd etməliyik ki, yalnız vəzifəli şəxs
bank fəaliyyətinə mane olma cinayətinin subyekti ola bilər. Bu səbəbdən vəzifəli şəxs
sayılmayan fiziki şəxslər (vətəndaşlar) həmin cinayətin subyekti ola bilməzlər. Cinayətin
subyektinin yalnız vəzifəli şəxs olması AR CM-nin 190.1-ci maddəsində birbaşa olaraq
qeyd olunmuşdur. Həmin maddədə göstərilir ki, qanuni sahibkarlıq fəaliyyətinə mane
olmanın ifadə olunduğu əməllər vəzifəli şəxs tərəfindən törədildikdə cinayət
məsuliyyətinə səbəb olur və həmin şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Qeyd olunan
bu fikirlər bank fəaliyyətinə mane olma cinayətinin subyektinə də şamil olunur. AR CMnin qeyd olunan maddəsində hansı vəzifəli şəxsdən söhbət getdiyinə gəldikdə isə,
bildirmək lazımdır ki, qanuni sahibkarlıq, o cümlədən qanuni bank fəaliyyətinə mane olma
cinayətini törədən vəzifəli şəxs dedikdə, dövlət adından sahibkarlıq fəaliyyətinin
subyektlərini (o cümlədən bankları) qeydiyyata (dövlət qeydiyyatına) almaq və ya
sahibkarlıq fəaliyyətinin növünü (o cümlədən bank fəaliyyətini) həyata keçirmək üçün
xüsusi razılıq (lisenziya) vermək səlahiyyətinə malik olan şəxs başa düşülür. Bu səbəbdən
bank fəaliyyətinə mane olma cinayətinin subyekti xüsusidir. Başqa sözlə bank fəaliyyətinə
mane olma cinayətini xüsusi vəzifəli şəxs törədə bilər, o vəzifəli şəxs ki, bankları dövlət
qeydiyyatına götürmək və ya bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün xüsusi razılıq
(lisenziya) vermək onun xidməti (qulluq) vəzifəsi sayılır. Əgər o, öz üzərinə düşən və
yerinə yetirməyə borclu olduğu vəzifəni icra etməzsə və ya lazımınca icra etməzsə, o, AR
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CM-nin 190.1-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulan cinayətin subyektinə çevrilir. Beləliklə,
bankları dövlət qeydiyyatına alan və ya bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün xüsusi
razılıq (lisenziya) verən dövlət orqanının qeydiyyat və ya xüsusi razılıq (lisenziya) vermək
səlahiyyətinə malik olan vəzifəli şəxsi təhlil etdiyimiz cinayətin subyekti sayılır. Həmin
cinayətin subyekti olan vəzifəli şəxsin daha konkret və aydın şəkildə
müəyyənləşdirilməsinə çalışaq; bu cinayət-hüquqi praktikada vacib olan məsələ sayılır.
Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi bank kommersiya təşkilatı sayılır; kommersiya təşkilatları
sahibkarlıq fəaliyyətinin subyekti hesab edilir. Sahibkarlıq fəaliyyətinin subyektləri isə
AR Prezidentinin 25.10.2007-ci il tarixli məlum sərəncamı ilə “bir pəncərə” prinsipi üzrə
AR Vergilər Nazirliyində dövlət qeydiyyatına götürülür. Sahibkarlıq fəaliyyəti
subyektlərini dövlət qeydiyyatına götürmək üçün həmin nazirlikdə kommersiya hüquqi
şəxslərin dövlət qeydiyyatı orqanı fəaliyyət göstərir.
Banklar kommersiya hüquqi şəxs olduğundan və sahibkarlıq fəaliyyətinin subyekti
kimi xarakterizə olunması səbəbindən AR Vergilər Nazirliyinin kommersiya hüquqi
şəxslərin dövlət qeydiyyatı orqanında qeydiyyata alınmalıdır. Digər tərəfdən, kommersiya
təşkilatı sayılması və sahibkarlıq fəaliyyətinin subyekti hesab edilməsindən başqa,
banklar, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi bazar iqtisadiyyatına malik olan müasir dövlətlərdə
ssuda kapitalının spesifik sferasında sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan xüsusi növ
müəssisə kimi tanınır.
Məhz AR Vergilər Nazirliyinin sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərini qeydə alan
orqanının vəzifəli şəxsi bankın qeydiyyatından qanunsuz olaraq imtina edərsə və ya
onların qeydiyyatından boyun qaçırarsa AR CM-nin 190.1-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulan
cinayətin subyektinə çevrilir. Barəsində danışdığımız cinayətin subyekti həm də AR
Mərkəzi Bankının xüsusi razılıq (lisenziya) verən orqanını vəzifəli şəxsi ola bilər, bu şərtlə
ki, o, bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün xüsusi razılıq (lisenziya) və ya xüsusi
icazə verilməsindən qanunsuz olaraq imtina etsin və ya onun verilməsindən boyun
qaçırsın. Çünki “Banklar haqqında” AR Qanununun 6.1. maddəsinə görə, 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 lisenziyasının verilməsi üçün AR
Mərkəzi Bankında lisenziyanın verilməsi ilə məşğul olan orqan (Lisenziyalaşdırma
Şöbəsi) fəaliyyət göstərir. Əgər həmin orqanın vəzifəli şəxsi bank fəaliyyətinin həyata
keçirilməsi üçün lisenziya verilməsindən qanunsuz olaraq imtina edərsə və ya onun
verilməsindən boyun qaçırarsa o, bank fəaliyyətinə mane olma cinayətinin subyektinə
çevrilir.
AR Vergilər Nazirliyinin sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərini qeydə alan orqanının
və ya AR Mərkəzi Bankının xüsusi razılıq (lisenziya) verən orqanının vəzifəli şəxsinin
bank fəaliyyətinə mane olma cinayətinin subyekti olması barədə danışdığımız zaman
təbiidir ki, ortaya belə bir sual çıxır: başqa dövlət orqanlarının vəzifəli şəxsi həmin
cinayətin subyekti ola bilərlərmi? Bu suala cavab olaraq bildiririk ki, müəlliflərdən
A.M.Yakovlev və İ.A.Klepiskiy və başqa müəlliflər sahibkarlıq fəaliyyətinə mane olma
cinayətinin digər vəzifəli şəxslər tərəfindən də törədilməsinin mümkünlüyü barədə fikir
söyləyirlər; həmin fikrə görə sahibkarlıq fəaliyyətinə digər vəzifəli şəxslər də qanunsuz
müdaxilə edə bilər; belə halda onlar sahibkarlıq fəaliyyətinə mane olma cinayətinin
subyektinə çevrilir. Qeyd olunan bu sözləri hesab edirik ki, bank fəaliyyətinə mane olma
cinayətinə şamil etməyə əsasımız vardır. Doğrudan da həmin cinayəti digər vəzifəli şəxs66
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lər törədə bilər. Məsələn, Maliyyə Nazirliyinin vəzifəli şəxsi bu və ya digər bankın
fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilə edir. Başqa bir misalda İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin
vəzifəli şəxsi qanunsuz olaraq bankın fəaliyyətini yoxlayır və bu yolla onun fəaliyyətinə
qanunsuz müdaxilə edir və s. Bir sözlə bank fəaliyyətinə mane olma cinayətinin subyekti
qismində istənilən dövlət orqanının vəzifəli şəxsi çıxış edə bilər.
Vəzifəli şəxs sadəcə olaraq bank fəaliyyətinə mane olma cinayətinin subyekti ola
bilməz. Belə ki, AR CM-nin 190.1-ci maddəsində sadalanan alternativ hərəkətlərdən heç
olmasa birini o, öz qulluq mövqeyindən sui-istifadə etməklə etdikdə, cinayətin subyektinə
çevrilir. Qeyd etməliyik ki, qulluq mövqeyindən sui-istifadə etmək bank fəaliyyətinə mane
olma cinayətinin obyektiv tərəfini xarakterizə edən üsul olub, əlavə məcburi əlamət
sayılır. Buna görə əgər alternativ hərəkətlər qulluq mövqeyindən sui-istifadə edilməklə
törədilməzsə, cinayət tərkibi yaranmır. Məhz vəzifəli şəxs tərəfindən öz qulluq
mövqeyindən sui-istifadə etmə bank fəaliyyətinə mane olma deməkdir. Başqa sözlə, bank
fəaliyyətinə mane olma o hesab edilir ki, vəzifəli şəxs öz qulluq mövqeyindən sui-istifadə
etsin. Qeyd olunanlardan belə nəticəyə gələ bilərik ki, yalnız öz qulluq mövqeyindən suiistifadə edən vəzifəli şəxs bank fəaliyyətinə mane olma cinayətinin subyekti ola bilər.
Bank fəaliyyətinə mane olma cinayətinin subyektiv tərəfinə gəldikdə, qeyd
etməliyik ki, həmin cinayəti törədən vəzifəli şəxs öz əməlinin (bank fəaliyyətinə mane
olmağın) ictimai təhlükəli olduğunu dərk edir, onun ictimai təhlükəli nəticələrini
qabaqcadan görür və onları arzu edir. Odur ki, sahibkarlıq fəaliyyətinə mane olma, o
cümlədən bank fəaliyyətinə mane olma cinayətinin subyektiv tərəfi birbaşa qəsdlə
xarakterizə olunur. Öz qulluq mövqeyindən sui-istifadə edən şəxs dərk edir ki, o, öz
hərəkəti (hərəkətsizliyi) ilə bank fəaliyyətinə mane olur və bunu arzu edir. Ona görə də
bank fəaliyyətinə mane olma cinayəti dolayı qəsdlə törədilə bilməz; həmin cinayətin həm
də təqsirin ehtiyatsızlıq formasında törədilməsi qeyri-mümkündür. Sahibkarlıq
fəaliyyətinə mane olma kimi əməli cinayət-hüquqi konteksdə təhlil edən müəlliflərin
hamısı, məsələn, Y.Q.Vasin, B.V. B.V.Yaçelenko, N.L.Denisov və başqaları birmənalı
şəkildə göstərirlər ki, sahibkarlıq fəaliyyətinə mane olma cinayəti yalnız birbaşa qəsdlə
törədilə bilər. Deməli, bank fəaliyyətinə mane olma cinayəti də ancaq birbaşa qəsdlə
törədilən cinayət sayılır.
Bank fəaliyyətinə mane olma cinayətinin motivinə gəldikdə isə qeyd etməliyik ki,
motiv həmin cinayətin məcburi deyil, fakultativ əlaməti (elementi) hesab edilir. Cinayətin
motivi isə müxtəlif ola bilər; vəzifəli şəxsin malik olduğu hakimiyyət səlahiyyətini nümyiş
etdirmək niyyəti; tamah niyyəti; qisas niyyəti və s. Əksər hallarda bank fəaliyyətinə mane
olma cinayəti tamah niyyəti ilə törədilir.
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CRIMINAL AND LEGAL SIGNS CHARACTERIZING
AN IMPEDING OF LEGAL BANKING ACTIVITIES
S.O.Aliyev
SUMMARY
Being a subject of entrepreneurship, bank acts as an important mediator for
economic development, continuously adapting itself to existing circumstances and to
international community and demanding innovations in legislation. Today, characterized
by large cash turnover, the banks are engaged in wide range of activities and form a basis
for economic progress by financing various fields of economy.
Prevention of crimes against cash and financial turnover, against economic
relations related to bank activities, in other words crimes against financial-credit sphere
(financial-credit sector of economy), is one of the vital missions of criminal law.
Considering popularization of bank activities throughout the country and the special
attention paud to this area, it is very urgent to conduct scientific research on criminal and
judicial aspects of the regulation of this kind of activities and offer relevant suggestions.
In the above context, this article characterizes an impeding of legal banking
activities as a crime committed against banking activities and briefly analyses legal norms
against such crime provided by the Criminal Code of the Republic of Azerbaijan.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРИЗНАКИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С.О.Алиев
РЕЗЮМЕ
Являясь субъектом предпринимательства, банк выступает в роли важного
посредника развития экономики, постоянно изменяющегося для адаптации к существующим обстоятельствам и международной среде, и параллельно требующего
инноваций в правовой среде. Современный банк осуществляет многогранную
деятельность, характеризуется крупным денежным оборотом и создает базу экономического прогресса, финансируя различные сферы экономики.
Борьба с преступлениями, посягающими на денежный и финансовый оборот,
экономические отношения, связанные с банковской деятельностью, иными словами,
на финансово-кредитную сферу (кредитно-финансовый сектор экономики), является
одной из актуальных задач уголовного права. В период, когда банковская деятельность приобрела немалый масштаб внутри страны, и этой сфере уделяется особое
внимание, крайне необходимо ведение научных исследований об уголовноправовых аспектах регулирования данной деятельности и подготовка соответствующих предложений.
В данном контексте, представленная статья характеризует противодействие
законной банковской деятельности как преступное деяние, совершаемое против
банковской деятельности, и кратко анализирует уголовно-правовые нормы,
предусмотренные Уголовным Кодексом Азербайджанской Республики в отношении
данного преступления.

Məqalə Odlar Yurdu Universitetinin Hüquq fakültəsinin 30 sentyabr 2014 tarixli iclasının qərarı
ilə çapa tövsiyə olunmuşdur (Protokol № 1)
Məqalə redaksiyaya 15 oktyabr 2014 tarixində daxil olmuşdur
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Giriş
Miras qalmış əmlakın müqəddəratının həll edilməsi məsələsi mühüm şəxsi və
ictimai əhəmiyyətə malikdir. Vərəsəlik - ölmüş şəxsin (miras qoyanın) əmlakının başqa
şəxslərə (vərəsələrə) qanun üzrə və ya vəsiyyət üzrə və ya hər iki əsasla keçməsidir [1].
Vərəsəlik mülkiyyət hüququnun əmələ gəlməsinin əsaslarından biridir. Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 29-cu maddəsinin 5-ci hissəsində qeyd olunmuşdur ki,
dövlət vərəsəlik hüququna təminat verir [2]. “Konstitusiyanın bu maddəsi vəsiyyət etmə
hüququnu geniş anlamda bəyan edərək, vərəsəlik hüququnun təminatı kimi miras
qoymağı, yəni bir tərəfdən vəsiyyət edə bilmək hüququnu, digər tərəfdən vərəsə olaraq
mirası qəbul edib ona sahib olmaq hüququnu nəzərdə tutur” [3]. Bu müddəanın
Konstitusiyada təsbit edilməsi isə dövlətin üzərinə həmin hüququ müdafiə etmək vəzifəsini qoyur. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası mülki qanunvericiliklə tənzimlənən
vərəsəlik hüquqununun bünövrəsi, hüquqi əsası olaraq çıxış edir. Qanunvericilik mülkiyyət hüququnun mühüm bir hissəsi olan vərəsəliyə xüsusi əhəmiyyət yetirib, belə ki, bu
yeganə mülki-hüquqi insitutdur ki, konstitusion təminatına zəmanət verilir. Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasında vərəsəlik hüququ əsas insan və vətəndaş hüquqları və
azadlıqları fəslində təsbit olunmuşdur. Bu konstitusion hüquq irqindən, milliyyətindən,
dinindən, dilindən, cinsindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən,
əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və digər ictimai birliklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər kəsin hüququdur (Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 25-ci maddəsinin 3-cü hissəsi). Vərəsəlik hüququnun təmini ilə bağlı konstitusion
vəzifəni öz üzərinə götürən dövlət bununla bağlı digər bir vəzifəni – müvafiq mexanizmləri yaratmağı da öz öhdəsinə götürür. Bu müdafiə mexanizmi kimi, fəaliyyəti məhz insan
hüquqlarının təminatı amili üzərində qurulan, mülki-hüquqi sənədləri, müəyyən faktları
təsdiq edən notariuslar çıxış edirlər. Dövlət hüquq-mühafizə orqanı olan notariat vasitəsilə
vərəsəlik hüququnu təmin edir, çünki məhz notariusun apardığı müvafiq notariat hərəkətləri nəticəsində vətəndaşların mühüm konstitusion hüquqları tam şəkildə və keyfiyyətlə
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realizə edilir və qorunur, gələcəkdə baş verə biləcək mümkün hüquq pozuntularının qarşısı
alınır və son nəticədə hər kəsin yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım almaq konstitusion
hüququ da realizə edilmiş olur.
Təcrübədə çox zaman miras qoyan özünün konstitusion hüququnu realizə edərək,
vərəsəlik hüquq münasibətlərini tənzimləyən qanunvericiliyintələblərinə və qaydalarına
əməl etmədən öz şəxsi iradəsinə uyğun olaraq vəsiyyətnamə tərtib etmək istəyir, bu isə
vəsiyyətnamənin tərtibi qaydası və məzmunu ilə hüquq normaları arasında ziddiyyət
yaradır. Lakin qeyd edək ki, bu ziddiyyət konstitusiya hüququna yox, yalnız mülki, mülkiprosessual hüquqa və notariatın hüquqmühafizə fəaliyyətinə aiddir, belə ziddiyyətli hallar
yarandıqda, öz fəaliyyətində Konstitusiyanı, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını,
habelə bu qanunlara zidd olmayan müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının öz səlahiyyətləri
daxilində qəbul etdikləri normativ aktları rəhbər tutannotarius bu məqsədlə ona müraciət
etmiş şəxslərə öz hüquqlarının həyata keçirilməsində və qanuni mənafelərinin müdafiə
edilməsində yardım göstərməyə, hüquq və vəzifələrini izah etməyə, təsiq edilən sənədin
nəticələri barədə xəbərdarlıq etməyə borcludur ki,hüquq qaydalarını bilməməkdən onların
zərərinə istifadə etmək mümkün olmasın [4].
İnsan hüquq və azadlıqları dövlətin və vətəndaşların iştirak etdiyi kostitusiya-hüquq münasibətlərinin əsas elementi kimi çıxış edir. “Konstitusiya hüquq münasibətlərinin
məzmunu tərəflərin qarşılıqlı hüquq və vəzifələrini əks etdirir. Bu hüquq və vəzifələr birbiri ilə sıx bağlıdır. Ənənəvi olaraq belə qəbul olunur ki, bir tərəfin vəzifəsi digər tərəfin
hansısa bir hüququna uyğun gəlir” [5]. Vətəndaş üçün bu hüquq münasibətlərinin mənası
onun hüquqlarının müdafiəsinintəmin edilməsi, dövlət üçün isə bu müdafiəni həyata
keçirmək öhdəliyidir. Əsas hüquq və azadlıqları dövlət tanımaqla bərabər, onları qorumaq
öhdəliyini üzərinə götürür, nəticədə konstitusiyada təsbit edilmiş hüquqların əhəmiyyəti
onda özünü göstərir ki,onların realizə olunması dövləti demokratik və hüquqi kimi
xarakterizə edir. Hüquq ədəbiyyatındadakonstitusion hüquqlar olaninsan hüquqları
məfhumu əsaslandırılmış şəkildə ifadə edilmişdir: ”İnsan hüquqları-şəxsiyyət varlığının
azadlığını ifadə edən müəyyən normativ strukturlu xassə və xüsusiyyət olaraq,onun
həyatının, o cümlədən cəmiyyət,dövlət və digər fərdlərlə qarşılıqlı münasibətinin ayrılmaz
və zəruri vasitəsidir. İnsan hüquqları ayrılmazdır. İnsan hüquqları olmadan müasir həyatı
təsəvvür etmək mümkün deyildir, çünki bu hüquqlar azadlıq, bərabərlik, ədalət
prinsiplərinə əsaslanaraq universal xarakter daşıyır” [6].
Vərəsəliyə dair konstitusion normanın hüquqi quruluşu, qısa və dürüst ifadə
edilməsibu hüququn cəmiyyətin həyatındaolduqca əhəmiyyətli olması nəticəsinə gəlməyə
əsas verir. Bu yanaşmayla dövlət özünün cəmiyyətdə əmlak münasibətlərinin stabilliyinə
yardım etmək istəyini, xüsusi mülkiyyətin müdafiə olunmasına hazırlığını nümayiş etdirir.
Bu zəmanətin konstitusiyada möhkəmləndirilməsi dövlətin sosial yönümlü olmaqla,
xalqın və hər bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi, onun sosial müdafiəsi və layiqli həyat
səviyyəsi qayğısına qaldığını göstərir.
Vərəsəlik hüququnun müsbət tərəfi ondan ibarətdir ki, o, cəmiyyətdə
tarazlıqyaradaraq, işgüzar fəaliyyətin artmasına, ailə təməlinin mühafizəsinə, gələcək nəsil
üçün maddi bazanın təmin olunmasına, miras qoyanın kreditorlarının maraqlarının
qorunmasına səbəb olur.
Vərəsəlik hüququnun konstitusionmüddəaları 2000-ci ilin 1 sentyabrından qüvvəyə
minən Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 10-cu bölməsində təsdiqini
tapmışdır. Yeni Mülki Məcəllənin qəbul olunması ilə vərəsəlik hüququnun yeni norma və
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institutları sistemi yaradıldı. Vərəsəlik hüquq münasibətləri subyekt və obyekt
baxımındandaha da təkmilləşdi.
Ölkəmizdə mülkiyyət hüququna möhkəm təminatüzərində formalaşmış əlverişli
investisiya şəraitində vərəsəlik hüququnun konstitusion təminatının hüquqi mexanizmi
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bazar iqtisadiyyatının,mülki dövriyyənin inkişafı, vərəsəlik
qaydasında keçən xüsusi mülkiyyət obyektlərinin dairəsinin genişlənməsinə səbəb olur.
Beləliklə, vərəsəlik hüququ Azərbaycan Respublikası tərəfindən təmin edilir,
dövlət bununla miras qoyanın öz əmlakı barədə sərəncam vermək hüququnun, onun
ölümündən sonra isə vərəsələrinin həmin miras əmlakı almaq hüquqlarının qarantı kimi
çıxış edir.
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THE ESSENCE OF CONSTITUTIONAL SUPPORT
FOR THE RIGHT OF INHERITANCE
V.V.Nasirov
SUMMARY
This paper studies the essence of constitutional rights of inheritance guaranteed by
the state. The mechanisms of this guarantee are discussed. It is stated that the notariate, as
a law enforsement institution, has a mission to become the main mechanism of
constitutional support for the protection of the rights of inheritance.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРАВА НАСЛЕДОВАНИЯ
В.В.Насиров
РЕЗЮМЕ
В статье исследуется основное содержание гарантированного государством
конституционного права наследования, рассматриваются механизмы этой гарантии.
Констатируется, что именно нотариат, как правоохранительный институт, призван
стать основным механизмом конституционной гарантии реализации и защиты наследственных прав.
Məqalə Odlar Yurdu Universitetinin Hüquq fakültəsinin 31 oktyabr 2014 tarixli iclasının qərarı ilə
çapa tövsiyə olunmuşdur (Protokol № 2)
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As is known, unlike the objective orders of nature and society, legal statutes are
established by people. They get special importance in modern stage of development of the
state, because Azerbaijan is a constitutional state, and the statute is a fundamental link of
legal system governing the most important relations. Criminal statute is holding a
prominent place among other statutes.
Criminal statute is the sole source of criminal law. Unlike other legal branches, the
legal norms, defining criminality and punishability of deeds, should be expressed only in
the form of legislative act. It is conditioned by high degree of social danger of crimes in
comparison with other types of offences. Punishments provided for commitment of crimes
contain the most serious legal consequences in comparison with other types of
responsibility.
Adoption of the criminal statute passes through three stages:
¾ development of the project of criminal statute, its discussion and adoption by the Milli
Mejlis of the Azerbaijan Republic;
¾ signing of criminal statute by the President of the Azerbaijan Republic;
¾ publication of criminal statute, signed by the President of the Azerbaijan Republic in
the newspaper “Azerbaijan” (Art.43 of the Statute of the Azerbaijan Republic "On
normative regulations" dated November 26, 1999).
Thus, the criminal statute, possessing the general signs of juridical statutes,
contains also specific features, which are conditioned by the originality of the subject and
method of criminal law. In this regard, it is possible to give the following definition for the
criminal statute. The criminal statute is a normative act adopted by the supreme legislative
body of the Azerbaijan Republic (Milli Majlis). It is a form of external expression of penal
norms and institutions and therefore is a source of penal norms.
The criminal statute contains legal norms which:
¾ establish the basis and principles of criminal responsibility;
¾ determine which socially dangerous acts shall be deemed as crimes and what
punishments are provided for their commitment;
¾ regulate the procedure and conditions of compulsory measures of a medical nature and
reformative measures on juveniles;
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¾ regulate grounds of releasing from criminal responsibility and punishment.
The criminal statute, defining the criminality and punishability of deeds, represents
the powerful tool of the protection of legal order, which is used by law-enforcement
bodies against malicious violators of legality. Only criminal statute, being the prohibitive
legal act, under the threat of criminal punishment, prevents some category of persons to
commit socially dangerous illegal acts, which are considered criminal.
Like other statutes, criminal statute should reflect changes occured in the life of
society and State. It cannot lag behind growing public requirements, and at the same time
should react to the occurred problems, to incorrectness or incompleteness of normative
formulas. In this regard, there is an objective necessity to make the respective changes and
ammendments in the criminal statute. This is a natural process, moreover, a direct duty of
the State legislature.
Methods of legal registration of these changes are the following interrelated
processes:
¾ criminalisation;
¾ decriminalization.
In the process of criminalization any deeds, previously unknown to criminal
legislation are declared as criminal. The necessity for criminalisation is conditioned by the
need in the penal protection of new interests or values. For example, the criminal
legislation of the Azerbaijan Republic of 1999 put the interests of computer information
under protection (chapter 30 of the Criminal Code).
If the legislature comes to the conclusion, that some social values or interests of
society don’t need any more protection by penal means, it cancels the criminal
responsibility for concrete deeds and deletes respective norms of the Criminal Code (the
whole article or its part). In criminal law it’s called the decriminalization of deed. In case
of decriminalization, all persons convicted on the relevant article, should be released by
court decision1.
Therefore, one of the main duties of criminal law is the development of scientific
bases for law-making in the sphere of criminal law and, first of all, in the sphere of
regulation of penal prohibitions in connection with defining the specific crimes in statute,
i.e. creating scientific theory of criminalization and decriminalization of socially
dangerous acts2.
The criminal statute can be expressed in following forms:
¾ as a single norm;
¾ as a multiplicity of norms espressed in a single legislative act;
¾ as a systematized set of statutes.
Current criminal legislation of the Azerbaijan Republic is completely codified. The
Criminal Code is the sole criminal statute of the Azerbaijan Republic. The Criminal Code
is a systematised sectoral normative act, which consistently associates with current penal
norms, defines the criminality and punishability of deeds, establishes the grounds and
limits of criminal responsibility, the grounds of releasing from criminal responsibility and
punishment. The current Criminal Code was approved by the Statute of the Azerbaijan Re1

Агаев И.Б. Уголовно-исполнительное право Азербайджанской Республики. Учебник. М.: Юристъ,
2008. с.375.
2
Гюльалиева Р.А. Правовые и социально-психологические проблемы системы уголовных наказаний.
Баку, 1999. с.197.
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public on December 30, 1999 and came into force on September 1, 2000.
Norms defining the criminality of act, and also its punishability and other penal
consequences, may exist in other acts too. However, they are subject to application only
after their inclusion into the Criminal Code, that is they cannot be applied independently.
Criminal Code is based on the Constitution of the Azerbaijan Republic and the
generally recognized principles and norms of international law. It follows that the adopted
criminal statutes shouldn’t contradict the Constitution, which has supreme legal force and
direct action. In case of contradiction between the Criminal Code and norms of
Constitution, constitutional norms have a direct action.
The adopted criminal statutes should correspond to the generally recognized
principles and norms of international law. If the international treaty, ratified by the
Azerbaijan Republic, establish different norms, then the rules of the international treaty
should be applied. However, it should be noted that direct effect of the norms of
international law is possible only in relation to provisions of the General part of criminal
law, because they don't have sanctions and cannot be directly applied to concrete types of
crimes.
As we know, the criminal statute of the Azerbaijan Republic consists of the
Criminal Code. That is why, the matter of the structure of criminal statute is adequate with
the structure of the Criminal Code.
The Criminal Code of the Azerbaijan Republic consists of two parts: the General
part and the Special part. The General part contains norms, which establish the principles
and general provisions of criminal law. There its major institutes are also defined. But the
Special part contains norms, which define concrete socially dangerous acts as crimes and
establish the types and scope of punishment for their commitment.
The General and Special parts of the Criminal Code are organically interrelated
and operate in inseparable unity. The provisions of the General part relate to all norms
noted in the Special part. They are realized by the norms of the Special part jointly with
them.
The regulations of the criminal statute are formulated in articles. Each of them has
its own name, which reflects its basic idea. If the article contains a few norms, they are
assigned as a part of the article. Some articles of the General and Special parts have items
and notes. Items contain a list of circumstances, which are different as to nature, but the
same-ordering as to the legal meaning. But notes contain the interpretation of concrete
penal provisions. They may contain one or more provisions.
The structure of the penal norm consists of the following elements:
¾ hypothesis;
¾ disposition;
¾ sanction.
Hypothesis is a structural element of penal norm, creating a condition, at which
this norm operates.
Disposition is a part of penal norm, which calls, indicates or describes a socially
dangerous act, for the commitment of which criminal responsibility shall be provided.
Disposition has following types:
¾ simple disposition;
¾ descriptive disposition;
¾ reference disposition;
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¾ blanket disposition.
Simple disposition gives a description of the deed without revealing of its
attributes. For example, the disposition of art.236 of the Criminal Code is simple. This
article contains the responsibility for incitement to use narcotic drugs or psychotropic
substances. Here the meaning of socially dangerous act is quite clear without its detailed
description.
Descriptive disposition isn’t only called a specifiс criminal act, but it also
describes its main characters. For example, such disposition is mentioned in art.120 of the
Criminal Code. This norm defines the intentional murder as "deliberate deprivation of
another person's life". The majority of norms of the criminal legislation contain
descriptive dispositions, which facilitate the opportunity of exact explanation of the signs
of crime.
Reference disposition doesn’t define the signs of the crime and for their definition
refers to another article of the Criminal Code. Article 133 of the Criminal Code may be an
example to such disposition. This article provides criminal responsibility for infliction of
physical or mental suffering to the victim by means of systematic beatings or by any other
violent actions not entailing the consequences provided by articles 126 and 127 of the
Criminal Code. Referential dispositions allow to make the criminal statute more laconic
and to eliminate unnecessary repetitions.
For the definition of the signs of crime blanket disposition refers to other statutes
or regulations of the other legal branches (administrative, civil, labour, etc.). For example,
art.162 of the Criminal Code has such disposition. This article establishes criminal
responsibility for violation of the rules of technical safety or other rules of labour
protection. For revealing the contents of signs of this crime it is necessary to refer to the
relevant regulations, which describes the technical safety regulations or other rules of
labor protection.
Sometimes statute formulates, the so-called, combined dispositions, which contain
signs, for example, blanket or referential dispositions, and also signs of any other
disposition. Part 1, article 123 of the Criminal Code may be an example, which provides
responsibility for intentional murder (a simple disposition) committed in excess of limits
of necessary defense (referential disposition). The signs of exceeding the limits of
necessary defense is defined in p.3, art.36 of the Criminal Code.
Sanction is a part of penal norm, which defines the type and scope of punishment
for the commission of crime. The theory of criminal law distinguishes the following types
of sanctions:
¾ absolutely-defined sanction;
¾ relatively-defined sanction;
¾ alternative sanction.
Absolutely-defined sanction defines the type and exact scope of punishment.
However, the current criminal statute doesn’t contain any norm with absolutely-defined
sanctions. In the criminal legislation there are relatively-defined and alternative sanctions.
Relatively-defined sanction indicates the type of punishment, by defining its
minimum and maximum limits or only a maximum limit. For example, as to p.1, art.215
of the Criminal Code, punishment shall be deprivation of liberty from five to ten years, but
as to art.206 of the Criminal Code it indicates the term not exceeding five years. In second
case, where only maximum limit of punishment is specified, the minimum limit of punish76
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ment is fixed by articles of the General part of the Criminal Code, regulating the appropriate type of punishment. For example, as to art.55 of the Criminal Code, the minimum term
of deprivation of liberty is equal to three months. It follows that the sanction of Art.206 of
the Criminal Code provides deprivation of liberty from three months to five years.
Alternative sanctions define two or more types of punishment and empowers to the
court the right to choose one of them. As an example may operate the sanction of art.147
of the Criminal Code, which fixes that the slander shall be punishable by a fine in the
amount from hundred to five hundred manats, or by community service not exceeding two
hundred forty hours, or by correctional labour not exceeding one year, or deprivation of
liberty not exceeding six months.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT QANUNUNUN
ANLAYIŞI VƏ STRUKTURU
İ.B.Ağayev
XÜLASƏ
Məqalədə Azərbaycan Respublikasının cinayət qanununun anlayış və
strukturundan bəhs edilir. Müəllif qeyd edir ki, əməllərin cinayət və cəzalanmalı olmasını
müəyyən edən cinayət qanunu hüquqtətbiqetmə orqanlarının qanunçuluğu qərəzli şəkildə
pozanlara qarşı yönəltdiyi qüdrətli mühafizə silahıdır. Yalnız o, qadağanedici hüquqi akt
olmaqla, cinayət cəzasının təhdidi altında bəzi kateqoriya şəxslərə cinayət hesab olunan
ictimai təhlükəli, hüquqazidd əməlləri törətməyə imkan vermir. Digər qanunlar kimi,
cinayət qanunu da ölkədə və cəmiyyətdə baş verən dəyişiklikləri özündə əks etdirməlidir.
Bu qanun, cəmiyyətdə yaranan yeni tələblərdən geri qalmamalı və mövcud problemlərə
reaksiya verməlidir.
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ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА УГОЛОВНОГО ЗАКОНА
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
И.Б.Агаев
РЕЗЮМЕ
В статье речь идёт о понятии и структуре уголовного закона
Азербайджанской Республики. Автор отмечает, что устанавливая факт
преступления и наказуемость противоправных деяний, уголовный закон в руках
правоприменительных органов является мощным орудием охраны правопорядка,
направленным против злостных нарушителей законности. Только он, будучи
запретительным правовым актом, под страхом уголовного наказания не дает
некоторой категории лиц совершать общественно опасные противоправные деяния,
являющиеся преступными. Как и другие законы, уголовный закон должен отражать
в себе происходящие в стране и обществе изменения. Он не может отставать от
возникающих общественных потребностей и не реагировать на появляющиеся при
этом проблемы.
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Məlum olduğu kimi, mülki hüquqların və mülki hüquq münasibətlərinin obyekti
kimi həmin münasibətlərin yaranmasını şərtləndirən və ya bu münasibətlərin iştirakçılarının subyektiv hüquq və vəzifələrinin yönəldiyi, həmin subyektlərin tələbatlarını təmin
edən maddi və mənəvi nemətlər çıxış edir. Mülki hüquqların obyektləri arasında əşyalar
xüsusi yerlərdən birini tutur. Bu, əşyaların geniş yayılması və bu obyektlər əsasında ən
sabit münasibətlərdən olan mülkiyyət hüquq münasibətlərinin yaranması ilə şərtlənir. Bir
qayda olaraq əşyalar dedikdə insanın tələbatlarını ödəyə və onun sahibliyində ola bilən
maddi aləmin predmetləri başa düşülür [31, s.180-181]. Əşyaların maddiliyi onların fiziki
cəhətdən hiss oluna bilməsini nəzərdə tutur. Əşyaların predmet olması isə onların dəqiq
məkan sərhədlərinin və sabit strukturunun mövcudluğunu şərtləndirir [28, s.179]. Bu
xüsusiyyətləri ilə əşyalar tələb hüquqlarını və digər əmlakı da əhatə edən geniş mənada
əmlak içərisində fərqlənirlər. Əşyaların hiss oluna bilən olması ilə bağlı məsələ də bir
qədər mübahisəlidir. Məsələn, enerji və qaz hiss olunan deyil. Lakin boruda və ya ehtiyat
çənində yerləşdikdə dəqiq məkan sərhədlərinə malik olduqları üçün əşya hesab olunurlar
[9, s.254].
Azərbaycan Respublikası MM-nə uyğun olaraq, yalnız fiziki obyektlər əşya
sayılırlar. Pullar və qiymətli kağızlar da əşyadır. Bitkilər və heyvanlar əşya deyildir.
Onların hüquqi vəziyyəti xüsusi qanunlarla müəyyənləşdirilir. Əgər qanunvericilikdə ayrı
qayda müəyyənləşdirilməyibsə, əşyaların hüquqi vəziyyəti bitkilərə və heyvanlara da
şamil edilir (AR MM-nin 135-ci maddəsi).
Mülki hüquqda əşya dedikdə iqtisadi əmtəə formasına malik olan maddi və fiziki
olaraq hiss edilən obyektlər başa düşülür [8].
Əşyaların müxtəlif və çoxsaylı təsnifatları mövcuddur. Bunların içərisində ən
mühümü və geniş yayılanı əşyaların daşınar və daşınmaz əşyalara bölünməsidir.
Əşyaların daşınar və daşınmaz əşyalara bölünməsi öz başlanğıcını Roma
hüququndan götürmüşdür. Lakin orada maddi əşyaların bölünməsindən söhbət gedirdi [3,
s.86]. Roma hüquqşünasları əmlak hüquqlarını daşınmaz əmlaka aid etmirdilər. Roma
hüququnda daşınar əşyalara məkanda yerini dəyişən əşyalar aid edilirdi. Daşınmaz əmlaka
isə romalılar torpaq sahələrini, yer təki sahələrini, yer üzərindəki məkanı, habelə
mülkiyyətçinin torpağında yaradılan hər şeyi (qurğuları, əkmələri) aid edirdilər. Torpaqla
bağlı olan və ya onun səthinə təməllə bərkidilən bütün əşyalar onun tərkib hissəsi sayılırdı
[22, s.107].
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Belə bölgü əşyaların sahiblikdə olma müddətinə görə əldə edilməsi üçün mühüm
hüquqi əhəmiyyətə malik idi. Belə ki, XII Cədvəl qanunları daşınmaz əşyaların
mülkiyyətə keçməsi üçün iki, daşınar əşyalar üçün isə bir illik sahiblikdə olma müddəti
müəyyən edirdi [29, s.141].
Roma hüququnda əşyaların daşınar və daşınmaz əşyalara bölünməsi üçün meyarlar
təbii xarakter daşıyırdı. Əsas meyar torpaqla bağlılıq idi - bu əşyanın təyinatına tənasübsüz
zərər vurmadan onun hərəkət etdirilməsinin qeyri-mümkünlüyünü şərtləndirirdi. Daşınmaz
əşyalar özləri iki kateqoriyaya bölünürdü: 1) torpaq sahəsi və 2) torpaqla sıx bağlı olan
digər obyektlər (əkmələr, tikililər və s.) [13, s.199-200]. Beləliklə, sözün tam mənasında
daşınmaz əmlak yalnız torpaq sahəsi hesab olunurdu, onun üzərində yerləşən qurğular,
ağaclar, göllər və s. yalnız sahənin tərkib hissələri idi və dövriyyədə müstəqil əşya kimi
çıxış etmirdilər. Roma hüququnda daşınmaz əşya kimi nəzərdən keçirilən torpaq ilk
dövrlər kollektiv, ümumi mülkiyyətdə olmuşdur. Sonralar ayrı-ayrı ailələrə məxsus olan
torpaq sahələri ayrılmağa başladı. Həmin ailələrin başçıları vindikasiya xarakterli
iddialarla belə sahibliklərini müdafiə etmək hüququna malik idi. Lakin ailə başçısı uzun
müddət torpaq sahəsini “özününkü” kimi nəzərdən keçirə bilməmişdir. Belə ki, torpaq
şəxsən onun özünə deyil, bütün ailəyə məxsus idi [21, s.14].
D.İ.Meyer qeyd edir ki, əmlakın daşınar və daşınmaz əmlaka hüquqi bölgüsünün
əşyaların fiziki hərəkətliliyi və hərəkətsizliyi ilə üst-üstə düşməsinə ciddi zərurət yoxdur.
Hüquqi planda əmlakın belə bölgüsünün əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bir tərif daşınmaz,
digəri isə daşınar əşyalara aiddir. Qanunla daşınmaz hesab edilən əmlakın öz təbiətinə
görə real gerçəklikdə hərəkət etdirilə bilən olub-olmaması hüquqi cəhətdən əhəmiyyət
kəsb etmir [27].
Daşınmaz predmetlərə münasibətdə eyni zamanda “əmlak” və “əşya” terminlərindən istifadə olunması məsələsi mübahisəlidir. Mülki qanunvericilikdə daşınar və daşınmaz
əşyaların onlara olan hüquqlardan təcrid edilməsi müəyyən dərəcədə süni xarakter daşıyır.
Çünki daşınmaz və daşınar əşyaların hüquqi rejimindəki fərqlər əşyaların özünə deyil,
həmin əşyalara olan hüquqlara şamil olunur. Məsələn, AR-nın müvafiq qanunu “Daşınmaz
əmlakın dövlət reyestri haqqında” adlansa da, həmin qanun preambulasında göstərilir ki,
bu qanun daşınmaz əmlaka mülkiyyət hüququ və digər əşya hüquqlarının, bu hüquqların
əmələ gəlməsi, məhdudlaşdırılması (yüklənməsi) və başqasına keçməsinin, onlara xitam
verilməsinin dövlət qeydiyyatı, habelə Azərbaycan Respublikası ərazisi üzrə vahid olan
daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin aparılması qaydalarını müəyyən edir. Yəni, əslində,
əşyaların özləri deyil, onlara olan hüquqlar qeydə alınır.
Aşağıdakı səbəblərə görə əmlak hüquqlarını daşınmaz əşyalara aid etmək düzgün
deyildir: a) daşınmaz əşya həmişə fərdi müəyyəndir, dəqiq məkan sərhədləri vardır, əmlak
hüquqları isə daha çox ideal xarakter daşıyır; b) hələ roma hüququnda daşınmaz əşyalara
yalnız maddi obyektlər aid edilirdi; c) torpaqla faktiki bağlılıq əlamətini əmlak
hüquqlarına (məsələn, tələb hüququna) aid etmək olmaz. Əmlak hüquqları daşınmaz əşya
anlayışı ilə deyil, daşınmaz əmlak anlayışı ilə ehtiva oluna bilər.
Ümumiyyətlə, “daşınmaz əmlak” və “daşınmaz əşya” terminlərinin nisbəti hüquq
ədəbiyyatında müzakirə olunan maraqlı məsələlərdən biri kimi çıxış edir [24, s.355]. Bəzi
müəlliflər qeyd edir ki, müasir qanunvericilikdə “daşınmaz əmlak” termininin geniş yayılması və “daşınmaz əşya” anlayışının sıxışdırılıb aradan çıxarılması tendensiyası müşahidə
olunur [20, s.5-13]. Bu terminlərin nisbəti barədə danışarkən, ilk növbədə, “əşya” və “əmlak” anlayışlarını müqayisə etmək lazımdır. Əmlak daha geniş anlayış olub (əmlak hüquq80
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ları ilə yanaşı) əşyaları da ehtiva edir. Qərb hüquq ədəbiyyatında Roma hüququna uyğun
olaraq hüququn obyekti kimi adi əşyaları (res) qeyd edirlər. Həm də burada “əşya” sözü
yalnız fiziki mənada deyil, başqalarının hərəkətləri mənasında da işlədilir. D.İ.Meyerin
fikrincə, ikinci halda əşya deyil, əmlak terminindən istifadə olunması daha düzgündür [26,
s.159].
“Daşınmaz əmlak” termini daha geniş məzmuna malik olmaqla “daşınmaz əşya”
terminini də özündə əks etdirir və ilk növbədə, əmlak kompleksini ifadə edir. Əmlak
kompleksinin tərkibinə isə daşınmaz əşyalarla yanaşı daşınar əşyalar və ya mülki
hüquqların ümumiyyətlə əşya olmayan obyektləri daxil ola bilər. Belə əmlak
komplekslərinə, ilk növbədə, müəssisələr və çoxmənzilli yaşayış evləri aiddir.
AR MM-nin bəzi maddələrində (139-150-ci, 178-180-ci maddələr) daşınmaz
əmlak, bəzi maddələrində (135-ci maddənin 4-cü bəndi, 646-cı, 650-ci maddələr) isə
daşınmaz əşya terminlərindən istifadə olunur.
Daşınmaz əmlakın tərifində “daşınmaz əşya” kateqoriyasından istifadə edilməsi
tamamilə qanunauyğundur. Belə ki, əksər sivilistlərin fikrincə, yalnız əşya mülkiyyət
hüququnun obyekti ola bilər. Məsələn, E.A.Suxanov göstərir ki, bütövlükdə kontinental
hüquq sistemində əşya hüquqlarının obyektləri kimi əmlak hüquqları – tələb hüququ,
istifadə hüququ və s. çıxış edə bilməz [25, s.334].
L.V.Şennikovanın fikrincə, əşya geniş və dar mənalarda başa düşülməlidir. Geniş
mənada əşya anlayışı yalnız ətraf aləmin maddi predmetlərini deyil, həm də hüquq
münasibətlərini və hüquqları əhatə edir. Dar mənada əşya dedikdə isə həm insan əməyi ilə
yaradılmış, həm də təbii vəziyyətdə olan ətraf əaləmin predmetləri başa düşülür. Dar
mənada əşyalarla bağlı, ilk növbədə, mülki hüquqla tənzimlənən ictimai münasibətlər
yaranır [37, s.3].
E.M.Tujilova-Ordanskaya qeyd edir ki, əşyaların daşınar və daşınmaz əşyalara
bölünməsinin hüquqi əhəmiyyəti onların hər biri üçün fərqli hüquqi rejimin müəyyən
edilməsi ilə şərtlənir. Daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsi və əldə edilməsi müstəsna
olaraq üçüncü şəxslərin də tanış ola biləcəyi aşkarlıq şəraitində müvafiq əqd dövlət
qeydiyyatına alınmaqla həyata keçirilir. Daşınmaz əmlaka dair əqdlər yalnız qanunda
xüsusi olaraq göstərildiyi hallarda qeydə alınır. Bu baxımdan dövlət qeydiyyatını
daşınmaz əmlakın əlaməti hesab etmək olmaz. O, yalnız bu kateqoriya əşyalar üçün
obyektiv şəkildə xas olan, qanunvericiliklə təsbit olunan xüsusiyyətlərin nəticəsi və
təsdiqidir [34, s.91].
Hüquq ədəbiyyatında daşınmaz əmlakın müxtəlif əlamətləri fərqləndirilir. Məsələn
O.N.Sadikova daşınmaz əmlakın aşağıdakı əlamətlərini qeyd edir:
- bu maddi aləmin predmetidir;
- fərdi müəyyəndir;
- əvəzedilməzdir;
- torpaqla sıx surətdə bağlıdır, təyinatına tənasübsüz zərər vurmadan yerini dəyişdirmək mümkün deyildir [19, s.180].
N.V.Kurnilovanın fikrincə daşınmaz əmlak aşağıdakı əlamətlərlə xarakterizə
olunur:
- istehsalat və digər məqsədlərlə dəfələrlə istifadə olunma;
- əvəzedilməzlik;
- idarəedilənlik;
- daşınmaz əmlaka dair əqdlərin dövlət orqanları tərəfindən təfsilatı ilə qeydə alın81
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ması [20, s.5-13].
S.P.Qrişayev ənənəvi, yəni torpaqla sıx bağlı olan daşınmaz əmlakın aşağıdakı
əlamətlərini göstərir:
1. Əvəzedilməzlik və təbiətin özü ilə məhdudlaşma (torpaq, yerin təki və s.) - bu
isə dövriyyə qabiliyyəti ilə bağlı müəyyən məhdudiyyətlərə səbəb olur, belə ki, onların
məqsədli təyinatına ciddi surətdə əməl edilməli və ekoloji tələblər nəzərə alınmalıdır;
2. Daşınmaz əmlak torpaqla elə bağlı olur ki, yerini dəyişdikdə təyinatına ziyan
vurulur;
3. Fərdi əlamətlərin olması (ilk növbədə, müəyyən torpaq sahəsində yerləşmə);
4. Müstəsna olaraq yalnız öz məqsədli təyinatına uyğun istifadə olunma [11,
s.184].
Pozitiv qanunvericilikdə müxtəlif daşınmaz əmlak obyektlərini vahid sistemdə
birləşdirməyə imkan verən formal əlamətlərin olmaması bir sıra tədqiqatçıları belə
nəticəyə gəlməyə vadar edir ki, daşınmaz əmlakın hüquqi rejimi yalnız onun təbii
xüsusiyyətləri ilə şərtlənmir. S.A.Babkin, V.A.Belov kimi müəlliflər daşınmaz əmlakı
birləşdirən əlamətlər və daşınmaz əmlakın xüsusi hüquqi anlayış kimi nəzərdən
keçirilməsi zərurəti kimi daşınmaz əmlak dövriyyəsinin xüsusiyyətlərini qeyd edirlər [4,
s.28].
Mülki qanunvericiliyin inkişaf tarixinin sovet dövründə, XX əsrin 90-cı illərinə
qədər burjua hüquq institutu kimi “mülk” anlayışına yalnız mənfi münasibət bəslənmişdir
[16, s.15]. Ona görə də Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində uzun müddət
“daşınmaz əşya” və “daşınmaz əmlak” anlayışları öz təsbitini tapmamışdır. Daşınmaz
əşyaların yalnız bir növü: yaşayış sahəsi qanunvericilikdə öz əksini tapmışdı. 12 noyabr
1995-ci il AR Konstitusiyasının 29-cu maddəsi ilə ilk dəfə olaraq hər kəsin daşınar və
daşınmaz əşyalara mülkiyyət hüququ nəzərdə tutuldu. Konstitusiyada ilk dəfə olaraq
“daşınmaz əmlak” terminindən istifadə olunsa da, AR-nın yeni Mülki Məcəlləsi qüvvəyə
minənədək (1 sentyabr 2000-ci il tarixədək) hansı əmlakın daşınmaz hesab edilməsi
qanunvericilkdə göstərilməmişdi.
Daşınmaz əmlak bazarının genişlənməsi ilə əlaqədar olaraq AR MM-də yeni
institut olan daşınmaz əmlak (daşınmaz əşya) institutu formulə edildi. Daşınmaz əşyaların
leqal anlayışı Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 135.4-cü maddəsində öz
təsbitini tapdı. Orada göstərilir ki, əşyalar daşınmaz və daşınar ola bilər. Torpaq sahələri,
yer təki sahələri, ayrıca su obyektləri, meşələr, çoxillik əkmələr, binalar, qurğular və
torpaqla möhkəm bağlı olan digər əşyalar, yəni təyinatına tənasübsüz zərər vurulmadan
yerinin dəyişdirilməsi mümkün olmayan obyektlər daşınmaz əşyalardır [1].
“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 1.0.1-ci maddəsində daşınmaz əmlaka daha müfəssəl tərif verilmişdir. Belə ki, həmin
maddəyə görə daşınmaz əmlak üzərində hüquqlar dövlət qeydiyyatına alınmalı olan torpaq
sahələri, yer təki sahələri, ayrıca su obyektləri (sututarlar) və torpaqla möhkəm bağlı olub
təyinatına tənasübsüz (hədsiz) zərər vurulmadan yerinin dəyişdirilməsi mümkün olmayan
bütün əşyalar, o cümlədən binalar, qurğular, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri, fərdi yaşayış və bağ evləri, meşələr və çoxillik əkmələr, əmlak kompleksi kimi müəssisələrdir [2].
Daşınmaz əmlakın leqal tərifindən görünür ki, onun əsas əlamətləri a) torpaqla
möhkəm bağlılıq və b) təyinatına tənasübsüz zərər vurulmadan yerinin dəyişdirilməsinin
mümkün olmamasıdır. Lakin bu əlamətlər bütün daşınmaz əmlak obyektləri üçün
xarakterik deyildir. Çünki fiziki xüsusiyyətlərinə görə daşınar olan əşyalar bəzən qanunla
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daşınmaz əşyalara aid edilir. Bu isə onunla şərtlənir ki, onlar yüksək əhəmiyyətə və
qiymətə (dəyərə) malikdirlər və buna görə də daşınmaz əmlak üçün nəzərdə tutulmuş, yəni
xüsusi qaydada qeydiyyat tələb edirlər.
V.V.Vitryanskiy qeyd edir ki, mülki qanunvericilik baxımından “daşınmaz əşya”
(daşınmaz əmlak) baza anlayışı əslində vahid əmlak obyektini (mülki hüquqların obyekti
kimi) deyil, daşınmaz əmlakın aşağıdakı kateqoriyalarını nəzərdə tutur:
- öz təbii xüsusiyyətlərinə görə daşınmaz olan əşyalar: torpaq sahələri, yer təki sahələri;
- torpaqla sıx fiziki və hüquqi bağlılıq əlamətinə görə daşınmaz əşyalar: binalar,
qurğular və tənasübsüz zərər vurulmadan yerinin dəyişdirilməsi qeyri-mümkün olan digər
obyektlər;
- qanunla daşınmaz hesab edilən əşyalar: hava və dəniz gəmiləri, kosmik obyektlər,
habelə müəssisə, əmlak kompleksi, yaşayış sahələri və s [6, s.14].
A.Həsənov hesab edir ki, “daşınmaz əmlak” anlayışı korrekt deyildir. Çünki AR
MM-nin 135-ci maddəsinin 2-ci hissəsinə əsasən əmlak istənilən əşyaların və qeyri-maddi
əmlak nemətlərinin toplusudur və ona görə də daşınar və daşınmaz ola bilməz. AR MMnin 135-ci maddəsinin 4-cü hissəsinə görə daşınar və daşınmaz əşyalar ola bilər [7].
Ümumiyyətlə, mülki hüquq ədəbiyyatında “daşınmaz əşya” və “daşınmaz əmlak”
anlayışları ilə bağlı vahid yanaşma formalaşmamışdır.
L.V.Şennikovanın fikrincə, daşınmaz əmlak qanunvericiliklə müəyyən edilən və
dəyişdirilən bir anlayışdır [36, s.8-10].
Q.F.Şerşeneviçə görə, daşınmaz əmlak dedikdə, ilk növbədə, yer səthi hissəsi və
onunla elə sıx surətdə bağlı olan bütün əşyalar başa düşülür ki, həmin əşyaların növü və
təyinatı pozulmadan bu bağlılığın qırılması qeyri-mümkün olsun [18, s.6]. Lakin müəllif
qeyd edirdi ki, tikilinin torpaqla bağlılığı məsələsi prinsipial olaraq tam dəqiqliklə həll
edilə bilməz.
V.V.Kuşenko hesab edir ki, daşınmaz əşyalar mülki hüquq münasibətlərinin
yaranmasına səbəb olan, istifadə şərtini təyinatına görə torpaqla fiziki və hüquqi bağlılıq
təşkil edən fərdi müəyyən və fiziki cəhətdən hiss edilən predmetlərdir [23, s.52].
Digər elm sahələrinin (fəlsəfə, iqtisadiyyat və s.) nümayəndələri daşınmaz əmlak
anlayışını öz sahələrinin özünəməxsus xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla formulə etməyə
çalışırlar.
S.B.İvaşenko daşınar və daşınmaz əmlakın fərqləndirilməsi meyarı kimi bu və ya
digər əmlaka qəsd edən əməlin ictimai təhlükəlilik dərəcəsini təklif edir [15, s. 103]. Lakin
bu yanaşmanı düzgün hesab etmək olmaz. Çünki, daşınmaz əmlak cinayət-hüquqi deyil,
məhz mülki-hüquqi kateqoriyadır.
Daşınmaz əmlakla bağlı konsepsiyalar içərisində iki əsas konsepsiyanı
fərqləndirmək olar:
1. Təbiətinə görə daşınmaz əmlak konsepsiyası;
2. Hüquqi kateqoriya kimi daşınmaz əmlak konsepsiyası.
Birinci konsepsiyanın tərəfdarları torpaqla sıx bağlılıq və təyinatına tənasübsüz
zərər vurmadan əşyanın daşınmasının qeyri-mümkünlüyü meyarını əsas götürürlər [9,
s.256; 35, s.150]. İkinci konsepsiyaya görə isə yalnız barəsində olan hüquqlar qanunla
müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına alınan əşyalar daşınmaz hesab edilməlidir
[33, s.241; 17, s.276]. Birinci yanaşma məntiqi baxımdan daha düzgündür. Tarixən
daşınmaz əşyalar daşınar əşyalardan məkanda vəziyyətinin dəyişməzliyi meyarına əsasən
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fərqləndirilmişdir. Məhz bu obyektlərin tərpənməzliyi sayəsində daşınmaz əşyaların
dövlət qeydiyyatı sistemini tətbiq etmək mümkün olmuşdur. Dövlət qeydiyyatı daşınmaz
əmlakın əlaməti kimi deyil, sadəcə olaraq obyektin daşınmaz əşyalara aid edilməsinin
nəticəsidir. Yəni əşya dövlət qeydiyyatına alındığı üçün daşınmaz deyildir, əşya daşınmaz
olduğu üçün dövlət qeydiyyatına alınır.
Alman Mülki Qanunnaməsi daşınmaz əmlaka əhəmiyyətli tərkib hissələri birlikdə
torpaq sahəsini aid edir. Belə tərkib hissələr kimi isə yalnız torpaqla birləşik olduğu
müddət ərzində tikililər və torpaq sahəsinin məhsulları çıxış edir. Torpaq sahəsi ilə
müvəqqəti məqsədlərlə bağlı olan əşyalar onun tərkib hissələri hesab olunmur və müvafiq
olaraq daşınmaz əmlaka aid edilmir [10]. Fransa qanunvericiliyi də daşınmaz əşyalara
torpağı və onun bağlı olan (vahid tam təşkil edən) qurğuları, meşələri, bitkiləri və s.,
həmçinin təbiətinə görə daşınar olsa da, daşınar əşyalara xidmət üçün nəzərdə tutulan
müəssisədə istifadə olunan maşınları, alətləri, xammalı və digər əşyaları aid edir [12,
s.38].
Torpaqla yanaşı daşınmaz əmlakın əsas və müstəqil obyektləri kimi yer təki və su
obyektləri çıxış edir. Onlar torpaq sahəsi ilə vahid tam təşkil etdiyinə görə deyil, təbii
fiziki xüsusiyyətlərinə görə daşınmaz əmlakdırlar. Əks halda, torpağa mülkiyyət hüququndan aslılı olmayaraq, yer təkinə mülkiyyət hüququ müəyyən etmək mümkün olmazdı.
O.M.Kozır qeyd edir ki, yer təki dövlətin müstəsna mülkiyyətində olduğundan, onun
istifadəyə verilməsi inzibati akt olan lisenziya əsasında həyata keçirildiyindən bu növ
obyektlərin mülki dövriyyəsi barədə danışmaq tez olardı [17, s.286].
Meşələr, çoxilli əkmələr, binalar, qurğular torpaqla sıx bağlı olduqlarına və
təyinatlarına tənasübsüz zərər vurmadan yerlərinin dəyişdirilməsi qeyri-mümkün olduğuna
görə daşınmaz əmlaka aid edilir. Lakin hüquq ədəbiyyatında bina və qurğuların, yarımçıq
tikililərin daşınmaz əmlaka aid edilməsi məsələsi ilə bağlı mübahisələr vardır. Bəzi
müəlliflərin fikrincə, yarımçıq tikililər hələ dövlət qeydiyyatına alınmadıqları üçün hüquqi
təbiətinə görə daşınmaz əmlak hesab edilə bilməz. Y.A.Suxanov hesab edir ki, əgər
yarımçıq tikili obyektləri tikintidə podrad müqaviləsinin predmetini təşkil edirsə və
tikilmə mərhələsindədirsə, onları daşınmaz əmlak kimi qəbul etmək olmaz – daşınar
əşyaların bəlli məcmusu kimi onlara mülkiyyət hüququ podrat müqaviləsinin şərtlərinə
əsasən istismara verilmə anına qədər müvafiq materialların mülkiyyətçisinə məxsusdur
[32, s.2-5]. Lakin bəzi müəlliflər bu fikirlə razılaşmır. Məsələn, M.İ.Braqinskiy qeyd edir
ki, bu arqument müvafiq obyektlərin daşınmaz əmlak hesab edilməməsi üçün əsas kimi
çıxış etməməlidir. Həlledici əhəmiyyət kəsb edən faktor ondan ibarətdir ki, sifarişçiyə
təhvil verilməmiş obyekt də təhvil verilmişdən fərqlənməməklə torpaqla sıxlı bağlı olur.
Bu isə daşınmaz əmlakın zəruri və kafi əlamətlərindən biridir [5, s.145].
Hüquq ədəbiyyatında daşınmaz əmlakın təsnifatı müxtəlif meyarlar əsasında
aparılır. Onlara aşağıdakılar aiddir:
a) təbii və hüquqi xüsusiyyətlərinə görə:
- təbiətinə görə daşınmaz olan əmlak (torpaq, yer təki və s.);
- qanunla daşınmaz hesab edilən əmlak (dəniz və hava gəmiləri və s.).
Daşınmaz əşyalar öz təbiətinə görə də iki qrupa bölünür: 1. torpaq sahələri, yer təki
sahələri, yəni, torpaq sahələri ilə birlikdə vahid tam kimi çıxış edən obyektlər; 2. torpaqla
sıx surətdə bağlı olan və təyinatına tənasübsüz zərər vurmadan yerinin dəyişdirilməsi
mümkün olmayan obyektlər (məsələn, meşələr, binalar, qurğular və s.). Torpaq sahəsinin
tərkib hissəsi kimi çıxış edən, lakin insan əməyi ilə yaradılan daşınmaz əmlak obyektləri
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(məsələn, tikililər) onları daşınar əşyalardan fərqləndirən bir sıra cins əlamətlərinə
malikdirlər. Onlar aşağıdakılardır: a) tərpənməzlik (stasionarlıq); b) maddilik; c)
uzunmüddətlillik.
b) funksional təyinatına görə:
- yaşayış əhəmiyyətli;
- qeyri-yaşayış əhəmiyyətli (istehsal (müəssisə, sex), kommersiya (ofis, mehmanxana, dükan) və sosial (məktəb, xəstəxana) əhəmiyyətli).
c) mülkiyyət formasına görə:
- dövlət mülkiyyətində olan daşınmaz əmlak;
- xüsusi mülkiyyətdə olan daşınmaz əmlak;
- bələdiyyə mülkiyyətində olan daşınmaz əmlak.
ç) dövriyyə qabiliyyətinə görə:
- sərbəst mülki dövriyyədə olan daşınmaz əmlak;
- mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılan daşınmaz əmlak;
- mülki dövriyyədən çıxarılan daşınmaz əmlak.
d) özəlləşdirmə imkanına görə:
- sərbəst şəkildə özəlləşdirilə bilən daşınmaz əmlak;
- məhkəmənin və ya səlahiyyətli orqanın qərarı ilə özəlləşdirilən daşınmaz əmlak;
- özəlləşdirilməsi qadağan edilən daşınmaz əmlak.
e) istifadə məqsədlərinə görə:
- yaşayış üçün istifadə olunan daşınmaz əmlak;
- sahibkarlıq fəaliyyəti üçün istifadə olunan daşınmaz əmlak;
- ictimai məqsədlər üçün istifadə olunan daşınmaz əmlak;
- tarix və mədəniyyət abidəsi əhəmiyyəti daşıyan daşınmaz əmlak.
ə) təkrar istehsal xüsusiyyətinə görə:
- bərpa olunmayan;
- bərpa olunan.
f) fiziki statusuna görə:
- torpaq sahələri;
- yer təki sahələri;
- binalar və qurğular;
- əmlak kompleksi kimi müəssisələr;
- qanunla daşınmaz əmlaka aid edilən daşınar əşyalar (hava və dəniz gəmiləri, kosmik obyektlər və s.).
Müasir dövrdə hüquqtətbiqetmə praktikasında daşınmaz əşyaların onların təyinatına zərər vurulmadan fiziki olaraq hərəkət etdirilməsi (yerinin dəyişdirilməsi) problemi
kəskinləşmişdir. Məhkəmələr bu və ya digər obyektlərin daşınmaz əşyalara aid edilməsi
ilə bağlı mübahisələri həll edərkən, ilk növbədə, həmin obyektlərin üzərində yerləşdiyi
torpaqla nə dərəcədə sıx bağlı olması məsələsini həll etməlidir. Bu zaman həmin məsələdə
məhkəmənin mülahizəsi və edilən qiymətləndirmə kifayət qədər subyektivdir.
N.A.Sıroyedov haqlı olaraq qeyd edir ki, müasir texniki nailiyyətlər hətta əzəmətli
binaları təyinatına nəinki “tənasübsüz”, həm də, ümumiyyətlə, heç bir ziyan vurmadan
hərəkət etdirməyə (yerini dəyişməyə) imkan verir [30, s.93].
E.A.Dorojinskayanın fikrincə, qanunun hərfi mənasına görə əgər təyinatına
tənasübsüz zərər vurulmamışdırsa, nəinki qonşu sahəyə, hətta qonşu rayona köşürülmüş
bina daşınmaz obyekt xüsusiyyətini saxlayır [14, s.15-16]. Lakin faktiki olaraq həmin ob85
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yekt daşınmışdır. Həqiqətən də, müasir dövrdə təyinatına zərər viurmadan evləri, binaları
sürüşdürmək, yerini dəyişdirmək mümkündür. Hətta Azərbaycan təcrübəsində də belə bir
hal olmuşdur. Məsələn, 2013-cü ildə Bakı şəhəri Füzuli 39 ünvanındakı tarixi bina 10,5
metr geri sürüşdürülmüşdür. Sürüşdürülmə prosesi binanın alt hissəsinə yerləşdirilən 210
ədəd hidravlik qurğunun köməyi ilə həyata keçirilib. Bina saatda 8 sm sürüşdürülüb [38].
Meşələrə və çoxillik əkmələrə münasibətdə isə bu meyar ümumiyyətlə
qəbuledilməzdir. Meşədəki bütün ağacları çıxararaq başqa yerdə əkmək mümkündür və bu
zaman həmin meşənin təyinatına (məsələn, oksigen vermə) hər hansı ciddi zərər
dəyməyəcək.
Bu baxımdan, “təyinatına tənasübsüz zərər vurulmadan yerinin dəyişdirilməsi
mümkün olmayan” ifadəsinin (əlamətinin) daşınmaz əmlakın AR MM-dəki leqal
anlayışdan çıxarılması “yerinin dəyişdirilməsinə çəkilən xərclər tənasübsüz olan” ifadəsi
ilə əvəz edilməsi məqsədəmüvafiq olardı.
Daşınmaz əmlak bütün bazar münasibətləri sisteminin mərkəzi həlqəsini təşkil
edir. Daşınmaz əmlak obyektləri yalnız insanların müxtəlif tələbatlarını təmin edən
mühüm əmtəə deyil, həm də əşya formasında və gəlir gətirən mühüm kapitaldır.
Daşınmaz əmlak nadir əmtəələrdən biridir ki, dəyəri nəinki həmişə stabil qalır,
hətta zaman keçdikcə tədricən artır. Daşınmaz əmlak yüksək iqtisadi dəyərə malikdir. Bu
onunla şərtlənir ki, o, uzunmüddətli istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur və istifadə
prosesində istehlak edilib dükənmir. Daşınmaz əmlak obyekti daimi funksional təyinata
malikdir. Bu təyinat istehsal və qeyri-istehsal xarakteri kəsb edə bilər. İstehsal təyinatı
zamanı daşınmaz əmlak obyekti birbaşa və ya dolayı şəkildə məhsulun yaradılmasında,
işlərin görülməsində və xidmətlərin göstərilməsində iştirak edir. Qeyri-istehsal təyinatı
zamanı daşınmaz əmlak obyekti insanların yaşayışı və onlara xidmət üçün şəraiti təmin
edir.
Bazarda daşınmaz əmlak əmtəə kimi üç qarşılıqlı formada çıxış edə bilər: fiziki
obyekt kimi; müəyyən xidmət kimi (müəyyən məqsədlə daşınmaz əmlakdan istifadə); əşya
hüququ kimi.
Daşınmaz əmlakın sosial rolu insanların fizioloji, psixoloji, intellektual və digər
tələbatlarının təmin edilməsindən ibarətdir. Insan layiqli yaşayış üçün ona lazım olan
nemətlərin əksər hissəsini torpaqdan əxz edir.
Beləliklə, daşınmaz əmlak anlayışı və mahiyyəti ilə bağlı qeyd edilən bütün
fikirlərin ümumiləşdirilməsi əsasında aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar.
I. “Daşınmaz əmlak” anlayışı torpaq sahələrinin və digər təbiət obyektlərinin
dövriyyəyə daxil olması ilə əlaqədar, ilk dəfə olaraq, roma hüququnda formulə
olunmuşdur. Hazırda isə daşınmaz əmlak mülki hüququn və təsərrüfat dövriyyəsinin
mərkəzi kateqoriyalarından biri kimi çıxış edir. Müasir şəraitdə daşınmaz əmlakın digər
əmlakdan fərqləndirilməsi zərurəti həm onların ölkə iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyəti, həm də
buraya daha qiymətli və ictimai əhəmiyyətli obyektlərin aid olması ilə şərtlənir.
II. Daşınmaz əmlak anlayışı bu hüquq institutu üçün xarakterik olan prinsipial
xüsusiyyətlərin aydınlaşdırılmasında həlledici rola malikdir. Mülki hüquq ədəbiyyatında
sivilist alimlər arasında daşınmaz əmlakın anlayışı ilə bağlı vahid və birmənalı fikir formalaşmamışdır və bu məsələ ilə bağlı fərqli yanaşmalar mövcuddur. Bu isə həm daşınmaz
əmlakın mürəkkəb, çoxfunksiyalı və çoxtəyinatlı (hüquqi, iqtisadi, sosial) kateqoriya
olması, həm də uzun müddət ərzində qanunvericilikdə daşınmaz əmlakın leqal anlayışının
mövcud olmaması ilə izah oluna bilər.
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III. “Daşınmaz əmlak” anlayışı fiziki obyektdən daha çox hüquq münasibətlərini
müəyyən edir. Ona görə də daşınmaz əmlakın fiziki mahiyyətini ifadə etmək üçün
“daşınmaz əmlak obyekti” terminindən istifadə edilməsi daha düzgün olardı.
Daşınmaz əmlaka bəlli məkan sərhədlərinə malik fiziki obyektlər, torpaqla
ayrılmaz bağlı olan altında və üstündə yerləşən predmetlər, həmçinin daşınmaz əşya ilə
şərtlənən hüquqlar, tələblər, maraqlar və gəlirlər aid edilə bilər.
IV. Torpaqla sıx bağlı olan obyektlərin, xüsusən də binaların və qurğuların
daşınmaz əşyalara aid edilməsi meyarı kimi “təyinatına tənasübsüz zərər vurulmadan
yerinin dəyişdirilməsinin mümkün olmaması” deyil, onların yerinin dəyişdirilməsinə
çəkilən xərclərin tənasübsüz olması götürülməlidir. Çünki müasir texnologiyalar demək
olar ki, istənilən obyektin təyinatına zərər vurulmadan yerini dəyişməyə imkan verir.
V. Daşınmaz əmlakın təsnifatı aşağıdakı meyarlar əsasında aparıla bilər:
a) təbii və hüquqi xüsusiyyətlərinə görə:
- təbiətinə görə daşınmaz olan əmlak (torpaq, yer təki və s.);
- qanunla daşınmaz hesab edilən əmlak (dəniz və hava gəmiləri və s.).
b) funksional təyinatına görə:
- yaşayış əhəmiyyətli;
- qeyri-yaşayış əhəmiyyətli.
c) mülkiyyət formasına görə:
- dövlət mülkiyyətində olan daşınmaz əmlak;
- xüsusi mülkiyyətdə olan daşınmaz əmlak;
- bələdiyyə mülkiyyətində olan daşınmaz əmlak.
ç) dövriyyə qabiliyyətinə görə:
- sərbəst mülki dövriyyədə olan daşınmaz əmlak;
- mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılan daşınmaz əmlak;
- mülki dövriyyədən çıxarılan daşınmaz əmlak.
d) özəlləşdirmə imkanına görə:
- sərbəst şəkildə özəlləşdirilə bilən daşınmaz əmlak;
- məhkəmənin və ya səlahiyyətli orqanın qərarı ilə özəlləşdirilən daşınmaz əmlak;
- özəlləşdirilməsi qadağan edilən daşınmaz əmlak.
e) istifadə məqsədlərinə görə:
- yaşayış üçün istifadə olunan daşınmaz əmlak;
- sahibkarlıq fəaliyyəti üçün istifadə olunan daşınmaz əmlak;
- ictimai məqsədlər üçün istifadə olunan daşınmaz əmlak;
- tarix və mədəniyyət abidəsi əhəmiyyəti daşıyan daşınmaz əmlak.
ə) təkrar istehsal xüsusiyyətinə görə:
- bərpa olunmayan;
- bərpa olunan.
f) fiziki statusuna görə:
- torpaq sahələri;
- yer təki sahələri;
- binalar və qurğular;
- əmlak kompleksi kimi müəssisələr;
- qanunla daşınmaz əmlaka aid edilən daşınar əşyalar (hava və dəniz gəmiləri, kosmik obyektlər və s.).
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CONCEPT AND ESSENCE OF REAL ESTATE
G.T.Ahundova
SUMMARY
This article discusses the issues related to the concept and the essence of real estate.
The concept of “real estate” defines rather the legal relationship than a physical object.
Therefore, to describe the physical value of the real estate it would be more correct to
use the term" the object of real estate." The author also gives a distinctive classification for
real estate.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ
Г.Т.Ахундова
РЕЗЮМЕ
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с понятием и
сущностью недвижимости. Понятие «недвижимость» больше определяет правовые
отношения, чем физический объект. Поэтому, для описания физического значения
недвижимости было бы правильнее использовать термин «объект недвижимости».
Также автор дает отличительную классификацию недвижимости.
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Азербайджан является первой республикой на постсоветском пространстве,
которая в конце 80-х годов прошлого века столкнулась с проблемой беженцев и
вынужденных переселенцев. Поэтому, по словам Ф.Набиева, вопрос о регулировании миграционных процессов стал одной из самых актуальных проблем
независимого Азербайджана, в подтверждение чего он приводит факт об изгнании с
родных земель более миллиона наших соотечественников в результате Нагорнокарабахского конфликта [1]. Получив горький и сложный опыт урегулирования
правового статуса соответствующей категории лиц, Азербайджан сумел все же
преодолеть эту сложнейшую проблему, стремясь обеспечить надлежащую защиту
прав человека для беженцев и вынужденных переселенцев. С момента обретения
независимости Украине удалось избежать такой участи, подтверждением чему
является тот факт, что в августе 2012 г. на ее территории проживало всего лишь
2435 беженцев [2]. К сожалению, трагические события в восточных областях
Украины в 2014 г. создают предпосылки к изменению ситуации в худшую сторону,
актуализировав проблему беженцев и внутренних переселенцев и их правового
статуса. В этом контексте возникает целесообразность в проведении сравнения
нормативно-правовых основ регулирования правового статуса беженца в
Азербайджане и Украине.
К вопросам защиты прав беженцев и вынужденных переселенцев в
Азербайджане под тем или иным углом зрения обращались в своих работах
А.И.Алиев, Р.И.Наджафкулиев, А.С.Юнусов, А.К.Аллахверанов, Н.В.Исмаилов и
др. Вместе с тем, в их работах не уделялось достаточное внимание сравнительноправовому анализу правового статуса беженца в Азербайджане и Украине, что вряд
ли может быть обоснованным в свете необходимости имплементации позитивного и
избежание негативного опыта в контексте усовершенствования существующих
подходов с учетом общего прошлого таких государств.
Основная цель статьи – сравнительно-правовая характеристика статуса
беженца в Азербайджане и Украине с целью определения общего и отличительного,
что будет способствовать более системному и взвешенному подходу к оценке современного национального механизма урегулирования проблем соответствующей
категории населения в указанных государствах.
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Исторически термин “беженец” начал использоваться еще XVI-XVII вв. [3],
но его современное понимание в международно-правовом контексте было
закреплено лишь в Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 г. (далее –
Конвенция о статусе беженцев 1951 г.). Ст. 1 упомянутого документа указывает, что
под беженцем понимается лицо, которое в силу вполне обоснованных опасений
стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства,
принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений
находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться
защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких
опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего
прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или
не желает вернуться в нее вследствие таких опасений [4]. Учитывая то, что и
Азербайджан, и Украина являются участниками этой конвенции, прежде всего
необходимо сопоставить использованные национальным законодателем толкования
понятия “беженец” в Азербайджане и Украине с целью определения их
соответствия конвенционному толкованию.
При осуществлении указанного сравнения на основании ст.1 Закона
Азербайджанской Республики “О статусе беженцев и вынужденных переселенцев
(лиц, переселенных в пределах страны)” (далее – Закон Азербайджана о беженцах) и
п.1 ст.1 Закона Украины “О беженцах и лицах, требующих дополнительной или
временной защиты” (Закон Украины о беженцах), становится очевидным то, что
законодатели и Азербайджана, и Украины стремились к обеспечению максимально
возможного соответствия конвенционному определению понятия “беженец” [5; 6].
Подтверждением этому может служить общее использование при определении
обоснованности отнесения лица к соответствующей группе населения таких
критериев как гонения в связи с расовой принадлежностью, вероисповеданием,
социальной принадлежностью к определенной группе, политическими
убеждениями. Отличия содержатся только в отношении включения в список
критериев гонений в связи с наличием гражданства. Если в конвенционном
определении на этот критерий сделана четкая ссылка, то в Законе Азербайджана о
беженцах соответствующая норма отдельно не закреплена, однако вместо нее
использована ссылка на критерий гонений по признаку национальности.
Украинский законодатель применил более широкий подход и включил в
определение понятия “беженец” непосредственные ссылки как на критерий гонений
по признаку гражданства (подданства), так и на критерий гонений по признаку
национальности.
Конвенция о статусе беженцев 1951 г. также четко определяет исключения из
действия правила о распространении конвенционной защиты. Они перечислены в
п.“Е” ст.1: 1) совершение преступления против мира, военного преступления или
преступления против человечности; 2) совершение тяжкого преступления
неполитического характера вне страны, давшей убежище, и до того как
соответствующие лица были допущены в такую страну в качестве беженцев; 3)
лица, претендующие на статус беженца, виновны в совершении деяний,
противоречащих целях и принципам ООН.
В ст.2 Закона Азербайджана о беженцах соответствующе исключения в
полной мере заимствованы из конвенционных норм. Несколько иначе к этому воп92
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росу подошел украинский законодатель. В п.1 ст.6 соответствующий перечень
критериев расширен посредством включения таких оснований для отказа в
предоставлении статуса беженца как признание лица беженцем в другой стране до
прибытия в Украину или пребывание в третьей стране до прибытия в Украину с
целью признания беженцем (последнее из упомянутых оснований не
распространяется на детей без своих семей и лиц, которые родились или постоянно
проживали на территории Украины, а также их наследников (детей, внуков)). По
нашему убеждению, такой подход может выглядеть довольно спорно в свете
требований ст.27 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая
1969 г. [7]. Она гласит, что государство не может ссылаться на положения своего
внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им международного
договора. В нашем случае украинский законодатель ограничивает право на
получения статуса беженца на основаниях, не предусмотренных самой Конвенцией
о статусе беженцев, принимая во внимание то, что соответствующие указания
сформулированы исчерпывающе в конвенционном порядке.
Наиболее важным для обеспечения нормального существования любого
беженца является комплекс прав, обусловленный наличием у него
соответствующего правового статуса. При определении его содержательного
наполнения в Конвенции о статусе беженцев 1951 г. (прежде всего в ст.ст.12-24)
допускается предоставление довольно широких дискреционных возможностей для
национального законодателя для конкретизации конвенционных норм.
Подтверждением этому является широкое использование при предоставлении
беженцам права на работу на собственном предприятии (ст.18), на занятие
свободными профессиями (ст.19), на решение жилищного вопроса (ст.21), на
признание иностранных аттестатов, дипломов и степеней (ст.22) указания на то, что
они будут иметь “возможно более благоприятное правовое положение и, во всяком
случае, положение не менее благоприятное, чем то, которым обычно пользуются
иностранцы при тех же обстоятельствах”. Конкретизированный же перечень прав и
обязательств беженца определяется в соответствии с конвенционными нормами
национальным законодателем.
Согласно ст.6 Закона Азербайджана о беженцах такая категория населения
имеет следующие права:
– право бесплатного, однако не более трех месяцев, проживания до
получения работы или места жительства в специально отведенных местах;
– бесплатного переезда и перевозки имущества на временное место
жительства;
– бесплатного получения в местах временного проживания и в больницах
стариками, детьми, инвалидами, малообеспеченными и лицами, потерявшими главу
семьи, — необходимых лекарств и медицинской помощи;
– получения детьми образования в дошкольных воспитательных учреждениях, подростками и молодежью — в соответствующих учебных заведениях;
– приобретения на равных основаниях с гражданами, постоянно
проживающими в населенных пунктах, продовольственных и промышленных
товаров;
– получения назначенной государством единовременной и другой помощи;
– первоочередного размещения одиноких пенсионеров и нетрудоспособных
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инвалидов на специальных предприятиях социального обеспечения;
– получения в срок, установленный настоящим Законом, статуса беженца
или вынужденного переселенца (лица, переселенного в пределах страны);
– возбуждения вопроса о возмещении причиненного материального и
другого ущерба;
– обращения в суд для защиты нарушенных прав;
– возвращения на прежнее место жительства.
Перечень прав, гарантируемых государством и закрепленных в ст. 15 Закона
Украины о беженцах, сформулирован в более общих выражениях, что, по нашему
мнению, не способствует эффективности их реализации на практике. К ним
отнесены права на: 1) перемещение, свободный выбор места проживания,
свободный выезд из территории Украины; 2) труд; 3) осуществление
предпринимательской деятельности, не запрещенной законом; 4) охрану здоровья,
медицинскую помощь и медицинское страхование; 5) отдых; 6) образование; 7)
свободу мировоззрения и вероисповедания; 8) направление индивидуальных или
коллективных письменных обращений или личного обращения к органам
государственной власти, местного самоуправления, должностных и служебных лиц
этих органов; 8) владение, пользование и распоряжение своей собственностью,
результатами своего интеллектуального, творческого труда; 9) обращение за
защитой своих прав к Уполномоченному Верховного Совета Украины по правам
человека; 10) бесплатную юридическую помощь в установленному порядке.
Сравнение азербайджанского и украинского подходов к формированию перечня прав беженцев указывает на существование различий между ними,
обусловленных, по нашему мнению, прежде всего самим характером проблемы
беженцев в той или иной стране. Ведь если для Украины беженцы были скорее
исключением на момент принятия упомянутого закона, то для Азербайджана проблема беженцев носила массовый характер. Тем не менее, именно прагматичность
подхода законодателя Азербайджана в сложнейших условиях обеспечила
постепенное, системное и успешное решение проблемы беженцев. Как отмечает
Ф.Алескеров, “был проведен большой фронт работ по интеграции депортированных
из Армении беженцев в азербайджанское общество и по улучшению условий жизни
лиц, вынужденно покинувших оккупированные территории. В настоящее время эти
работы продолжаются Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом
Алиевым. Достигнутые в стране, в результате проведения успешной политики,
общественно-политическая стабильность, ускоренное социально-экономическое
развитие, осуществляющиеся крупномасштабные проекты по региональным
коммуникациям превратили Азербайджан из страны происхождения в страну
назначения, привлекательную для мигрантов” [8].
Одним из прав, предоставленных беженцам согласно Конвенции о статусе
беженцев 1951 г., является право на национальный режим в сфере
налогообложения. Соответствующее положение так закреплено в п.1 ст.29:
“Договаривающиеся государства не будут облагать беженцев никакими пошлинами,
сборами или налогами, кроме или выше тех, которые при аналогичных условиях
взимаются или могут взиматься с собственных граждан”. Несмотря на то, что и
Азербайджан, и Украина неукоснительно следуют этим своим международным
обязательствам, в отдельных случаях оно порождает коллизию с договорами об из94
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бежании двойного налогообложения.
В п.1 ст.24 Конвенции между Азербайджаном и Канадой об избежании
двойного налогообложения от 7 сентября 2004 г. указано, что “национальные лица
Договорного Государства не должны налогооблагаться в другом Договорном
Государстве или подвергаться более обременительным требованиям в связи с этим в
сравнении с налогообложением и соответствующими требованиями, которым
подвергаются или могут подвергаться национальные лица такого другого
Государства в аналогичных обстоятельствах, в частности в отношении
резидентства” [9]. Иными словами, национальным лицам обеих стран на территории
друг друга предоставляется национальный режим в сфере налогообложения, но как
понимать термин “национальные лица”?
Его толкование содержится в пп.“h” ч.1 ст.3 и включает в себя “любых
индивидов, которые владеют гражданством Договорного Государства”. Такой
подход фактически исключает лиц, которые не владеют гражданством государствучастников соответствующего договора из сферы действия его положения о
недискриминации. Одной из групп таких лиц являются и беженцы, поскольку они
не могут быть гражданами принимающего их государства по определению (беженец
теряет свой статус как только приобретет новое гражданство и воспользуется
защитой государства своей новой гражданской принадлежности согласно пп.“3” ч.С
ст.1 Конвенции о статусе беженца 1951 г.).
Как видим, в этой ситуации требования п.1 ст.29 Конвенции о статусе
беженца и требования п.1 ст.24 Конвенции между Азербайджаном и Канадой об
избежании двойного налогообложения от 7 сентября 2004 г. вступают в
противоречие.
Следует отметить, что в случае других договоров Азербайджана об
избежании двойного налогообложения подобного сценария описанного противоречия конвенционных норм удается избежать путем включения специальной нормы. К
примеру, в п.2 ст.24 Конвенции между Азербайджаном и Украиной об избежании
двойного налогообложения четко указано: “Лица без гражданства, которые
являются резидентами Договорного Государства, не будут подвергаться ни в одном
из Договорных Государств любому налогообложению или связанному с ним
обязательствами, другому или более обременительному, чем налогообложение и
связанные с ним обязательства, которым подвергаются или могут подвергаться
национальные лица Договорного Государства в тех же условиях” [10].
Отдельные договора Украины об избежании двойного налогообложения
также содержат коллизию между субъектной сферой действия принципа
недискриминации и требованиями п.1 ст.29 Конвенции о статусе беженцев 1951 г. К
группе таких договоров можно отнести договора с такими странами как Индия,
Испания, Италия, Китай, Кувейт, Сирия. В то же время, в договорах Украины об
избежании двойного налогообложения с другими странами с целью избежание
соответствующего противоречия используют нормы, аналогичные п.2 ст.24 Конвенции между Азербайджаном и Украиной об избежании двойного налогообложения.
Таким образом, становится очевидным, что основой регулирования правового статуса беженцев и в Азербайджане, и в Украине является Конвенция о статусе
беженцев 1951 г. Однако несравнимо разный характер соответствующей проблемы
в обеих государствах отразился на прагматичности подходов к нормативно-правово95

И.А.Мамедов

му регулированию статуса беженцев. Так, если в законодательстве Украины
перечень гарантируемых прав для соответствующей категории населения весьма
широк и абстрактен, то в случае Азербайджана он более взвешен и конкретен с
точки зрения потребностей беженцев. Тем не менее, и для Азербайджана, и для
Украины характерным является наличие коллизии между субъектной сферой
действия режима недискриминации в договорах об избежании двойного
налогообложения и п. 1 ст. 29 Конвенции о статусе беженцев 1951 г. в ряде
соответствующих договоров, разрешение которой требует внесения изменений в
соответствующие договоры.
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AZƏRBAYCAN VƏ UKRAYNADA QAÇQIN STATUSUNUN
HÜQUQİ-MÜQAYİSƏLİ XARAKTERİSTİKASI
İ.A.Məmmədov
XÜLASƏ
Məqalə Azərbaycan və Ukraynada qaçqın statusunun hüquqi-müqayisəli xarakteristikasına həsr olunub. Müəllif aşağıdakı meyarlar əsasında müqayisə aparır: 1) milli
qanunvericilikdə “qaçqın” termininin məzmunu; 2) zəmanətli qaçqın hüquqlarının həcmi;
3) ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına dair sazişlərə əsasən ayrı-seçkilik rejiminin
qaçqınlara aid edilməməsi.
COMPARATIVE CHARACTERIZATION OF REFUGEES’ LEGAL STATUS
IN AZERBAIJAN AND UKRAINE
I.A.Mamedov
SUMMARY
This article is dedicated to the comparative characterization of refugees' legal
status in Azerbaijan and Ukraine. The author uses the following criteria: 1) definition of
refugees in national legislation; 2) list of guaranteed rights for refugees; 3) regime of
nondiscrimination for refugees in double taxation treaties.
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Faktorinqin beynəlxalq səviyyədə normativ hüquqi tənzimlənməsi “Beynəlxalq
faktorinq haqqında” 1988-ci il 28 may tarixli Ottava Konvensiyası əsasında həyata
keçirilir (1). Beynəlxalq faktorinq münasibətlərinin normativ nizama salınmasına həsr
olunan belə bir sənədin qəbul olunmasını nə ilə izah etmək olar? Hüquq ədəbiyyatında
bunun iki əsas səbəbi göstərilir. Əvvəla, onu qeyd etmək istərdik ki, faktorinqdən istifadə
olunması əsasən beynəlxalq xarakter daşıyır. Belə ki, bir çox üstünlüklərə malik olması
səbəbindən faktorinq beynəlxalq ticarətdə və xarici kommersiya təcrübəsində kifayət
qədər geniş səviyyədə tətbiq olunur. Məhz bu hal faktorinq fəaliyyətinin beynəlxalq
səviyyədə normativ hüquqi tənzimlənməsini zərurətə çevirmişdir. Başqa sözlə, faktorinq
əməliyyatından beynəlxalq ticarət dövriyyəsində və xarici kommersiya fəaliyyətinin
həyata keçirilməsində geniş surətdə istifadə edilməsi həmin əməliyyatın beynəlxalqhüquqi tənzimlənməsini şərtləndirmişdir (2, s.403). Şübhəsiz, bundan ötrü, yəni beynəlxalq faktorinq əməliyyatını tənzimləmək üçün ilk növbədə beynəlxalq alət rolunu oynayan
hər hansı Konvensiyanın qəbul olunması tələb edilirdi.
İkincisi, xüsusi tənzimetmənin olmaması aydın məsələdir ki, faktorinqin hüquqi
cəhətdən nizamlanmasında bəzi problemlərin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Bu
problemləri müəyyən dərəcədə həll etmək niyyəti faktorinqin beynəlxalq fəaliyyətə
çevrilməsinə səbəb olmuşdur. Bunun nəticəsində XX əsrin 60-80-ci illərindən başlayaraq,
faktorinq fəaliyyətinin əsasən beynəlxalq ticarət təcrübəsində həyata keçirilməsi meyli
müşahidə olunur. Beynəlxalq ticarət təcrübəsində faktorinq fəaliyyəti, bir qayda olaraq,
müəyyən bir təşkilatın (faktorun) digər şəxsin (mal istehsal edən şəxsin) ixracını
maliyyələşdirmək məqsədi ilə həyata keçirilir. Burada mal ixrac edən şəxs idxalçıdan
(borcludan) pul almaq hüququnu faktora güzəşt edir.
Ölkələrin əksəriyyətinin milli hüququnda faktorinq barədə xüsusi normaların
olmaması, habelə ayrı-ayrı dövlətlərin mülki qanunvericilikləri və onların faktorinq
münasibətlərinə tətbiqi təcrübəsi arasında kifayət qədər mühüm fərqlərin mövcudluğu
beynəlxalq səviyyədə həmin münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsini zəruri hala gətirdi.
Təbii ki, bunun üçün faktorinqin beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsinə həsr olunan hər
hansı Konvensiyanın qəbul edilməsi tələb edilirdi (3, s.186).
Beynəlxalq faktorinqin tənzimlənməsinə həsr olunan Konvensiyanın layihəsini
hazırlmaq üçün UNİDRUA (Xüsusi Hüququn Unifikasiyası üzrə Beynəlxalq İnstitut) işə
başladı: onun çoxillik intensiv fəaliyyəti nəticəsində hazırladığı sənəd, 1988-ci ilin may
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ayında Ottava şəhərində (Kanada) keçirilən diplomatik konfransda 16 dövlət tərəfindən
BMT-nin Konvensiyası kimi imzalanaraq, 1995-ci ildən qüvvəyə minmişdir. Hal-hazırda
18 dövlət bu Konvensiyanın iştirakçısıdır. Azərbaycan Respublikası həmin Konvensiyanın
iştirakçısı deyildir, lakin onun müəyyənləşdirdiyi norma və prinsiplərin əksəriyyəti 2000ci il 1 sentyabr tarixdən qüvvədə olan Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 29-cu
fəslinin 7-ci paraqrafında öz ifadəsini tapmışdır. Başqa sözlə, “Beynəlxalq faktorinq
haqqında” Ottava Konvensiyası faktorinq münasibətlərini tənzimləyən qaydaların işlənib
hazırlanması və həmin qaydaların Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinə daxil
edilməsi üçün əsas olmuşdur. Şübhə yoxdur ki, Azərbaycan Respublikasının hal-hazırda
qüvvədə olan Mülki Məcəlləsi hazırlanarkən həmin Konvensiyanın müddəaları nəzərə
alınmışdır.
Konvensiyanın cəmi 18 dövlət tərəfindən imzalanmasına baxmayaraq, Konvensiya
bütövlükdə faktorinqin beynəlxalq səviyyədə tənzimlənməsinə böyük təsir göstərməklə
faktorinq fəaliyyətinin inkişafında şəksiz müsbət rol oynayır. Belə ki, faktorinq
münasibətləri sahəsində ayrıca qanunvericiliyi olmayan və praktiki olaraq həmin
münasibətlərin tənzimlənməsinə həsr olunan heç bir xüsusi norma müəyyənləşdirməyən
bir çox dövlətlər üçün Ottava Konvensiyası faktorinq barədə öz milli qanunvericiliklərini
yaratmaq məsələsində əsas amillərdən biri olmuşdur. Təsadüfi deyildir ki, sözü gedən
dövlətlər tərəfindən faktorinqin daxili hüquq sistemlərində tənzimlənməsi və onu tipik
müqavilə növlərindən biri kimi tanımaları məhz Ottava Konvensiyasının qəbul
olunmasından sonrakı dövrə təsadüf edir. Bununla bilavasitə olmasa da, dolayı yolla
beynəlxalq faktorinq barədə qaydalar unifikasiya edilmişdir.
Ottava Konvensiyasının əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bu konvensiya
müxtəlif milli hüquq sistemlərinin qanunvericilik təcrübəsini və praktikasını nəzərə
almaqla beynəlxalq faktorinq münasibətlərinin unifikasiyalaşdırılmış hüquqi
tənzimlənməsini həyata keçirir və bu tənzimetmə müasir beynəlxalq iqtisadi dövriyyənin
tələblərinə uyğun gəlir. Konvensiya həm də indiyə kimi ayrı-ayrı milli hüquq sistemləri
səviyyəsində öz həllini tapmayan bəzi məsələlərin həll olunmasına imkan verir.
Ottava Konvensiyası 4 fəsildən ibarətdir. 1-ci fəsil (1-4-cü maddələr) Konvensiyanın tətbiq sferasına və ümumi müddəalar müəyyənləşdirilməsinə, 2-ci fəsil (5-10-cu
maddələr) beynəlxalq faktorinq müqaviləsi ilə bağlı münasibət iştirakçılarının hüquq və
vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsinə, 3-cü fəsil (11-12-ci maddələr) pul tələbinin sonrakı
güzəştinin - subfaktorinqin nizamlanmasına, 4-cü fəsil isə (13-23-cü maddələr) yekun
müddəalara həsr olunmuşdur.
Ottava Konvensiyası beynəlxalq faktorinq müqaviləsinin bağlanması və icra
olunması ilə bağlı münasibətləri tənzim edir ki, bu müqavilə beynəlxalq ticarətin
inkişafında vacib rol oynayır. Konvensiya həm də pul tələblərinin güzəştini belə tələblərin
verilməsindən irəli gələn öhdəlik çərçivəsində nizama salmaq məqsədinə xidmət edir.
Konvensiyanın 1-ci maddəsində beynəlxalq faktorinq müqaviləsinin anlayışı bu
cür verilir: “Faktorinq müqaviləsinə görə bir tərəf (malgöndərən, yəni satıcı) digər tərəfə
(maliyyə agentinə) pul tələbini güzəşt etməyi öhdəsinə götürür ki, həmin pul tələbi mal
göndərənlə alıcı (borclu) arasında bağlanan malların beynəlxalq alqı-satqısı
müqaviləsindən irəli gəlir”. Anlayışdan görünür ki, beynəlxalq faktorinq müqaviləsinə
görə malların alqı-satqısından irəli gələn pul tələbi güzəşt edilir. Amma, Azərbaycan
Respublikası Mülki Məcəlləsinin faktorinq müqaviləsinə verdiyi leqal tərifdən isə məlum
olur ki, müştərinin faktora güzəşt etdiyi pul tələbi həm mal satışından, həm işlər görülmə99
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sindən, həm də xidmətlər göstərilməsindən irəli gələ bilər. Başqa sözlə, faktorinq
müqaviləsinə görə maliyyə agentinə nəinki malların alqı-satqısı (mal göndərmə)
müqavilələrindən, həmçinin əvəzli xidmət göstərilməsi müqavilələrindən irəli gələn pul
tələbləri də güzəşt edilə bilər.
Konvensiyanın 1-ci maddəsinin 2-ci bəndinə görə o, şəxsi, ailə və ya digər məişət
ehtiyacları üçün əldə olunan malların satışından irəli gələn pul tələblərinin güzəştinə tətbiq
edilmir. Başqa sözlə, Konvensiya istehlak borcunun satışına tətbiq olunmur, yəni yalnız
sahibkarlıq məqsədləri üçün əldə olunan malların satışından irəli gələn pul tələblərinin
güzəştinə şamil olunur (4, s.439).
Konvensiya beynəlxalq faktorinq müqaviləsini sahibkarlıq əqdi kimi xarakterizə
edir. Başqa sözlə, Konvensiya sahibkarlıq əqdi olmasını beynəlxalq faktorinq müqaviləsinin əsas hüquqi əlamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirir. Hər şeydən əvvəl, faktorinq
müqaviləsi ona görə sahibkarlıq əqdi sayılır ki, güzəştin predmeti olan pul tələbi şəxsi, ailə
və digər məişət ehtiyacları üçün yox, yalnız sahibkarlıq məqsədləri üçün əldə olunan
malın alqı-satqı müqaviləsindən irəli gələ bilər. Məhz bu cəhət faktorinq müqaviləsini
məzmunca sahibkarlıq əqdi kimi xarakterizə etməyə imkan verir və onun beynəlxalq
kommersiya müqavilələrinin bir növü kimi tanınmasını şərtləndirir.
Ottava Konvensiyasının tənzimlədiyi beynəlxalq faktorinq müqaviləsi həm də
subyekt tərkibi baxımından sahibkarlıq əqdi hesab edilir. Belə ki, bu müqavilənin tərəfləri
rolunda yalnız sahibkarlar, o cümlədən kommersiya təşkilatları çıxış edə bilərlər. Belə bir
halın sübut olunmasına heç bir ehtiyac yoxdur ki, beynəlxalq faktorinq müqaviləsinin
tərəfləri olan mal göndərənin (satıcının) və maliyyə agentinin sahibkar statusu vardır;
onlar sahibkarlıq dövriyyəsinin peşəkar iştirakçıları, kommersiya fəaliyyətinin
subyektləridir. Təsadüfi deyildir ki, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə faktorinq
sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edilir (3, s.280).
Konvensiyanın 2-ci maddəsində onun tətbiq olunmasının əsas prinsipləri müəyyən
olunmuşdur. Həmin maddədə ifadə olunan göstərişə görə “Beynəlxalq faktorinq
haqqında” Konvensiya o halda tətbiq edilir ki, pul tələbinin yaranmasına səbəb olan
beynəlxalq alqı-satqı müqaviləsinin tərəflərinin (mal göndərən satıcının və alıcının)
kommersiya müəssisələri müxtəlif dövlətlərdə yerləşsin və bu dövlətlər Konvensiya
iştirakçısı olsunlar. Bundan başqa, Konvensiya eyni zamanda iki halda tətbiq oluna bilər:
9 maliyyə agentinin (faktorun) kommersiya müəssisəsinin yerləşdiyi dövlət
konvensiya iştirakçısı olduğu halda;
9 beynəlxalq alqı-satqı müqaviləsi və faktorinq müqaviləsi Konvensiya iştirakçısı
olan dövlətin qanunvericiliyi ilə tənzimləndiyi halda.
“Beynəlxalq faktorinq haqqında” Ottava Konvensiyası məhz göstərdiyimiz üç
halla məhdudlaşır. Bununla yanaşı, beynəlxalq faktorinq müqaviləsinin tətbiq sferası
məhdudlaşdırılaraq istisna edilə bilər. Bundan ötrü Konvensiyanın 3-cü maddəsində iki
yol göstərilir. Birinci yolun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, faktorinq müqaviləsinin tərəfləri
(mal göndərən satıcı və maliyyə agenti) Konvensiyanın tətbiq olunması barədə öz
aralarında razılığa gələ bilərlər; bu zaman faktorinq müqaviləsi formal olsa da,
Konvensiyanın tətbiq olunma sferasına aid edilsə də, Konvensiyadan faktorinq
münasibətlərini tənzim etməkdən ötrü istifadə edilmir. Bu yolla tərəflər Ottava
Konvensiyasının tətbiq olunması ilə bağlı istisna müəyyən edirlər.
İkinci yolun mahiyyəti isə ondan ibarətdir ki, hələ faktorinq müqaviləsi bağlanmazdan əvvəl əsas müqavilə sayılan beynəlxalq alqı-satqı müqaviləsinin (faktorinq müqa100
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viləsinin bağlanması üçün əsas olduğuna görə o, belə adlanır) tərəfləri (mal göndərən
satıcı və alıcı) həmin müqavilədə əgər faktorinq müqaviləsi bağlanarsa, pul tələbinə
münasibətdə Konvensiyanın müddəalarının tətbiq olunması barədə şərt nəzərdə tuta
bilərlər. Məhz belə şərt Konvensiyanın birbaşa tətbiq olunmasını mümkün edir. Ottava
Konvensiyasına əsasən tərəflər Konvensiyanın ayrı-ayrı hissələrinə (onun hər hansı
hissəsinə) münasibətdə yox, bütövlükdə Konvensiyaya münasibətdə istisna müəyyən edə
bilər. Bu o deməkdir ki, tərəflər öz aralarında Konvensiyanın ayrı-ayrı hissələrinin yox,
bütövlükdə Konvensiyanın tətbiq edilməsi barədə razılığa gələ bilərlər. Bu barədə
Konvensiyanın 3-cü maddəsində göstəriş ifadə edilmişdir.
Ottava Konvensiyasının tətbiq edilməsi məsələsində tərəflərin istisna müəyyən
etmələrinin mümkünlüyü belə bir fikir söyləməyə əsas verir ki, həmin Konvensiya
imperativ xarakter daşımır.
Ottava Konvensiyası ilə tənzimlənən və bu Konvensiya ilə əhatə olunan
beynəlxalq faktorinq müqaviləsi aşağıdakı əməliyyatlardan, heç olmazsa, ikisini özündə
ehtiva etməlidir. Başqa sözlə, tərəflər arasında bağlanan müqaviləyə görə, maliyyə agenti
(faktor) aşağıdakı əməliyyatlardan, heç olmazsa, ikisinin aparılmasını öz üzərinə
götürdükdə, müqavilə beynəlxalq faktorinq müqaviləsi hesab edilir:
9 kredit (borc) və avans (qabaqcadan ödəniş) vermək də daxil olmaqla mal
göndərəni maliyyələşdirmək;
9 mal göndərənin pul almaq (borc) tələblərinə aid (söhbət tələbin güzəşti olan pul
tələblərindən gedir) mühasibat işini aparmaq (yəni, mal göndərənə çatası
məbləğlərin - mühasibat kitablarının uçotunu aparmaq);
9 mal göndərənə çatası borcları almaq, yəni borcu beynəlxalq alqı-satqı müştərisi
üzrə qarşı tərəf olan alıcıdan almaq (yəni, borcludan satış pullarını yığmaq);
9 borclunun ödəniş qabiliyyətsizliyindən mal göndərənin mənafeyini müdafiə etmək.
Beynəlxalq faktorinq müqaviləsi eyni zamanda Ottava Konvensiyasının məqsədinə
o halda cavab verə bilər ki, mal göndərən və alıcı (borclu) arasında bağlanmış malların
beynəlxalq alqı-satqı müqaviləsindən (bu mallar şəxsi, ailə və ya ev ehtiyacları üçün
alınmır) irəli gələn pul tələbini mal göndərən maliyyə agentinə (faktora) güzəşt edə bilsin
və ya güzəşt etmək niyyətində olsun.
Ottava
Konvensiyasının
beynəlxalq
faktorinq
müqaviləsi
barədə
müəyyənləşdirdiyi yuxarıdakı tələbləri Azərbaycan Respublikasının mülki qanunvericiliyi
demək olar ki, mahiyyətcə təkrarlayaraq onları özündə əks etdirir. Belə ki, Azərbaycan
Respublikası Mülki Məcəlləsinin 655.3-cü maddəsinə görə müştəri (mal göndərən)
borcludan (alıcıdan) pul almaq tələbini (pul tələbini) faktora (maliyyə agentinə) güzəşt edə
bilər.
Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 655.4-cü maddəsinə əsasən faktorun
faktorinq müqaviləsi üzrə öhdəliklərinə müştəri üçün mühasibat uçotunun aparılması,
habelə müştəriyə güzəşt predmeti olan pul tələbləri ilə bağlı digər maliyyə xidmətlərinin
göstərilməsi də daxil ola bilər.
Qeyd etmək istərdik ki, beynəlxalq faktorinq münasibətlərinin iştirakçıları
dedikdə, beynəlxalq faktorinq əməliyyatının subyektləri başa düşülür. Ottava
Konvensiyasına görə beynəlxalq faktorinq əməliyyatında üç subyekt iştirak edir: mal
göndərən; maliyyə agenti; borclu.
Mal göndərən (ixrac edən) dedikdə, beynəlxalq alqı-satqı müqaviləsinin kreditoru
başa düşülür ki, o, satıcı funksiyasını yerinə yetirir. Maliyyə agenti dedikdə, faktor başa
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düşülür; faktor rolunda faktorinq əməliyyatının aparılmasında banklar və digər
ixtisaslaşdırılmış faktorinq təşkilatları çıxış edirlər. Borclu (idxalçı) beynəlxalq alqı-satqı
müqaviləsi üzrə alıcıdır.
Beynəlxalq faktorinq əməliyyatının aparılmasında üç tərəfin (subyektin) çıxış
etməsinə baxmayaraq Ottava Konvensiyası əqdlərin təsnifatı baxımından faktorinq
müqaviləsini ikitərəfli müqavilə kimi müəyyən edir. Belə ki, beynəlxalq faktorinq
əməliyyatında üç tərəf (subyekt) iştirak etsə də, beynəlxalq faktorinq müqaviləsində ancaq
iki tərəf - mal göndərən və faktor (maliyyə agenti) çıxış edirlər. Beynəlxalq faktorinq
müqaviləsinin tərəfləri məhz onlardan ibarətdir.
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INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF FACTORING
D.A.Tagiev
SUMMARY
The lack of special regulations on factoring in legislations of many countries and
differences in using factoring operations led to the necessity for international legal
regulation of factoring. The result was the Convention on International Factoring signed in
Ottawa on May 28, 1988.
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФАКТОРИНГА
Д.А.Тагиев
РЕЗЮМЕ
Отсутствие специальных норм о факторинге в национальных законодательствах многих стран и различия в практике применения факторинговых операций
вызвали необходимость международно-правового регулирования факторинга.
Результатом явилась Конвенция «О международном факторинге», подписанная в
Оттаве 28 мая 1988 года.
Məqalə Odlar Yurdu Universitetinin Hüquq fakültəsinin 29 noyabr 2014 tarixli iclasının qərarı ilə
çapa tövsiyə olunmuşdur (Protokol № 3)
Məqalə redaksiyaya 4 dekabr 2014 tarixində daxil olmuşdur
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Статья 51 Устава ООН гласит: Настоящий Устав ни в коей мере не
затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную
самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена Организации… [8,
с.7-33]. Таким образом, из приведенной статьи ясно вытекает, что совершение
«вооруженного нападения» является единственным условием осуществления права
на самооборону.
Данная
интерпретация
понятия
вооруженного
нападения
четко
констатировалась Международным Судом ООН (МС) в ряде его решений. Так, в
деле Никарагуа против США [18, с.14-150], о нефтяных платформах [20, с.162-219],
о вооруженных действиях на территории Конго [10, с.169-269] и в консультативном
заключении относительно правовых последствий строительства стены на
оккупированной палестинской территории [16, с.138-142] МС подчеркивал, что
право на самооборону допустимо лишь в ответ на «вооруженное нападение».
Но среди академического сообщества и государств существуют расхождения
относительно содержания понятия «вооруженное нападение». Представляется, что
под понятием «вооруженное нападение» помимо фактического применения силы на
территории государства также должен пониматься процесс запуска атаки против
государства [17, пункт 39].
Определенные разногласия в этой связи вызывают, например, атаки,
совершенные посредством современных ракет, подводных мин, а также так
называемые «кибератаки».
Среди государств существует мнение, что вооруженное нападение,
осуществляемое посредством современных ракет с радиолокационным наведением,
начинается тогда, когда радар, направляющий ракету, приведен в боевую
готовность. Такого подхода придерживались, например, США и Великобритания во
время патрулирования так называемых «бесполетных зон», установленных в Ираке.
В 1998 году ВВС США, совершая полет над этими зонами, нанесли удар по ракетной батарее Ирака, когда его радар, по утверждению США, был нацелен на их само103

О.А.Гараев

леты.
Такое толкование содержания понятия «вооруженное нападение»
подверглось критике со стороны государств, которые выразили сомнения
относительно того, на самом ли деле радары были приведены в боевую готовность и
имели ли вообще право ВВС США и Великобритании патрулировать Ирак [7].
Вопрос о совершении атаки подводными минами была одной из главных тем
во время рассмотрения МС дела о нефтяных платформах в 2003 году. Во время так
называемой «танкерной войны» в 1984-1988 годах торговые суда и военные корабли
различных государств подверглись в водах Персидского залива различным формам
атак. 14 апреля 1988 года корабль военно-морских сил США «Samuel B. Roberts»,
возвращавшийся с задания по сопровождению, нарвался на мину в международных
водах близ Бахрейна. В ответ США, ссылаясь на «неотъемлемое право на
самооборону» [20, пункт 24], уничтожили платформы Ирана – «Наср» и «Салман»,
назвав их военными объектами [20, пункт 25].
Суд в своем решении заявил, что не исключает возможности того, что
минирование одного военного судна могло бы быть достаточным, чтобы
воспользоваться «неотъемлемым правом на самооборону», однако с учетом всех
обстоятельств дела, Суд не может признать доказанным, что нападения на
платформы были обоснованно совершены в ответ на «вооруженное нападение»
Ирана на США, выразившееся в форме минирования корабля ВМС США «Samuel
B. Roberts» [20, пункт 72].
В последнее время особую актуальность приобретает возможность
совершения так называемых «кибератак» (cyberattacks) [21]. «Кибератаки»
рассматриваются как новый вид атаки, осуществляемые путем нанесения ущерба
компьютерной безопасности государства для того, чтобы вызвать экономическую и
социальную дестабилизацию. В таком случае некоторые ученые утверждают, что
государства, подвергшиеся «кибератакам», могут в ответ применить военную силу.
Другая точка зрения исходит из того, что такие действия, направленные против
государства, вряд ли должны рассматриваться как вооруженное нападение и
должны решаться в рамках понятия «экономическое принуждение».
Следует отметить, что Устав ООН не раскрывает содержания понятия
«вооруженное нападение». Основные положения Устава, регулирующие применение силы, используют разные терминологии. Например, статья 2(4) Устава
апеллирует понятием «угроза силой или ее применение», а статья 39 Устава говорит
об «угрозе миру, нарушении мира или акте агрессии». Следовательно, установить
точную взаимосвязь между понятием «вооруженное нападение» и этими терминами
представляется сложным [8, с.7-33].
В 1974 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Определение
агрессии», в котором вторжение или нападение вооруженных сил иностранного
государства, военная оккупация и бомбардировка квалифицируются как наиболее
характерные и серьезные формы агрессии [3].
Некоторые ориентиры о том, что составляет понятие «вооруженное
нападение», дает решение МС в деле Никарагуа против США при рассмотрении
Судом вопроса о коллективной самообороне.
В своем решении МС, ссылаясь на пункт g статьи 3 «Определения агрессии»,
заявил следующее: «В настоящее время имеется общее согласие относительно ха104
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рактера актов, которые могут считаться вооруженным нападением. В частности,
можно считать, что есть согласие в отношении того, что в вооруженное нападение
должна включаться не только акция регулярных вооруженных сил, осуществляемая
через международную границу, но также «отправка государством или от имени
государства вооруженных банд, групп, иррегулярных вооруженных формирований
или наемников, которые осуществляют против другого государства вооруженные
силовые действия, носящие столь значительный характер, что позволяет
квалифицировать их как» (помимо прочего) фактическое вооруженное нападение,
осуществляемое регулярными вооруженными силами, «или его значительное
участие в них» [18, пункт 195]. Согласно МС такое толкование можно считать
отражающим нормы международного обычного права. К.Грей считает такую
ограниченную ссылку Судом на Определение агрессии обоснованным в свете
практики государств [14, с.141] [9, пункт 181] [22, пункт 172] [20, пункт 5.19].
Рассмотрим несколько случаев.
Во время политического кризиса в Ливане в 1958 году Ливан и США в
обоснование своей позиции об осуществлении права на коллективную самооборону
также ссылались на вооруженное нападение со стороны Объединенной Арабской
Республики (ОАР) [4]. Представитель Ливана во время дебатов в Совете
Безопасности заявил следующее: ...в статье 51 Устава говорится не о прямом
вооруженном нападении, а просто о любом вооруженном нападении. Какая,
собственно, имеется разница между вооруженными солдатами в военной форме,
совершающими открытое нападение на тот или иной район данной страны, и теми
же солдатами, тоже вооруженными, но не одетыми в форму, тайно проникающими в
этот район, чтобы затем, перегруппировавшись, совершить такое же вооруженное
нападение, как солдаты в форме?» [6]. Большинство государств согласилось с
данным аргументом Ливана [5], но отвергли во время дебатов в Совете
Безопасности и Генеральной Ассамблее право США и Ливана осуществлять
коллективную самооборону, так как сомневались, что имело место вооруженное
нападение, независимо от того, совершалось ли оно регулярными или
нерегулярными силами. Они утверждали, что США вмешались в конфликт в
Ливане, чтобы защитить существующий режим в этой стране.
Во время войны во Вьетнаме США утверждали, что просачивание из
Северного Вьетнама большого количества людей составляло вооруженное
нападение, оправдывающее право на коллективную самооборону Южного
Вьетнама. Согласно США в период с 1959 по 1964 годы в Южный Вьетнам
вторглось больше 40 тыс. людей [11, с.565].
Во время дебатов в Совете Безопасности государства не согласились с
доводами США о наличии вооруженного нападения, квалифицируя происходящие
события во Вьетнаме как вооруженное восстание [23, с.750].
Подобным образом, СССР для обоснования осуществления права на
коллективную самооборону с Афганистаном в 1979 году ссылался на «иностранное
вмешательство» в дела этой страны, но, как в случае с Ливаном и Вьетнамом,
международное сообщество поставило под сомнение данную аргументацию СССР
[12, с.189].
Как видно из вышесказанного, государства в целом не отрицали, что действия нерегулярных сил можно приписать государству, но, по их мнению, такие дейст105
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вия не несли в себе достаточных элементов вооруженного нападения и
следовательно, не могли инициировать права на самооборону.
Международный Суд в деле Никарагуа также постановил, что не считает, что
понятие «вооруженное нападение» должно включать помощь повстанцам в форме
снабжения оружием или оказания логистической или иной помощи. Такая помощь
должна считаться угрозой применения силы или применением силы, или являться
вмешательством во внутренние или внешние дела других государств [18, пункт
195].
Указанное мнение Суда не было однозначно воспринято.
Так, судья С.Швебель заявил, что ссылка Судом на фразу «значительное
участие» в отправке вооруженных банд из пункта g статьи 3 «Определения
агрессии» означает, что вооруженное нападение может включать оказание
финансовой и материально-технической помощи для вооруженных банд [22, пункт
172]. Судья Р.Дженнингс считал подход Суда нереалистичным исходя из того, что
борьба за власть на каждом континенте сопряжена дестабилизацией,
вмешательством в гражданскую войну, оказанием помощи повстанцам и т.д. [15,
пункт 543-4].
Следует отметить, что ни судья Швебель, ни судья Дженнингс не привели
доказательств в пользу того, что в практике государств только лишь поставка
оружия и оказание материально-технической помощи в отдельности (в отличие от
незаконного вторжения) рассматривается как вооруженное нападение в случаях
самообороны. Наоборот, представляется, что решение Суда отражало практику
государств.
В начале вышеупомянутого кризиса в Ливане в 1958 году правительство
Ливана ссылалось на «незаконное вмешательство ОАР во внутренние дела Ливана»,
в том числе в форме «снабжения в большом масштабе оружием подрывных
элементов в Ливане со стороны ОАР» [4].
Но Ливан на следующем этапе конфликта ссылался на наличие
вооруженного нападения на него, которое означало не только поставку оружия, а
также совершение вооруженной атаки, осуществленное регулярными и
иррегулярными войсками [6].
США во время войны во Вьетнаме для обоснования права на коллективную
самооборону с Южным Вьетнамом ссылались на вооруженное нападение со
стороны Северного Вьетнама, которое «приняло форму диверсии, поддержанной
извне, скрытой поставки оружия и просачивания (инфильтрации) вооруженных
людей» [11, с.565]. Но США в дальнейшем акцент стали делать на применение силы
со стороны регулярных и нерегулярных сил [13, с.31].
Как видно, в рассматриваемых случаях США и Ливан ссылались на широкое
толкование содержания понятия «вооруженное нападение», которое не означало,
что только лишь снабжение оружием может считаться вооруженным нападением
[14, с.144].
МС в деле Никарагуа установил также разницу между понятиями
«вооруженное нападение» и «пограничный инцидент», выдвинув критерии
«масштаб и последствия», а также «обстоятельство и мотивации» атаки [18, пункт
231].
Полагается, что под понятием «пограничный инцидент» Суд подразумевал
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эпизоды, где отсутствовало намерение совершить вооруженное нападение, включая
случайные вторжения и инциденты, то есть, по мнению Суда, чтобы атака считалась
«вооруженным нападением» она должна нести в себе элемент намерения. В деле о
нефтяных платформах МС также указал, что атака на государство или его суда не
будет считаться «вооруженным нападением» и тем самым инициировать право на
самооборону, только лишь в силу того, что они не были «специально направлены»,
а осуществлялись «непреднамеренно» [20, пункт 64].
Таким образом, в деле Никарагуа МС не охарактеризовал понятие
«вооруженное нападение», ограничившись его узким толкованием. Суд
постановил, что понятие «вооруженное нападение» имеет более узкое содержание,
чем понятия «угроза или применение силы» или «агрессия». Следовательно, не
каждое применение силы, в отличие от «наиболее серьезных форм применения
силы», в нарушение статьи 2(4) Устава ООН будет составлять «вооруженное
нападение». Такого узкого толкования понятия «вооруженное нападение» МС
придерживался также во время рассмотрения дела о нефтяных платформах в 2003
году, в котором заявил, что минирование одного военно-морского корабля не
представляет собой «вооруженное нападение» [20, пункт 72].
Как указывалось выше, для осуществления права на самооборону, согласно
статье 51 Устава, необходимо наличие вооруженного нападения на государство.
Следовательно, в данном контексте необходимо установить, какие мишени
нападения могут иметь отношение к государству?
Можно утверждать, что применение силы против территории государства, а
также против органов государства, находящихся за его пределами (например,
посольство или военные формирования), является вооруженным нападением на
государство.
Неоднозначной среди академического сообщества и государств видится
ситуация в отношении атак на частные торговые и торговые суда, плавающие под
флагом государства, на гражданские авиалайнеры или на граждан государства,
находящихся за его пределами.
Немаловажным относительно требования содержания понятия «вооруженное нападение» является вопрос о том, кто может совершить такое нападение, так
как в Уставе не указывается на источник «вооруженного нападения». Напомним,
что согласно статье 51 Устава государство имеет право на самооборону, если
произойдет вооруженное нападение. То есть, бесспорным является тот факт, что в
качестве субъекта права на самооборону могут выступать только государства.
Сегодня государства также не спорят с утверждением о том, что действия
нерегулярных сил могут представлять собой вооруженное нападение. Как
указывалось выше, в деле Никарагуа МС использовал фразу из «Определения
агрессии» «отправка государством или от имени государства» для обозначения
того, что составляет вооруженное нападение. В данном контексте спорным
является вопрос о степени вовлеченности государства в действия нерегулярных
сил. Если эти силы действуют от имени государства, с территории которого
действуют и их действия такой серьезности (тяжести), чтобы их можно было
классифицировать как вооруженное нападение, то в таком случае ситуация ясна
[10, пункт 146].
Но Суд не высказался о том, является ли меньшая степень вовлеченности го107
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сударства, например, молчаливое согласие или даже неспособность контролировать
вооруженные банды, действующие на его территории, достаточным для того, чтобы
считаться вооруженным нападением.
В данном контексте интересна позиция МС в деле о правовых последствиях
строительства стены на палестинской территории, в котором Суд заявил, что
вооруженное нападение может считаться таковым, если оно совершено
государством [16, пункт 139].
Данное решение Суда вызвало критику ряда государств. ЕС в распространенном им заявлении заявил следующее: «ЕС не будет скрывать того факта, что
существуют оговорки, касающиеся некоторых пунктов консультативного
заключения Суда. Мы признаем обеспокоенность Израиля в сфере безопасности и
его право действовать в порядке самообороны» [1].
Схожей позиции придерживается и Россия. Министр иностранных дел
России в интервью телеканалу Аль-Джазира высказал следующее мнение:
«Современное международное право исходит из того, что в случае, если какая-то
страна подверглась террористической атаке и если есть серьезные основания
полагать, что эта атака может продолжиться, то государство в порядке реализации
своего права на самооборону может предпринимать необходимые меры, чтобы
ликвидировать либо уменьшить такую сохраняющуюся угрозу» [2].
На наш взгляд, нападения со стороны негосударственных субъектов могут
составить «вооруженное нападение», но, полагается, что каждый аргумент в пользу
военного сценария в каждом отдельном случае должен внимательно изучаться, а
если решение в пользу применения силы будет преобладать, то ответ с участием
нескольких государств был бы более правомерным, чем односторонний.
Итак, исходя из вышесказанного, можно заключить, что понятие
«вооруженное нападение» включает в себя нижеследующие элементы:
а) оно должно быть преднамеренным;
б) оно должно включать угрозу силой или применение силы (не экономическое принуждение);
в) должна быть ссылка на мишень, в отношении которого сила угрожается
или применяется;
г) атака должна быть направлена из-за пределов территории, контролируемой государством.
В равной степени «вооруженным нападением» считается сохранение режима
оккупации и других последствий нападения до тех пор, пока государство-жертва не
предпринимает оборонительные меры для того, чтобы их ликвидировать [19, с.500].
В качестве примера можно привести период оккупации Ираком Кувейта (со 2
августа 1990 года до конца февраля 1991 года), во время которого у Кувейта
продолжало сохраняться право на самооборону, чем он и воспользовался,
осуществив коллективную самооборону со странами коалиции многонациональных
сил по освобождению Кувейта.
Несомненно, выработка четкого определения содержания понятия
«вооруженное нападение» будет служить руководящим ориентиром для
осуществления отдельным государством права на самооборону. В этой связи
представляется, что вопрос определения содержания понятия «вооруженное нападение» остается весьма проблематичным и, вероятно, в силу этого Устав ООН предос108
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тавил Совету Безопасности ООН широкий круг полномочий
обстоятельств, в которых он может предпринять действие.

касательно
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“SİLAHLI TƏCAVÜZ” ANLAYIŞININ BMT ƏSASNAMƏSİNİN 51-Cİ
MADDƏSİNƏ ƏSASƏN MƏZMUNU
O.Ə.Qarayev
XÜLASƏ
Məqalədə “Silahlı təcavüz” anlayışından bəhs edilir. BMT Əsasnaməsinin 51-ci
maddəsinə əsasən, bu anlayış dövlətlərin fundamental hüquqlarından biri olan
özünümüdafiə hüququndan istifadə etməyə əsas verən yeganə şərtdir.
Müəllif belə bir fikir yürüdür ki, pozitiv beynəlxalq hüquq “Silahlı təcavüz”
anlayışının heç bir genişləndirilməsini gəbul etmir. Odur ki, şəxsi və ya kollektiv
özünümüdafiə üçün güc tətbiq edilməsinə əsas yalnız real silahlı təcavüz ola bilər. Bu,
BMT Əsasnaməsinin müvafiq müddəalarının düzgün şərhindən çıxır və dövlətlərin müasir
praktikasına əsaslanır.
THE MEANING OF “ARMED ATTACK”
UNDER ARTICLE 51 OF THE UN CHARTER
O.A.Garayev
SUMMARY
This article deals with the meaning of “armed attack” under Article 51 of the UN
Charter, which is the only condition for the exercise of the right of self-defence known as
one of the fundamental rights of states.
The author expresses his view that the positive international law does not accept
any broad interpretation of the concept of “armed attack”; consequently, only a real armed
attack can serve as a basis for use of force within the framework of individual or collective
self-defence. This follows from an adequate interpretation of relevant provisions of the
UN Charter and is based on the contemporary practice of states.

Məqalə Odlar Yurdu Universitetinin Hüquq fakültəsinin 29 noyabr 2014 tarixli iclasının qərarı ilə
çapa tövsiyə olunmuşdur (Protokol № 3)
Məqalə redaksiyaya 5 dekabr 2014 tarixində daxil olmuşdur
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Azərbaycan SSR 1923-cü il 16 iyul tarixli Mülki Məcəlləsinin 44-ci maddəsinə
görə xalq təsərrüfatının milliləşdirilmiş sektorunda idarələr arasındakı mübahisələr üzrə
iddia müddəti müəyyən edilirdi:
a) penya, dəbbə pulu və cərimələrin tutulmasına dair tələblər üzrə - 3 ay;
b) ixrac və idxal əməliyyatları ilə əlaqədar tələblər üzrə - 1,5 il;
v) əsaslı tikinti haqqında müqavilələrdən irəli gələn tələblər üzrə - 1 il;
q) digər tələblər üzrə - 6 ay [3, s.44-45].
Azərbaycan SSR 1923-cü il Mülki Məcəlləsinə 1932-ci il 17 iyun, 1932-ci il 10
sentyabr, 1933-cü il 21 sentyabr və 1935-ci il 5 yanvar tarixli Qərarlar ilə aşağıdakı
məzmunda 44-1, 44-2, 44-3, 44-4 və 44-5-ci maddələr və 2 saylı qeyd əlavə edilmişdir:
44-1-ci maddə. Mülki Məcəllənin 44-2, 44-3 və 44-4-cü maddələrində nəzərdə
tutulmuş mübahisələr müstəsna olmaqla, dövlət müəssisələri və idarələri, kolxozlar,
kooperativ və ictimai təşkilatlar arasındakı mübahisələr üzrə ilyarımlıq iddia müddəti
müəyyən edilir [4].
44-2-ci maddə. Cərimələr, penyalar və dəbbə pulu alınması haqqında 44-1-ci
maddədə göstərilən dövlət orqanları ilə başqa təşkilatlar arasındakı bütün iddialar üzrə altı
aylıq iddia müddəti müəyyən edilir [5].
44-3-cü maddə. Dövlət müəssisələri və idarələri, kolxozlar, kooperativ və ictimai
təşkilatlar arasında lazımi keyfiyyətdə olmayan əmtəə tədarükündən irəli gələn
mübahisələr üçün altı aylıq iddia müddəti müəyyən edilir.
44-4-cü maddə. Dəmir yol və hava nəqliyyatı ilə yük daşınması və daxili su
nəqliyyatı ilə yük daşınması sahəsindəki tələblər üçün, həmçinin müştərilərin rabitə
orqanlarından verdikləri iddialar üçün altı aylıq iddia müddəti müəyyən edilir.
44-5-ci maddə. Dövlət müəssisə və idarələri, kolxoz, kooperativ və ictimai
təşkilatlar tərəfindən bütün mübahisələr üzrə qərarların həyata keçirilməsindən ötrü illik
müddət müəyyən edilir [6].
Qeyd. Uzaq şimal ərazisində xalq təsərrüfatının milliləşdirilmiş sektorunun idarə,
müəssisə və təşkilatları arasında yaranan bütün mübahisələr üzrə həm iddiaların verilməsi,
həm də qərarların icraya yönəldilməsi üçün vahid ilyarımlıq müddət müəyyən olunur [7].
Mülki Məcəllənin 101-ci maddəsində qeyd olunurdu ki, borcluya məxsus girov
qoyulmuş əmlak girov saxlayanın iddialarının ödənilməsindən əvvəl, onun dövlət vergi və
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yığımları, həmçinin fəhlə və qulluqçuların əmək haqqı üzrə borclarının ödənilməsinə
yönəldilir, o halda ki, borclunun həmin borcları ödəmək üçün kifayət edən başqa əmlakı
olmasın.
Mülki Məcəllənin 101-ci maddəsinin 4 saylı qeyd hissəsində göstərilirdi ki, həm
dövlət, həm də yerli vergi və yığımlar üzrə borclarla eyni qaydada, dördüncü növbədə
vergilərin tutulması haqqında qaydaların şamil olunduğu aşağıdakı dövlət qeyri-vergi
gəlirləri kateqoriyasına aid olan vaxtında keçirilməyən ödəmələrin tutulması təmin olunur:
- dövlət müəssisələrinin mənfəətindən xəzinəyə ödəmək üçün ayırmalar;
- dövlət idarə və müəssisələrinin sindikatlarda və səhmdar cəmiyyətlərində
iştirakından əldə edilən və xəzinəyə köçürülməli olan dividendlər.
Azərbaycan SSR 1923-cü il 16 iyul tarixli Mülki Məcəlləsinin “Müqavilələrdən
baş verən öhdəçiliklər” adlı ikinci fəslinin bir sıra maddələri dövlət müəssisələri ilə bağlı
məsələləri tənzimləyirdi. Məsələn, Mülki Məcəllənin 137-ci maddəsində və həmin
maddənin qeyd hissəsində deyilirdi: “Aşağıdakılar istisna olmaqla, dövlət idarə və
müəssisələrinin öz aralarında, həm də xüsusi şəxslərlə bağladıqları müqavilələr notariat
qaydasında təsdiq edilməlidir:
1) xüsusi şəxslərlə məbləği 1000 qızıl manatdan çox olmayan müqavilələr;
2) dövlət idarə və müəssisələrinin öz aralarında məbləği 3000 qızıl manatdan çox
olmayan müqavilələr;
3) kredit qaydaları üzrə əmanət, müavinət və komisyon əməliyyatlarına dair olan
əqdlər;
4) nağd hesablaşma yolu ilə alqı-satqı əqdləri;
5) sığorta müqavilələri.
Qeyd. Dövlət idarə və müəssisələrinin öz aralarında, habelə həmin idarə və
müəssisələrlə xüsusi şəxslər arasında birjada ticarət əqdlərinin bağlanması və qeydə
alınması notarius təsdiqinə bərabərdir”.
1926-cı il 6 mart tarixli Qərarla Azərbaycan SSR Mülki Məcəlləsinin 137-ci
maddəsi və onun qeyd hissəsi dəyişdirilərək yeni redaksiyada belə verilmişdir: “Dövlət
idarə və müəssisələrinin həm öz aralarında, həm də kooperativ təşkilatları, həmkarlar
ittifaqları və xüsusi şəxslərlə bağladıqları müqavilələr aşağıdakı hallar istisna olmaqla,
notariat qaydasında təsdiq olunmalıdır.
1) xüsusi şəxslərlə bağlanan və min manatdan artıq olmayan müqavilələr;
2) dövlət idarə və müəssisələrinin öz aralarında, yaxud istənilən kooperativ və
həmkarlar təşkilatları ilə bağladıqları və iyirmi min manatdan artıq olmayan
müqavilələr;
3) kredit qaydaları üzrə əmanət, istiqraz və komisyon əməliyyatına dair olan
əqdlər;
4) nağd alqı-satqı əqdləri;
5) sığorta müqavilələri;
6) əqdlərin əhəmiyyətli qismi SSR İttifaqının Əmək və Müdafiə Şurasının və ya
Azərbaycan SSR Ali İqtisadi Şurasının sərəncamı ilə dürüst müəyyən edildiyi
hallarda, SSR İttifaqının Əmək və Müdafiə Şurasının və Azərbaycan SSR Ali
İqtisadi Şurasının sərəncamı üzrə planlı qayda ilə bağlanan əqdlər;
7) fəhlə-kəndli qızıl ordusuna və donanmasına silahlanma və xüsusi texniki
təchizat predmetləri verilməsi haqqında hərbi və dəniz donanma idarələrinin
müqavilələri;
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8) müəlliflik hüququnun və ondan irəli gələn vəkalətlərin başqasına verilməsi
üçün dövlət, həmkarlar və partiya nəşriyyatlarının həm öz aralarında, həm də
sair müəssisələr, təşkilatlar və xüsusi şəxslərlə bağladıqları müqavilələr;
9) milis, cinayət-axtarış və həbs yerləri orqanlarına silah, geyim və xüsusi texniki
təchizat predmetləri verilməsi üçün Xalq Daxili İşlər Komissarlığı ilə
bağlanmış müqavilələr.
Qeyd. Alqı-satqı, yaxud tədarük barəsində dövlət idarə və müəssisələrinin öz
aralarında, yaxud kooperativ, həmkarlar ittifaqları və xüsusi şəxslərlə bağladıqları ticarət
müqavilələrinin birjada qeyd olunması notarius təsdiqinə bərabərdir.
1927-ci il 10 dekabr tarixli Qərarla Mülki Məcəllənin 137-ci maddəsinin qeyd
hissəsi yenidən dəyişdirilərək aşağıdakı redaksiyada verilmişdir:
“Alqı-satqı və ya tədarük üzrə dövlət idarə və müəssisələrinin öz aralarında, yaxud
kooperativ təşkilatları, həmkarlar ittifaqları və xüsusi şəxslərlə bağladıqları birjada həyata
keçirilən ticarət əqdləri, habelə yerli ticarət şöbələrinin və ya əmtəə birjalarının nəzdində
olan qeydiyyat bürolarında birjadankənar qeydə alınan əqdləri notarial təsdiq
edilməməlidir”.
1929-cu il 29 avqust tarixli Qərarla Mülki Məcəllənin 137-ci maddəsi və onun
qeydi bir daha dəyişdirilərək bu redaksiyada öz əksini tapmışdır: “Dövlət idarələri və
müəssisələrinin həm öz aralarında, həm də dövlət və qarışıq səhmdar cəmiyyətlərilə,
həmkarlar ittifaqları, kooperativ və ictimai təşkilatlarla hər hansı məbləğdə bağlanan
müqavilələr notariat qaydasında təsdiq olunmur.
Dövlət idarələri və müəssisələri tərəfindən xüsusi fiziki və hüquqi şəxslərlə
bağlanan müqavilələrin məbləği 100 manatdan artıq olduqda etibarsız olmaq qorxusu
altında mütləq notariat qaydasında təsdiq olunmalıdır. Lakin, bundan istisna olaraq
aşağıda göstərilən müqavilələr notariat qaydasında təsdiq olunmur:
1) kredit idarələrinin əmanət, müavinət və komisyon əməliyyatlarına dair əqdləri;
2) nağd alqı-satqı əqdləri;
3) sığorta müqavilələri;
4) SSRİ Əmək və Müdafiə Şurasının və Azərbaycan SSR Ali İqtisad Şurasının
sərəncamları ilə dəqiq surətdə müəyyən edilmiş olduğu təqdirdə, SSRİ Əmək
və Müdafiə Şurasının və Azərbaycan SSR Ali İqtisadi Şurasının sərəncamı ilə
plan qaydası ilə bağlanan müqavilələr;
5) fəhlə-kəndli qızıl ordusu və donanması üçün tədarük şeyləri və xüsusi texniki
təchizat predmetləri verilməsi haqqında hərbi və dəniz donanma idarələri
tərəfindən bağlanılan müqavilələr;
6) müəlliflik hüququnun və ondan irəli gələn hüququn başqasına verilməsi üçün
dövlət, həmkarlar və partiya nəşriyyatlarının xüsusi şəxslərlə bağladıqları
müqavilələr;
7) Xalq Daxili İşlər Komissarlığı tərəfindən geyim ləvazimatı, milis, cinayətaxtarış və həbs yerləri orqanları üçün geyim və xüsusi texniki təchizat
şeylərinin tədarükünə dair müqavilələr;
8) əsaslı inşaat üzrə bağlanmış olan sazişlər;
9) kənd təsərrüfat məhsullarının kontraktasiyası haqqında bağlanmış müqavilələr;
10) dərsliklər və başqa maarif işlərinə aid ədəbiyyat nəşri haqqında dövlət
nəşriyyatlarında bağlanan müqavilələr.
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Qeyd. Müəyyən qayda ilə birjada qeyd olunan həm birja, həm də birjadan kənar
əqdlərin notarius təsdiqi vacib deyildir [3, s.90-93].
Göstərmək istərdik ki, Azərbaycan SSR 1923-cü il 16 iyul tarixli Mülki
Məcəlləsinin 153-cü və 155-ci maddələrində dövlət müəssisələrinin kirayələri haqqında
müqavilələrin etibarsız olmaq qorxusu altında notariat qaydasında bağlanması, belə
müqavilələrə kirayəyə verilən əmlakın müfəssəl siyahısının əlavə edilməsi, habelə dövlət
müəssisələri tərəfindən tikilmiş evlərdəki yaşayış sahəsinin ancaq müəyyən müddətə
bağlanmış müqavilələr üzrə kirayəyə verilməsi nəzərdə tutulmuşdu.
Həmçinin Azərbaycan SSR 1923-cü il 16 iyul tarixli Mülki Məcəlləsinin 275-ci və
281-ci maddələrində qeyd olunurdu ki, ticarət və ya sənaye müəssisəsini idarə etmək
tapşırığı, tapşırıq verən ölsə də, onun hüquq varisi ləğv edilmədikcə öz qüvvəsini saxlayır;
dövlət idarəsi və ya müəssisəsinin adından yazılan vəkalətnamə, məsul rəhbər işçinin
imzası ilə verilməli və idarənin və ya müəssisənin möhürü ilə təsdiq edilməlidir.
SSRİ-də, o cümlədən onun tərkibində olan Azərbaycanda XX əsrin 30-cı illərində
formalaşmış və marksist-leninçi ideologiyasına əsaslanan “sosialist qanunçuluğu”
doktrinası hüquq haqqında normativist baxışları əks etdirirdi. XX əsrin 20-ci illərindəki
ilkin psixoloji və sosioloji hüquq nəzəriyyəsindən imtina edilmişdi. Lakin, normativizmin
qələbəsi hələ də qanunun aliliyinin bərqərar olmasına dəlalət etmirdi. Məqsədəmüvafiqlik,
analogiya və qərəzsiz yanaşma prinsipləri saxlanılırdı. Təcrübədə qanunçuluqla bağlı
çoxsaylı pozuntulara rast gəlinirdi. Bununla yanaşı, sovet hüququ həm də, imperativ
xarakterə malik olmaqla, qanun müəlliflərinin niyyətləri ilə ciddi surətdə uzlaşdırmaq şərti
ilə onun təfsirini (qərb hüququnda mövcud olan sərbəst və hərfi izahdan fərqli olaraq)
tələb edirdi.
Partiya və dövlət məmurlarının məhdud dairəsi içərisində siyasi hakimiyyətin
təmərküzləşdirilməsi prosesləri əhalinin əsas kütlələri üçün mülki hüquqların daraldılması
ilə müşayiət olunurdu [1, s.539].
SSRİ-nin 1936-cı il 5 dekabr tarixli Konstitusiyası əsasında təşkil olunaraq IX
Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayı tərəfindən qəbul edilmiş Azərbaycanın 1937-ci il 14
mart tarixli Konstitusiyası özündə 155 maddəni birləşdirən 14 fəsildən ibarət
idi [2, s. 389]. Konstitusiyanın 4-cü maddəsinə əsasən Azərbaycanın iqtisadi əsasını
kapitalist təsərrüfat sisteminin ləğvi, əmək və istehsal vasitələri üzərində xüsusi
mülkiyyətin istisna edilməsi, insanın insan tərəfindən istismarının aradan qaldırılması
nəticəsində öz təsdiqini tapmış istehsal və əmək vasitələri üzərində sosialist mülkiyyəti
təşkil edirdi. Sosialist mülkiyyəti iki formada – dövlət mülkiyyəti (ümumxalq malı) və
kooperativ-kolxoz mülkiyyəti formasında üzünü ifadə edirdi.
Beləliklə, aparılmış tədqiqatlar aşağıdakı nəticəyə gəlməyə imkan verir.
Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra - XX əsrin 20-ci illərinin
əvvəllərində mülki hüquq normalarının, o cümlədən dövlət müəssisələri haqqında hüquq
normalarının əksəriyyəti öz başlanğıcını Azərbaycanın 19 may 1921-ci ildə qəbul edilmiş
ilk Konstitusiyasından və 1923-cü il 16 iyul tarixli Mülki Məcəlləsindən götürürdü.
Azərbaycan SSR 1923-cü il 16 iyul tarixli Mülki Məcəlləsinin bir sıra normaları dövlət
müəssisələrinə həsr olunmuşdur.
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THE RULES ON STATE-OWNED ENTERPRISES IN THE CIVIL CODE
OF THE AZERBAIJAN SSR DATED JULY 16, 1923
E.A.Orujov
SUMMARY
This article treats the Civil Code of the Azerbaijan SSR dated 16 July 1923, which
included the regulations on the state-owned enterprises. As there was no private ownership
of the means of production in those times, the number of state enterprises have been much
greater.
НОРМЫ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
ОТ 16 ИЮЛЯ 1923 ГОДА
Э.А.Оруджев
РЕЗЮМЕ
В статье речь идёт о Гражданском Кодексе Азербайджанской ССР от 16 июля
1923 года, в котором нашли отражение нормы о государственных предприятиях.
Так как в те годы отсутствовало право частной собственности на средства
производства, количество государственных предприятий было значительно больше.
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Məlum olduğu kimi, interaktiv təlim metodları ən yeni texnologiyalardan biri
sayılır.
Təlim texnologiyası deyəndə pedaqoji prosesdə təlimin ən yeni və ən səmərəli
metodlarından, priyom, tərz və vasitələrindən istifadə etməklə yüksək elmi-intellektual
səviyyəyə və nümunəvi mənəvi-əxlaqi normalara malik olan şəxsiyyətin yetişdirilməsi
nəzərdə tutulur.
“İnteraktiv” latın sözü olub daxili, içəri və fəaliyyət, fəallaşmaq sözlərinin
birləşməsindən əmələ gəlib, “qarşılıqlı əlaqə”, “əməkdaşlıq” mənasında işlədilir. Bu
prosesdə hər iki tərəfin fəallığı mühüm yer tutur və bu fəallaşma çevik və dinamik
fəallaşma kimi başa düşülür. Deməli, “interaktiv” sözü baxılan kontekstdə pedaqoji
prosesin son dərəcə dinamik fəallaşdırılması kimi başa düşülməlidir. Bu prosesdə hər bir
şagirdin öz müstəqil fikri, düşüncəsi, ideyası olur və hər bir zəif şagird də fəallaşır. Bütün
bunlar heç şübhəsiz təlim keyfiyyətinin yüksəlməsinə, təkmilləşməsinə bilavasitə təsir
göstərir, şagirdlərin mənimsəmə keyfiyyətini artırır.
İnteraktiv təlimə tədrisin və idrak fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması
metodlarının məcmusu kimi baxmaq olar. İnteraktiv təlim üçün aşağıdakı cəhətlər
səciyyəvi ola bilər:
- müəllim tərəfindən şüurlu surətdə (iradi olaraq) idraki problem situasiyasının
yaradılması;
- problemin həlli prosesində şagirdlərin fəal tədqiqatçı mövqeyinin stimullaşdırılması;
- şagirdlər üçün yeni və zəruri olan biliklərin müstəqil kəşfi, əldə edilməsi və mənimsənilməsi üçün şəraitin yaradılması.
Yeni yanaşmanın mahiyyəti ondadır ki, təlim şagirdlərin yaddaşının təkcə yeni
elmi biliklərlə (informasiya ilə) zənginləşdirilməsinə deyil, həm də təfəkkürün müntəzəm
inkişaf etdirilməsi əsasında daha çox biliklərin müstəqil əldə edilməsi və mənimsənilməsi,
ən mühüm bacarıq və vərdişlərin, şəxsi keyfiyyət və qabiliyyətlərin qazanılmasına
yönəlib. Bu zaman şagirdlər müəllimin rəhbərliyi altında, xüsusi seçilmiş, asan başa düşü116
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lən və yadda qalan, ən vacib təlim materialının öyrənilməsi prosesində fakt və hadisələrin
səbəb-nəticə əlaqələrini, qanunauyğunluqlarını aşkar etməyi, nəticə çıxarmağı, mühüm və
dərin ümumiləşdirmələr aparmağı öyrənirlər.
İnteraktiv təlim prosesində şagirdin mövqeyi “kəşf edən”, “tədqiqatçı”, “araşdırıcı”
mövqeyidir; o, gücü çatdığı məsələlər və problemlərlə üzləşərkən, bunları müstəqil
tədqiqat prosesində həll edir. Şagirdlər təlim prosesində passiv dinləyici deyil, fəal
düşünən, danışan, fikir söyləyən, münasibət bildirən, bir subyekt, təlim prosesinin
tamhüquqlu iştirakçısı, tədqiqatçısı kimi çıxış edərək bilikləri fəal axtarış və kəşflər
prosesində mənimsəyirlər.
Müəllimin mövqeyi – fasilitator ("bələdçi", "aparıcı") daha çox istiqamətverici
mövqeyindədir. O, problemli vəziyyətləri planlı və istiqamətlənmiş surətdə təşkil edir,
şagirdlər qarşısında tədqiqat məsələlərinin meydana çıxmasına şərait yaradır və onların
həllinə metodiki kömək göstərir.
İnteraktiv metodlarla qurulan dərs ənənəvi dərsdən onunla fərqlənir ki, burada
uşaqlar özləri biliyi əldə edir, müstəil çalışaraq, axtararaq bilik qazanır. Şagirdlər təlim
prosesinə fəal cəlb olunurlar. Müəllim isə daha çox istiqamət, məsləhət verir, o bələdçi
rolunu oynayır. Sinifdəki iqlim uşaqların sərbəstləşməsinə, müstəqilliyinə, fəallığına
səbəb olur, uşaqlar öz fikirlərini sərbəst söyləyə bilirlər. İnteraktiv dərsin dəqiq strukturu
var və qarşıya qoyulan məsələləri həll etməyə imkan verir, uşaqlar biliklərə yiyələnir,
tədris proqramı zərər çəkmir.
İnteraktiv təlimin əsas üstünlüyü - real idrak motivasiyasının (biliklərə yiyələnmək
həvəsinin) yaranmasıdır. Bu da idrak fəaliyyətinin gedişində şagirdlərin təfəkküründə
gerçək ziddiyyətlərin həlli imkanlarına əsaslanır. Real ziddiyyətlərdən yaranan emosiyalar
əqli ehtiyatların səfərbərliyini təmin edir, idrak fəaliyyətini şövqləndirir, diqqəti uzun
müddət cəmləməyə imkan yaradır. Bilgilər “hazır” şəkildə deyil, onların müstəqil surətdə
kəşfi prosesində mənimsənilir, yəni mənimsəmə prosesi passiv deyil, fəal xarakter daşıyır.
Əgər şagird öz istəyinə və öz fəaliyyətinə əsasən yeni bilikləri kəşf edirsə, onda o,
dərsə yaradıcı və maraqla yanaşır, əldə etdiyi bilikləri uzun müddətə və möhkəm
mənimsəyir.
İnteraktiv təlim metodunun tədris prosesinə daxil edilməsi şagirdlərin passivliyinin
aradan qaldırılmasına, lazım olan təfəkkür xüsusiyyətlərinin və yaradıcılığın
formalaşdırılması və təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait yaradır.
Təlimin səmərəliliyi (daha qısa müddətdə daha çox informasiyanı mənimsəmək
imkanı) xeyli artır. Bunun aşağıdakı səbəblərini göstərmək olar:
- şagirdlərin idrak fəaliyyəti və təlim motivasiyası hesabına;
- təfəkkürə əsaslanaraq biliklərin müstəqil, məhsuldar və yaradıcı şəkildə əldə edilməsi
hesabına.
Bu gün təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək və təhsil sektorunun inkişafını bazar
iqtisadiyyatının ehtiyaclarına, habelə sosial imkanlara uyğunlaşdırmaqla respublikamızda
təhsil islahatı uğurla həyata keçirilir. İslahat proqramında demokratikləşdirmə,
humanistləşmə, inteqrasiya, diferensiallaşdırma, fərdiləşdirmə, humanitarlaşdırma
prinsiplərinə əsaslanaraq, təhsil alanın şəxsiyyət kimi formalaşdırılmasını, onun təlimtərbiyə prosesinin əsas subyektinə çevrilməsini başlıca vəzifə hesab edən, milli zəminə,
bəşəri dəyərlərə əsaslanan, bütün qurumların fəaliyyətini təhsil alanın mənafeyinə xidmət
etmək məqsədi ətrafında birləşdirən yeni təhsil sisteminin yaradılması başlıca tələb kimi
qeyd edilmişdi.
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Ali məktəblərdə əsas tədris üsullarından biri də mühazirədir. Mühazirə (leksiya)
(lat. lectio – qiraət) – tədris materialının, hər hansı sualın, elmi, siyasi mövzunun
sistematik şifahi ifadəsidir. Deyə bilərik ki, mühazirə müəllimlə tələbə arasında cərəyan
edən gərgin elmi və pedaqoji yaradıcılıq, müzakirə prosesidir. Mühazirə tələbələrə zəngin
informasiyanın çatdırılma vasitəsi və öyrənmə prosesidir. Mühazirənin əhəmiyyəti təkcə
onun məzmunu ilə deyil, həm də forması ilə şərtlənir. Tələbələrin müstəqil yaradıcılıq
imkanlarını artırmaq, məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirmək məqsəd ilə mühazirələrin
təşkili zamanı yeni təlim texnologiyalarından və İKT-dən istifadə əsas tələblərdən sayılır.
Son zamanlar Azərbaycanda tətbiq olunan müasir təlim texnologiyalarından biri interaktiv
təlim üsulları və İKT-dir. Bu, auditoriya mühitində dəyişiklik etməyə və müəllimlə tələbə
arasında, tələbələrin öz aralarında qarşılıqlı əlaqə qurmağa imkan yaradır. Belə mühazirə
canlı və maraqlı keçməklə yanaşı, həm də tələbələrdə sərbəst, müstəqil düşüncə vərdişləri
formalaşdırır.
Mühazirələrin İKT və interaktiv metodlarla təşkili məşğələnin canlı, emosional,
maraqlı, məzmunlu və cəlbedici olmasına şərait yaradır, tələbələrə fərdi yanaşmaq və
onların müstəqil yaradıcılıq imkanlarını artırmaq, məntiqi və devergent təfəkkürünü
inkişaf etdirməyə imkan verir. Professor Ə.Əlizadə yazır ki, müasir məktəb təfəkkür
məktəbidir (gələcək məktəb, görünür, təxəyyül və yaradıcılıq məktəbi kimi inkişaf edəcək)
və ilk növbədə, təfəkkürün texnologiyasının nailiyyətlərinə söykənməlidir. İnteraktiv
metodların strategiyası və taktikası məhz bu kökdə inkişaf etməlidir [1, s.288].
Təlim prosesində təfəkkürün fəallaşdırılması nəticəsində həmçinin:
- biliklərin daha müstəqil, sərbəst qavranılması və mənimsənilməsi;
- məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürün, habelə problemlərin həlli və qərar qəbul edilməsi
üzrə vərdişlərin formalaşdırılması;
- elmi-tədqiqat vərdişlərinin formalaşdırılması;
- qarşılıqlı hörmət hissinin və əməkdaşlıq vərdişlərinin aşılanması;
- təlimin səmərəliliyinin artırılması mümkün olur.
Mühazirə o zaman fayda gətirir ki, tələbələrdə canlı maraq, kəskin reaksiya
doğursun, onları diskussiyaya girməyə təhrik etsin. Interaktiv elektron mühazirələr bu
baxımdan ənənəvi mühazirələrdən fərqlənir. Ənənəvi mühazirələrdə dərsin məzmunu
adətən daha cox nəzəri öyrənilir və həyatın tələbatlarına uyğunlaşdırılmır. Tələbələrin
şəxsi təcrübəsi, onların tələbatları, maraqları, qabiliyyətləri nəzərə alınmır. Bu cür prosesin
nəticəsində əmin ola bilmərik ki, bütün tələbələr mühazirə mətnini lazımi səviyyədə dərk
edəcək. Həm də tələbələr hazır bilikləri mənimsəmiş olurlar ki, bu da onların təfəkkürünün
inkişafı üçün stimul yaratmır,eyni zamanda idrak prosesini passivləşdirir,onları
yaradıcılıqdan, sərbəstlik, müstəqillik, təşəbbüskarlıq kimi keyfiyyətlərdən məhrum edir.
Tələbələrin dərketmə fəallığı passiv, reproduktiv xarakter daşıyır. Bundan fərqli olaraq
interaktiv elektron mühazirələrdə isə informasiya dinləyicilərə sadəcə olaraq çatdırılmır,
cıxarılan hər bir nəticə tələbələr tərəfindən analiz-sintez edilir, müəyyən əqli nəticə
çıxarılır. Düz əlaqəyə istinad edilən ənənəvi mühazirədən fərqli olaraq bu zaman əks əlaqə
yaradılır, tələbələrdə yaradıcı və müstəqil təfəkkürün inkişafına, həmin materialın xeyli
hissəsinin tələbələr tərəfindən mühazirə prosesində mənimsənilməsinə şərait yaradılır.
Elektron dərslərin əsas üstünlüklərindən biri də mövzu üzrə müxtəlif mənbələrdən, o
cümlədən internet resurslarından istifadə olunmasıdır ki, bu da həmin mövzunun daha
əhatəli öyrənilməsini təmin edir. Bu mövzular hər bir fənn və qrup üçün tədris planı üzrə
təşkil olunur. Dərslər bir çox hallarda fənlərarası mövzular üzrə təşkil olunur ki, bu da tə118
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ləbələrin hər hansı bir mövzuya müxtəlif kontekstlərdən yanaşma imkanı verir. Dərslərin
strukturuna gəldikdə isə, bir mövzu üzrə dərs bir-birinin davamı olan hissələrdən
(slaydlardan) təşkil olunur ki, mövzunun həcmindən asılı olaraq bu hissələrin sayı da artır
ki, bu da sistemsiz izahatın qarşısını alır. Tədris prosesində interaktiv lövhədən istifadə
edilməsi dərsin əsas prinsiplərindən birini, onun əyaniliyini təmin edir. Ümumiyyətlə
İKT-dən istifadə həm də ənənəvi mühazirələr prosesində meydana gələn sözçülük və
yersiz təkrarlar, fikrin ideyasını dərk etməyə mane olan həddindən artıq uzun dolaşıq,
mürəkkəb və mücərrəd cümlələrədən istifadə, mühazirənin quruluşu , sistemsiz izahat, və
s. bu kimi qüsurların aradan qalxmasına imkan yaradır. İnteraktiv təlim metodlarının
tətbiq edilməsi təlim prosesini xeyli intensivləşdirir, onu hər bir tələbə üçün daha
əhəmiyyətli və maraqlı fəaliyyət sahəsinə çevirir, məşğələlərdə tələbə fəallığının
maksimum artırılmasına zəmin yaradır. İnteraktiv elektron mühazirələr tələbələri həm
mühazirə prosesində, həm də mühazirədən sonra düşünməyə, nəticəni axtarıb tapmağa
sövq edir. Məşhur Çin mütəfəkkiri Konfutsi 2500 il bundan əvvəl demişdir: «Müəllim
şagirdi öyrədəndə, tərbiyə edəndə də onu irəliyə aparır, arxasınca dartmır, onda maraq
yaradır, məcbur etmir, ona yol göstərir, yolu sərbəst getməyə imkan yaradır. Nə qədər ki,
o şagirddə maraq oyadır,məcbur etmir, deməli, şagirdin bilik qazanması asanlaşır. Nə
qədər ki, o şagirdə yalnız yol açır, ona düşünmə imkanı verir».
Psixoloqlar idrak fəaliyyətinin səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün Amerika
psixoloqu B.Blumun idraki (koqnitiv) taksonomiyasından istifadə olunur. Həmin
taksonomiyanın taksonları aşağıdakılardır:
1. Bilmə - tələbə öyrəndiyi konkret tədris vahidini yadda saxlayır və sözlə ifadə edir
2. Anlama - tələbə mühazirə materialına aid biliklərini bir ifadə formasından digərinə
keçirə bilir - məzmununu danışır, mahiyyətini izah edir ,mənasını açıqlayır
3. Tətbiqetmə - tələbə öyrəndiklərini konkret şəraitdə və yeni situasiyalarda tətbiq edir
4. Analizetmə və sintezetmə - tələbə mühazirə materialını hissələrə ayırır, onlar
arasındakı əlaqələri müəyən edir, sistemləşdirir, faktları təhlil edir, onlar əsasında yeni
fikir irəli sürür. Problematik mühazirələrdə isə problemli situasiyalardan çıxış yolu tapır.
5. Qiymətləndirmə - tələbə mühazirə materialının əhəmiyyətini qiymətləndirir, öz
fəaliyyətini də dəyərləndirir.
Tədris prosesinin keyfiyyətinin yüksəlməsində önəmli əhəmiyyətə malik olan
interaktiv elektron mühazirələrin keçirilməsi üçün ali məktəblərdə lazımi maddi-texniki
bazanın - interaktiv avadanlıqlar, elektron lövhələr olması, pedaqoji heyətin
texnologiyalardan istifadə ilə əlaqədar təlim kurslarına cəlbi vacib şərtdir. Dünya təcrübəsi
də göstərir ki, İKT-dən istifadə etməklə qurulan müasir təhsil modeli məktəbin pedaqoji
heyəti qarşısında da yeni tələblər və vəzifələr qoyur. Yeni islahat proqramının qarşıya
qoyduğu mühüm vəzifələr də təhsil işçilərində yeni pedaqoji təfəkkürün
formalaşdırılmasına, təhsilin forma və məzmunca yeniləşməsini, təlimin mütərəqqi prinsip
və metodlarından istifadə olunmasını tələb edir..
Yuxarıda deyilənlərdən göründüyü kimi interaktiv elektron mühazirələrdən
istifadə tələbələrdə müstəqil düşünmək, sərbəst fikir və rəy söyləmək, qərar qəbul etmək
qabiliyyətlərini, tənqidi təfəkkürün formalaşmasına, müstəqilliyin inkişaf etməsinə şərait
yaradır. Sürətlə dəyişən, inkişaf edən müasir dövrdə yaşamaq, fəaliyyət göstərmək,
əməkdaşlıq etmək, qərar qəbul etmək və s. bacarıqları əks etdirən kompetensiyaların
formalaşmasına şərait yaradır.
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USING INTERACTIVE METHODS AND INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN LEARNING PROCESS
S.A.Aliyev
SUMMARY
Using new training technologies during lectures to increase independent creative
opportunities of learners and to develop their logical and divergent thought is one of the
main requirements of our time. From this point of view, the organization of lectures with
the use of ICT and interactive methods make lectures more emotional, pithy and pleasing,
helping learners to increase their independent creative opportunities and develop logical
thinking.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ И ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
С.А.Алиев
РЕЗЮМЕ
С целью усовершенствования процесса обучения, самостоятельного
творчества, логического и дивергентного мышления обучающихся использование
новых разработок образовательных технологий в организации лекций является
одним из главных требований нашего времени. В этом отношении, организация
лекций
с помощью информационно-коммуникационных
технологий
и
интерактивныч методов делает уроки более эмоциональными, захватывающими,
интересными и привлекательными, что позволяет обучающимся развивать
индивидуальный подход, увеличить потенциал самостоятельного творчества и
логического мышления.

Məqalə Odlar Yurdu Universitetinin “Riyaziyyat, informatika və texniki fənlər” kafedrasının 25
noyabr 2014 tarixli iclasının qərarı ilə çapa tövsiyə olunmuşdur (Protokol № 3)
Məqalə redaksiyaya 8 dekabr 2014 tarixində daxil olmuşdur
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Нынешнее столетие – это столетие технического прогресса, столетие стремительного развития в области инновационных технологий, столетие высоких компьютерных технологий, столетие информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ). Человечество вступило в новый этап своего развития, где формируется
информационное общество, в котором информация и информационные процессы
становятся одной из важнейших составляющих жизнедеятельности человека.
Информатизация общества – это глобальный социальный процесс. Особенность его состоит в том, что доминирующим видом деятельности в сфере
общественного производства является сбор, накопление, обработка, хранение,
передача, использование, продуцирование информации. Оно осуществляется на
основе современных средств вычислительной техники, а также разнообразных
средств информационного взаимодействия и обмена [1].
Развитие компьютерных технологий позволило обществу подойти к
глобальной проблеме информатизации, связанной с быстро возрастающими
интеграционными процессами, проникающими во все сферы нашей деятельности:
науку, культуру, образование, производство, управление [2].
Развитие глобального процесса информатизации общества ведет к
формированию не только новой информационной среды обитания людей, но и
нового, информационного уклада их жизни и профессиональной деятельности [3].
Человечество необратимо вступило в информационную эпоху. Информационно-компьютерные технологии внедрены во все сферы человеческой деятельности,
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в том числе и в образовательную сферу. Бурное развитие новых информационных
технологий и внедрение их в образование накладывает определенный отпечаток на
развитие личности современного человека.
Компьютерные (новые информационные) технологии обучения - это процесс
подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления которых
является компьютер.
Дистанционное образование даёт возможность использования компьютерных
телекоммуникационных технологий для организации обучения. Компьютерные
телекоммуникации обеспечивают эффективную обратную связь, которая предусматривает как организацию учебного материала, так и общение с преподавателем,
ведущим определенный урок. Такое обучение на расстоянии получило название
дистанционного обучения (от англ. distance education – обучение на расстоянии).
Дистанционное образование позволяет решать задачи обучения и повышения
квалификации людей, находящихся вдали от учебных центров и получает все
более широкое распространение, поскольку способствует удовлетворению
образовательных потребностей общества.
Сегодня процессы перемен в системе образования связаны с внедрением
новых образовательных технологий - информационно-коммуникационных.
Оснащение образовательной системы ИКТ – это одна из задач модернизации
системы образования.
Средства ИКТ являются эффективным средством индивидуализации обучения, повышению мотивации и познавательной активности. У обучающихся развивается умение осуществлять поиск в Интернете, классифицировать информацию,
критически подходить к ней, сопоставлять, то есть, в целом, способствует
повышению информационной культуры, что является необходимым качеством
современного человека. Прививает навыки самообразования, помогает «превращать
учебу в радость открытия». А если есть интерес, то есть и прогресс, который в
дальнейшем влияет на качество образования [4].
Проникновение современных информационных технологий в сферу
образования позволяет педагогам качественно изменить содержание, методы и
организационные формы обучения. Целью этих технологий в образовании является
усиление интеллектуальных возможностей учащихся в информационном обществе,
а также повышение качества обучения на всех ступенях образовательной системы.
Компьютеризация является неотъемлемой частью информационного процесса.
Компьютеризация образования относится к числу крупномасштабных инноваций.
Исходя из вышесказанного, приводим методическую разработку на примере
дистанционного урока по физике на тему законы Ньютона.
На Рисунке 1 схематично показана модель процесса дистанционного урока,
где педагог с помощью средств ИКТ объясняет урок на расстоянии.
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Рис 1.

На Рисунке 2
технологий.

показаны

средства

информационно-коммуникационных

Рис 2.

На Рисунке 3 представлена схема лекционного урока на тему законов Ньютона.
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Рис 3.

На Рисунке 4 описаны 3 закона Ньютона.

Рис.4

В наши дни современные учебные заведения должны готовить выпускников
к жизни в информационном обществе, в котором главным продуктом производства
являются информация и знания. Одна из первых задач, которую мы должны решить,
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заключается в создании таких условий обучения, при которых обучающиеся могли
бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном
конкурентном мире.
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DİSTANT TƏHSİL: İMKANLARI VƏ TƏTBİQİ YOLLARI
R.L.Hüseynzadə, G.C.Abbasova, A.Ə.Səfərli
XÜLASƏ
Distant təlim (DT) təhsildə mühüm yer tutur. DT – xüsusi informasiya təhsil
müəssisələrindən ixtiyari məsafəyə ötürülən təhsil xidmətləri kompleksidir. DT-nin əsasını
təyin olunmuş modelə əsasən biliklərin ötürülməsi təşkil edir. İnformasiya təhsil vasitələri
dedikdə məlumatların informasiya resurslarının proqram və təşkilati-metodiki təminatı
məcmusunun sistemli şəkildə mütəşəkkil ötürülməsi başa duşülür.
DISTANCE LEARNING:
OPPORTUNITIES AND METHODS OF APPLICATION
R.L.Huseynzadeh, G.J.Abbasova, A.A.Safarli
SUMMARY
Distance learning (DL) plays an ever more important role in the education process.
DL is a complex of educational services provided to education institutions by a specialized
information and education environment to any distance. DL is based on some model of
knowledge transfer. By the information and education environment we mean a totality of
data transfer means, information resources, hardware, software, organizational and
methodological support.
Məqalə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun “Pedaqogika” kafedrasının 9 dekabr 2014 tarixli
iclasının qərarı ilə çapa tövsiyə olunmuşdur (Protokol № 5)
Məqalə redaksiyaya 10 dekabr 2014 tarixində daxil olmuşdur
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Tədris müddətində şagirdlərin mövzuları tam şəkildə öyrənməsi üçün interaktiv
təlim metodlarından istifadənin böyük əhəmiyyəti vardır. İnteraktiv öyrənmə prosesində
şagirdlər müstəqil şəkildə düşünmə qabiliyyətinə yiyələnir, təcrübə aparır, həlletmə
yollarının düzgünlüyünü öyrənir, müqayisə aparmaqla məlumatların daha düzgün
mənimsədilməsinə nail olurlar.
İnteraktiv şəkildə öyrənmə prosesi özünü aşağıdakı istiqamətlərdə göstərir:
1. İnteraktiv öyrənmə prosesi şagirdlərin seyr edib, dinləməsi ilə məhdudlaşmır.
Onlar prosesə fəal şəkildə qatılır, müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərir və təcrübə aparırlar.
2. Şagirdlər təhsil prosesinin məsuliyyətini hiss edir, fərdi şəkildə qərar verirlər.
3. Fərqli dərs keçmə metodları ilə şagirdin fərdi şəkildə öyrənməsi, şagirdlərin
zehni qabiliyyətlərinin interaktiv şəkildə istifadəsi təmin olunur.
4. İnteraktiv öyrənmə prosesində düşünmə qabiliyyəti zəif olan şagirdlərin inkişafı
təmin edilir və düşüncə və qavrama qabiliyyəti müxtəlif olan şagirdlərə daha çox vaxt
ayırmaq mümkün olur.
İnteraktiv öyrənmə metoduna Türk tədqiqatçı-alim K.Açıkgöz tərəfindən belə bir
tərif verilir: “İnteraktiv dərs şagirdin təhsil prosesinin məsuliyyətini hiss etməsi, fərdi
şəkildə qərar qəbul etməsi, fərqli dərs keçmə metodları ilə şagirdin fərdi şəkildə
öyrənməsini təmin etmə, şagirdlərin zehni qabiliyyətlərindən aktiv şəkildə istifadəsini
təmin edən prosesdir.”(2, 17)
İnteraktiv dərsdə sinfin təşkili qaydaları sabit deyil. Sinif hərəkətli olur. Müəllimin
izahlarını dinləyərkən, şagirdlər sıralarla U şəklində, dairə halında, V şəklində, qarışıq
(üçnəfərli, dördnəfərli, beşnəfərli qruplar), ayaqüstü qruplar şəklində ola bilirlər.
Aparılmış tədqiqatlardan məlumdur ki, tədris prosesinə gətirilmiş yeniliklər şagirdlərin
diqqətinin artmasına səbəb olur." (2, 17) İnteraktiv dərsin tətbiq olunduğu siniflərdə sinfin
təşkilində, istifadə olunan fəaliyyətlərin, sinif şəraitinin uyğunluğunun, zamanın,
vasitələrin təsirli olduğunun şahidi oluruq. İnteraktiv dərsin tətbiqi prosesində bir və ya
daha çox sinif təşkili tətbiq oluna bilər.
Təlim prosesində şüurluluq və fəallığın təmin olunması şagirdin müstəqilliyinə nail
olmasında irəliyə doğru atılan müsbət addımlardandır.
Həndəsə təlimində tədris planı və proqramların tərtibində şagirdlərin yaş
xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması çox vacibdir. Belə ki, tədris materialının həcmi və məz126
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munu şagirdlərin zehni inkişaf səviyyəsinə, mövcud bilik, bacarıq və vərdişlərinə uyğun
olmalıdır. Bu zaman əyanilik prinsipinə də riayət edilməsi dərslərin müvəffəqiyyətlə
tədrisində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu prinsip özünü natural (obyektlər, hadisələr və
s.), təsviri əyanilik (tədris şəkilləri, modellər və s.), simvolik əyanilikdə (cədvəllər,
qrafiklər, sxemlər və s.) göstərə bilir.
Həndəsə fənninin tədrisi şagirdlərdə fikir yürütmə, tənqid edə bilmə və həll
yollarını tapma qabiliyyətlərini formalaşdırır və öz düşüncələrini daha qənaətbəxş şəkildə
başa sala bilmələrinə kömək edir. Həndəsə fənninin tədris olunmasında əsas məqsəd
şagirdlərdə həndəsi düşünmə qabiliyyətini formalaşdırmaq və məsələ həll etmə
qabiliyyətini formalaşdırmaqla məsələlərə tənqidi yanaşmağı, məsələni ən düzgün yolla
həll etməyi və riyaziyyatın mövzularını ən yaxşı şəkildə başa düşmələridir (7, 37).
Həndəsə fənninin tədrisi zamanı da bu metodlardan istifadə digər dərslərdə olduğu
qədər vacibdir. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, həndəsənin tədrisi riyaziyyatın digər
mövzularının düzgün başa düşülməsinə imkan yaradır. Həndəsi fiqurlarla tanışlıq şagirdin
təxəyyülünün formalaşdırır. Həndəsənin tədrisi ümumilikdə riyaziyyat fənninin nisbətən
asan başa düşülməsinə səbəb olur.
VII-IX siniflərdə həndəsə dərslərində mövzunun araşdırılmasına başlamazdan
əvvəl yeni təlim texnologiyalarının istifadəsi ilə keçirilən dərslərdə aşağıdakı prinsiplərə
əsaslanmaq lazımdır:
1) Dərsin mövzusu və məqsədi.
2) Şagirdlərin tədris olunacaq mövzuya aid bilik və bacarıqları.
3) Şagirdin idrakı-təfəkkür və təxəyyülü.
4) İKT və əyaniliklər.
Müasir dərslərdə əsas tədris vəsaiti dərsliklə yanaşı kompyuter və projektordur.
Mövzunu tədris edərkən həndəsi fiqurların Paint Power, Corel DRAW X3 kimi
proqramlarda şəklini çəkmək əlverişlidir.
Həmin proqramlar əsasında hazırlanan əyani vəsaitlərin təqdimatı müəllim və
şagirdlər tərəfindən həyata keçirilə bilər. Fəal (interaktiv) təlim metodları ilə aparılan
dərslərin mühüm elementlərindən biri olan təqdimat şagirdin tədqiqat fəaliyyətinin
göstəricisi sayılmalıdır. Bu metod şagirdlərə, o cümlədən müəllimlərə imkan verir ki,
onlar tədqiqatın nəticəsini müxtəlif yollarla təqdim edə bilsinlər, mükəmməl nəticə
çıxarmaq bacarığına yiyələnsinlər.
Dərsin optimallaşdırması, intensivləşdirilməsi, mövzulararası əlaqənin yaradılması, məntiqi, tənqidi, yaradıcı təfəkkür, şagirdlərin müstəqilliyi və biliyinin məzmununu
ötürmək məqsədilə müxtəlif fəal (interaktiv) metodlardan-debatlardan və diskussiyalardan,
qruplarla, cütlərlə işdən, əqli hücumdan, klaster, Venn diaqramı, BİBÖ, və s. kimi bir sıra
metodlardan (strategiyalardan), didaktik oyunlardan və digər yaradıcı işlərdən istifadə
olunması müəllimlərə müxtəlif təlim texnologiyalarından istifadəsinə imkan yaradır.
Həndəsə dərslərində həyata keçirilənbelə interaktiv təlim prosesində fikir mübadiləsi
aparılır, yeni fikir formalaşdırılır. Burada yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiq edilməsi
ona görə lazımdır ki, şagirdlər məntiqi ardıcıllığı nəzərə almaqla və çox qısa yolla heç bir
səhvə yol vermədən öz düzgün cavabları ilə nəticəyə yaxınlaşa bilsinlər.
7-ci sinifdə həndəsə dərsində "Paralellik aksiomu. Paralel düz xətlərin xassələri”
mövzusunun tədrisi aşağıdakı mərhələlərdə keçirilir:
1. Dərsin məqsədi. Bu zaman şagirdlərə aşağıdakı bilik və bacarıqlar aşılanır:
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- Düz xətt üzərində olmayan nöqtədən bu düz xəttə çəkilmiş paralel düz xəttin varlığı və yeganəliyi (Evklid aksiomu);
- Tərs teorem anlayışı;
- Paralel düz xətlərin kəsənlə əmələ gətirdiyi bucaqların xassələri;
- Bu teorem və aksiomlardan alınan nəticələr;
2. Dərs metodları: Buraya müzakirə, təqdimat, nümayiş, qruplarla iş, əqli hücum,
təsəvvür, dərketmə və mühakimə mərhələlərinin məntiqi əlaqəsi daxildir;
3. İstifadə olnacaq avadanlıqlar: kompüter, proyektor (əgər varsa), ekran, şagirdlər
və müəllim tərəfindən hazırlanmış slaydlar müəyyən edilir;
4. Mənbələr və materiallar: Dərslik, iş dəftəri, qələm, xətkeş, karandaş, pozan
hazırlanır;
5. Şagirdlər üçün tapşırıq vərəqələri, vatman vərəqələri hazırlanır.
6. Dərsin sonunda şagirdlərin bilikləri və əldə etdiyi bacarıqlar qiymətləndirilir.
7. Ev tapşırığı.
Şagirdlər şərti adlar (məsələn, həndəsi fiqurları ifadə edən üçbucaq, kvadrat, dairə)
altında qruplara bölünür. Müəllim dərsin məqsədini izah etdikdən və paralellik aksiomu,
paralel düz xətlərin xassələri haqqında məlumat verdikdən sonra qruplara ayrı-ayrılıqda
tapşırıq verir, bunları həll etməyi onlara tapşırır. Mövzu üzrə sual-cavab aparılır. Uşaqların
cavabları yoxlanılır. İş əvvəlcədən hazırlanmış və interaktiv təlimə əsaslanan təkrarlayıcı
testlər üzərində aparılır. Yeni dərsin izahı zamanı slaydlardan və animasıyalardan istifadə
olunur ki, bu da şagirdlərin dərsi daha yaxşı mənimsəməsinə xidmət edir.
Nəticənin çıxarılması, ümumiləşdirmənin aparılması mərhələsində
dərsdə
söylənilmiş fikirlər yekunlaşdırılaraq tədqiqat sualının cavabı dəqiqləşdirilir və
fərziyyələrlə müqayisə edilir. Dərsin sonunda şagirdlərin həmin müddət ərzində qazandığı
bilik və vərdişlərin qiymətləndirilməsinə başlanır. Müəllim xüsusi qiymətləndirmə
vərəqəsi hazırlayır. Burada şagirdin qiymətləndirmə meyarları, şagirdin özünə,
yoldaşlarının və müəlliminin isə ona verdiyi qiymətlər əks olunur. Əldə olunan nəticələr
şagirdlərin gündəliklərində qeyd edilir.
Həmin vərəqin bir nümunəsini aşağıdakı kimi vermək olar:
№

Qiymətləndirmə Şagirdin öz Yoldaşıının
meyarları
qiyməti
qiyməti

Müəllimin
qiyməti

Yekun
qiymət

1.Ev tapşırığının yerinə
yetirilmə səviyyəsi
2. Dərsin təkrarında
iştirak səviyyəsi
3. Yeni dərsin izahında
göstərdiyi fəallıq
4. Yeni dərsə aid verilən
tapşırıqların həllində
göstərdiyi fəallıq

Beləliklə, həndəsə fənninin tədrisinfə də qarşıya qoyulan təlim nəticələrinə nail
olmaq üçün ilboyu keçilən dərslərdə məzmun standartlarının reallaşdırılması zəruridir.
Standartların təlim prosesində mərhələləli şəkildə reallaşdırılması dərsə hazırlıq zamanı
və dərs prosesində müəllimin diqqət mərkəzində olmalıdır. Bu standartlar dərsin
məzmunun daha yaxşı qavranılmasına və uzun müddət yadda saxlanılmasına səbəb ola bi128
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lir.
Həndəsə dərsinin aparılması zamanı şagirdin intuitiv təfəkkürünün inkişafına
diqqət yetirilir. "Ənənəvi riyaziyyat təlimində yetirilmirdi. Məsələn, düşüncəli uşağın
özünəməxsus cavabı dəyərincə qiymətləndirilmirdi; öz biliyini aydın şərh edə bilməyən,
lakin onları düzgün tətbiq edərək doğru nəticə alan şagirdin biliyi çox çalışan, öz biliyini
düzgün şərh edən, lakin onları demək olar ki, tətbiq edə bilməyən şagirdin biliyindən aşağı
tutulurdu. Müasir riyaziyyat təlimi şagirdin intuitiv təfəkkürünün inkişafına xüsusi diqqət
yetirməyi nəzərdə tutur. Təlim prosesində şagirdlərin əsaslandırılmayan doğru cavablarına
qayğı ilə yanaşmaq tələb olunur." (5, 64)
VII-IX siniflərdə həndəsə kursunun tədrisi təcrübəsi göstərir ki, bu kursun
öyrənilməsi prosesində şagirdlərin bilik və bacarıqlarında aşağıdakı ənənəvi nöqsanlar
olur:
1) həndəsi fiqurların qarşılıqlı vəziyyəti şagirdlər tərəfindən düzgün təyin edilmir;
2) anlayışların tərifi ilə onların əlamətləri qarışdırılır;
3) düz və tərs teoremlərdən düzgün istifadə olunmur;
4) həndəsi fiqurların xassələri haqqında yalnız onların modelinə və ya çertyojuna
əsaslanaraq düzgün olmayan nəticə çıxarılır;
5) həndəsi fiqurların fəzadakı qarşılıqlı vəziyyətini anoloji fiqurların müstəvidəki
qarşılıqlı vəziyyəti ilə eyniləşdirilməsi (məsələn, düz xətlə müstəvinin kəsişmə nöqtəsinin
düzgün təyin edilməməsi, müstəvilərin kəsişmə xəttinin düzgün təsvir edilməməsi və s.).
Göstərilən nöqsanları aradan qaldırmaq, həm də həndəsə təliminin keyfiyyətini
yüksəltmək üçün şagirdlərin fəza təsəvvürlərinin məqsədyönlü surətdə inkişaf etdirilmək,
şagirdlərə fəza fiqurlarını müstəvi çertyojda təsvir etməyi öyrətmək çox vacibdir. Qeyd
etmək lazımdır ki, Azərbaycanda məktəb həndəsə kursunun məntiqi quruluşu
təkmilləşdirilir və buraya yeni elmi-metodik müddəalar da daxil edilir. Bu müddəaların
hər biri tədricən reallaşdırılır.
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USING INTERACTIVE METHODS
IN THE CLASSES OF GEOMETRY
Mesut Kizil
SUMMARY
Interactive learning is a form of organization of cognitive and communicative
activities through two-way communication and dialogue of the teacher with the students.
The role of interactive methods in the successful teaching of geometry in school is very
important. This allows students to participate actively in the lessons of geometry, to freely
express their opinions and to analyze their decision to get feedback not only from the
teacher, but also from classmates, to facilitate the process of remembering new
information.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ
Месут Кызыл
РЕЗЮМЕ
Интерактивное обучение - это форма организации познавательной и
коммуникативной деятельности путем двустороннего общения и диалога учителя с
учащимися. Роль интерактивных методов в успешном преподавании геометрии в
школе большая. Это позволяет школьникам активнее участвовать на уроках
геометрии, свободно высказывать свое мнение и анализировать свои решения,
получать обратную связь не только от преподавателя, но и от одноклассников,
облегчить процесс запоминания новой информации.

Məqalə Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutunun “Ümumi orta və tam orta
təhsilin kurrikulumu” şöbəsinin 15 dekabr 2014 tarixli iclasının qərarı ilə çapa tövsiyə
olunmuşdur (Protokol № 27)
Məqalə redaksiyaya 16 dekabr 2014 tarixində daxil olmuşdur
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İnsanların sağlamlığının qorunması və xəstəliklərin müalicəsi işinə xidmət edən
təbabət elminin, o cümlədən dərmanşünaslığın qədim inkişaf tarixinin öyrənilməsi onun
dünəni, bu günü və gələcəyi haqqında tam təsəvvürün yaradılması baxımından son dərəcə
əhəmiyyətlidir.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda sağlam həyat tərzinin
təşkilinə həsr olunmuş minlərlə ədəbiyyat nümunəsi, tədqiqat materialları və elmi
doktrinalara rast gəlirik [1].
Ötən əsrlərdə əcdadlarımız insanın fiziki sağlamlığını onun dini və mənəvi
təmizliyilə əlaqələndirirdilər. Miladdan əvvəl I minillikdən miladın VII əsrinə qədər
azərbaycanlıların əksəriyyəti zərdüştlük dininə itaət edirdi. “Xeyirxah söz, xeyirxah
düşüncə, xeyirxah iş” prinsipi bu dinin əsas əxlaqi tələbi idi və zərdüştlərin dini kitabı olan
“Avestada” yer almışdı. Belə ki, 4 ünsür (hava, su, torpaq, od) müqəddəs sayılırdı və
onları çirkləndirən şəxslər ciddi şəkildə cəzalandırılırdı [5].
Lakin sağlamlığın qorunması haqqında ciddi və həqiqətən elmi konsepsiyanın
formalaşması Azərbaycanda, o cümlədən bütün Şərqdə İslam dininin yayılmasından (yəni
VII əsrin sonundan başlayaraq) sonra baş vermişdir. Quranda tibb və qida məhsulları
haqqında məlumat və tövsiyyələr az deyil. Həmçinin o zamanlar Məhəmməd Peyğəmbərin
müxtəlif qida məhsullarının xeyri və ziyanı, eləcə də sağlam həyat tərzi haqqında hədisləri
də yayılmışdı. Daha sonra bu hədislər “Tibbi-Nəbivi” (Peyğəmbərin tibbi) adlı əsərdə
toplandı. Bu əsər XVIII əsr Azərbaycan alimi Məhəmməd Bərğüşadi tərəfindən qələmə
alınmışdır [2].
Ümumiyyətlə, orta əsr alimlərinin əsərlərinin təhlili zamanı o əsərlərdə yüzlərlə
bitki, heyvan və mineral mənşəli müalicə vasitələrinin adına rast gəlmək mümkündür.
Müşahidələr onu ğöstərir ki, bu əsərlərin böyük əksəriyyətinin müəllifləri məhz
müsəlman alimləridir.
Hippokrat cəmi 200, qədim hindlilər isə 760 dərman bitkisini tanıdığı halda, İbn
Sina və başqa müsəlman alimləri öz əsərlərində 2600 dərman maddəsindən, o cümlədən
1400 dərman bitkisindən söhbət açırlar. Ona görə də İslam təbabətinin dərindən öyrənil131
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məsi həm nəzəri, həm də praktiki cəhətdən böyük əhəmiyyət kəsb еdir [9].
Orta əsr müsəlman alimləri dərmanlarla qidalar arasında böyük bir fərq
görmürdülər. Iş orasındadır ki, o dövrdə süni kimyəvi dərmanlar mövcüd dеyildi və bütün
dərmanlar təbii qaynaqlardan, o cümlədən yеməli bitkilərdən və mеyvələrdən alınırdı.
Bəzi bitkilər (məsələn, nanə, kahı, turp, kələm, və s.) həm qida, həm də dərman vasitəsi
kimi tanınırdı [6].
İbn Sina yazır ki, hər bir məhsulda (istər qidada, istərsə dərmanda) iki xusüsiyyət
vardır - qidalandırıcı və sağaldıcı. Yеyilən, yaxud içilən hər bir məhsul insanı həm
doyuzdura, həm də sağalda bilər. Qidalandırma xüsusiyyətləri sağaltma xüsusiyyətlərindən üstün olan məhsullar qida sayılırdı. Əksinə, sağaltma kеyfiyyətləri çox, qidalandırma
xüsusiyyətləri isə az olan məhsullar dərman hеsab olunurdu. Buna əsasən insanın yеdiyi
və içdiyi bütün məhsullar dörd qrupa bölünürdü: qidalar (məsələn, qoyun əti, çörək, şəkər,
yumurta), dərmanlara oxşayan qidalar (məsələn, hеyva, nar, limon), qidalara oxşayan
dərmanlar (məsələn, nanə, tərxun, rеyhan) və xalis dərmanlar (məsələn, razyana, zirə, cirə,
kələm toxumu və s.). Ədviyyələrin əksəriyyətini dərmanlar qrupuna aid еdirdilər,
göyərtilər isə, məsələn nanə, “qidaya oxşayan dərmanlar” sayılırdı. Bunun səbəbi ondadır
ki, nanəni xörəklərlə bir yеrdə yеsələr də, onun qidalandırmaq kеyfiyyəti cüzi, sağaldıcı
qüvvəsi isə böyükdür. Nanə mədə-bağırsaq xəstəliklərinə və mədə sancısına qarşı təsirli
dərman sayılırdı [10]. İndinin özündə də Azərbaycan xalq təbabətində nanədən sağaldıcı
cövhərlər hazırlayırlar («nanə arağı»).
Aparılan tədqiqatlar zamanı məlum olmuşdur ki, İslam təbabəti yalnız müalicə
vasitələrini yox, eyni zamanda bu vasitələrinn düzgün tətbiq edilməsi üçün, insan
orqanizminin yaranması, inkişafı, böyüməsi və bu proseslər zamanı meydana çıxan hər
hansı narahatlıqların və xəstəliklərin aradan qaldırılması proseslərini də geniş və ətraflı
şəkildə təhlil etmışdir. Məsələn müqəddəs Qurani-Kərimdə insanın yaranışı bu cür təsvir
olunur:
“Sonra o nutfəni bir əlaqə olaraq yaratdıq, sonra o əlaqəni bir mudga olaraq
yaratdıq, sonra bu mudganı bir yığın sümüklər halında yatatdıq, sonra bu sümüklərə bir ət
geyindirdik. Sonra onu başqa bir yaradılışla (insan olaraq) meydana gətirdik…”
(Mü’minün, 14).
Orta əsr İslam tibb aləmində tətbiq olunan müalicə üsulları biri digərindən
özünəməxsusluğu ilə fərqlənir. Onlar haqqında Şərqin böyük alimləri Məhəmməd ibn
Zəkəriyyə Razinin (865-915), Əbu əl-Qasım əl Zəhrəvinin (936-1013), Sabur ibn Sahlın
(D 869), əl Biruni (973-1050) və başqalarının əsərlərində dəyərli nümunələrə və müalicə
üsullarına rast gəlinir. Bu cür müalicə üsullarından biri də aromoterapiyadır – qoxu ilə
müalicə. Aromoterapiya müxtəlif efir yağlarından müalicə məqsədilə istifadə edilməsidir.
Efir yağlarından istifadə insanın sağlamlığına və əhval-ruhiyyəsinə müsbət təsir
göstərməklə yanaşı, immuniteti möhkəmləndirir, zehni itiləşdirir. Bu yağlar insanın dərisi
üçün də xeyirlidir. Həmçinin efir yağlarından bir sıra keyfiyyətli kosmetik vasitələrin
hazırlanmasında da istifadə olunur [12].
Qədim romalılar, misirlilər, yunanlar bütün həyatları boyu aromoterapiyanın
faydalarından yaralanmışlar. Hətta bəzi bitkilərin istifadə texnalogiyası o dərəcədə
ustalıqla həyata keçirilmişdir ki, indiyənədək hələ də dəyişikliklərə uğramamışdır [7].
Güllərin, otların, ağacların ətirləri onlarda efir yağlarının olmasından xəbər verir.
Bu cür xoş ətir bitkilərdə efir yağı, qatranlı və ya yağlı maddələr hasil edən hüceyrələrin
hesabına yaranır.
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Heç bir yaranmışı, hətta gözlə zorla görünən böcəyi belə əbəs yerə yaratmayan
Allah Taala çiçəkləri, gülləri, bitkiləri də gözəlliklərilə zinətləndirməklə bərabər, onlara
min bir dərdin dərmanı olmasını da verib. Məhz bu səbəbdən islamda olan hədis və
rəvayətlərə nəzər saldıqda Məsumlarımızdan (ə) bu mövzuda xeyli sayda tövsiyələrin
nəql olunduğunun şahidi oluruq. Hədislərdə qeyd olunan balın və bitki yağlarının
faydaları tibbin gəlib çatdığı bir çox faydalarla üst-üstə düşür [4].
Nümunə olaraq bənövşə yağını göstərmək olar. Hədislərə əsasən bu yağdan
istifadə etmək göz ağrısı, baş ağrısı, dərrakənin itilənməsi, insanın bədən tempraturunun
mövsümə uyğun tənzimlənməsi üçün olduqca faydalıdır. Mübarək hədislərimizdə küncüd,
zanbaq, bal, zeytun yağı və s. nemətlər də vurğulanmışdır.
Ban yağı hind fıstığından istehsal edilən yağdır. Bu yağ dəridə, xüsusən ayaqda
olan çatlar üçün xeyirlidir, imuniteti yüksəltmək qüdrətinə malikdir. Küncüd yağı isə baş
ağrılarının aradan götürülməsinə kömək edir. Hətta rəvayətdə var ki, Peyğəmbər (s)
burnuna küncüd yağının damcıladılmasını sevirdi.
Zanbaq yağı da təkid olunan yağlardan biridir. Bəzi mütəxəssislərə görə zanbaq ağ
yasəmən kimi də başa düşülür. Hədislərə əsasən, İmam Kazim (ə) və İmam Rza (ə)
burunlarına bu yağdan damızdırardılar.
Zeytun yağının bir çox üstünlüklərə malik olduğu bəllidir.
Rəvayətdə də gəlib ki, Peyğəmbər (s) Həzrət Əliyə (ə) bu yağdan
istifadə etməyi məsləhət görüb və ondan istifadə edəndən iblisin 40
gün uzaq gəzməsini bildirib.
İstər hədislərdə, istərsə də tibb elmində bitkilərlə bağlı qeyd
olunan məsləhətlər insanın həm cismi, həm də ruhi rahatlığını
tənzimləyir. Sağlamlıq hər bir kəsə gərəkdir. Onu qorumaq üçün də
İlahinin bizə bəxş etdiyi nemətlərdən faydalanaraq tövsiyə olunan göstərişlərə əməl etmək
lazımdır.
Peyğəmbər (s.e.s) buyurur: Acqarnına xurma yeyin. Orqanizmdəki qurdları
öldürür.
İmam Rza (e): Çuğundur əqli qüvvətləndirir, qanı təmizləyir və insanı cuzamdan
qoruyur.
Peyğəmbər(s.e.s):Hər kəs hafizəli olmaq istəyirsə bal yesin.
Peyğəmbər(s.e.s): Kişmiş çox yeyin, bəlğəmi aradan qaldırır
əsəbləri möhkəmləndirir, yorğunluğu götürür, xasiyyəti
gözəlləşdirir, nəfəsi təmizləyir və qəmi uzaqlaşdırır.
Peyğəmbər (s.e.s): Quru əncir yeyin. Çünki o, cinsi qabiliyyəti
artırır, babasil, revmatizm və soyuqdəymənin müalicəsində
faydalıdır.
Peyğəmbər (s.e.s): Heyva gözü nurlandırır.
İmam Əli(e): buyurur: Zeytun üzə qızartı verir, əsəbləri
möhkəmləndirir, orqanizmin zəyifliyinə qalib gəlir və qəzəbi
söndürür.
İmam Əli(e): Balqabaq yeyin, o beyni gücləndirir.
Peyğəmbər (s.e.s): Xına baş ağrısını aradan götürür, gözü itiləşdirir, cinsi
qabiliyyəti artırır.
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Peyğəmbər (s.ə.a.s.) buyurur: “Hər kəsin sağlamlığı xəstəliyinə qalib gələ bilirsə,
müalicə olunmasın.”
Əmir-əl-Möminin Əli (ə.)-a sual etdilər: “Nə üçün Quranda tibb elmindən savayı
bütün elmlər vardır?” Həzrət (ə.) buyurdu: “Quranda bir ayə var ki, bütün təbabəti özündə
ehtiva edib “ Yeyin, için, amma israf etməyin!
Peyğəmbər (s.ə.a.s.) buyurur: “Bədənin xəstəliyi daşıya bilirsə, dərmandan qaç,
çünki, çox dərmanlar var ki, xəstəlik gətirir. Elə ki, daşıya bilmədi, onda dərman iç.”
Əmir-əl-Möminin Əli (ə.) oğlu İmam Həsən (ə.)-a dedi: “Sənə dörd şey öyrədim
ki, daha təbabətə ehtiyacın olmasın “acmadan yemək yemə, gözün yeməkdə qala-qala
süfrədən çəkil, yaxşı çeynə və yatmazdan öncə ayaqyoluna get. Bunlara əməl etsən, ölüm
xəstəliyindən başqa heç vaxt təbabətə ehtiyac duymazsan.”
İmam Rza (ə.) buyurur: “Acan zaman ye, susuzlayanda iç, sidik səni narahat edənə
çölə get, yalnız ehtiyac duyanda cinsi əlaqədə ol, yorulan zaman yat. Bunlar bədənin
sağlamlığıdır.”
İmam Sadiq (ə.) buyurur: “Sağlamlığı xəstəliyinə qalib gələ bilən şəxs dərman
içsə, öz əleyhinə iş görübdür.”
Əmir-əl-Möminin Əli (ə.) buyurur: “Bədən üçün dərman paltar üçün sabun kimidir
“ təmizləyir, amma xarab edir, köhnəldir.”
Peyğəmbər (s.ə.a.s.) buyurur: “Səfərə çıxın ki, sağlam olasınız.”
Əmir-əl-Möminin Əli (ə.) buyurur: “Xəstəlik səninlə yola gedirsə, sən də onunla
yola get (yəni, bacardıqca müalicədən uzaq ol).”
Məhəmməd Peyğəmbər (s.ə.s) öz hədislərinin birində deyir: ”Kim üzünə ətirli yağ
çəkmək istəyirsə, qaşlarından başlasın.Ona görə ki, bu başağrısının qarşısını alır.Qaşlar –
İnsan bədənində bitən ilk tüklərdir.”
Bu mübarək hədisdə qaşlarla başağrısı arasında əlaqənin mövcudluğu, həmçinin
qaşların, insanın bədənində bitən ilk tüklər olması haqqında danışılır.
Bu həqiqət möhtərəm peyğəmbərimiz tərəfindən 1400 il qabaq deyilmişdir.
Islamın yaranması dövründə bu elmi faktı əldə etmək üçün ana bətnində dölün inkişafını
görməyə imkan verən müasir tibbi texnika lazım idi. O zamanlar belə texnika yox idisə də,
peyğəmbər bu həqiqəti bilirdi.
Göründüyü kimi tarixdə iслам алимляри елмин бцтцн сащяляриндя олдуьу кими
тибб сащясиндя дя чох бюйцк уьурлар газанмыш, шедеврляр йаратмышдылар.
Шцбщясиз ки, ислам тябабятинин беля сцрятли инкишафында даща гядимлярдя
йунанжа йазылмыш ясярлярин ярябжяйя тяржцмя едилиб юйрянилмясиля йанашы,
ислам халгларынын тцркячаряляри дя ясас амил щесаб едиля биляр. Onu da geyd
etmək lazımdır ki, islam təbabəti və dərmanşünaslığı tarixi tükənməyən xəzinədir. Belə
qiymətli mənbələrin daha ətraflı şəkildə hər zaman öyrənilib, araşdırılmasına böyük
ehtiyac vardır.
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ON THE MEANS USED IN ISLAMIC MEDICINE IN MIDDLE AGES
A.A.Bandaliyeva
SUMMARY
Islamic medicine and pharmacology are well-known for using a variety of
medicinal agents. The advances made in the Middle East in the fields of botany and
chemistry contributed much to the development of pharmacology in the Islamic medicine
of Middle Ages. For example, Muhammad ibn Zakarīya Razi (Rhazes) (865-915)
conducted research in the field of using chemical compounds in medicine. Abu al-Qasim
al-Zahrawi (Abulcasis) (936-1013) pioneered the preparation of medicines by sublimation
and distillation. His Liber servitoris is of particular interest, as it provides the reader with
recipes of compounded medicinal agents. Sabur Ibn Sahl (d. 869) described in his works a
large variety of medicinal agents and remedies to many ailments. Al-Biruni (973-1050)
wrote one of the most valuable Islamic works on pharmacology entitled Kitab al-Saydalah
(The Book of Drugs), where he gave detailed knowledge on the properties of drugs and
outlined the role of pharmacy and duties of the pharmacist. Ibn Sina (Avicenna), too,
described no less than 700 preparations, their properties, mode of action and indications.
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О СРЕДСТВАХ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
В ИСЛАМСКОЙ МЕДИЦИНЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА
А.А.Бандалиева
РЕЗЮМЕ
Исламская медицина и лекарствоведение широко известны тем, что они
использовали целый ряд лекарственных средств. Прогресс, достигнутый на
Ближнем Востоке в ботанике и химии привел медицину средневекового Ислама к
существенному развитию фармакологии. Мухаммад ибн Закария Рази (Рази) (865915), например, проводил исследования в области медицинского применения
химических соединений. Абу аль-Касим аль-Zahrawi (Abulcasis) (936-1013)
разработал метод приготовления лекарств по сублимации и дистилляции. Его Liber
servitoris представляет особый интерес, так как в этом труде собраны рецепты
сложных лекарственных препаратов. Сабур ибн Сахль (около 869) описал в своих
произведениях большое количество лекарств и средств от болезней. Аль-Бируни
(973-1050) написал одну из самых ценных исламских работ в области фармакологии
- Kitab аль-Saydalah (Книга о таблетках), где он предоставил подробные сведения о
свойствах лекарственных средств и подчеркнул роль аптеки и обязанностей
фармацевта. Ибн Сина (Авиценна) также описал не менее 700 препаратов, привёл их
свойства, механизм действия и показания к их применению.

Məqalə Azərbaycan Tibb Universitetinin “Əczaçılıq texnologiyası, iqtisadiyyatı və təşkili”
kafedrasının 18 iyun 2014 tarixli iclasının qərarı ilə çapa tövsiyə olunmuşdur (Protokol № 12)
Məqalə redaksiyaya 17 iyul 2014 tarixində daxil olmuşdur
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sahəsi üzrə elmlər doktorunun rəyi və məqaləni çapa tövsiyə etmiş qurumun (tarix və
protokol nömrəsi göstərilməklə) müvafiq iclasından çıxarış təqdim edilməlidir.
2. Jurnala təqdim olunan məqalənin strukturu ümumdünya miqyasında elmi
məqalələrə şamil edilən tələblərə cavab verməlidir. Yəni, məqalədə toxunulan problem
ümumi şəkildə müəyyənləşdirilməli, onun mühüm elmi və praktiki məsələlərlə olan
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nəticələr və onların perspektivləri göstərilməlidir.
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əsaslandırılmadığı məqalələr qəbul edilmir.
4. Məqalənin başlığı qısa olmalı, məzmunu əks etdirməli və 100 işarədən artıq
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1. За исключением докторов наук и профессоров, каждая статья должна
иметь рецензию доктора наук в соответствующей области науки или же
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2. Структура представляемой в журнал статьи должна
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общемировым требованиям к научным статьям. То есть, статья должна
включать определение проблемы в общем виде, её связь с важными научными и
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результатов; выводы из проведенного исследования и
полученных научных
перспективы в данном направлении.
3. Рукопись, в которой материал изложен поверхностно, тезисно, без
достаточного научного обоснования - не принимается.
4. Заголовок должен быть кратким, отражать содержание статьи и не
превышать 100 знаков. Статья должна содержать ключевые слова на трёх языках
(азербайджанском, английском и русском) и индекс УДК. Если язык статьи –
азербайджанский, в конце приводятся идентичные по содержанию резюме на
английском и русском языках. Аналогично, англоязычная статья сопровождается
азербайджанским и русским, а русскоязычная – азербайджанским и английским
резюме (идентичного содержания).
5. Рукопись представляется в редакцию журнала в одном экземпляре
хорошего качества формата А4 вместе с электронным вариантом (на компактном
диске). Экземпляр подписывается автором.
6. Текст статьи должен быть набран в программе Microsoft Word шрифтом
Times New Roman 12 размера с одиночным междустрочным интервалом. Верхние и
нижние поля – 3 см, левые и правые – 2.8 см. Отступы: первой строки (абзац) – 1,25
см, интервалы (выше и ниже) от формул, рисунков, таблиц – 6 п.т. Рисунки и фото
сопровождаются подрисуночными текстами в шрифте Times New Roman 11 размера
и вставляются в текст в отсканированном виде. Формулы набираются в редакторе
Word Equation с полуторным междустрочным интервалом.
7. Объём представляемой статьи должен быть в пределах 5 - 15 страниц (9000
– 27000 знаков без пропусков). Статьи большего объема принимаются только по
согласованию с редколлегией журнала. Текст должен быть проверен на
грамматические ошибки, вычитан и просмотрен автором.
8. На отдельной странице указываются фамилии, инициалы автора, учёная
степень (если имеется), место работы, почтовый адрес места работы, а также
электронный адрес и контактные телефоны автора. В сопроводительном письме
следует указать, что рукопись ранее нигде не публиковалась.

контактный телефон редакции: (+994 50) 645 13 58
email: fuadhud@yahoo.com
адрес: Баку AZ1072, ул.Кёроглу Рахимова 45, Университет Одлар Юрду, комната №384
http://www.oyu.edu.az/ru/index.php?newsid=48

141

Jurnal Azərbaycan Respublikası Mətbuat və İnformasiya
Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir
This Journal is registered at the Ministry of Press
and Information of the Republic of Azerbaijan

Lisenziya №138
10 fevral 1999-cu il
********
License No. 138
February 10, 1999

Yığılmağa verilmişdir: 19.12.2014. Çapa imzalanmışdır: 24.12.2014
Formatı: 60х84 1/8. Həcmi: 18 ç.v. Ofset çap üsulu. Tiraj: 500
Sent for print: 19.12.2014. Authorized for printing: 24.12.2014
Format: 60x84 1/8. Volume: 18 p.l. Offset printing. 500 copies.

